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et går faktiskt att koppla ihop 
samma personer i flera äk-
tenskapsrelationer. När 

man tittar på vår exempelfamilj  kan man 
notera att paret Johannes och Johanna 
står som gifta först 1854, långt efter att de 
två första barnen fötts [1]. De fem sista 
barnen är födda inom äktenskapet. Om 
man vill åskådliggöra detta förhållande 
i sin Disgen-databas är det inte alldeles 
självklart hur man skall göra. Men det 
kan lösas genom att man skapar en ny 
giftesnotis mellan föräldrarna.

Börja med att skapa två fönster med 
Johannes Munktell som centrumperson 
i båda genom att använda knappen Flyt-
ta/koppla i Redigera-menyn [2].

Du får då två identiska familjeöver-
sikter [3]. Aktivera (klicka i namnlisten 
överst) det högra fönstret och gör Jo-
hanna Svensson till Centrumperson [4].

Aktivera åter det vänstra fönstret och 
klicka sedan på knappen Gifte längst ner 
till vänster. Du får då upp dialogrutan 
Nytt gifte (motsv). Den ska lämnas helt 
blank genom att endast klicka på OK [5].

 Den vänstra familjeöversikten har nu 
fått en giftesnotis med okänd partner [6].

Aktivera nu det högra fönstret. Sätt 
muspekaren på Centrumpersonen Jo-
hanna Svensson. Håll ner vänster mus-
knapp och dra över henne till Partner i 
det nya giftet i vänstra fönstret. [7] Re-
sultatet syns i nedanstående bild [8].

Nu återstår endast jobbet att ändra 
Gift till Före äktenskapet samt att flytta 
upp de två första barnen som var födda 
före äktenskapet. Gör gärna detta när 
båda översikterna är kvar [9].

 Tidigare i denna artikelserie finns det 
två artiklar om hur man kopplar, se Dis-
kulogen nr 78 och 79. Artikelserien Lär  dig 
mer om Disgen 8 har nu fått en egen sida på 
Dis webbplats, www.dis.se/disgen/articles/ 
där du lätt kan hitta äldre artiklar.

Den här metoden fungerar också om ett 
par varit gifta på riktigt två gånger.  

Gift två gånger med samma person?
Kan man vara gift två gånger med samma person i Disgen? 
Och hur gör man när några barn tillkommer före äktenska-
pet och andra inom äktenskapet? Under mina många grund-
kurser i Disgen har frågan ibland dykt upp. 

text: Sten-Sture Tersmeden
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