Livslinjer och levnadsbanor i DG 8.2
I ”nya” Disgen 8.2 kan man på kartan ange en persons eller flera personers
”Orter ur valda notiser” dvs platser där personen/
personerna är född, levat/bott, avlidit samt begravts
med symboler för födelse- döds- och begravningsplatsen. Orter eller platser anges med symbolen för
by, gård etc.
”Livslinje” som innebär ett streck mellan födelseplatsen och dödsplatsen, med symbol för respektive
händelse.

”Levnadsbana” för vald person eller personer dvs
alla de platser som finns i notisfliken för född, levde
och död. På kartan anges platserna med ett streck.
”Utökad levnadsbana” vilket är samma uppgifter
som under C men utökad med platsen för begravning
och symbolen för detta. Strecken på kartan slutar vid
begravningsplatsen.
För att få fram dessa streck måste alla platser ha
angivits med dess koordinater.

Nedan visas familjeöversikten för Olof Nilsson

Genom att markera Olof Nilsson och klicka på
ändra notiser eller trycka på blanksteg kan man välja
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fliken ”Notiser”. När man är där högerklickar man på
musen och väljer notisen ”Flyttade2”.
Där anger man
de platser som personen flyttat från
och platsen man
flyttade till. Det är
viktigt att använda
sig av ortdatabasen
och lampan till höger om den ort man
väljer.
Utökar
man
platser från församlingen (kyrkosymbolen) måste
den nya ortens
koordinater anges, annars blir det
sockenkyrkans.
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Exemplet nedan visar en del av uppgiften för Rosfors och dess koordinater.

När alla födelse-, levnads-, död- och begravningsuppgifter finns angivna klickar man på kartsymbolen
som syns längst ut till höger.

Kartan har följande knappar;
Denna klickar man på för att ange livslinjer etc. för ”Huvudpersonen i familjeöversikten”. I detta fall Olof Nilsson.
En klick på nästa knapp innebär att alla
i familjeöversikten kommer med.

”Orter
ur valda
notiser”

Den tredje avser alla i en byggd tavla.
( an- eller stamtavla )
Fjärde knappen alla i en söklista.
Efterföljande fyra knappar är olika val
som visas till höger och nedan.

”Livslinje”

Den nionde knappen visar den person
eller översikt som finns oavsett var i kartan man befinner sig.
Den sista knappen raderar personinformationerna på kartan.

”Levnadsbana”
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”Utökad
levnadsbana”
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Hur får man tag i koordinater?
På Släktforskaförbundets CD-skiva ”Sveriges orter” får man fram koordinater på de
flesta orter och platser i landet.
Även från www.hitta.se (snart åter på
Eniro) på Internet kan man få koordinater.
Kanske inte på lika många platser som på
ortnamnskivan, men sannolikt de flesta av
nutida orter i landet. Med deras pekare kan
man lägga sig på den plats som man vill få
koordinaterna för.
Bilden ovan till höger visar bilden på ”Rosfors” där Olof Nilsson arbetade en tid. Längst
upp till höger klickar man på ”Koordinater”
och uppgiften framträder på skärmen.
Genom att klicka på bilden framträder det
verktyg som kan flyttas till valfri plats. Bilden till höger visar 1. En cirkel med platsen
för Rosfors herrgård. 2. Verktyget med ett
kors igenom placerat på Hyttan/Masugnen.
3. Koordinatvisning i en rektangel, med RT
90:s koordinater.
Bilden nedan visar koordinaterna för domkyrkan i
Västerås. I Disgens ortdatabas har kyrkan koordinaterna X 6610591 och Y 1541601. Bilden nedan där
man kan skymta kyrkan mitt i pekverktyget ger X
6610494 Y 1541514. Detta visar att det finns små variationer med dessa bägge källor.
Det är först efter att man lagt in kartor som man
kan visa - på ett exakt sätt - var den gård eller plats
ligger eller låg, som man avser att redovisa.

Släktforskarförbundets CD-skiva redovisar koordinaterna för platsen med undre delen av ortnamnets
begynnelsebokstav. Söker man på Västerås i ”Sveriges orter” får man koordinaterna för den plats där
Västerås är placerat på lantmäteriets underlagskarta.
För att kunna läsas så är ortnamnet lagt ute i Mälaren,
som nedanstående exempel.
Är man född på Råby (längst till vänster på kartan)
så är såväl platsen för kyrkan som ortnamnet fel plats
att ange som födelse eller bostadsplats.
Det finns givetvis
många andra sätt att få
tag i koordinater, i dessa ”GPS-tider”.
En sak är dock viktig
att påpeka.
1. Man måste lägga
in flyttningar i rätt ordningsföljd i notisfältet i
Disgen.
2. Man bör använda
sig av Disgens ortdatabas för att det ska bli
bra.
3. Vill man kunna
placera ex. födelseplatsen på en viss gård, bör
man lägga in en karta i
programmet.
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