Hur man snabbt och enkelt registrerar personer i Disgen!
Gör några inställningar under Verktyg och därefter på Inställningar.
Det grundläggandet är att
man lär sig använda tangenter
istället för musen!
Disgen, som är Windowsbaserat använder sig av samma
kommandon som Windows.
Det betyder att om Disgen har
ett kommando med en understruken bokstav, kan man istället för ett klick med musen,
hålla tangenten Alt nedtryckt
och samtidigt trycka på understruken bokstav.
Exempelvis:

Alt+s är son,
Alt+d är dotter,
Alt+m är mor,
Alt+f är far,
Alt+g är gifte
Alt+p är partner

Klicka på eller sätt bockar i de markerade rutorna!

Expandera punkt i patronymikon

betyder att man för ex. en person vars far
heter Anders skriver Anders. (punkt)
Är personen en man kommer han att
heta Andersson och en kvinna får hon
efternamnet Andersdotter.

Visa inte startdialogen betyder att
man slipper startdialogen och att man
alltid kommer till någon av de senaste personerna man arbetat med. Gör gärna den
vars antavla du arbetar med till Favorit.
Markera den personen och klicka på höger
musknapp samt på komandot ”Till listan
över favoriter”
Använd Enter för att flytta mellan
fält betyder att man trycker på den tang-

enten för att förflytta sig nedåt till efterföljande ruta eller inmatningsfält. Istället för
att klicka på OK kan man slå Enter, Enter,
Enter ett antal gånger och det man skrivit
in är sparat.
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Vill man ex. skapa ett nytt
gifte för Lars Göransson,
då trycker man på Alt+g
eller Alt+p
Är det ett gifte före det
från 1755 ska rutan för Lars
vara markerad. Är det ett
senare äktenskap ska rutan
för yngsta dottern Brita
vara markerad.
Vet man vem han gifter
sig med trycker man på
Alt+p och en ruta för partnern framträder.
Har Lars ex. fått en son
trycker man på Alt+s och
man kan skriva in uppgifter
om sonen. Föddes sonen
efter Brita ska rutan för
Brita vara markerad. Var
det mellan 1755 och 1757
ska notisen för gifte vara
markerad.
Vill man komplettera
uppgifter på äldsta dottern
Christina Larsdotter, då
markerar man henne eller
placerar henne som centrumperson.
Därefter trycker man ner
”Blanksteg” (Space) dvs
den långa tangenten längst
ner på tangentbordet.
Då framträder bilden till
höger. ”Blippen” står automatiskt på första fältet.
Trycker man Enter två
gånger kommer man till
fältet för födelsedatum som
fylls i om det inte redan är
gjort. Trycker man Enter
fem gånger kan man fylla i
källan. Man ser hur ”Blippen” förflyttas vid varje
tryckning.
Förflyttning mellan varje
fält sker med hjälp av Enter. Ytterligare tryck efter
sista fälten innebär att alla
uppgifter sparas dvs samma
innebörd som att klicka
med musen på OK.

Ortstrukturen till höger efter Fagersta
kommun och Västanfors församling är byar
eller platser som skapats, utöver Disgens
ortstruktur.
Klicka på lampan till höger om Åvestbo,
eller på dubbelpiltangenten till vänster på
tangentbordet samt blanksteg. Då kommer
ortstrukturen fram. Därefter kan man lägga
in den ort eller plats man vill, i flera olika
nivåer. Komplettera med koordinater.
Markera Västanfors och klickar på rutan
”Ny nästa nivå” kan man komplettera ortdatabasen med flera platser. Håller man ner
Alt+n skapar man samma sak.
Se alltid till att lampan till höger
om födelse- och dödsort lyser!
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Enligt födelseboken Västanfors
C:2 (1739-1783) Bild 98 är Christina född den 15 december 1757.
Genom att på ArkivDigitals
databas göra sidan i födelseboken
aktiv (lägga muspekaren på sidan)
samt hålla ner Ctrl+k kopieras källan för födelsen m.m. ”Västanfors
C:2 (1739-1783) Bild 98”. Markera
fältet för Källa och tryck Ctrl+v
(windows kommando för klistra in)
Håller man ner Ctrl+c dvs windows kommando för kopiering,
blir källuppgiften längre. ”Västanfors C:2 (1739-1783) Bild 98
(AID: v74603.b98, NAD: SE/
ULA/11708)”
Rent vetenskapligt är den senare
rätt. För en amatör är den kortare
tillräcklig som källa för uppgiften.
Personnotisen för Christina Larsdotter blir då, som visas till höger.
(Utan användning av källdatabasen)
Tryck ner tangenterna Alt+2 och
fliken ”Döpt” kan fyllas i.

Kortkommandon

Placerar man muspekaren på de olika symboler i Disgenprogrammet, kan man se vilka tangenttryckningar
man bör/kan lära sig. Detta för slippa/undvika att använda musen. Några exempel:
Visa kartan (F11)
Skapa söklista (Ctrl+F)

Ändra personnotiser (F9)
mellanslag/space eller
långa tangenten längst ner
på tangentbordet.
Visa personens notiser (F6)
Visa senaste söklistan (F8)
Visa dubbla fönster (F12)
Visa antavla (F4)
Visa stamtavla (F3)
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Arbeta med delad skärm

Man kan öppna flera program och dela dessa på skärmen, som ex. ovan visar. Till vänster är ArkivDigital
öppnat och till höger Disgen. Man delar genom att öppna de båda och sedan på respektive program klicka
på den lilla fyrkanten uppe i högra hörnet. Därefter drar man till resp. till den storlek man önskar genom
att sätta muspekaren på sidan. När muspekaren blir en dubbelpil håller man ner vänster musknapp och drar
sidan till önskad bredd. Hela den förminskade sidan kan flyttas omkring genom att man sätter muspekaren
på fönstret och håller vänster musknapp nere och drar sidan där man vill ha den.
1. ArkivDigital har några kvalitéer som är värdefulla. Dels kan man ha flera olika böcker öppna och de
finns kvar som flikar som man enkelt kan växla mellan. Man kan även som tidigare redovisats kopiera källangivelsen och klistra in denna i Disgen.
2. Öppnar man ex. en husförhörslängd och har den öppen i det fönstret kan man gå över till andra sidan
och göra Disgen aktivt. Därefter kan man skriva in alla uppgifter från husförhörslängden eller andra böcker.
3. Sedan går man in på ArkivDigital och söker rätt på alla uppgifter ex. födelseuppgifterna som verifieras
som angivelse i Disgens fält för källa. Exemlet nedan visar detta
Bergsmannen Lars Göransson i Åvestbo är
född den 24 nov. 1728 i Harpbyn, Skinnskatteberg
”Skinnskatteberg C:4 (1721-1746) Bild 29 / sid 25”
Han dör i Åvestbo, Västanfors den 3 aug. 1773
”Västanfors F:4 (1736-1774) Bild 250 / sid 245”
Hustrun Margareta var bergsmansdotter från Åvestbo. Hennes farfar och farfars far var även bergsmän i
Åvestbo och nämnda i ”Tackjärnstiondelängder”.

Hur man snabbt registrerar i DG 8.2			

Brage L 2013					

sid 4

