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Välkommen till Disgen 
Denna korta handledning vill hjälpa dig att komma igång och upptäcka några av programmets 

mest grundläggande egenskaper och finesser. Demoversionen av Disgen 8.2 är ett fullständigt 

program, men har några begränsningar: 

• Du kan bara lägga in 150 personer och giften.  

• Med mer än 150 personer och giften i databasen blir programmet en ren visnings-

version. Du kan alltså visa innehållet i ett större material, som du kanske fått ta del av 

från någon annan släktforskare utan att kunna ändra i detta. 

• Kartfunktionen tillåter högst 10 samtidigt installerade underlagskartor och export av 

kartpaket är inte möjlig. 

De uppgifter du lägger in nu kan du använda om du väljer att skaffa dig en egen skarp version 

av programmet! Du förlorar alltså inte det arbete du nu påbörjar. 

Installation  _________________________________________________________  
Programmet ställer inga speciella krav på din dator.  

Efter nedladdning / start av demoprogrammet visas denna dialog: 

 

      

   

1. Starta installationen genom att klicka på Nästa i bilden ovan. 

2. Dialogruta Välj installationsväg: Behåll förslag till Målkatalog. Klicka på Installera.  
3. Avsluta installationsguiden: klicka på Slutför 

4. Information om programmets begränsningar: läs och tryck sedan OK 

5. Skapa ny datamapp: Välj det alternativ som föreslås och klicka på Nästa. 
6. Bekräfta valet av datamapp: klicka på Verkställ.  

 



Disgen 8.2 Demo + Läsversion                                                                                                              3  
  

Disgen-programmet har startat. Du har nu också en Disgen-ikon på datorns skrivbord, som 

du klickar på nästa gång du vill starta Disgen. Innehållet i denna introducerande 
handledning gäller versionen Disgen 8.2d. I programmets hjälptexter framgår vad som är 

nytt i denna version av Disgen. 

             

Första dialogfönstret  _____________________________________________  
 

 

OBS: Illustrationerna i denna förenklade handledning är bara till som vägledning, därför har 

dessa inte gjorts i fullt ”läsbar” storlek. Detaljerna får du upptäcka på din bildskärm! 

I första dialogen finns några olika alternativ. Här kan du läsa om programmets nyheter i de 

olika versionerna. Du hittar också en Hjälp-knapp som leder dig till de olika hjälptexterna. I 
varje dialog hittar du relevanta hjälptexter via egen Hjälp-knapp. 

Som förstagångsanvändare klickar du på någon av översta radens knappar Första man… eller 

Första kvinna…. Kanske väljer du dig själv eller någon känd släkting.  

När du kommit igång med programmet och startar nästa gång klickar du istället på Fortsätt... 
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Registrera uppgifter för den första personen  ________________  
Inmatnings- och redigeringsfönstret för personuppgifter har flera flikar. Fliken för Grunddata 

innehåller plats för alla grunduppgifter som namn, yrke, född/döpt/faddrar och 
död/begravd/dödsorsak. Alla uppgifter lagras som notiser. Av dessa uppgifter är en del av typ 

händelser och till dem knyter vi tidpunkt/tidsintervall, ort och källhänvisning.  

 

    

 

Fyll i några uppgifter som namn, kanske yrke och några årtal som du känner till för personen 

(vi återkommer till uppgifterna ort och källa).  

Tips: Skriv in alla kända förnamn, sätt en stjärna efter tilltalsnamnet. 

Tips: Skriv datum som årtal med 4 siffror eller komplett datum med 8 siffror. Om du inte har 

exakta datumuppgifter klickar du på lampan t.h. om datumfältet och väljer den datum-

presentation du föredrar. 

Tryck sedan på knappen OK. Uppgifterna sparas och du får se en Familjeöversikt för den 

registrerade personen som i detta fönster benämns centrumperson. Runt honom ser du 

knappar för far, mor, gifte, partner, son och dotter.  

Registrera släktingar  _____________________________________________  
För att fylla i uppgifter för fadern klickar du på knappen Far. Nu får du upp precis samma 

dialogfönster som för den första personen. Fyll i uppgifterna och spara sedan genom att klicka 
på knappen OK. På detta sätt fyller du på med uppgifter om båda föräldrarna.  

Makar/partners fylls också i på samma sätt. Klickar du på knappen Partner följs denna dialog 

också av en för Gifte också. Även ett ensamt Gifte kan skapas.  

Tips: Gift-relationen, med eller utan Partner, måste finnas innan du kan börja registrera barn 
till huvudpersonen. 
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Tips: För att barn i ett gifte skall kunna registreras måste denna gifte-ruta i översikten vara 

markerad (klicka med musen på denna). 

Tips: Om flera giften skall registreras skall dessa placeras efter föregående giftes barn, om 

sådana registrerats, d.v.s. du markerar sista barnet innan du trycker på knappen Gifte för 

andra giftet.  

OBS: Registrera aldrig en person mer än en gång! Du kan enkelt söka efter de olika personerna 

om du klickar på det vänstra ansiktet i överkant under huvudmenyn (det finns också en 
kraftfullare sökfunktion via Kikaren).  

När alla kända uppgifter runt centrumpersonen har fyllts i, är det dags att välja ny 
centrumperson för att öka på släktrelationerna.  

För att bygga på med far- eller morföräldrar markeras far eller mor och sedan dubbelklickar du 
med vänster musknapp. Då kommer utpekad person att bli den nya centrumpersonen och nya 

knappar visas. På samma sätt bygger du på släktträdet med barnbarn genom att först 

dubbelklicka på ett av barnen. 

Rätta redan inmatade uppgifter  ________________________________  
Om du upptäcker att du har skrivit in felaktiga uppgifter för en person, då pekar du på denna i 

Familjeöversikten med musen och trycker Mellanslag. Då får du på nytt fram dialogen för 

Grunddata och Notiser. Om barnen i en barnaskara har hamnat i fel ordning vid registreringen 
är det lätt att lägga dem i rätt ordning. Det är bara att markera barnet med musen och sedan 

drag och släppa dem till rätt plats i barnaskaran i Familjeöversikten. En röd skylt talar om när 

musen är på ”rätt” plats innan du släpper musknappen. 

Ta bort personer och giften  _____________________________________  
Peka på person eller gifte i Familjeöversikten och klicka höger musknapp. Välj Lossa för att 

lösa upp relationer, sedan välj Ta bort när inga relationer till personen finns kvar. Frikopplade 

giften försvinner automatiskt. 

Avsluta programmet och ta säkerhetskopia __________________  
När du vill avsluta programmet väljer du Arkiv i huvudmenyn och klickar på Avsluta Disgen. 

Du kan också trycka på Alt + X eller klicka på det röda krysset uppe i högerhörnet.  

Efter ett antal programstarter kommer programmet att rekommendera att du, innan du 

avslutar programmet, tar en säkerhetskopia. Följ detta råd så slipper du otrevliga 

överraskningar om något skulle hända med din dator eller med din registrering. Du hittar 

Säkerhetskopiering i huvudmenyn Verktyg. 
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Mer om notiser  ____________________________________________________  
När du registrerar uppgifter om en person an du klicka på knappen Fler notiser i högerkanten 
av Grunddata-fönstret. Då öppnas fliken Notiser i dialogen. Nu ser du de notiser som du fyllt i 

uppgifter för.  

 

När du ser listan av notiser kan du även här lätt ändra och komplettera de olika notiserna. 

Peka på en av dem och tryck Mellanslag. Då får du upp en dialogruta att arbeta i.  

När du vill lägga till en notis markerar du först den notis som skall ligga före den nya notisen. 

Klickar du sedan på knappen Ny notis så får du se en lista över alla de notistyper du kan 

använda.  

Tips: Se till att notiserna hamnar i datumordning. Markera och klicka på någon av knapparna 
Flytta upp eller Flytta ner. Du kan också dra och släppa de olika notiserna till rätt plats.  

Mer om datum  _____________________________________________________  
I programmet finns en kalender som hjälper dig att fastställa datum för olika helgdagar genom 
åren eller datum baserat på kombinationen av uppgiven ålder och datum för t.ex. död. När du 

klickar på lampan bakom datum-fältet i en notis hittar du vägen till kalendern. 
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Mer om egna orter  ________________________________________________  
I varje händelsenotis, inklusive yrke, kan du ange en ort för händelsen. Det kan vara en 

kommun, församling eller en gård inom en församling. I programmet finns en ortdatabas med 
Sveriges län, kommuner och församlingar. Du rekommenderas starkt att använda denna 

ortstruktur och lägga in dina egna orter inom respektive församling. Bilden nedan t.v. visar 

exempel på hur orter kan placeras. Här ser du gården Berghäll tillhörande Herrgården 

Söderberga i Skå församling, Ekerö kommun. Fönstret är öppnat med verktyget ”Hus” under 

programmets huvudmeny. 

När du skall lägga in en egen ort i ortdatabasen kan du göra det genom att klicka på huset 
under huvudmenyn eller på knappen med lampan t.h. om ortfältet i notisdialogen. Då får du 

se en nästan likadan bild som ovanstående. Leta upp och markera din församling och klicka 

sedan på knappen Ny nästa nivå…. Fyll i gårdens namn och välj ortstyp till höger om namnet. 
Har du uppgift om ortens läge kan du också fylla i koordinaterna. Övriga uppgifter behöver du 

inte bry dig om. När du klickar OK ser du orten i ortträdet. Klicka OK igen och ortdialogen 

försvinner. Orten syns nu i notisdialogen med lampan i knappen tänd.  

Tips: Registrera aldrig en ort mer än en gång! 

När du i en händelsenotis vill hänvisa till en redan registrerad ort, klickar du på lampan, väljer 

ort och klickar sedan på OK. 

     

Mer om källhänvisningar  ________________________________________  
Precis som för orter finns det en databas med plats för olika källor som du kan registrera och 

hänvisa till, se bilden ovan t.h. Klicka på lamp-knappen t.h. om notisfältet Källa. Välj källtyp 
och infoga de dokument du vill hänvisa till och fyll på med dina källuppgifter. Du kan ange en 

eller flera källor till en notis, t.ex. då någon lever länge på en ort med hänvisningar till flera 

kyrkböcker.  

Tips: Registrera aldrig en källa mer än en gång! Däremot kan olika delar av en källa naturligtvis 

registreras som citat i denna. 



8                                  Disgen 8.2 Demo + Läsversion 
  

 Visa familjeöversikt och notiser  _______________________________  
Klicka på ”Bladet” till vänster i Översikten för att se listan av notiser. Klicka på den två-delade 
rutan för att se fönstren sida vid sida. Klicka på personerna och observera notislistan! 

 

 

Visa antavla  ________________________________________________________  
Klicka på övre grenverktyget för att skapa en antavla från centrumperson (klicka på den undre 

för motsvarande släktträd). Klicka på personerna i trädet och observera Översikten! 
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Utskrift av ansedel med förhandsgranskning  ________________  
Aktivera Översikten (klicka i blå övre kant) och klicka sedan på verktyget Utskrift under 
huvudmenyn.  Dialog om Utskriftsform: tryck Fortsätt. Dialog Ansedel: tryck Granska.  

 

Utskrift av grafisk antavla med förhandsgranskning  _______  
Aktivera Antavlan och klicka sedan på verktyget Utskrift. Dialog om Utskriftsform: markera 
Sidindelad och tryck Fortsätt. Dialog Antavla: tryck Granska. 
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Skapa webbsida med släkten  ___________________________________  
Klicka på jordglob-verktyget till höger i överkant under huvudmenyn. Klicka Nästa på alla 
dialogrutor fram till Val av personer att exportera. Välj här Alla inmatade personer. HTML-

filer byggs nu upp och när arbetet är klart öppnas din webbläsare med resultatet synligt. Klicka 

dig runt mellan person- och ortsregister och titta på dina släktingars ansedlar och lokala 

antavlor. 

 

Öppna kartan  ______________________________________________________   
Öppna kartfönstret genom att klicka på det gröna karta-verktyget i överkant under 

huvudmenyn. Låt kartans ortdatabas uppdateras om du nyss har lagt in nya orter (tar en liten 

stund).  

 
Flytta kartbilden med musen. Håll ner vänster knapp och drag åt önskat håll eller använd Ctrl + 
pil-tangenterna. 

Zooma in i kartan med musrullen eller Ctrl + [+], zooma ut med musrullen eller Ctrl + [-].  

Öppna/stäng panelen med Ortträdet genom att klicka på det gröna kart-verktyget till vänster.  

Klicka på lager-verktyget för att visa/dölja lagerpanelen till höger. Här ser du några möjlig-

heter att förändra innehållet i kartan. 
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Leta upp dina orter i ortträdet, drag med musen någon av orterna ut i den gröna kartan och 

släpp. Kartan centrerar till ortens aktuella läge. Dina orter ligger nu på kyrkans plats i de olika 
församlingarna (om du inte redan angett egna koordinater för orterna). 

Placera dina orter på kartan  ____________________________________  
För att placera ort: Välj [x,y]-verktyget och klicka på Shift-tangenten. Markera en ort i 
ortträdet med musen. Dra den med vänster musknapp nedtryckt till sitt rätta läge i kartan och 

släpp knappen. Godkänn läget med OK (du 

kan också fylla i korrekta koordinater om 

du klickar på Huset och fyller i eller 
redigerar uppgifterna om din ort). 

Det går också bra att på webbplatsen 

Eniro, Hitta.se eller GoogleMaps kopiera 

koordinaterna för en ort och enkelt spara 

dessa (klicka höger musknapp och välj 
Hämta koordinater från klippbufferten…) 

för din ort i ortsträdet. 

 

Visa släkten på kartan  ____________________________________________  
När en familjeöversikt är öppnad, kan du i kartan visa hur centrumperson eller alla personer i 
familjen flyttat. Klicka på den röda Visa-knappen med ett streck på för att visa 

centrumpersonens levnad. Orterna visas med ortsymboler och händelser visas här för födelse- 

och dödsorter. Även platser för dop, arbete(i yrke) och begravd kan visas. Den röda Visa-
knappen därunder visar information för alla personerna i familjen. Med de övriga röda 

knapparna kan du variera visningen för personerna i fråga.  

 

Peka med musen på linjer och orter i kartan och du får ytterligare information om dessa.  
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Komplettera med underlagskartor _____________________________  
Ovanpå den gröna grundkartan kan du placera kartbilder 
som ger lite mer information. På DIS hemsida finns ett 

demopaket med ett blad över Östergötland från 

Sverigekartan och några provblad från General-

stabskartan över Linköping. Hämta paketet och packa upp 

zip-filen. För att importera kartexemplen i Disgen följer du 

instruktionerna på webbsidan. När de är på plats kan du 

sedan zooma och se de olika kartbilderna.  

 

Visa släkten på Google Earth _____________________________________  
Om du har registrerat släktuppgifter på orter utanför landets gränser så kan du inte se dessa 

uppgifter på Disgens karta. Då kan du istället titta på motsvarande uppgifter i programmet 

Google Earth. Om du pekar i Disgen-kartan och klickar på högerknappen visas en meny som 
bl.a. har alternativet Exportera till Google Earth…. Klickar du på detta alternativ kommer 

kartvyn med dina släktingar att skickas till Google Earth. Programmet startas automatiskt (om 

du har det installerat förstås) och nu framträder både orter och händelser för alla orter på 

jordklotet. Med de olika reglagen i Google Earth kan du t.o.m. spela upp levnadsresor för dina 

släktingar. 

     

Sök efter din släkt i Disbyt  _______________________________________  
Om du vill kontrollera om någon annan forskare har dina uppgifter kan du klicka på Händer-

verktyget i överkant av programfönstret under huvudmenyn. Om din dator är uppkopplad till 

Internet kommer programmet att leta efter den person som är centrumperson i person-
databasen Disbyt. Har du tur kanske du hittar dina släktingar hos någon annan forskare – 

kanske du också hittar en ny släktforskande släkting! Men du behöver vara medlem i DIS för 

att få fler detaljer. När du registrerat ett antal av dina släktingar kan du själv bidra till Disbyt-
databasen (en export-funktion under Verktyg).  
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Sök efter källorna för din forskning via Dispos  ______________  
Om du vill veta var du kan hitta olika källdokument för din forskning kan du klicka på Bok-

verktyget i överkant av programfönstret under huvudmenyn. Om din dator är uppkopplad till 
Internet kommer programmet att anropa databasen Dispos och visa vilka källdokument som 

är aktuella för din sökning. Även här förutsätts att du är medlem i DIS. Ofta finns hänvisningar 

till Genline. Har du abonnemang hos Genline och har Family Finder startad, kan du här direkt 

få se den bok och i bästa fall rätt sida i denna för de uppgifter du söker. Denna databas bygger 

bl.a. på de källhänvisningar som medlemmar registrerat och tillfört Disbyt-databasen.  

När du i Dispos (i webbformulär eller från Disgen) söker efter ett gårdsnamn i husförhörs-

längder kan du få upp en komplett lista över de uppslag i dessa kyrkböcker där du har din 

släktgård omnämnd. Enklare kan det inte bli! 

Sök efter historiska kartor hos Lantmäteriet _________________  
När du har kartan uppe kan du för valfri punkt i kartan trycka höger musknapp och välja Visa 

historiska kartor. Om datorn är uppkopplad till Internet kommer ett anrop gå till 

Lantmäteriets webbsida och där visa alla digitaliserade historiska kartor som finns arkiverade 
för just denna punkt på kartan. Sådana kartor, och andra digitala / skannade kartor kan lätt 

placeras som bakgrundskartor i programmet.  

Låt DIS Arkiv skydda din forskning _____________________________  
I DIS Arkiv kan du deponera ditt datorbaserade släktforskarmaterial som säkerhetskopia eller 
som en ”slutförvaring”. I ett kontrakt kan du ge DIS möjlighet att exponera dina uppgifter i 

databasen Disbyt, allt i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). 

Du kan även fylla i ett Släktforskartestamente, som du förvarar med dina egna säkerhets-

kopior, och i detta låta DIS, på dina villkor efter din bortgång, ge dina efterlämnade 

forskningsmödor ett andra liv. 

Hjälpen är nära!  ___________________________________________________  
I huvudmenyns Hjälp hittar du både hjälptexter lokalt i programmet och länkar till DIS 

webbsidor med DIS Forum, artiklar i medlemstidningen Diskulogen, listor med faddrar och 

tillbehör (t.ex. språkfiler för utskrifter på andra språk, preparerade bakgrundskartor med 

Sverigekartan i skala 1: 1 000 000) och rättelseutgåvor av programmet för nedladdning. 

Vill du veta mera? 
www.dis.se     dis@dis.se     013 - 14 90 43 

Föreningen DIS, Gamla Linköping, 582 46 Linköping, 

Forskarstuga: Hovslagaregatan 3, Gamla Linköping 


