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Lathund för att koppla ihop en person med sina syskon. 
 

Förutsättning: Du har upptäckt vid inmatning av barn i en familj 1, att ett av barnen 
(barn 3) redan är inmatad såsom far i en annan familj 2. För att slippa mata in denna 
person med hustru och barn och kanske barnbarn mm, kan du i stället koppla in detta 
barn (far i familj 2) med en speciell procedur i Disgen. 

I exemplet nedan heter fadern i familj 1 Anders Björk och hustrun Berta Björk. Barnen 
heter Barn 1 och Barn 2. Fadern i familj 2 heter Carl Björk och är Barn 3 i familj 1. 

 
Innan du företar dig något, bör du absolut ta en säkerhetskopia av din databas. Skulle 

något gå på tok, så är det ju lätt att återläsa den sedan. 
 

 1. De båda familjerna ser ut som på Bild 1 och Bild 2. 
 

 
Bild 1. 

 

 
Bild 2. 

 
 2. Se till att du har Carl Björk såsom centrumperson i en Översikt. 
 
 3. Högerklicka på Carl Björk. En meny visas, Bild 3: 
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Bild 3. 

 

 4. Klicka på  . Carl Björk hamnar då i listan. Du  

  kan öppna den genom att klicka på det gula huvudet i verktygsraden.  , 
om du vill kontrollera att allt gick som det skulle.. 

 
 5. Se nu till att du har Anders Björk som centrumperson. 
 

 6. Klicka på den gula knappen  t.v. för att få två lika översikter med Anders  
   Björk som centrumperson i båda. Se Bild 3. 
 

 
Bild 3. 

 

   Som du ser, är i mitt exempel Översikt 1 aktiv, den övre blå ramen är stark blå. 
   Du ska nu byta ut Anders Björk i Översikt 1 mot Carl Björk. 
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 7. Klicka på det gula huvudet i verktygsraden.  . En ruta Välj person  
   visas. Övre delen visas i Bild 4. 

 

 
Bild 4. 

 

 8. Som du ser är Carl Björk markerad och du behöver bara klicka på knappen  

    för att ladda in honom som centrumperson i Översikt 1 och därmed  
   ersätta Anders Björk. Se Bild 5. 

 

 
Bild 5. 

 

 9. Ställ muspekaren på Carl Björk, tryck ner vänster musknapp och dra pekaren sakta 
nedåt och åt höger. Pekaren omvandlas till en hand. Stanna ”handen” på den 
person, som ska vara ovanför Carl i barnaskaran i Översikt 2. Jag har stannat på 
Barn 2. När kopplingen är klar visas en röd ruta, Koppla in barn – Björk, Carl 
(Barn 3 i fam. 1). Se Bild 6. 

 

 
Bild 6. 

 

  Det kan ta en stund, innan den röda rutan visas, så släpp inte vänstra knappen på 
musen, förrän den röda rutan visas. För ”handen” litet uppåt, om det dröjer för 
länge. Det gör inget om Carl hamnar för högt upp i barnaskaran. Det är ju lätt att 
”dra” ned honom senare. När du släpper upp musknappen, visas Carl (i mitt fall) 
längst ned bland syskonen. Se Bild 7. Som du ser har Carl i Översikt 1 fått Anders 
Björk och Berta Björk som sina föräldrar. 
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Bild 7. 

 
 10. När du sett till att Översikt 2 är markerad (klart lysande blå övre list), ska du 

klicka på rutan  under Verktyg. Översikt 2 visas nu över hela 
”Disgenskärmen”. Carl har en pil t.h. om sitt namn, som tyder på att hans egen 
familj finns med. Se Bild 8. 

 

 
Bild 8. 

 
  Kopplingen är nu klar! 
 
Vill du ha något förtydligat, kan du kontakta mig. Jag kan då också förbättra lathunden. 
 
Åke Dahlqvist. 0221-150 00, ake.dahlqvist@koping.net . 


