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Varför ”bidde” det
på detta viset?

Disgen är gjort för att det 
skall vara enkelt för nybör-
jaren. Programmet innehål-
ler också funktioner som 
kräver lite mer erfarenhet 
och vana. Det finns många 
användare och alla har olika 
erfarenheter av att använda 
dator och man uppfattar 
Disgens användargränssnitt 
på olika sätt.

Sammantaget betyder 
detta att det ibland blir fel 
utan att man tänkt sig det.

Jag vill i denna artikel 
peka på några situationer 
där det gäller att se upp lite 

Vare sig du lärt dig Disgen på egen 
hand eller gått någon kurs, så kommer 
du efter ett tag att märka att allt inte 
blir riktigt som du tänkt dig. Du gör 
något fel som du i bästa fall upptäcker 

direkt och kan rätta till. Eller så dröjer 
det innan du kommer underfund att 
du nog gjort något galet tidigare. El-
ler så är det något som inte blir på det 
sättet du tänkt, hur du än försöker.

Av Sten-Sture terSmeden extra, och ge tips hur om 
hur du får det att fungera.

Mina tips

Giftet hamnar
på fel person

Detta är kanske det vanli-
gaste felet som nybörjarna 
brukar göra. Och det kan 
bli svårt för den som inte är 
van vid Disgen att rätta till, 
speciellt om felet inte upp-
täcks direkt.

Antag att jag vill gifta 
bort yngsta dottern Marga-
retha, se bild 1.

Jag trycker som vanligt 
på partnerknappen längre 

ned på sidan, se bild 2, och 
matar in t ex Sven Larsson 
och bekräftar giftet.

Nu ser det ut som på bild 
3.

Men vad nu? Johan 
Munktell fick ett gifte till, 
och det med en man som 
det ser ut! Och gör jag Mar-
garetha till Centrumperson 
genom ett dubbelklick på 
henne, så ser jag att hon 
minsann inte är gift alls. Se 
bild 4! 

Och väljer jag att under-
söka Sven Larsson genom 

att visa notisformen för ho-
nom, så ser det ut som på 
bild 5 på nästa sida.

Han blev registrerad som 
kvinna! Och här ser vi tyd-
ligt att han är gift med Jo-
han Munktell.

Vad gjorde jag för fel? 
Svaret är enkelt, men så 
lätt att missa. Jag måste 
göra dottern Margaretha 
till Centrumperson, annars 
hamnar giftet på fel per-
son.

Hur rättar jag till 
problemet?

Börja med att markera Sven 
Larsson, och högerklicka 
och välj Koppla loss. Giftet 
skall sedan kopplas loss på 
motsvarande sätt.

Gör sedan Margaretha 
till Centrumperson genom 
att dubbelklicka på henne, 
se bild 5a. 

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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Bild 4

Skapa sedan två familje-
översikter genom att klicka 
på Flytta/koppla loss i Re-
digera-menyn. Bild 5b.

I den vänstra har du 
Margaretha som centrum-
person. Markera den högra 
översikten och med Välj 
person letar du fram Sven 
Larsson (som efter loss-
kopplingen redan finns lätt 
tillgänglig i funktionen Välj 
person i Arkiv-menyn).

Nu måste vi först göra 
om Sven Larsson till kvin-
na. Disgen kommer att 
kontrollera att detta är 

gjort. I annat fall går det 
inte att göra den korrekta 
kopplingen. Se till att du 
har Sven markerad, välj 
Ändra notiser och fliken 
Grunddata. Bild 5c.

Ändra kön till Man och 
tryck OK.

Fortsätt med att skapa 
ett gifte utan partner för 
Margaretha i den vänstra 
översikten, dvs. klicka på 
Gifte-knappen nere till väns-
ter. Du behöver inte fylla i 
några uppgifter, utan kan 
OK:a giftet direkt. Nu har 
du skapat en kopplings-
punkt för det kommande 
giftet med Sven Larsson. 
Bild 5d.

Från den högra översik-
ten kan du nu dra över Sven 
och släppa honom på Part-
ner-knappen. (Längre fram 
i denna artikel skriver jag 
lite om vad du skall tänka 
på när man drar och släp-
per).

Nu är vi klara, se bild 5e.

Markera rätt 
Centrumperson
Det förtjänar att påpekas 
hur viktigt det är att ange 
rätt person som Centrum-
person, som ovan vid giften. 
Men också när du skall byg-
ga antavlor och stamtavlor. 
Den du väljer till proband (= 

startperson), måste i Disgen 
göras till Centrumperson.

Det kan du göra på olika 
sätt:
•	 Dubbelklicka
•	 Markera en person och 
tryck på Enter-knappen på 
tangentbordet.

Bild 5e

Bild 5

Bild 5a

Bild 5b

Bild 5c

Bild 5d 



28 | Diskulogen nr 80

Lär dig mer om Disgen 8 – del 23

Välj person – vid tryck 
på OK i stället för Sök-
knappen

Välj person är en funktion 
som du säkerligen 
använder ofta. 
Men se upp så att 
du verkligen får 

fram den person du letar 
efter. Bild 6.

I följande exempel vill du 
leta reda på en Beda, bild 
7.

Om du 
här klick-
ar på OK 
och inte på knappen Sök 
bild 8, så blir det följande 
resultatet inte det du tänkt 
dig, bild 9. Anders blir vår 
nya centrumperson, och 
inte Beda.

Varför? Jo, OK-knappen 
startar ingen ny sökning.

Det vi ser ovan med per-
sonerna Andersson, Bille, 
Crom m.fl., är resultatet av 
en tidigare sökning som lig-
ger kvar (även om du har 
haft Disgen avstängt). Dis-
gen tar den person som står 
vid pilen och gör honom till 
Centrumperson. Eftersom 
du söker med den enklare 
funktionen Välj person i 
stället för den mer avance-
rade funktionen Personer 
på Sök-menyn saknas möj-
ligheten att nollställa innan 
du gör din sökning.

Fadder inte sökbar, 
bara personer som 
haft en viss fadder

Som du säkert vet kan du 
vid inmatning av en person 
mata in faddrarna, bild 10.

Här är det viktigt att veta 
att faddrarna inte lagras i 
Disgen som en riktig person 
(med eget ID-nummer). Det 
har varit många diskussio-
ner om detta. Jag skall inte 
ge mig in på dem här.

Men det finns faktiskt en 
sökmöjlighet. Du kan leta 
fram alla Disgen-personer 
som har haft en viss person 

Bild 6

Bild 8

Bild 7

Bild 9

Bild 10

som fadder. Då skall du an-
vända den andra sökfunktio-
nen Sök Personer, bild 11.

Börja med att nollställa 
så att ingen gammal sök-
ning ligger och påverkar 
sökresultatet. Bild 12. 

Välj sedan flik fyra, 
Faddrar, och fyll i t ex An-
ders Larsson och sök. Se 
bild 13. 

 Resultatet ser du på bild 
14.

Anders Larsson har varit 
fadder åt dessa två kvin-
nor. Resultatet kan kanske 
hjälpa dig i din släktforsk-
ning. Bodde han i närheten, 

Bild 12 Bild 13

var han en betrodd och fi-
nare man på trakten, eller 
var han släkt med de båda 
kvinnorna? Så om du bru-
kar mata in faddrar i din 
släktforskning kan du göra 
intressanta upptäckter. 
Men var försiktig. Texten 
i fadderkolumnen i kyrk-
böckerna brukar vara extra 
svår att tyda!

Vill du snabba upp sök-
ningen så skall du endast 
söka i notisen Döpt. Mar-
kera enbart den under flik 
2, Ytterligare villkor, och i 
fältet Notistyper att söka i. 
Bild 14a.

Vill du sedan söka efter 
alla personer som har fadd-
rar, så skall du använda * i 
namnfältet.

Bild 14a

Bild 14

Bild 11
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Individnummer – se 
upp med egen an-
vändning, lediga num-
mer återanvänds

Individnumret i Disgen är 
ett internt nummer som inte 
skall användas för något 
eget  uppfunnet privat ända-
mål. Det är kanske lockan-
de att nyttja det för att t.ex. 
sortera alla utskrivna ansed-
lar efter individnumret. Och 
har du skrivit ut det i någon 
lista, så är det ju bekvämt att 
via sökfunktionerna söka 
fram aktuell person.

Individnumret visas 
längst ned till vänster på 
skärmen, och i notisformen. 
Bild 15. 

Fredric har alltså individ-
nummer 5.

Men numret styr du inte 
över själv. Raderar du en 
person blir numret ledigt 
och det ges till nästa person 
som du matar in, alltså läge 
för framtida missförstånd. 
Vid flytt av personer mellan 
flockar så byts också num-
ren. Även ett gifte har ett 
internt nummer som åter-
används av systemet. 

Flytta och dra 
– men den röda 
kopplingsrutan måste 
komma upp först

Att koppla ihop två indivi-
der är en bekväm funktion i 

Disgen. (Läs gärna artikel-
serien ”Lär dig mer om Dis-
gen 8”, avsnitt 19 och 20 i 
Diskulogen nr 78 och 79). 
Du startar med en vanlig 
familjeöversikt, och trycker 
på knappen  till vänster på 
skärmen, bild 16. Då får du 
fram två identiska familje-
översikter, bild 17.

Markera t ex den högra 
och sök fram en Isak Munk-
tell som vi antar att du tidi-

gare skapat som en obesläk-
tad man. I ett senare skede 
har du fått veta att han är 
son till Johan Munktell, se 
den vänstra familjeöversik-
ten. Bild 18.

Nu behöver du inga 
krångliga kommandon 
och knapptryckningar för 
att flytta ihop Isak med 
sina syskon. Markera Isak 
Munktell till höger, tryck 
ned vänster musknapp och 

Bild 15
Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19
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händer? Inget gifte kommer 
att skapas och alla dina 
uppgifter om partnern Isak 
försvinner! Du blir osäker 
och börjar leta, men han 
finns bara inte.

Du måste trycka på OK 
för giftet, även om du inte 
skrivit något! Då kommer 
personen Per att skapas och 
du får en ruta för giftet fa-
miljeöversikten. Se bild 24.

Hur tar jag 
bort lampan?

Vid inmatning av datum, 
ort och källa i t ex person-
uppgifterna (men även i alla 
andra s k händelsenotiser, 

håll den nere. Dra sedan 
musen sakta till vänster, 
tills du ser en liten röd ruta. 
Bild 19.

Nu har Disgen hittat en 
inkopplingspunkt, och nu 
kan du släppa musknappen. 
Men har du för bråttom, då 
får du ingen röd ruta och 
programmet vet inte var 
koppling skall ske. Nu är vi 
klara, se bild 20.

Partnerknappen 
– Inmatad partner 
bara försvinner!

Vid inmatning av ett nytt gifte 
med känd partner använder 
du knappen Se bild 21. 

Då startar du en inmat-
ning bestående av två for-
mulär (bildsekvenser) som 
hör ihop och är beroende av 
varandra. Det första är ett 
helt normalt formulär för 
nya personer och det andra 
det vanliga formuläret för 
giften. Inget märkvärdigt 
med det. Men här får du 
inte falla i fällan. Du fyller 
i det första formuläret, se 
bild 22.

Du har nu fyllt i en massa 
uppgifter, och har klickat på 
OK för Per. Nu får du upp 
ett tomt formulär för att 
fylla i uppgifter om giftet. 
Men ibland vet man inget 
om giftet, bara att det skett. 
Så här ser det tomma giftes-
formuläret ut. Bild 23.

Här är det mycket lock-
ande, och kanske logiskt att 
trycka på avbryt. Du vet ju 
inte något om giftet och har 
inte fyllt i något. Men vad 

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 23

Bild 24
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mer det äldsta namnet att 
försvinna. Så hav förtrös-
tan, så småningom har din 
felskrivning försvunnit.

Vart tog mitt inmat-
ningsformulär vägen?

Nybörjaren blir ibland 
osäker på vart det vanliga 
inmatningsformuläret ta-
git vägen. När du klickar 

på knappen 
Ändra per-
sonnot i se r , 

bild 30, får du ibland fram 
följande, bild 31.

Här visas alla notiser som 
du har matat in. Varje per-
son och varje gifte består av 
ett antal delar, s k notiser. 
Men som nybörjare är du 
mer van att se följande, bild 
32.

Egentligen är det samma 
uppgifter, men presenterade 
på två olika sätt. Man väx-
lar mellan dem genom att 
klicka på fliken Notiser el-
ler fliken Grunddata. Dis-
gen kommer ihåg vilket sätt 
du använde senast, och det 
även om du inte bekräftat 
din senaste ändring med 
OK-knappen. 

t ex flyttat, levde) kan du 
använda Lamp-knappen. 
Se bild 25. Den ger dig möj-

lighet att använda 
olika specialfunk-
tioner: speciella 
datumangivelser, 

s k strukturerade orter och 
s k strukturerad källhante-
ring. Se bild 26.

När lampan är tänd för 
orten kan du inte ändra i 
fältet på vanligt sätt genom 
att klicka i det. Det är låst. 
Upplåsning och släckning 
av lampan sker genom att 
först klicka på den lilla ned-
åtpilen till vänster om lam-
pan. Se bild 27. Då får du en 
lista med olika redan inma-

tade värden, 
men överst 
finns en 

tom rad. Markera den och 
klicka på lampan, då töms 
fältet och lampan slocknar.

Datumfältets lampa 
släcks genom att klicka på 
lampan och välja värdet Ex-
akt, samt OK:a.

Se bild 28. 

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28
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Hur rensar jag 
i snabblistan?

Vid t ex inmatning av efter-
namnet finns en behändig 
funktion för att välja namn 
bland de ca 15 senast in-
skrivna, se bild 29.

När du klickar på den lil-
la svarta triangeln till höger 
(kallas ibland listpilen) får 
du fram en lista med de se-
nast inskrivna efternamnen. 
I listan finns alla dina senaste 
inmatningar. Observera att 
även tidigare felaktigheter 
finns med. Det går inte att 
rensa i listan. Men vartefter 
du skriver nya namn, kom-

Bild 30

Bild 29

Bild 31

Bild 32

Bild 33

Fel ordning på 
notiser kan ge 
konstigt resultat
Antag att du matat in födel-
se-, död- och begravdupp-

gifterna, men ändå ser det 
ut på följande sätt, bild 33.

Inte fel, men lite konstigt. 
Vart tog dödsuppgiften vä-
gen? Vid presentation på 
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skärmen letar Disgen efter 
någon uppgift att presen-
tera. Om begravd-notisen 
står före dödnotisen visas 
den, och inte dödnotisen. 
Bild 34. Här ser du i vilken 
ordning notiserna är lag-
rade. Det har att göra med 
hur du själv matade in upp-
gifterna.

Vill du ha dödnotisen 
först, så får du alltså flytta 
begravd-notisen så att den 
står efter dödnotisen. Dra- 
och släpp-metoden flyttar 
notiserna (det finns tyvärr 
inte automatisk tidssorte-
ring). Se bild 35.

I Gotland ser inte 
så vackert ut

För det flesta låter det bättre 
med på Gotland. Prepo-
sitionen i kan du lätt byta 
ut mot på. Om du inte an-
vänder ortsfunktionen skall 
du lägga in ett blanktecken 
före prepositionen. Bild 37. 

Ortsfunktionen kommer 
du enklast till genom att 
klicka på lampan bredvid ett 
ort-fält. Leta reda på orten 
ifråga, i detta fall Gotland. 
Sedan kan du välja tillämp-
lig preposition ur listan till 
höger, bild 38.

Bild 34

Bild 35

Bild 36

Bild 37

Bild 38

Bild 39

Bild 40

Bild 41

Bild 42

Sista textnotisen blir 
biografinotisen

Först en liten inledande 
kommentar kring de olika 
textnotiserna. Du vet väl att 
du kan ha flera textnotiser, 
både Text och Extra text. 
Båda dessa notistyper kan 
dessutom ha både Fotnots-
text och Antecknings-text. 
Och du vet väl att det som 
skrivs in under fliken Bio-
grafi i personuppgifterna i 
själva verket lagras som en 
Text-notis. Anledningen till 
att ha flera textnotiser kan 
vara att man vill ha en tyd-
lig uppdelning av det man 
skulle ha kunnat skriva som 
en enda lång sammanhäng-
ande biografitext.
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Bild 43

Bild 44

Bild 45

Dessa notiser finns också 
för att beskriva ett gifte.

Det är lätt att flytta dem i 
rätt ordning med drag- och 
släpp-metoden.

Nyinlagda orter inte i 
bokstavsordning

När du lägger in egna byar, 
gårdar eller orter i ortsdata-
basen måste du se upp med 
var de hamnar. Normalt vill 
man ha dem i bokstavsord-
ning. I dagsläget finns ingen 
funktion för att sortera dem 
automatiskt. Det går att 
göra manuellt, men kräver 
en del uppmärksamhet, se 
en tidigare artikel, del 7 i 
serien ”Lär dig mer om Dis-
gen 8” i Diskulogen nr 67.

Så se till att markera plat-
sen omedelbart ovanför den 
plats där du tänker lägga in 
en ny ort, då blir det rätt.

Sortering av Id-num-
mer vid användning 
av Utdrag

Varje person och gifte har 
ett internt nummer som 
skapas av Disgen. Ibland 
vill man skriva ut det för att 
lättare kunna hitta en viss 
person. Allt eftersom din 
databas växer kommer id-
numret att öka från en till 
två till tre siffror osv. Då blir 

det inte snyggt vid en sorte-
ring där id-numret har bety-
delse, se bild 43. Id-numren 
är sorterade från vänster till 
höger, vilket har medfört att 
alla id-nummer som börjar 
på 1 kommer först, t ex in-
divid 10 kommer före t ex 
individ 4.

Lösningen är att se till 
att id-numret kompletteras 
med nollor från vänster, se 
bild 44. 

För att få en sortering 
enligt ovan har jag använt 
funktion Utdrag som finns 
under utskriftsmenyn. Om 
utdrag kan du läsa i Disku-
logen nr. 75 och 76. För den 
intresserade visar jag hur 
utdraget ser ut för utskrif-
ten ovan, bild 45. 

Avslutning

Jag hoppas att du fått några 
tips som du kan ha nytta 
av. 

Har du själv råkat ut för 
något problem som du vill 
att jag skriver om, så hör av 
dig. Antingen via email till 
sst@transit.se, eller hellre 
via Dis Forum, konferen-
sen om Disgen: Artikel-
serien – ”Lär dig mer om 
Disgen 8”.

Där finns delkonferenser 
för alla artiklar i den här 
serien.

Textnotiserna är ju inte 
så kallade händelsenotiser 
som anger att något hänt 
med möjlighet att ange tid, 
plats och källa. Så om du vill 
skriva in källa för dina bio-
grafi- och textnotiser (vil-
ket jag tycker du bör/skall 
göra) kan du förslagsvis 
placera den i fotnoten när 
du använder textnotiser.

Det gäller att se upp med 
ordningen mellan Text-
notiserna om du har flera. 
Den sista av dem blir den 
som visas när du klickar på 
fliken Biografi. (Extra Text-
notisen visas dock ej under 
biografifliken)

Här följer ett exempel. 
Jag börjar med att fylla i lite 
text under fliken Biografi, 
och visar den i notisformen. 
Bild 39.

Sedan lägger jag in lite 
text i en Text-notis, bild 
40. 

Allt ser snyggt och pryd-
ligt ut. Men förvirring kan 
uppstå om jag inte hade 
klart för mig att när jag 
klickar på Biografi-fliken, 
visas som biografitext det 
som nu står i den sista text-
notisen. Bild 41. 

Vid utskrift av t ex en an-
sedel placeras alla textnoti-
ser normalt under rubriken 
Levnadsbeskrivning. I bild 
42 har jag också lagt in text 
i en Extra Text-notis. Text-
notiserna har som du ser 
hamnat i en annan ordning 
än du kanske avsett. Vill du 
göra en utskrift som skall 
visas för andra, så bör du 
absolut gå igenom dina ut-
skrifter och se till att text- 
och biografi-notiserna är 
rätt placerade tidsmässigt. 


