
Dina ”männingar” i Disgen 2023
Med nya Disgen kommer en ny rapport, en lista över 
”männingarna” till en valfri person i valfria nivåer. Vi kallar 
den N-männinglista och den har flera olika varianter.
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Sedan länge finns rapporter 
som stamtavla och släktma-
trikel som ger dig information 

om de olika släktleden i din familj. 
Utskriftsvarianten Gemensamma anor 
respektive Gemensamma avkomlingar 
kan också visa släktskapen mellan två 
valda personer liksom släktöversikten 
(nytt släktskapsträd kommer också 
i Disgen 2023). Men för mig, och 
förhoppningsvis många fler Disgen-
användare, är en lista med bara givna 
släktskapsavstånd som till exempel 
alla mina tremänningar eller fyrmän-
ningar en välkommen nyhet.

Eftersom jag alltid förtecknat mina 
och mina föräldrars ”männingar” på 
papper från starten av min släktforsk-
ning som tonåring, och sedan med 
hjälp av programmet GeneWeb gjort 
listor från en Gedcom skapad i Dis-
gen, föreslog jag för många år sedan 
att vi skulle ta fram en sådan rapport 
i Disgen. Men det var flera saker som 
hade större prioritet, som en ny data-
basgrund för Disgen och andra funk-
tioner som förbättrade för många. 
Själva beskrivningen och omsätt-
ningen av förslaget till en specifika-
tion lyckades Josefine Nilson ta fram 
så att utvecklarna Olle Fåk och Patrik 
Hansson kunde genomföra förslaget. 

Det har dessutom förbättrats jämfört 
med min grundtanke.

Inte minst vi som DNA-släktfors-
kar vill – och måste – ha koll på våra 
olika ”cousins” eller ”männingar” och 
gärna släktskapsvägen dit. Den nya 
listan ger dig också information om 
hur många de är – åtminstone som 
är inlagda i ditt program! Men den är 
också användbar till kusinträffar eller 
när man vill göra en minnesprome-
nad genom fotoalbumet med släkten 
och komma ihåg vem som hör hemma 
var i släktleden.

N-männinglistan
Listan tar fram de ”männingar” som 
är av samma generation, och du väljer 
själv vilket släktskap du vill visa. Med 
inspiration från GeneWeb byggs lis-
tan med de olika släktleden fram till 
N-männingarna. Det betyder alltså att 
om du bygger dina egna tremänningar 
så kan du välja att ”visa anor i listan” 
så att det framgår genom vilka av dina 
föräldrars kusiner släktskapsvägen 
går för alla tremänningarna.

Du kan bygga två olika fall av N-
männingar (Bild 1). Antingen kan lis-
tan innehålla N-männingar som är 
ättlingar till den person du utgår ifrån 
(till exempel alla i form av femmän-

ningar från din farmors mormor) eller 
så kan listan innehålla N-männingar 
där personen du utgår ifrån är en av 
dem. När du vill söka till exempel din 
mammas tremänningar väljer du kan-
ske enklast den senare.

Välj värdet på N, det lägsta möjliga 
värdet är 2, det vill säga en lista över 
kusiner, det heter ju även tvåmänning. 
Det finns ingen övre begränsning på 
värdet, men om du väljer ett högre 
värde än vad din databas innehåller 
kommer inga N-männingar att hit-
tas. Du kan välja att ha bara biologiska 
ättlingar (markeras med B i listan) 
eller samtliga. När du väljer samtliga 
så ser du inte skillnad på adoptivbarn 
och fosterbarn, det är bara tomt i den 
rutan där det står B för de biologiska 
barnen/ättlingarna.

Som exempel valde jag att göra en 
lista över ättlingar till Kerstina Svens-
dotter som var gift två gånger och 
hade två barnkullar (Bild 2). Alla ätt-
lingar är inte fyrmänningar med var-
andra, en del är inbördes syskon och/
eller kusiner, men det mest avlägsna 
är fyrmänningar. Överst i listan (Bild 
3 och 4) visas i en rubrik vilken per-
son som listan har skapats för. Däref-
ter visas N-männingarna grupperade 
i syskongrupper. Om du valt att lista 
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Bild 1. Lista N-männingar.

Bild 2. Exemplet på sidan 33 utgår från Kerstina Svensdotter och hennes barn.
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anorna visas de före varje syskon-
grupp (Bild 3, där det också framgår 
från vilket av äktenskapen de är ätt-
lingar). På raderna för anor visas då 
namn och levnadstid för det par som 
är föräldrar till syskonskaran. Väljer 
du att inte visa anorna så kommer alla 
männingarna i en lång lista i samma 
ordning (Bild 4). Du kan inte sortera 
listan i denna form, däremot om du 
exporterar den till Excel. Då kan du  
till exempel sortera dem i ordning 
efter födelseår för att se spridningen 
inom en och samma generation.

Du kan också bygga upp listan med 
bara kusiner eller ättlingar som fort-
farande lever om du vill bjuda in till 
en träff eller vill kolla om det finns 
någon lämplig kandidat till DNA-
testning. Men urvalet är egentligen de 
som saknar en dödnotis i din databas 
om att de avlidit.

Om listan inte vill visas när du gör 
ett urval och Disgen säger ”det finns 
inga att visa” kan det antingen bero 
på att du valt ett för högt värde eller 
att du råkar ha gjort inställningen ”ta 
bara med n-männingar som saknar 
dödsnotis och begravningsnotis” – 
det vill säga i princip levande perso-
ner fast du rör dig på 1800-talet. Kom 
gärna ihåg att använda den inbyggda 

hjälpen med F1-tangenten i de olika 
fönstren, om du vill se vad som menas 
med de olika valen.

Hitta funktionen
Du når rapporten N-männinglistan 
på flera olika sätt
• i Personöversikten för en person 

genom ikonen med de tre vågräta 
strecken (Bild 5) eller kortkom-
mandot Shift+Ctrl+C vilket du kan 
använda även i de nedanstående 
vägarna

• från Familjeöversikten genom att 
peka på valfri person och klicka på 
höger musknapp och välja funk-
tionen i snabbmenyn som kom-
mer upp (det är en lång meny med 
flera olika saker man kan göra som 
kommer upp, N-männinglistan är 
längst ner)

• från Släktöversikten genom att 
peka på valfri person och klicka på 
höger musknapp och välja funk-
tionen i snabbmenyn som kommer 
upp (finns bara detta val i snabb-
menyn)

• från en söklista genom att peka på 
valfri person och klicka på höger 
musknapp och välja funktionen 
i snabbmenyn som kommer upp 
(det är en meny med åtta val för 

söklistan som kommer upp, N-
männinglistan är längst ner)

• från byggd tavla, alltså den byggda 
antavlan eller stamtavlan på skär-
men, genom att peka på valfri per-
son och klicka på höger musknapp 
och välja funktionen i snabbme-
nyn som kommer upp.

Du kan skriva ut N-männinglistan 
genom snabbmenyn som du får fram 
med högerklick. Du kan i snabbme-
nyn också välja att exportera listan till 
Excel. Slutligen kan du även välja att 
öppna Personöversikt eller Släktöver-
sikt för valfri person i N-männinglis-
tan.

När ”N-männingarna” egentligen 
biologiskt är ”halv-N-männingar” 
framgår det inte i vår lista. I mitt ex-
empel med ättlingarna till Kerstina 
Svensdotter från hennes två olika äk-
tenskap är de ju halvsyskon, därefter 
halvkusiner, därefter halvtremän-
ningar – det har betydelse i DNA-
släktforskningen även om man inte 
tänker på det annars.

Jag hoppas du kommer att tycka 
detta är lika bra som jag gör! •

» Du kan också bygga upp listan med bara kusiner 
eller ättlingar som fortfarande lever om du vill 
bjuda in till en träff eller vill kolla om det finns nå-
gon lämplig kandidat till DNA-testning. «”
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Bild 3. Lista med 4-männingar som är ätt-
lingar till Kerstina Svensdotter, när man 
valt att även lista anorna. Kerstina var gift 
två gånger.

Bild 5. Välj ikonen med de tre 
vågräta strecken i person-
översikten för att nå rapporten 
N-männingslistan.

Bild 4. Lista med 4-männingar som är 
ättlingar till Kerstina Svensdotter, när 
man inte valt att även lista anorna.
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