
Förbered släktboken i Disgen   24-1

 
Släktbok med Disgen och Word

I detta kapitel beskrivs hur man från Disgens släkttabeller i 
föregående kapitel kan arbeta vidare med släktboken i Word 
via en RTF-fil. Jag förutsätter att du är van att arbeta i Word, 
annars kan du ha glädje av att läsa kapitlet 25 om formatering 
i Word.
 
Här går vi igenom hur man:

 � skapar en antavla som rtf-fil
 � öppnar denna i Word
 � undersöker Disgens formatmallar
 � ändrar i formatmallar
 � lägger in fler bilder 
 � paginerar och gör en innehållsförteckning
 � skriver ut en grafisk antavla som pdf-fil,  

 omvandlar den till filformatet tif och lägger in  
 bilden i Word

Förbered släktboken i Disgen
Gör en släktbok som i föregående kapitel! Vi kan endast 
använda formen Tabell och välj att få med Ansedlar för alla.
Precis som i föregående kapitel får du pröva dig fram. Skapa 
en släktbok med antingen Antavla eller Stamtavla, Välj 
person och Välj form, dvs Tabell. Gå sedan till utskrift, 
markera utskrift till RTF-fil och tryck på Granska för att få 
en förhandstitt på släktboken. Är den OK?  Avbryt utskrift-
en och välj Skrivarinställningar. På denna flik väljer du en 
skrivare och papprets orientering. Välj sedan Skriv ut. Då 
får du antingen uppge ett filnamn till släktboken, se bild 
24-1 eller så får du ett meddelande att det inte går att skriva 
ut, se bild 24-2. I så fall är det bara att Avbryta utskriften och 
gå tillbaka till släktbokens avsnitt och testa med en annan 
form. När du är nöjd med resultatet kan det vara en god idé 
att Spara inställningar.
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Lägg till en rubrik, inledning och 
en bild som träning.

Fördelen med att ha släktboken 
i Word är att du nu kan utnyttja 
Words många möjligheter att 
formatera text och bild efter dina 
önskemål. Använd Disgens och 
Words formatmallar så får du en 
enhetlig bok. 

Markera inte en rubrik eller 
stycke och välj utseende – använd ett av de färdiga formaten i 
stället. Ställ markören i ett stycke och välj format!

Gör aktiva rubriker!
Flitigt bruk av rubriker och mellanrubriker gör  texten luftig-
are. Skriver du rubriker med verb kan den jäktade läsaren läsa 
rubrikerna som en sammanfattning av texten. Rubrikerna ska 
också klargöra den logiska strukturen av texten.
Använd Words formatmallar för rubriker och skriv dem med 
verb och låt dem sammanfatta det som följer. Tryck ut en 
innehållsförteckning för att kontrollera dina rubriker!

Bild 24–3. Inställning av Disgens stilmallar 
hittar du under Inställningar/Register/Stilar i 
släktbokens utskriftsmeny.

Bild 24–4. Disgens mallar 
visas i listan över de olika 
mallarna i Word.

 
Disgens formatmallar
Disgen använder formatmallar vid utskrift av släktböcker och 
dessa följer med till Word vid RTF-utskrift. I Disgen påverkar 
du dessa i rutan Inställning av stilar för utskrift, se bild 24-3. 
Här kan du i hög grad påverka släktbokens typografi. I bild 
24-4 ser du hur Disgens mallar kompletterar Words normal.
dot. Ändrar du i standardmallen Normal ändras också flera av 
Disgens mallar.

Bearbeta vidare i Word
När du har sparat en RTF-fil är det dags att stänga Disgen och 
öppna Word. Välj Arkiv/Öppna och leta reda på RTF-filen som 
finns i mappen Dg82Data/DgTmp och klicka OK. Nu ska du ha 
släktboken öppen som ett Worddokument, som kan redigeras. 

Bild 24–1.  Bild 24-1  Grattis! 
Du får lov att spara släktboken i 
RTF-format.

Bild 24–2. Tyvärr, du måste börja 
om eftersom boken har för många 
grafiska element.

Övning  24-1.   Öppna och testa 
en RTF fil från Disgen i Word

Övning  24-2. 1. Välj Utskrift/
släktbok på menyraden och skapa 
en släktbok med en antavla

Övning  24-3. 2. Välj formen 
tabell med två generationer.

Övning  24-4. 3. Välj person. 

Övning  24-5. 4. Klicka på skriv 
ut.

Övning  24-6.  

Övning  24-7. I Utskriftsmenyn:

Övning  24-8. 5. Välj Utskrift till 
RTF-fil.

Övning  24-9. 6. Klicka Granska 
och bläddra genom de olika sidorna.

Övning  24-10. 7. Klicka Skriv ut. 
Ge filen ett namn eller acceptera 
Felmeddelandet och gå tillbaka och 
ändra formen.
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Låt Word göra jobbet. Programmet 
håller reda på sidnumreringen åt 
dig även efter omfattande ändrin-
gar. Siffrorna ska stå längst till vän-
ster på vänstersidor och längst till 
höger på högersidor så att de är lätta 
att upptäcka när man bläddrar. Ge 
gärna sidsiffran en avvikande typo-
grafi  från övrig text på sidan.

Gör en innehållsförteckning
Du bör ta vara på Words utmärkta möjligheter att skapa en 
innehållsförteckning till släktboken. Det har fördelen att alla 
sidhänvisningar då blir korrekta även om du gjort ändringar 
i texten i sista minuten. Är det bråttom är det lätt hänt att 
du inte hinner lägga ner tillräcklig omsorg på den viktiga 
innehållsförteckningen. 
Kontrollera först att du har formaterat textens alla rubriker 
i varje kapitel som ska vara med i innehållsförteck ningen. 
I Words standardmall (normal.dot) finns det rubrikmallar 

 
Lägg in bilder med bildtext i Word
Många gånger kan bilder vinna på att bearbetas i ett bildprogram 
innan man lägger in dem i Word. Bilderna kan behöva beskäras, 
roteras och färgerna optimeras. 
Bilder kan vara lite knepiga i Word eftersom de lätt flyter 
omkring. Ett sätt att undvika detta är att lägga in en textruta på 
bildens plats och sedan lägga bilden i textrutan. Det låser bilden 

bättre. Högerklicka 
på bilden och välj sätt 
in bildtext. Bildtexten 
ska vara en från texten 
fristående beskrivning 
av bilden, här kan 
också stå vem som 
tagit bilden, när den 
togs och en notis om 
copyright.

Glöm inte bort 
att paginera 
släktboken!
Med Word är det lätt 
att lägga till en sidfot, 
se bild 24-6. Paginera 
alltid dina texter - det 
hjälper läsaren att hitta 
och använda din text!  

Övning  24-19. Lägg in bilder med 
bildtext

Övning  24-20. Ö p p n a 
Worddokumentet från föregående 
övning.

Övning  24-21. 1. Placera markö-
ren där bildens övre vänstra hörn 
ska vara.

Övning  24-22. 2.  Klicka på infoga 
textruta.

Övning  24-23. 3.  Dra ut den så 
att den blir större än den tilltänkta 
bilden.

Övning  24-24. 4. Högerklicka och 
Välj fliken Layout och markera valet 
Tätt, bild 24-5.

Övning  24-25.  5.  Klicka i textru-
tan och välj infoga/Bild/från fil och 
leta upp bildfilen och klicka OK. 
Bilden placeras nu i textrutan.

Övning  24-26. 6.  Högerklicka på 
bilden och välj Infoga bildtext.

Bild 24–6. Paginera sidorna

Övning  24-12. Bearbeta släktbo-
ken i Word

Övning  24-13. Öppna släktboken 
i Word och ge den en rubrik. Se till 
att rubriken du just skrev in har for-
matet Rubrik 1. 

Övning  24-14. Skriv en inled-
ning. För inledningen gör du ett 
nytt  format Ingress som bygger på 
Normal men är kursivt och 1 punkt 
större. 

Övning  24-15. För att göra boken 
lite elegantare och mindre svårläst 
byter vi i Normal teckensnittet Times 
mot Book Antiqua eller Palatino som 
inte är så kompakt. Observera hur 
Ingressen och flera av Disgens noti-
ser samtidigt byter teckensnitt. 

Övning  24-16. Slutligen vill vi 
göra stampersonens förnamn lite 
tydligare genom att använda fet stil.

Övning  24-17. Välj skriv ut några 
sidor och förhandsgranska resultatet!

Bild 24–5. Ange textrutans layout.

Övning  24-29. Lägg till en sidfot 
med sidnummer

Övning  24-30. K l i c k a 
på Infoga/Sidnummer,  
se bild 24-6.

Övning  24-31. 1. Välj läge.

Övning  24-32. 2. Välj justering.

Övning  24-33. 3. Klicka för om du 
inte vill ha sidnumrering på första 
sidan.
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Lägga in grafiska släkttavlor
Jag gillar de grafiska antavlorna som Disgen 
kan skriv ut. Tyvärr får man inte med dem 
med en RTF-fil. Man kan få in dem som 
bilder i Word med följande trix. I Disgen 
väljer du proband och tar fram dennes anor. 
Klicka på skriv ut i menyraden och sedan 
i utskriftsmenyn Granska Är du nöjd med inställningarna 
kan du välja att skriva ut som PDF-fil. (Se sidan 20-6). Detta 
trix ger två fördelar dels har du möjlighet att i PDF-skrivaren 
välja ett stort pappersformat tex A2 så att hela släkttavlan får 
plats på en sida, dels kan du omvandla pdf-filen till en TIF-

bild i ett bildprogram. Bilden kan därefter läggas in i Word 
som andra bilder med variabel storlek. Repetera vad jag skrev 
om pdf-skrivare på sidan 20-6.

Teckensnitt
Med en dator har man många olika teckensnitt att välja på. 
Här gäller det att välja ett teckensnitt som gör dokumentet 
lätt att läsa. I Word och på många andra ställen är standard-
valet teckensnittet Times, som skapades för att få plats med 
så mycket text som möjligt i tidningen Times. Ofta är det 
motiverat att byta till ett teckensnitt som inte ger ett så kom-
pakt intryck. Jag har då valt att använda Palatino eller Book 
Antiqua som ger ett mera lättläst intryck. I bild 24-10 finns 
några vanliga teckensnitt.

på tre nivåer, se bild 25-1. Med 
dem kan du sätta en rubrik för ett 
kapitel samt underrubriker för 
olika avsnitt i varje kapitel. Placera 
sedan insättningspunkten där du 
vill ha en innehållsförteckning och 
klicka på Infoga/Referens/ Index 
och innehåll, se bild 24-7. Hur den 
ska se ut bestäms i bild 24-8. 
Disgen skapar ett person- och 
ortsregister som följer med till 
Word. När du har lagt till egna 
texter och bilder direkt i Word 
behöver registren uppdateras så 
att de pekar på rätt sidor. Gör det 
genom att markera allt (tryck Ctrl 
+ A) och tryck sedan på F9.

När du arbetar med ett dokument 
och exempelvis flyttar  på något 
kapitel eller lägger till nya, måste du 
uppdatera innehållsförteckning-
en. Det gör du genom att högerk-
licka på innehållsförteckningen 
och sedan välja Uppdatera fält. 
 

Övning  24-36. Lägg in en stor 
släkttavla i Word

Övning  24-37. Gör en antavla 
med 4 generationer i Disgen.

Övning  24-38. Klicka Arkiv/skriv 
ut för att göra en utskrift av den.

Övning  24-39. Välj en pdf-skriva-
re och ett stort papper.

Övning  24-40. Klicka Granska. 
Fick antavlan plats, om inte ändra 
papprets format.

Övning  24-41. Skriv ut till en 
pdf-fil.

Övning  24-42. Omvandla pdf-
filen till en tif-bild.

Bild 24–7. Lägg till en 
innehållsförteckning.

Bild 24–8. Bestämning av innehålls-
förteckningens utseende.

Övning  24-35. Skapa en 
innehållsförteckning 

Placera markören på det ställe i 
texten där du vill ha innehållsför-
teckningen. Välj menyn Infoga, 
välj Referens och klicka på Index 
och förteckningar... 
Markera att du vill visa sidnum-
mer och högerjustera dem. 
Välj tabutfyllnad.

Välj antalet rubriknivåer som ska 
vara med. 
Klicka OK och innehållsförteck-
ningen skapas automatiskt och 
infogas vid markören.
3. Läs innehållsförteckningen kri-
tiskt! – Ger den en god samman-
fattning av boken? Gör den boken 
levande?

Bild 24–9. Uppdatera 
innehållsförteckningen.
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Visa uppslag
Låter man Word visa hela uppslag istället för enskilda sidor 
får man en bättre överblick av boken. På menyraden klickar 
man på Visa/Läslayout.

Starta där du slutade
När man öppnar ett Worddokument som man arbetat med 
tidigare kan man komma tillbaka till där man slutade förra 
gången med Shift F5.

Använd Words språkhjälp
Grön våg
När du har skrivit en text är det vanligt att vissa ord blir mar-
kerade med en grön våglinje. Det betyder att här finns något 
grammatiskt fel. Ställ markören i området som är markerat 
och högerklicka så får du tips om hur du kan rätta till det.

Stavning
Andra ord får en röd våglinje. Antingen är det felstavat — 
programmet föreslår då en korrekt stavning om du höger-
klickar på ordet. Eller så kan du ha använt en term som Word 
inte känner till. Då kan du ignorera det eller lägga till ordet i 
ordlistan.

Synonymer
Du har skrivit din text och inser att du använder samma ord 
för många gånger. Ställ markören på ordet du vill hitta en 
synonym till och högerklicka och välj synonymer. Byt ut 
ordet på några olika ställen i din text, så får du en mer varie-
rad läsning.

Några enkla kortkommandon 

Med kortkommandon sparar man tid och får ett bättre flyt 
i skrivandet. Här är några vanliga kortkommandon som du 
kan börja med. 

Ctrl + A = Markera allt 
Ctrl + C = Kopiera markerad text eller objekt (tex bild, fil)  
Ctrl + X = Ta bort texten eller objektet  
Ctrl + V = Klistra in texten eller objektet  
Ctrl + Z = Ångra sista åtgärden  
Ctrl + Y = Upprepa senaste åtgärden  

Använd Word ännu bättre
Några användbara inställningar i Word
Spara ofta
För att inte förlora före mycket text när datorn av någon 
anledning hänger sig ställer man in att Word ska Spara 
automatiskt under menyalternativet Verktyg/Alternativ 
fliken Spara. Ange tex 3 minuter.
Visa stycken
Ibland kan det vara praktiskt att låta Word visa var det 
blir en styckebrytning. Klicka på formateringstecknet på 
verktygsraden.

Times  
är det vanligaste teckensnittet. Det tillkom för att tidnin-
gen med samma namn skulle få plats med mycket text på 
liten yta. Det blir ofta väl kompakt.
Ofta är det motiverat att byta till ett teckensnitt som inte 
ger ett så kompakt intryck. 
Book Antiqua  
är ett elegantare teckensnitt som tar större plats och 
därmed inte blir så kompakt. Fötterna gör att texten 
blir lättare att läsa, ögat hittar raden lättare. Jag har 
använt det teckensnittet i brödtexten.
Ofta är det motiverat att byta till ett teckensnitt som 
inte ger ett så kompakt intryck. 
Arial  
är ett vanligt teckensnitt utan seriffer eller fötter. Det 
kan vara svåt att läsa eftersom det är svårt att se 
skillnad på I (lilla L) och l (stora i). Jag har använt det 
till rubriker.
Ofta är det motiverat att byta till ett teckensnitt som 
inte ger ett så kompakt intryck. 
Bild 24–10. Några vanliga teckensnitt i 12 punkter och rad-
längden 10 cm.
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Ctrl + F = Hitta, sök i programmet  
F1 = Öppna hjälpen i det program du använder  
F2 = Byt namn på en fil eller mapp 
Ctrl + P = Öppna utskriftsdialogen för att skriva ut  
Ctrl + O = Öppna ett dokument  
Ctrl + N = Skapa nytt dokument  
Ctrl + S = Spara ett öppet dokument 
Ctrl + Shift + S = Spara ett dokument under annat namn 
Ctrl + W = Stäng aktuellt dokument  
Alt+F4 = Stäng det aktiva fönstret

Läs mer
I kurser om att göra böcker med Word, använder jag ett 
häfte  12 sreg för att göra en bok med Word. Det är tolv övning-
ar som tillsammans ger en minibok om god typografi. Du 
kan ladda ner allt från min hemsida www.kj2.se/merword.

Du kan läsa mer om släktboken i Word i Ingrid Gottfries 
handledning på: 
http://hem.bredband.net/gottfries/handl.pdf 
Ingrid har också flera exempel på hur färdiga släktböcker 
kan se ut.
Göran Lindgrens bok: Gör en bok! – råd och övningar för för-
fattare eller Hur man enkelt formaterar böcker med Word eller 
andra ordbehandlingsprogram i A5-format från sina manus 
och opublicerade romaner, Uppsala 2007.  Göran har många 
praktiska anvisningar och råd värda att ta vara på.


