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Gedcom – standard för släktdata 

1. Gedcom användning 

Gedcom 

- Ett filformat för utbyte av data i släktträd 

o Mellan släktforskare 

o Mellan olika släktforskningsprogram 

o Mellan släktforskningsprogram och webbsidor 

- De facto-standard som utvecklades 1984-1996 av 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 

- Gedcom 5.5 släpptes 1996 

o En utökad version Gedcom 5.5.1 kom 2019 

Gedcom – Format 

- Gedcom är ett textformat 

- Beskriver data med hjälp av taggar 

o INDI (person), NAME (namn), BIRT (födelse), 

o DATE (datum), PLAC (Plats), SOUR (källa), etc 

- Innehåller inte foton, filmer, dokument 

o Kan dock innehålla länkarna till dem 

- Förkortning av  

o GEnealogical Data COMmunication 

Exempel – En person ur en Gedcom-fil 

 

Problematik 

- Dagens moderna program innehåller många funktioner som inte kan beskrivas i Gedcom. 

- Då har de olika företagen två val: 

o Avstå från att överföra informationen till Gedcom-filen 

o Skapa egen-definierade taggar i Gedcom, 

 Som programmet själv förstår 

 Men andra program förstår normalt inte dem 

- Olika program kan översätta informationen i Gedcom-filer på lite olika sätt. 
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Vad krävs 

- Det levereande programmet/webbsidan måste 

o Kunna skapa (exportera) Gedcom-filer 

o Kunna välja önskad teckenkodning (t.ex. UTF-8) 

o Kunna välja önskad Gedcom-standard 

- Det mottagande programmet/webbsidan måste 

o Kunna läsa in (importera) personerna från en Gedcom-fil 

o Kunna förstå filens teckenkod 

o Kunna tolka filens Gedcom-standard 

o Kunna tolka filens innehåll 

Vad kan man göra då? 

- Exportera till Gedcom 

- Importera i andra program/webbsidor 

o På din egen dator 

o På mobila enheter (surfplattor, telefoner) 

o Till program/tjänster på Internet: Ancestry, MyHeritage, TribalPages, DNA-siter etc 

 Visa eller gör utskrifter där 

 Dela med andra 

- Eller skicka Gedcom-filen till andra 

2. Gedcom i Disgen 

Skapa Gedcom-fil i Disgen 

- Verktyg > Exportera personer > Exportera till Gedcom 

- Välja filnamn och var filen skall sparas 

- Val av teckenkodning 

- Vilka notiser (notistyper) skall exporteras 

- Vilka personer som skall exporteras 

o Samtliga, eller alla med någon av valda flaggor eller alla i en skapad söklista 

- Export sker enligt Gedcom 5.5 (1996) 

Val av vilka personer som exporteras 

- Många har idag många släktträd i samma datamapp 

- Viktigt då att välja vilka man vill exportera 

o Skapa söklista med de personer du vill exportera 

o T.ex. ett viss släktträd eller en viss släktgren 

o Eller låt flaggor styra vilka som skall exporteras 

- Vid export för att lägga upp på DNA-Site 

o Bara de biologiska släktleden 

o Måste då väljas via söklista 

Importera Gedcom-fil i Disgen 

- Verktyg > Importera personer > från Gedcom-fil 

- Leta upp filen som skall importeras 

- Val vart källorna skall läggas i källträdet 

- Samtliga personer läggs till som nya personer 

o Risk för dubbletter 

- De importerade personer får en speciell flagga 
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3. Speciellt att tänka på i Disgen 

Exporteras inte till Gedcom 

- Egen struktur i Ortsträdet 

- Koordinater, beskrivning och bild 

o Vid import sparas orterna som text i ortsfältet 

- Egen struktur i Källträdet 

- Länkar till AD och Riksarkivet 

o Vid import hamnar Källor och Hänvisning i en egen grupp (t.ex. Importerat) 

- Flaggor exporteras inte 

- Kopplingarna till faddrar 

- Egen struktur i DgPic 

o Disgen lägger bilder i samma mapp som Gedcom-filen 

 Utan mappstruktur 

o Du måste själv flytta bilderna (vid import) 

- Egna utskriftsmallar 

- Listan med favoriter 

- Länkar i Arbetsmaterial 

Hanteras speciellt 

- Anteckningar slås ihop med Fotnot 

o Vid import hamnar det i Fotnot 

- Egna notisnamn exporteras som Kommentar 

o Hamnar vid import i Kommentar (efter notisnamn) 

- Notisen Flyttad exporteras som Utflyttad + Inflyttad 

o Vid import blir det två notiser 

- Utökade namn: Markeringen ”Visas ej” exporteras ej 

o Vid import blir alla namn synliga 

- Notisen ”Extra text” exporteras som Text 

- Boktext och Webbtext exporteras som Text 

- Referens och Hypotes exporteras som Text 

- Bokbild och Webbild exporters som Bild 

4. Länkar 

Handledningen 

- www.dis.se/gedcom-export 

- www.dis.se/gedcom-import 

- www.dis.se/gedcom-ancestry-disgen 

- www.dis.se/gedcom-myheritage-disgen 

http://www.dis.se/gedcom-export
https://www.dis.se/gedcom-import
https://www.dis.se/gedcom-ancestry-disgen
https://www.dis.se/gedcom-myheritage-disgen
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