
 
Ett exempel på omslag på en CDskiva till Birgitta. 

 

Gör en egen startsida till släktboken på CD 

I Diskulogen 87 sid 24, 2009 beskrev jag hur man gör en modern släktbok på CD eller webben. Många 
har hört av sig med kommentarer och frågor. Varmt tack för det. Här fotsätter jag med hur man kan 
göra ett Startsida, omslag och innehållsförteckningtill skivan. I artikeln beskrev jag hur man samlar 

önskade personer till en söklista, varefter dessa exporterades till HTML med knappen till en 
särskild mapp CDbok. Innehållet i mappen bränns sedan till en CD. 

När man är klar med HTML-exporten till mappen CDbok, kan det vara trevligt att förse den med en 
mer personlig startsida än Disgens standard; antingen Disgens standardbild eller en bild som du kan 
välja under exporten. I bilden ovan finns ett förslag till startbild där man presenterar arbetet och ger 
lite olika ingångar till boken. Den kan även innehålla foton, förklarande text och en 
innehållsförteckning. Leta reda på en lämplig bild och placera en kopia i CDbok. Tänk igenom vilken 
innehållsförteckning du vill ha, vilka personer du vill länka till där och ta reda på deras individnummer 
i Disgen, se nedan. 

Skapa din egen startsida i Word. Lägg in lämplig text och bild och spara sidan som index.htm. Spara 
den som HTML-sida och lägg den i mappen CDbok. Välj Filformat till Webbsida och kontrollera att 



filen sparas som index.htm i mappen CDbok. När du sparar kan du behöva bekräfta att du vill skriva 
över Disgens standard startfil index.htm. Fortsätt sedan med att lägga in bilder och hyperlänkar till 
släktboken. För att länka (koppla) till de filer som Disgen genererat gör du så här: Leta upp texten 
NN:s stamtavla i texten på sidan och markera den. Klicka sedan på Infoga/Hypertext i Words 
menyrad och leta upp filen 11-F_Nr.htm och markera den, alternativt skriver du i fältet Adress 11-
F_Nr.htm och klickar OK. 

Om du ska ge bort en CD-skiva till NN som har  individnummer F:Nr kan du lämpligen länka till 
vederbörandes ansedel. Då får du leta i rätt flockmapp och sedan i mapparna 001, 002   ... och leta 
efter filen Nr.htm. På liknande sätt kan du lägga in fler hyperlänkar. När du tycker att startsidan är 
klar trycker du på Arkiv/Spara,  

Kontrollera nu resultatet genom att öppna din webbläsare och navigera till håddisken C: och mappen 
CDbok och klicka OK. Då ska startsidan visas och du ska kunna klicka på länkarna för att komma till 
släktbokens olika sidor. Testa att allt fungerar! Om inte är det något som blivit fel och du får göra ett 
nytt försök.  När du är nöjd bränner du innehållet i mappen Cdbok på en CD. (Mappen Cdbok ska inte 
finnas på CDn!) När den sedan läggs i en läsare öppnas automatiskt startsidan. 

Hur märks personer i Disgen? 
Vid inmatningen i Disgen får varje person ett internt, unikt individnummer. Vilket nummer en viss 
person har framgår i söklistan eller längst ned till vänster i Familjeöversikten. Första siffran anger 
vilken flock vederbörande tillhör. Andra siffran är ett löpnummer som anger i vilken ordning 
personerna matats in. Har du bara en flock anges bara individnummer. 

 

Vilka filer skapar Disgen? 
För att länka (koppla) till de filer som Disgen skapar, behöver du veta hur Disgen namnger de många 
filerna i släktboken. 

Mappen Cdbok  innehåller dels person- och ortregister (om du valde detta), dels alla bildfiler. Ett 
typiskt mappträd kan se ut som i bild. Följande lista på filer i mappen hjälper dig att identifiera 
filerna: 

• index.htm är den fil som webbläsaren automatiskt läser i en mapp.  
• Filen 2-1.htm är personregistret. I det kan man klicka på de olika namnen för att komma till 

vederbörandes sida i släktboken. 
• Filen 3-1.htm är ett efternamnsregister 
• Filen 4-1.htm är ett ortsregister. 
• Filerna 11-flocknummer_individnummer.htm är de olika filerna till tavla 1. 
• Filerna 12-flocknummer_individnummer.htm är de olika filerna till tavla 2. 

Ansedlarna placeras i undermappar till CDbok som namnges efter flocknummer 00F och ytterligare 
en nivå ner beroende på individnummer. Detta gör att en viss persons ansedel alltid får samma namn 
och placeras på samma ställe i mappstrukturen. De skapade ansedlarna namnges 
individnummer.htm och finns i undermapparna 0000, 0001 osv. 



Obs! Disgens Flocknummer:Individnummer ersätts med Flocknummer_Individnummer eftersom man 
inte kan använda : i filnamn. På webben får du inte heller använda : eller svenska tecken i filnamn.  

 

 

Mappstruktur i CDbok 

 

Fil-namn för NN som finns i flock F 
och har individnummer Nr 
• NN:s tavla 1 är filen 11-F_Nr.htm 

• NN:s tavla 2 är filen 12-F_Nr.htm 

• NN:s ansedel finns under mappen F 
och där i någon av undermapparna. Den 
har namnet Nr.htm 
Alla filer finns i mappen CDbok 
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