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AV INGVAR KÄRRDAHL

Ställ in bildskärmen
på det sätt du vill ha den

Bildskärmsarbete är numera för många ett begrepp i yr-
keslivet. Det är ett omfattande begrepp som i sin helhet 
inte kommer att beröras i den här artikeln om inställ-
ningar i Disgen. Jag ska visa möjligheterna att i Disgen 
göra egna skärminställningar samt rekommendera 
några bra inställningsval.

De två begrepp jag tänker behandla och ta hänsyn till 
är perception (förnimmelse, varseblivning) och kontrast.

Ju högre kontrast man skapar 
i en text mellan bokstäverna 
och papperet, eller som i vårt 
fall bildskärmsytan där vi 
skriver vår text, desto lättare 
är det att läsa texten. Gene-
rellt sett får man således den 
bästa läsbarheten med svart 
text på vit bakgrund.

Man talar även om färg-
kontrast t. ex mellan rött och 
blått, men detta är ingen bra 
lösning då det gäller att göra 
en text lätt att läsa.

Vi har säkert alla strukit 
under, eller med en marke-
ringspenna markerat viktig 
text för att på detta sätt var-
sebli, förnimma eller lätt upp-
fatta just detta ställe i texten. 
I Disgen finns möjligheter att 
göra vissa inställningar så att 
vi uppnår dessa fördelar. De 
inställningar som vi ska gå 
igenom i detta fall är famil-
jeöversikten, notisfönstret 
samt byggda tavlor.

Familjeöversikten

Vi börjar med att titta på 
Disgens grundinställningar i 
familjeöversikten. Bild 1.

I den valda rutan – i detta 
fall är det centrumpersonen 
– ser vi att det är mörkblå 
fetstilad text på grå botten. 
Kontrasten är låg och bygger 

i huvudsak på färgkontrast. 
(För personer med någon 
form av färgblindhet kan 
detta i stället ytterligare 
minska kontrastverkan). 

Övrig text i familjeöver-
sikten är svart på grå botten 
som även det innebär låg 
kontrast.

Observera även att föräld-
rar samt far- och morföräldrar 
endast visas utan rad för yrke. 
Dessutom kan noteras att far- 
och morföräldrar visas utan 
giftesnotisen.

Blicken söker sig

I bild 2 är den valda rutan 
inte centrumpersonen. Här 
märks det mycket tydligt 
att blicken inte dras till 
den ruta som man har valt. 
Blicken måste liksom söka 
sig över bildskärmen för att 
hitta den valda rutan, som är 
farfar uppe till vänster.

I Disgen utgör de nu påpe-
kade olägenheterna inte nå-
got som helst problem efter-
som programmet innehåller 
goda inställningsmöjligheter 
i dessa avseenden.

Klicka på rubriken ”In-
ställningar” och välj däref-
ter ”Skärmen”. Se bild 3.

Vi kommer då in i ett 
fönster med ett antal in- Bild 3

Bild 1

Bild 2
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ställningsmöjligheter. Överst finns tre 
stycken flikar. Kontrollera att den för-
sta fliken ”Familjeöversikt” är vald. 
Se bild 4. 

Börja med att sätta en bock i rutan 
”Visa giften för dessa”.

Nästa steg är att öka antalet text-
rader för far och mor samt för ff, fm, 
mf, mm. Markera att vi vill har tre 
textrader för dessa. Kontrollera att 
alternativet ”Så mycket som ryms” är 
markerat.

Det är nu dags att välja textfärg och 
rutans färg för såväl ”Vald ruta” som 
för ”Ej vald ruta”.

I alternativraden för ”Vald ruta” 
ska du klicka på knappen ”Textfärg”. 

Det kommer då upp en färgpalett där 
du ska markera den svarta färgen som 
finns i det nedre vänstra hörnet. Se 
bild 5. Klicka sedan på ”OK” i pa-
lettfönstret.

Nu ska vi ändra den valda rutans 
färg. Klicka på knappen ”Rutans 
färg”. I paletten väljer du sedan den 
gula färgen varefter du stänger färg-
paletten med ”OK”. Se bild 6.

I alternativet ”Ej vald ruta” har 
texten redan rätt färg, ”svart” som 
vi önskar. Vi klickar därför direkt på 
”Rutans färg” I färgpaletten markerar 
du den vita rutan nere till höger och 
bekräftar som tidigare med ”OK”. Se 
bild 7.

Ditt inställningsfönster ska nu se ut 
som på bild 8.

Bild 4

Bild 8

Bild 5 Bild 6 Bild 7
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Bild 10

Vill du ändra teckensnitt och text-
storlek i familjeöversikten klickar du 
på knappen ”Stil”.

Stäng fönstret genom att klicka på 
”OK”.

I bild 9 ser vi nu resultatet av vårt 
arbete med inställningarna för famil-
jeöversikten.

Byggd tavla och notiser

Även i ”Byggd tavla” (An- och stam-
tavlor) och under fl iken ”Notiser” 
i ”Ändra personnotiser” behöver vi 
göra motsvarande ändringar. Bild 10 
och 11.

Börja med att åter öppna fönstret 
med inställnings alternativen under 
”Inställningar” och ”Skärmen”. I 
fönstret ”Inställning skärm” väljer vi 
den här gången fl iken ”Byggd tavla”. 

Med ledning av bild 12 ändrar du 
den röda textfärgen till svart text i 

Bild 9

Bild 10

Bild 11
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”Vald ruta” samt rutans färg 
till samma gula färg som tidi-
gare. I ”Ej vald ruta” accepte-
rar du textfärgen men ändrar 
”Rutans färg” till vit liksom i 
familjeöversikten.

På motsvarande sätt väl-
jer du sedan fliken ”Notis-
dialog” och gör exakt samma 
färginställningar. Därefter be-
kräftar du dina val genom att 
klicka på ”OK”. Din byggda 
tavla och din notisdialog ska 
nu ha blivit mycket lättare att 
läsa.

Sista finessen

Vi börjar med att skapa en 
stamtavla. Se bild 
13.

Placera däref-
ter muspekaren 
på en tom yta på 
stamtavlan och 
högerklicka. I 
den popupmeny 
som då kommer 
fram, markerar 
och klickar du på 
alternativet ”Visa namnet un-
der markören i eget fönster”.

Nu kan du prova den här 
inställningen genom att hålla 
muspekaren över ett namn i 
den byggda tavlan. I det lilla 
gula fönstret visas då perso-

Bild 12

Bild 14

nens förnamn, efternamn, fö-
delseår, dödsår samt numret i 
databasen. Se bild 14.

Spara inställningarna

Den möda vi lagt ner på att 
göra bra inställningar i Dis-
gen ska vi också spara så att 
vi slipper att göra om dem 
igen.

Gör så här för att spara 
inställningarna: Klicka på 
”Inställningar” och markera 
och välj ”Spara” så kommer 
en ny dialogruta upp ”Spara 
inställningar på fil”. Se bild 
15. Som filnamn kan du skri-
va t.ex. ”Min skärm”. Klicka 

sedan på ”Spa-
ra”. Filen sparas 
nu under namnet 
”Min skärm.ini”. 
Om du av någon 
anledning skulle 
förlora dina gjor-
da inställningar 
gör du så här: 
Klicka på ”Verk-
tyg” och välj 

sedan ”Hämta”. Klicka på 
filen ”Min skärm.ini” så att 
den kommer in på raden ”Fil-
namn” och klicka sedan på 
”Öppna” och du har fått till-
baka dina skärminställningar 
i Disgen.

Bild 13

Bild 15

ANMÄL ALLTID ändrad postadress, telefon, e-post-

adress, webb-sida till DIS expedition för att säkerställa 

korrekta uppgifter i vårt medlemsregister.

Din möda 
med

inställningar
sparas

i särskild fil

Lycka till med att göra bra skärminställningar!
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