
Lagra bilder av källorna bland Disgens notiser 
Här går jag igenom hur du kan fånga information från Genlines bilder ur kyrkoböckerna och 
spara dem som bilder ibland Disgens notiser på ansedeln. 
 

Genline http://www.genline.se 
Genline har nu skannat in de svenska kyrkoböckerna och gjort dem tillgängliga på Internet. 
Nu finns fler än 16 miljoner bilder på de svenska kyrkböckerna i Genlines bildarkiv. Ett 
abonnemang hos Genline kostar en bra slant och det krävs en bra bredbandsuppkoppling för 
att det inte ska bli för segt. Ett alternativ är att söka gratis på biblioteket. En förteckning av 
vilka som har abonnemang på Gemline kan du se på 
http://genline.se/resources/libraries/sweden/a-e.php. I Genline har varje sida av 
kyrkoböckerna ett unikt GID nummer. Med detta kan du lätt hitta tillbaka till kyrkobokssidan. 
 

Skärmfångare 
För att fånga ett godtyckligt område av bildskärmen behöver du en bildfångare. En sådan kan 
du finna på nätet. Ett exempel på ett gratis program är Super Screen Capture från Zeallsoft, 
http://www.zeallsoft.com/. Ladda hem programmet och installera det. Du måsta starta 
skärmfångaren så att den kör i bakgrunden innan du går vidare. 

 
 

Fånga bilden 
Öppna nu Genlines Familyfinder och leta rätt på den uppgift du söker. Jag har valt att söka på 
min morfars far  Hans Birger Hammar som dog i Mjällby (K) 1862. Jag väljer därför Blekinge 
och församlingen Mjällby i Familyfinder. Bland kyrkoböckerna väljer jag sedan dödboken 
och letar rätt på 1862.  
Sedan är det att läsa till vi hittar HB Hammar. Förstora nu kyrkbokstexten så att den intresanta 
informationen blir i lämplig storlek. 



 
Sedan öppnar du skärmfångaren och markerar övre vänstra hörnet av det utsnitt du vill fånga 
och drar sedan högra nedre hörnet på plats och klickar för att fånga utsnittet. Spara sedan 
under tex dg8/pict/GID/ och ge filen samma namn som GID (I mitt fall 1768.41.49600). 
(Klarar dina program inte filnamn med flera punkter, kan du ersätta punkterna med x.) 

 

Så blir resultatet 
 

 

Spara bilden och klistra in den bland notiser 
Öppna nu Disgen och ta fram som huvudperson och klicka på Ändra personnotiser och fliken 
Notiser. Klicka sedan på knappen Ny notis. I menyn väljer du Bild. På fliken Grunddata 
klickar du på knappen Hämta och letar rätt på den bild du just sparat och klickar OK. 



På fliken Bildtext kan du skriva in GID numret eller det mer konventionella och tex dagens 
datum.

 

 

Så här kan du arbeta på ett bibliotek 
 
Om både biblioteket och du har tillgång till USB är det enklast att använda ett USB-minne. 
Sådana finns i storlekar upp till 1 GB för cirka 250 kronor. 
 
 
Kopiera den mapp där du sparade skärmfångaren till USB-minnet. Troligen får du inte 
installera program på bibliotekets dator. 
På biblioteket startar du skärmfångaren från USB-minnet. Och sparar sedan skärmbilderna på 
detta. När du kommer hem kopierar du skärmbildsfilerna från USB-minnet till . Sedan är det 
bara att klistra in dem i Disgen. 
 
Lycka till! 



 
Bengt Kjöllerström 
bengt@kj.nu 


