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Disbyt-
spalten

Främmande länder i Disgen

Som alla Disgenanvändare säkert vet finns endast 
Sverige med län och kommuner bakom lampan 

(ortsdatabasen). När jag får Disbyt-utdrag ser jag många 
olika sätt att lägga in länder och oftast blir det fel 
eller nästan fel. Vissa länder skrivs ut och andra inte. 
Disbytprogrammet stannar allt som oftast och frågar 
eftersom man kanske bara lagt in n.y. i stället för New 
York, USA. Oftast ligger landet på fel nivå och då kan 
Disbytprogrammet inte heller känna igen landet.

Jag har haft e-postkorrespondens en tid med en 
medlem som försökt lägga upp en struktur för att få 
ut länderna rätt i utskrifter och rätt placerat för Dis-
byt. Det kan tyckas vara lätt. Men teori är en sak och 
verklighet en annan. Trots att både han och jag visste 
hur det ska se ut och tittade över strukturen och allt 
verkade vara korrekt så blev det ändå inte rätt. Ingen 
av oss kunde först förstå varför. Vi ritade scheman och 
jämförde och då såg vi vad som var fel. Det är inte 
alldeles enkelt att se och förstå strukturen.

Vid en noggrann genomgång såg jag att vissa länder 
var placerade på en nivå för högt och vissa för lågt, Se 
bild 1 nedan. 

Orsaken var att världsdelar och kontinenter var 
oordnat strukturerade så vi tappade översikten. Därför 
blev också utskrifterna fel. Se bild 2 nedan.

För att få med landet i utskrifterna ska landet finnas 
på samma nivå som församlingen i Sverige. Det kan 
man enkelt lösa genom att se till att landet finns på 
nivå 4 i ortsdatabasen. Så här har jag gjort. Jag har valt 
världsdelar som uppdelningsnivå. Se bild 3 nedan.

På samma nivå som Sverige ligger har jag skapat 
en grupp Övriga Världen, (motsvarar nivån för landet 
Sverige) under denna en grupp Världsdelar (motsvarar 
nivån för län i Sverige) och därefter Nordamerika, Eu-
ropa o.s.v. (motsvarar nivån för kommuner i Sverige). 
Därunder ligger länderna (motsvarar nivån för försam-
lingar i Sverige). Obs. Benelux är fel. Se bild 4 nedan.
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Under respektive land kan man sedan skapa land-
skap, städer/församlingar, orter, byar, gårdar/slott 
precis som i Sverige. Se exemplet Tyskland där har jag 
lagt upp Bundesland och därunder städer och orter. 
Se bild 5 nedan.

Det finns visserligen mer exakta indelningar under 
Bundesländerna i Tyskland men jag har inget behov av 
dem. Det är upp till var och en hur man vill göra, bara 
landet kommer på rätt nivå.

Så långt är det säkert inga problem. Men vad gör 
man om strukturen är oordnad och nivåerna är fel? 
Mycket material finns ju inlagt i er släktforskning och 
att leta upp alla personer med främmande länder och 
göra om allt känns oöverstigligt. Som tur är finns ett 
redigeringsverktyg för ortsdatabasen. Gå in på Redigera 
och välj Orter eller välj kortkommando Shift+Alt+O så 
kommer man direkt till redigering av orter. Glöm inte 
att ta en säkerhetskopia.Ta gärna flera under arbetets 
gång, efterhand som ni är säkra på att ha gjort rätt. 

Nu skall jag korrigera Benelux som ju inte är ett 
land. Under Benelux finns Belgien och Nederländerna. 
Dit flyttades länderna av mig som exempel. Se bild 6.

Att det är fel kan man se på utskriften, se bild 7 
nedan.

 I utskriften kommer ju även Benelux med. Endast 
landet ska ju komma med.

Vi kan inte ta bort de strukturer som är fel eftersom 
kopplingen till ortsdatabasen för alla personer som har 
denna ortsreferens då försvinner. Vi måste alltså flytta 
genom att klippa och klistra. Tänk på att lägga in allt i 
alfabetisk ordning eftersom det inte finns någon sorter-
ingsfunktion i programmet. Ställ markören på Belgien, 
högerklicka, välj klipp ut eller välj Ctrl+X.

Därefter ställer ni markören på Europa, höger-
klickar, välj klistra in på nästa nivå eller välj Ctrl+V.

Gör samma sak med Nederländerna. Ställ därefter 
markören på Benelux och välj ta bort. Svara Ja på 
varningen. Under Benelux finns ju inga personer kopp-
lade. Se bild 8 nedan.

Tyvärr har du ett manuellt arbete kvar att göra. 
För de länder som fanns under Benelux måste du gå 
in och radera Benelux under Namn i utskrifter, se bild 
9 nedan.

Då kommer det att stå Belgien enbart (utan kom-
ma), se bild 10 på nästa sida.

Gör likadant med alla andra strukturer där du flyt-
tat nivå. Skriv upp under tiden så att du inte glömmer 
något. Detta är mycket enklare än att gå in på alla 
personer i din databas och göra en ny koppling.

Slutresultatet syns i bild 11 på nästa sida. Observera 
att jag även passat på att sortera alfabetiskt genom att 
klippa och klistra. När du klistrar in på samma nivå 
kommer det du klistrar in att hamna efter.



8
DISkutabelt 2012-4

Bild 10

Bild 11

Om någon har kommentarer eller frågor är ni 
välkomna att kontakta mig på christer@thoern.com.

Christer Thörn
disbyt@dis-syd.se
0709-967687


