
SLÆGTSFORSKNING PÅ COMPUTER - ANSAGER 2018 

Få styr på det virvar af informationer, vi samler om familien. Opret et slægtstræ på nettet. 

MyHeritage er et godt sted at begynde. Det er på dansk og gratis for små træer. Her kan 

du også trække dine data ud i en Gedcom-fil og flytte træet til et andet sted. Billeder skal 

du dog ikke forvente kommer med, hvis du flytter. 

 Opret en konto og start med at oprette dig selv og dine forældre. 

 Du kan også prøve med at bruge et testtræ. Log ind med: mail@ansager-arkiv.dk 

og kode: testesen 

Slip for at blive bombarderet med mails fra MyHeritage. Klik nederst på de uønskede 

emails:  

This email was sent to facilitate your use of your family site on MyHeritage.  

If you no longer wish to receive emails of this type, click here.  

MyHeritage (UK) Ltd., Unit 4635 PO Box 6945, London, W1A 6US, England 

Hvilket navn skal en person oprettes med? 

 Brug så vidt muligt dåbsnavnet og dermed pigenavnet for kvinder. 

 Computeren kan selv regne ud, at gifte piger kan have mandens efternavn når den søger. 

 Hvordan med navneskift. Ofte kan man angive kaldenavn eller et alternativt navn. Ellers sæt begge 

efternavne ind måske med en streg imellem.  Jens Ole Andersen – Møller 

 

 

Stedsangivelser begynder med det mest detaljerede og slutter med Denmark. Undlad at skrive ”sogn” og ”amt” men 

angiv dem kun med navn: Holtgaard, Kvie, Ansager, Ribe, Denmark 

Kilde angives så vi selv og andre kan finde tilbage til oplysningen. Undlad webadresser, da de kan skifte og peg ikke på 

egne dokumenter. Skiv ikke for meget, så bliver det tungt og besværligt. 

Gem evt. en kopi af opslaget på din egen computer og kald filen det samme som kildebetegnelsen. Du kan også 

vedhæfte opslaget til personen i dit træ. 

Tag en kopi hjem af træet med jævne mellemrum - Gedcom-fil. Så har du en backup og kan genskabe træet på andre 

sider fx DNA-test sider. 
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