
 

VARNING och Ändringar 
Varning 
I denna modul måste du följa mina anvisningar till punkt och pricka! Det betyder att varje punkt, 

mellanslag, stor och liten bokstav ska skrivas precis som det står! Först när du har lyckats enligt mina 

anvisningar kan du experimentera med egna ändringar. 

Det är viktigt att du följer mina anvisningar EXAKT för att lyckas! Du måste använda programmet 

Anteckningar som finns under Tillbehör! I Anteckningar finns alternativet Spara som där du kan välja 

filformatet alla filer och sedan ange filens namn tex navkjm.htm (Det är viktigt att den sparas som 

htm och inte html). Filen sparas i mappen Merinfo. 

När du använder Word eller Open Office lägger programmen till en hel del information utöver själva 

texten, vilket gör att filerna blir oläsliga. Det går alltså inte att använda dessa och liknande program 

för att redigera html-filer! 

Ändringar i kap 22 med Disgen 2016 
Med Disgen 2016 försvinner de tidigare flockarna. Flockarna hade sitt ursprung i att man skulle 

kunna spara sin släktforskning på disketter. Kapitel 22 bygger på tt man kan länka externa dokument 

till en knapp Mer.Kopplingen mellan knappen och texterna skedde via ett nummer, som bestod 

av F_Nr, där F = flocknummer och Nr = individnummer. I Disgen 2016 har detta ersatts med ett 

nummer för Personidentitet = I, som genereras av Disgen automatiskt i takt med att man matar in 

uppgifter, det kan inte ändras. Personidentiteten kan du finna i Familje-översikten och Person-

översikten. 

Detta leder till ett flertal ändringar i HTML-exporten av den moderna släktboken, kapitel 22 i min 

handledning om hur ansedlarna namnges. 

Antag att individnummret är I = yyyxxx, inleddande nollor, 0, i siffergrupperna yyy och xxx ska inte 

utelämnas. 

Ansedlarna placeras i undermappen 000 (de kan bli fler mappar på högsta nivån om man har mer en 

1 miljon personer). Därunder återfinns de i mappen yyy och namnges där efter de tre sista siffrorna i 

personidentitet som xxx.htm. De kommer alltså att ligga i mappar om ca 1000 personer i varje.I 

mappen 000 ligger alla personer med personidentitet under 1000 och i mappen 001 ligger personer 

med id 1000 -1999, osv 

 

 

 

 

 

 

 



Ändringarna kan sammanfattas så här: 

 

Benämning Beteckning i tidigare 
versioner 

Beteckning i Disgen 2016 

Samlingsdokument SF_Nr.htm SI.htm 

NN:s tavla 1 är filen 11-F_Nr.htm 11_I.htm 

NN:s tavla 2 är filen 12-F_Nr.htm 12_I.htm 

NN:s ansedel finns i 
mapp 

[00F] [yyy] 

NN:s ansedel finns 
som 

Nr.htm xxx.htm 

 

Med dessa ändringar gäller kapitel 22 fortfarande. 


