
Nu kommer en ny betalver-
sion av Disgen. Fram till 
Disgen 2016 har vi levt med 

devisen ”Stor peng – stort antal ny-
heter – sällan” men nu vänder vi på 
den till ”Liten peng – mindre antal 
nyheter – ofta”.  Det innebär att du 
som användare får tillgång till nya 
och förbättrade funktioner snabbare.  
Men kostnaden över tid blir sannolikt 
densamma.  Nu har vi för första gång-
en lyckats med ambitionen att komma 
ut med en ny betalversion på årsbasis.

Nyheter
Vi återintroducerar statistikfunktio-
nen i ny form med lite färre uppgifter 
än i Disgen 8. Beroende på hur man 
använder Disgen är olika förbätt-
ringar intressanta. Ett par exempel 
är ortsuppdatering, förbättrad html-
export för släktpresentation i webblä-
sare och snabbare väg att presentera 
multimedia och källor.

Hjälpmöjligheter
Vi vill passa på att lyfta fram de möj-
ligheter till hjälp som finns för Dis-

gen. Med funktionstangenten F1 når 
du som vanligt en situationsanpas-
sad hjälpsida från de flesta dialoger 
och fönster. Via hjälpmenyn i Disgens 
meny når du fler möjligheter (bild 4):
• ”Hjälp”: Sökbar sammanställning 

av den inbyggda hjälpen.
• ”Sök hjälp om …”: Introduktion till 

den inbyggda hjälpen.
• ”Nyheter och kända brister”:  

Webbsida med mer information.
• ”Använda Hjälp”: Lite tips om 

hjälpfunktioner. 
• ”Disgens handledning”: länk till 

hela handledningen på webben.
• ”Sök hjälp på Dis hemsida”: lite 

fler tips om att söka hjälp.
• ”Besök Dis Forum”: för diskussio-

ner och hjälp.
Sist men inte minst kan du kontakta 

någon av våra faddrar för att få per-
sonlig hjälp. Gå till hemsidans sup-
port-meny för att hitta kontaktupp-
gifter eller titta i Diskulogen.

Släktpresentation på webben
Nu kan multimedia visas på ett mo-
dernare sätt och sidornas möjlighet 

att visas på små skärmar av typen läs-
platta och mobil (responsibilitet) har 
förbättrats.

Sekretessregler har införts. Som 
standard gäller Dis policy att personer 
som lever eller kan leva idag inte ska 
visas i exporten. En person tas med 
om hen har en dödsnotis med datum 
minst 10 år tillbaka. Saknas dödsno-
tis tas personen inte med om inte hen 
har en sista händelsenotis med datum 
minst 110 år tillbaka. Personer som 
inte har dödsnotiser eller händelseno-
tiser med årtal anses leva. Dessutom 
visas inte händelser före år 1500. Om 
du inte är nöjd med Dis policy kan du 
välja egna gränser för vilka personer 
som ska vara med i exporten (bild 1).

En speciell sida med information 
om orten som finns i ortsträdet pre-
senteras i exportresultatet genom att 
gå via länken i ortsregistret. För orter 
med koordinater visas också en karta 
med hjälp av Google Maps (bild 2&3).

Möjliga dubbletter
När du registrerar en ny person visas 
möjliga dubbletter med samma namn. 

Nu kommer Disgen 2019

Christer Gustavsson
christer@dis.se

Köp Disgen 2019,
se sidan 34.
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Bild 1. Ställ in åldersgränser för vilka per-
soner som kommer med i html-exporten.

Bild 2 och 3. Exporterad information om en ort i ortsträdet. 
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När du går över till nästa steg och re-
gistrerat födelseår och/eller födelse-
ort reduceras raderna med möjliga 
dubbletter. Tänk också på att du kan 
välja vilka notiser som ska vara möj-
liga att registrera i guidens steg.  

Personöversikten
Vi har renoverat personöversikten 
och relationsöversikten, men det ska 
inte påverka din upplevelse. Vi har 
flyttat alla multimedianotiser från sin 
egen panel till levnadsbeskrivningen 
där de normalt hör hemma. Dessut-
om finns nu flaggfärgerna med i per-
sonöversiktens flaggpanel (se bild 4). 

Något spännande är att Disgen nu 
enkelt kan spela upp och visa multi-
media och kopplade källor om man 
klickar på en ikon i vänsterkanten på 
respektive notis i personöversiktens 
levnadsbeskrivning (se bild 4).

I personöversikten är det möjligt 
att påverka vilka paneler som visas.  I 
exemplet på bilden har för tillfället de 
högra panelerna (föräldrar, barn och 
partners) valts bort för att ge möjlig-
het att visa familjeöversikt och perso-

növersikt bredvid varandra. Det ger 
en bra översikt som ibland är extra 
bra att ha (se bild 4). 

Några nya notistyper har introduce-
rats: konfirmation och särbo, textnoti-
serna boktext, webbtext och hypotes 
samt bildnotiserna bokbild och web-
bild. De är tänkta att kunna användas 
om forskaren vill ha olika bilder eller 
texter för bok respektive webb.

Statistik
I Disgen 8 fanns en funktion som kall-
lades statistik som var en blandning av 
statistik och utdrag. Funktionen be-
hövde renodlas, men trots flera försök 
lyckades inte produktrådet få klarhet 
i vilket behov som finns hos våra an-
vändare. Därför har återinförandet av 
en statistikfunktion dröjt och nu finns 
en miniversion för att försöka få klar-
het i vad som faktiskt efterfrågas och 
används. För tillfället finns:
• totalt antal personer och antal och 

fördelning per kön
• antal barn per person
• antal relationer per person
• medelålder

• livslängd
• de tio vanligaste efternamnen samt 

manliga och kvinnliga förnamn.

Gott och blandat
Disgen 2019 innehåller också:
• Individuellt val av antal generatio-

ner för anor respektive ättlingar i 
släktöversikten.

• Tydligare skrivarval, framförallt 
för pdf.

• Över 150 utskriftsmallar. Du kan 
dessutom göra personliga anpass-
ningar av dem och spara dem med 
eget namn.

• En rättad ortdatabas som fortfa-
rande bygger på Sveriges försam-
lingar genom tiderna från 1989.

• Länkarna på startsidan är synligare.
• Förbättrade möjligheter att föl-

ja släkten med hjälp av Google 
Earth. •

Bild 4. Hjälpmenyn. Familjeöversikt och personöversikt. Välj vilka paneler 
som ska synas i personöversikten. Flaggfärger och ikoner för multimedia 
och kopplade källor syns i personöversikten.
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237 Sune Jansson, Åmål
823 Ulf Sävje, Täby
4458 Björn-Otto Hesse, Järfälla
4533 Stig Sandberg, Västerås
4562 Birgit Lundberg, Eskilstuna
4735 Torbjörn Nilsson, Forsa
5570 Bertha Borgström, Linköping
5608 Lars Genander, Kristinehamn
5653 Thomas Karlsson, Fagerhult
5864 Jonny Axelsson, Östavall
6051 Åke Eriksson, Fristad
6596 Stig Hjelm, Lidköping
6704 Joel Elldér, Onsala
7191 Gerd Niedergesäss, Eskilstuna
7247 Lars Öberg, Ulricehamn
9244 Kjell Dickmar, Moholm
10190 Bengt Persson, Nacka
10335 Karin Gällman, Skövde
10366 Lennart Carlsson, Åtvidaberg
10780 Rune Grahn, Fjärdhundra
11839 Leif Hernberg, Helsingfors
12148 Rolf Larsson, Huskvarna
12188 Alfons Hansson, Kullavik
12575 Ingvar Borgström, Strängnäs
13648 Jan-Olov Wehland, Karlskoga
14080 Ragnhild Elmén, Solna

14714 Stig Ljung, Trelleborg
14802 Sune Granqvist, Västra Frölunda
14940 Gurli Andersson, Malmö
15076 Åke Rosberg, Alstermo
15196 Gunnar Nilsson, Linköping
15759 Inga-Lill Teglund, Märsta
16081 Per-Olov Norman, Linköping
16352 Per-Åke Nilsson, Vallentuna
17176	 Thore	Johnson,	Brunflo
17329 Laila Scherp Nilsson, Vagnhärad
17405 Jerker Barås, Handen
17545 Lena Johansson, Linköping
17569 Gunnel Edman, Arbrå
18354 Björn Smedby, Uppsala
19565 Urban Sjöström, Gävle
19635 Bengt Frelin, Enebyberg
19757 Karen Wisén, Härnösand
22943 Lennart Andréasson, Djura
23280 Lisbeth Staaf, Hallstahammar
25154 Monica Blomberg, Östansjö
26434 Siv Olson, Eskilstuna
26787 Valborg Edén, Karlstad
27286 Björn Johnsson, Malmö
27323 Curt Landén, Göteborg
27636 Lennart Carlsson, Alvesta
28184 Owe Olsson, Kristianstad

Avlidna Dis-medlemmar

Köp Disgen 2019! 
Priset är 150 kr för en uppdatering från Disgen 2018 till Disgen 
2019. Uppdateringen inkluderar program med handledning och 
gratis uppdateringar tills nästa betalversion kommer ut. 
Programmet laddas ner från Dis webbplats, www.dis.se/disgen, 
och handledningen läser du på webben. För dig som har Disgen 8 
eller Disgen 2016 är priset 350 kr. En förutsättning är som tidi-
gare att du har ett oavbrutet medlemskap. 

• Ni som köpt Disgen 2018 den 1 februari 2019, eller senare, 
behöver inte betala något extra för uppdateringen. 

• För dig som ännu inte har köpt Disgen eller har Disgen 7 (el-
ler äldre) är priset 750 kr.

• Disgen 2019 kommer att bli tillgänglig under april, så håll 
ögonen öppna.

31444 Staffan Söderström, Uppsala
31494 Torsten Åsemyr, Fagerfjäll
31924 Göte Karlsson, Skurup
31984 Mariana Andersson, Örebro
33047 Lars A Åhrman, Göteborg
33237 Viveca Bergström Hyltze, Kungsbacka
34244 Rune Arntsing, Danderyd
36525 Lars Persson, Spånga
36941 Monica Strimark, Örebro
39752 Kjell Åke Davidsson, Södertälje
41282 Lars Strandberg, Vendelsö
44259 Hans Paulsson, Falkenberg
44562 Erik Hedendahl, Lidköping
44888 Göte Långberg, Ödåkra
46004 Per Inge Malm, Linköping
46268 Ulla-Märta Westerstål, Hunnebostrand
47627 Bo Högberg, Bagarmossen
48279 Nils Råberg, Västra Frölunda
49893 Christer Jägnert, Göteborg
51792 Kerstin Nilsson, Sölvesborg
52329 Monika Petersson, Linköping
52464 Per-Göran Moberg, Ljungby
52645 Ulf Boström, Växjö
55472 Hans Johansson, Falun
55898 Göran Sundling, Söråker
57091 Henrik Hedlund, Borlänge
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