Släktforskning med
dator
Jakobstad 17.10.2019

Datorn som hjälpmedel för släktforskare
• Släktforskningsprogram, på egen
dator och på internet
• Samarbeta på släktträd på internet
• Använda källor på internet, digitala
arkiv och sökningar
• Beställa och analysera DNA prov
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Släktforskningsprogram på din egen dator
• GRAMPS, www.gramps-project.org, svenskt, gratis
• Family Tree Builder, www.myheritage.se/family-tree-builder, gratis
• Min Släkt, gratis prövoversion, 45 euro
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Sukujutut, www.sukujutut.fi, ålderdomligt men svenskspråkigt, 125 euro
Disgen, www.dis.se/disgen, svenska, 95 euro inkl medlemsskap i DIS
Reunion (Mac), www.gensoft.se, svenska, 160 euro
Genney, genny.se, svenskt, 45 euro, aktivt forum
Holger, 5493.shop.textalk.se , svenskt, 67 euro
WinFamily, shop.winfamily.com, svenskspråkigt, 45 euro
Family Tree Maker (inte längre Ancestrys), www.mackiev.com/ftm, 79 euro
Ancestris, www.ancestris.org, lite svårt att installera, gratis
Legacy Family Tree, www.legacysvenska.com, gratis standardversion

Släktforskning på webben
• Geni.com, svenska, samarbeta kring ”världsträdet”, kräver konto
• MyHeritage.se, svenska, släktträd, DNA, forskning, kräver konto
• Geneanet.org, svenska, relativt klar, sökning på namn utan konto
• Ancestry.com, engelska
• FamilySearch.org, engelska

Program på din egen dator, för- och nackdelar
+ Du har full kontroll och ägande över din
forskning
+ Sekretess- och personuppgifter, lättare att
hantera
+ Kräver inte internet
+ Kan bli billigare i längden
- Svårare att dela uppgifterna
- Inte automatiskt säkerhetskopierad
- Kräver installering

Webbprogram för- och nackdelar
+ Samarbeta och ta del av andras forskning
+ Automatisk säkerhetskopiering till ”molnet”
+ Sökning kan användas för att komma vidare i forskning
- Kan inte lita på riktigheten, kolla alltid informationen själv
- Vem äger informationen och hur används den?
- Månadsavgifter för att få alla funktioner
- Behövs konto, dvs lösenord
- Får stå ut med reklam (för betalversionen)

Flytta din forskning från ett
ställe till ett annat
• Flytta släktforskningen från ett program till ett
annat, en dator till en annan eller datorn till
webben med hjälp av en standardiserad
GEDCOM-fil.
• Du kan låta forskningen vila som en GEDCOM-fil
• En GEDCOM-fil innehåller inte t.ex. och foton,
filmer, dokument och liknande utan endast en
länk till filnamnet. Själva filerna måste föras
över vid sidan om själva släktforskningsdata.

0 HEAD
1 SOUR PAF
2 NAME Personal Ancestral
File
2 VERS 5.0
1 DATE 30 NOV 2000
1 GEDC
2 VERS 5.5
2 FORM LINEAGE-LINKED
1 CHAR ANSEL
1 SUBM @U1@
0 @I1@ INDI
1 NAME John /Smith/
1 SEX M
1 FAMS @F1@
0 @I2@ INDI
1 NAME Elizabeth
/Stansfield/
1 SEX F
1 FAMS @F1@

Och säkerhetskopiera släktforskningen
• Säkerhetskopiering är viktig alltid då man har värdefull information
sparad elektroniskt, även din släktforskning
• Vad skulle hända om du nu skulle tappa datorn?
• Vad skulle hända om webbtjänsten du använder nu skulle upphöra?
=> GEDCOM export som sparas regelbundet
• Alternativen för arkiv är många: molnet, stickor, papper, flera datorer
=> Men spara inte allt på ett ställe, ju längre ifrån varandra desto säkrare

DNA-test
• Hitta nya släktingar med hjälp av ett DNA-test
• PC för alla test: https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.724176/dna-test
• FamilyTreeDNA.com FinlandDNA,
www.familytreedna.com/groups/finland
• SSGG.se, ssgg.se
• Facebook: Finland DNA-projektet, sluten grupp

