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1.

INTRODUKTION
I handbokens inledande del bekantar vi oss med grunderna i
Windows, installation av program SukuJutut, användandet,
säkerhetskopiering och utskrifter. Längre fram i boken gör vi oss
förtrogna med hur man kan tillgodogöra sig SukuJututprogrammets mång-sidiga möjligheter såsom Rtf- och Htm
dokumenthantering, Gedcom - överföringar, bildbehandling, att
alstra släktbok och utnyttja Internet.
Programmet fungerar i operativsystemet Windows 7, Windows 8
och Windows 10.

2.

INSTALLATION AV PROGRAMMET SUKUJUTUT
För in CD skivan SukuJutut disketten i CD stationen,
installationen startar automatiskt. Ifall installationen inte startar
automatiskt, väljer man ur Windows Start-meny >Kör > Och
skriv här CD stationens beteckning och setup (esim. e:\setup) och
tryck på OK. Det är bäst att installera programmet på hårddisken
i en egen mapp. Installationen sker på samma sätt som man gör
vid installation av andra Windows program. Blir det problem,
skriv upp det eventuella felmeddelandet och fråga vid behov
efterytterligare upplysningar. Kom ihåg att stänga av alla andra
program. Programmet installerar ett antal Visual Basic behövliga
filer i Windows System-sökning Index, varför en säkerhets
kopiering av filen rekommenderas innan installation, ifall Du
önskar återvända till inled- ningsskedet. Släktforskarens Adbguide finns också på CD. Programmet installeras i egen mapp på
Hårddisken. Om installeringen inte fortskrider enligt det
planerade, skriv då upp felanmälningen noggrant och fråga vid
behov efter råd. Programmet installerar några behövliga Visual
Basic filer i Windows System indexet, på grund av detta
rekommenderas sig säkerhets- kopiering av detta index före
installationen, ifall Du vill återvända till det.
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I detta fönster varnar programmet att det inte lönar sig att hålla
andra program öppna under tiden för installationen. Klicka på
knappen OK eller tryck på Enter för att fortsätta.

I den här dialogrutan är det möjligt att byta mapp om Du av
någon anledning inte vill installera C:\SUKUJUT indexet, som
har definierats som standardindex. Genom att klicka Change
Directory kan Du välja ett nytt index. När indexet är riktigt,
klicka på datorsymbolen i fotografien.
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Klicka på Continue.

I detta skede av installationen borde det inte komma några fel
meddelanden. Installationen kan dock fråga vid enstaka filer
med ändelserna OCX, om de ursprungliga skall sparas, om
dylika redan finns i datorn. Dessa meddelanden besvaras med ja
eller yes, ifall datorn har samtidigt daterade eller nyare filer.

Installationen har slutförts. Tryck på OK.
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Du kan skapa en genväg genom att högerklicka på skrivbordet
och välja Skapa genväg. Du kan byta namnet på genvägen genom
att högerklicka ikonen och välja Byta namn. Nu kan Du skriva
under Genvägen namnet Du vill ha, t.ex. släktets efternamn.

Från kontrollpanelens nationella inställningar kan Du kolla inställningen för
datum. Standard för datum är t.ex. 25.08.2007, observera punkterna som
avskiljare. En Orsak till felmeddelanden beträffande födelse-, döds- och
vigsel- datum är ett av- vikande skrivsätt av datum i system filerna.
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3.

GRUNDERNA FÖR SUKUJUTUT-PROGRAMMET

Programmet startar från SukuJutut ikonen, som går att finna i
Starta-menyn Alla program> SukuJutut

När Du använder programmet för första gången frågas det efter
licensnumret för prog- rammet. Om Du inte ännu har något
licensnummer, kan Du använda den s.k. demo- versionen genom
att svara DEMO. I början av programmet frågas det efter ett
lösenord, somär Eeva. Lösenordet kan bytas i programmets
Parameterruta. Du kan också ta lösenordet ur bruk genom att
tömma informations rutan för lösenordet i Parameter-dialogrutan.
Du kan återställa säkerhetskopian i lösenord-rutan genom att
välja från Fil –menyn Återställa säkerhetskopia. Du kan utnyttja
detta när Du överför data mellan bords- datorn och en bärbar
dator. Säkerhetskopian kan också återställas från CD.
Genom att trycka på Font- knappen kan Du ändra på visningens
font, storlek och nyans. Verkan sträcker till Huvudfönstret och
många andra visningar. Om man vill ha tydlig och mörk text, kan
man som font välja Arial, teckensnittet blir fetare och storleken
9

12. T.ex. fonten Times New Roman, teckensnittet fetare och
storleken 10 är ett bra val.
Linux / Mac –valet väljs, ifall Linux användarsystem är
installerad. Programmet SukuJutut kan Drivas i Linux t.ex med
Wine –emulator. I Linus datorer är det viktigt att även välja rätt
Font genom att trycka på knappen Font.

Ny avskilda släkt
Du kan skapa nya filer för enskilda
släkter i Lösenord –rutan genom att välja
i Fil -menyn alternativet Ny avskild
släkt. Programmet frågar efter namnet på
mappen och skapar den samt flyttar dit
några idx-filer. Följande gång kan man
välja alternativet Öppna en annan släkt i
Fil-menyn. Då får Du fram de uppgifter
som är lagrade i mappen.

Om Du har många olika släkter i din dator, kan Du lätt göra en
egen ikon för varje släkt på ditt skrivbord och ge ett nytt namn åt
ikonen. Som Mål för ikonen skriver Du stigen till filen på
mellanbladet Genväg i Egenskaper för ikonen. Genom att klicka
genvägen med högra musknappen väljer Du Egenskaper och
ändrar stigen till rätt släkt. T.ex. C:\Släkt\Luhtasaari_Seppo. Om
10

Du använder tvådelade namn, skriv mellan orden under- sträck
”_” i Mål- fältet

Återställa Säkerhetskopia
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I rutan Källor väljs, om säkerhetskopian återhämtas från Jemma
index, Flyttbar station eller Annat objekt. Ur rutan Förpackning
väljs antingen Opackad kopias återhämtning eller Packad kopias
återhämtning, enligt det om kopian som skall åter- hämtas är
packad eller inte. Mera om att säkerhetskopiera i kapitlet
Säkerhetskopiering.
Hjälpprogram

Avlägsna Kopplingsinställningarna tar bort SujuJutut ini
dokumentet ur pärmen SujuJutut. Genom att köra funktionen
avlägsnas programmets samtliga inställningar (fönster utrymmen,
valda optioner, bildstigar) men påverkar inte innehållet. Avlägsna
dagbok tar bort pkirja.idx dokumentet och tömmer på detta sätt
dagboks- anteckningarna. Avlägsna Parameter tar bort i
användning varande parametr.idx dokumentet. Ifall Du Har glömt
t.ex. ditt lösenord, så återfinns efter avlägsnandet det ursprungliga
lösenordet Eeva.
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Parameter

Du kan ändra parameteruppgifter bl.a. ort, namn och adress
genom att i Huvudfönstret välja från Fil-menyn Parameter.
Uppgifterna skrivs ut på listornas pärm sidor. Du kan också vid
behov ändra lösenord. Du kan välja vem som helst till första
person genom att skriva in personens nummer i fältet. Ålders
differens mellan far och mor utnyttjas vid granskning av födelse
tiden för barn vid tillägg samt i Kontollistan. Du kan ändra både
bak- och förgrundsfärgen för SukuJutut programmet. Om Du har
problem med utskriften, prova med att byta färgen till vit. Det
kan hända att vissa färg- skrivare döljer texten och då sparar Du
också färg.

4.

PERSONUPPGIFTERNAS UPPRÄTTHÅLLANDE –
VISNING

Huvudfönstret
Efter visningen av Lösenord öppnas SukuJutut programmets
huvudfönster. Med hjälp av den bevarar man personers
grunduppgifter. Personernas ordningsföljd och nummer saknar
betydelse vid sparandet. Uppgifternas inmatning kan påbörjas
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från nutid till förgången tid eller tvärtom. När programmet startas
för första gång, så är första personens uppgifter färdigt för
inmatning. Med programmets hjälp ifylls person- uppgifter och
personer kopplas till familj. För en person sparas normala
uppgifter: förnamn, tillnamn, födelsetid och ort, dödstid och ort,
vigseltid och ort, yrke samt tilläggsuppgifter och kontaktkunskap.
I tilläggsuppgifters persontext ryms text omfattande ett flertal A 4
sidor.
Till först presenteras en liten modell, med vars hjälp Du får första
familjen sparad med hjälp av programmet SukuJutut.
Modell för inmatning av familjen

Skriv i Huvudfönstret första personens personuppgifter, välj kön,
ge för och efternamn t.ex. Karl Karlsson. Lägg till maka/make
genom att klicka på ”Ny”. Fyll i makas/makes uppgifter i fönstret
som öppnas. När Du stänger fönstret syns uppgifterna i
Huvudfönstret. Lägg till barn genom att klicka på ”Son” eller
”Dotter”, beroende på barnets kön. Skriv in barnets uppgifter i
fönstret som öppnas. När Du stänger fönstret syns barnets
uppgifter i Huvudfönstret. Familjen är färdig.
Man förflyttar sig till följande fält eller tryckknapp endera med
[Tab] tangenten eller genom att flytta markören och klicka med
musen. I Huvudfönstret kan markören flyttas med tryck på
tangenten [Enter] följande den allmänna rutten. Sparandet av
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uppgifter sker efter tryck på tangenten [Tab] eller [Enter], någon
särskild spar kommando behövs inte.
I Huvudfönstrets är det möjligt att byta någon av
familjmedlemmarna till huvudperson T.ex. far, mor, mor eller
farförälder, maka/make, barn eller barnbarn. Valet är lättast att
göra genom att föra markören till ifråga varande objekt och
klicka med musen. För barn och barnbarn utförs dubbelklickning.
Huvudpersonen kan man även byta med tangenterna ”<”
(föregående) eller ”>” (följande). Med knappen Sök slipper man
till visningen Sök, där det finns mångskiftande sökmöjligheter.
Även direkt med person- nummer kan huvudpersonen bytas ut
genom att ge numret och trycka på Hämta.
Det är också möjligt att använda Programmet utan mus, t.ex
Huvudfönstret har många snabbkommandon, vilka utförs genom
att hålla [ALT] tangenten nere och tryck på understreckade
bokstaven. T.ex till fars uppgifter slipper man med [ALT] och
[F]. Makarnas uppgifter fås fram med [ALT] och [3] knapparna.
Snabbmomandon är enligt namnet snabba och när man lär sig att
använda dem, så behövs musen inte användas så ofta.
I Huvudfönstret syns framför namnen på barn och barnbarn +
märke, ifall de har barn eller släktet fortsätter för deras
vidkommande. Om framför namnet syns – märke, så har ifråga
varande maka/make, men inte barn. Mor och farföräldrarna har +
märke framför namnet, om de har föräldrar. Detta påskyndar
bläddringen i släktkunskap.
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Beskrivning av informationsfälten i Huvudfönstret för familj
I Förnamn -fältet inmatas personens alla förnamn. Ifall personens
tilltalsnamn är något annat än första namnet, fås detta namn
understreckat i utskrift genom att efter det namnet trycka *
märket.
Patronymikon -fältet följer genast efter förnamnen. I den skriver
man och sparar t.ex. Mattsson, ifall faderns namn är Matts. I äldre
dokument var patronymerna allmänt Förekommande. Många
släktforskare skriver inte in patronymikon för personer födda
efter 1900.
I fältet Släktnamn rekommenderas att man skriver in en persons
ursprungliga släkt- namn, d.v.s. födelsesläktnamnet, vilket oftast
är det samma släktnamn som familjens far har. Med (+) knappen
får man kopierat föregående personens släktnamn (kan ses i
rutans nedre del.
I fältet Annat namn kan man spara senare tillkomna släktnamn t.
ex. antagna eller via giftermål erhållna. I en släktbok kan man
skriva ut personregister med Släktnamn eller Annat namn eller
dessa två kombinerat. Annat (förvärvad) efternamn syns i
visningar och utskrifter åtskilda med kommatecken efter
släktnamnet. Dessutom kan man vid utskrift välja ur tilläggs
installationer alternativ, som skriver ut förvärvade släktnamnet
före tidigare släktnamnet, som skriver in t. eller tidigare. Detta
alternativ används i officiella utskrifter t. ex. från
Kyrkoherdeämbeten. I det fallet sparar man födelse släktnamnet i
fältet Släktnamn och i fältet Annat namn det senast använda
släktnamnet först och släkt- namnet före det skrivs med t. eller
tidigare framföre o.s.v.
Före Huvudfönstrets fält för Född - och Dödtider finns
fastställande fält, där man kan fastställa ifrågavarande datums
exakthet, ca (~), tidigare (<), efter (>), mellan (X), beräknad (+-).
I fältet Född skrivs en persons födelsetid 12.7.1971. Programmet
jämför födelsetiden med tidigare inskrivna personers födelsetider.
Programmet meddelar personer som är födda samma dag och är
av samma kön. Använd punkt som skiljetecken.
I Födelseort –fältet skrivs födelseorten/församling i vars register
barnets namn är skrivet. Med knappen (+) får man kopierat
föregående persons födelseort. (syns i rutans nedre del). Orten
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kan hämtas ur registret Städer och Kommuner, som öppnar sig
med med tryck på knappen (F11) eller ur visningen Optioner
aktiveringsmöjliga ortnamns register. Du kan om Du vill skriva
även kommunen och byn med punkt som åtskilljare.
I Dog -fältet skrivs dödstiden. Programmet jämför dödtiden med
tidigare inskrivna personers dödstid. Programmet meddelar de
personer som är av samma kön och har samma dödstid.
I Dödsort -fältet skrivs orten/församlingen, i vars register
personen har varit skriven vid Dödstiden, Med knappen (+) går
det kopiera föregående personens dödsort (syns i rutans nedre
del). Orten kan också hämtas ur registret Städer och Kommuner,
som öppnar sig med tryck på knappen (F11) eller ur visningen
Optioner aktiveringsmöjliga ortnamnregister. Du kan om Du vill
skriva även kommunen och byn med punkt som åtskilljare.
Ifall födelse-, döds- eller vigsel tiden inte skrivs i sin helhet eller
om där finns andra fel, ges anmälan om ”ofullständig tid”. Ifall
personens födelse- och döds tid är i strid med varandra, ges
anmärkning för detta. Anmärkning görs också för personer som
är över 100 år gamla. Jämförelse görs även till möjlig moders
födelsetid. Godkända ålders- gränser för mor och far granskas i
befintliga uppgifter i Parameter-visningen och uppgifterna kan
vid behov ändras. T.ex. åldersgränsen för moder kan sänkas en
aning och övre åldersgränsen för fadern höjas. Dessa
åldersgränser, som nämndes i det föregående, används vid
utskrivning av kontrollista.
I Titel och yrke –fältet skriver man personens huvudsakliga yrke
t.ex jordbrukare, fastän personen redan skulle vara pensionerad.
Ifall personen ännu inte har något yrke, kan uppgiften lämnas
oskrivet för t.ex. elev eller studerande är tillfällig tillvaro och
uppgiften föråldras snabbt. Yrken kan även hämtas ur
förteckningen Yrken, som öppnas med knappen (F7).
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I funktionen Forskningens utrymme (strax ovanför fältet för
Patronymikon) kan man välja, åt personen som anges i
Huvudfönstret ett tecken, som anger i vilket skede forskningen är
beträffande
personen.
Forskningens
utrymme
(forskningssituationen) kan väljas att anges antingen i färg eller
som symboler. Med anledning av situationen i forskningens
utrymme kan man använda Sök –funktionen.
Vigseltid och ort -fälten framträder i Huvudfönstret efter det att
man åt en person har tillfört maka/make. Förutom detta kommer
fältet för val av civilstånd ”Vigda”, ”Ovigda” , ”Sambo” o.s.v.
samt fältet för tidsuppgift angående eventuell separation. Med
knappen (+) kan man kopiera föregående persons vigsel ort (ses i
rutans nedre del). Orten kan även hämtas ur förteckningen Städer
och Kommuner, vilket öppnar sig genom klick på knappen (F11)
eller i Optioner befintliga öppningsbara ortnamns register.
I funktionen Varia:s befintliga valmöjligheten Flytta ett barn till
annan make/maka är avsedd för situation, där personen har
tvenne makor/makar och barn har av misstag kopplats till fel
maka/make. För funktionen finns en genväg i möjligheten att
trycka på Ctrl+P.
Tillförandet av ny person kan man göra genom att ur Fil-menyn
klicka på stället Ny person. Detta behövs sällan, för i allmänhet
görs tillförandet när man åt en person fyller i maka/make, barn
eller föräldrar. I fältet Frånskilda kan i fältet för separations tiden
sättas ett x tecken, om tiden är obekant, varvid i utskriften av
släktbok skrivs ”frånskilda”.
I Huvudfönstret finns funktionen Källa, med vilken man kan
kopiera ur Tilläggs- uppgifter -visningen personens senast
inskrivna källuppgift. Knappens användning påskyndar in
skrivning av uppgifterna, då när det inte finns något annat behov
att använda visningen Tilläggsuppgifter.
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Tillägg maka/make och barn

I tillägg av maka/make finns knappen Okänd, vilken används om
man inte vet vem det Är som är barnets mor eller far. I släktbok
skrivs inte ut till obekant förälder ”maka/ make”.
Med tryck knappen Dotter och Son tillförs åt makarna ytterligare
barn. Som ett standard fås Annat namn –fältet med, om man inte
ändrat det i funktionen Optioner. Vid jämförelse av vigseltid kan
användaren skriva in vigseltiden i fältet och klicka på knappen
”Jämför”, varvid programmet söker fram i materialet alla de par
som har samma vigseldata och frågar om det är fråga om samma
par eller ett annat par
Programmet jämför även födelse- och dödstiderna med tidigare
inskrivnas födelse- och dödstider. Om någon person hittas med
samma födelse- eller dödstid hittas, då frågar programmet om det
är fråga om samma eller separat person. Om det är fråga om
samma person och man är i färd med att tillägga maka/make eller
barn, förs uppgifterna till fönstret. I Fönstret kan man förflytta sig
från fält till annat genom att trycka på tangenten (Enter) och
könet fastställs genom att t.ex. flytta pilen (markören) och klicka
på utvalt ställe.
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Lägg till föröldrar - Visning av hur föräldrar kopplas

Åt en person kan tillskriva föräldrar genom ett klick på
någondera knapparna Mor eller Far. Med hjälp av Lägg till
föräldrar –fönstret är det lätt att tillföra föräldrar och programmet
utför kopplandet automatiskt. I fönstret som öppnats skrivs
åtminstone mors och fars förnamn. Andra uppgifter är inte
obligatoriska. Om såväl mors och fars förnamn blir oifylld, frågar
programmet, är mor och far okända. Detta kan tillämpas t.ex för
utomäktenskapliga barn. Födelse- och döds- tiderna granskas och
programmet meddelar, ifall det hittats på samma dag födda eller
döda personer. Ifall samma person återfinns, godkänns visningen
genom ett klick på knappen OK. Programmet hämtar samma
persons uppgifter till påseende och ny person tillförs inte, utan de
tidigare inskrivna uppgifterna används. Med alternativen i
Optioner kan man reglera, om det åt fadern anges
Huvudpersonens ponerade eller barnets tillnamn.
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Inmatning av personer till familjen
Att koppla familjen kan utföras direkt genom att vid maka/make
använda knappar Ny och Koppla eller vid tillförandet av barn
befintliga knapparna Son, Dotter och Koppla. Knapparna Ny och
Son/Dotter används då, när det är frågan om person, vars
uppgifter ännu inte ha matats in i datorn. Ifall personens uppgifter
finns i datorn, då görs kopp- lingen genom att klicka på
funktionen Koppla och val av person i Sök –fönstret genom ett
klick på i rutans nedre högra hörn synliga Koppla barnet eller
Välj person- Koppla till make/maka.
Vid kopplandet av maka/make förhindrar man att koppla sig
själv, till sig själv. Vid koppling av barn granskas, att det inte är
frågan om någondera av föräldrarna. Ifall att man åt en person
kopplar samma person flere gånger till maka/make, görs
anmärkning, och kopplingen misslyckas. Att koppla samma barn,
ett flertal gånger, till familjen förhindras. Om make/maka som
skall kopplas är av samma kön, görs ett meddelande. Makarna får
inte ha gemensamma föräldrar.
Barnens och makarnas ordningsföljd och radering
Ifall barnen eller makarna är i fel tidsmässig ordningsföljd, välj
då med markören (musen) den person som skall flyttas och klicka
på knappen Växla eller den högra musknappen. I det fallet frågar
programmet efter rätta ordningsnumret och byter ordningsföljden.
Med tryck på Visa –knappen visas valda barnets eller aktiverade
makans/makens uppgifter. Samma funktion åstadkoms genom att
föra markören och klicka på makans/ makens namn och
dubbelklick på barnets namn. Huvudpersonens barn är till
påseende i barnförteckningen. Uppgifter om barnens antal är t.ex.
4/12 st. eller fyra barn från ifrågavarande äktenskap av inalles 12
barn. Bredvid uppgifterna angående makarna finns uppgifter om
deras antal äktenskap för Huvudpersonen och makorna/makarna.
Bredvid förteckningen av barnen syns barnbarnsförteckningen.
Någon av dessa barn- barn kan även väljas till ny Huvudperson
genom att föra markören på barnbarnet och dubbel klicka.
Med knappen Lös upp kan man lösa upp felaktig koppling av
maka/make och/eller barn. Bägge har egna knappar. Personens
namn bör vara valt förrän man löser upp. För Huvudpersonen kan
man även lösa upp kopplingen till föräldrarna.
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Personkorten kan man inte ta bort, men däri befintliga uppgifter
kan raderas, såsom barn, makar, namn o.s.v. Töm kopplingarna
av barn och maka/make innan raderingen av uppgifterna.
Programmet föreslår radering av uppgifterna automatiskt i
samband
med
löskoppling,
ifall
personen
saknar
familjerelationer. I Varia –funktionen finns valmöjligheten Töm
persondata, med vilken tömningen av uppgifterna kan göras
snabbt. Vid tömningen av uppgifterna åstadkommer programmet,
som tillnamn, ”vapaa” =ledig. Programmet kan ta tömda kort
automatiskt i användning, vid tillförandet av nya personer.
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Tilläggsuppgifter

I funktionen Tilläggsuppgifter kan personens uppgifter om
hobbyn och levnadsuppgifter skrivas in och sparas. Dessutom kan
man spara uppgifterna om faddrar, konfirmation, begravning,
dödsorsak och ålder, uppgifter om flyttning, forskarens egna
minnesan- teckningar, källuppgifter samt hinder. Faddrarna har
ofta varit nära vänner till familjen och möjligt även släktingar,
därför är sparandet av dessa uppgifter värdefulla. Vid igångsättandet av utskrivning (printning) kan man välja om uppgifter
ur tilläggsuppgifterna tas med. Med hinderkod förhindras att
uppgifterna publiceras i släktbok. Hinder koderna är två, med den
ena förhindras utskrivning av personuppgifter, med den andra
uppgiften om dödsorsakens utskrivning i släktbok. Hinder för
utskrivning av familjeuppgifter på- verkar även utskrivningen av
familjeblad. Man slipper inte bort ur Persontext uppgift- erna
med knappen (Enter), utan med knappen (Tab) eller klick med
markören. I upp- giftsfälten kan man via Windows
urklippsfönster hämta texter t.ex. något ur textbehandlingsprogram. Texternas flyttning från urklippstavlorna sker t.ex
med hjälp av Formatera, eller tryck på högra musknappen på
framträdande valfunktion.
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Om det finns uppgifter i Tilläggsuppgifter, uppträder det tre
punkter efter knappen Tilläggsuppgifter i Huvudfönstret. Om det
i Tilläggsuppgifter –visningen finns levnads- beskrivnings
uppgifter, syns inledande delen i Huvudfönstret bredvid
ifrågavarande knapp. HTML länk är möjligt att skriva ut i
Familjeregister eller Släktbok. Ifall länkens text saknas, kommer
som text adress till länken . Även med Tilläggsuppgifter –
visningen är möjligt att spara fältvisa anmärkningar och
källuppgifter genom tryck på tangenten (F12). Efter
Persontextuppgifterna finns + -tangent, med vars hjälp man
smidigt kan läsa och formera längre texter.
Kontakt kunskap

I visningen Kontakt kunskap kan personens adressuppgifter
sparas, om personen hör till någon släktförening, samt telefon och
Internet- kontaktuppgifter. Med kryss i rutan för Komplettera
postanstalt automatiskt ifylls postanstalten auto- matiskt, när Du
har fyllt i postnumret.
Med kryss i Aktiv medlem funktionen kan gräns sättas till
utskrift, där det är möjligt att ta med uppgifter om medlemskap
och uppdrag i släktförening. I uppgifterna om Internet och
Telefon kommer möjliga hem- och mobiltelefoners numror,
hemsidor och e-mail adresser. Knappen Besök öppnar i Hemsida
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-fältet med inmatade adressen i Internet-bläddringen. Knappen
Sänd E-post öppnar i Windows programmet ponerade E-post
fönster för skrivandet av meddelanden som man kan sända till i
fältet lagrad e-mail adress. IRC-alias, ICQ# ja MSN adressfält är
till för ifrågavarande ilbudprogrammens förenade upgifter.
Knappen Galleri öppnar tillgången till uppgifterna i IRC galleriet
om signaturer. Knappen E-post kopierar adressen E-post fältet till
MSN adress fältet.
Familjetext -visningen

Knappen Familjetext öppnar åt familjen gemensam textruta
Familjeuppgifter. Uppgifter angående familjen kan skrivas i
ifrågavarande ruta. T.ex i Familjeuppgifter kan man skriva:
Familjen flyttade till Seinäjoki år 1991. Om i det i en familjs
Familjeuppgifter skrivs en särskilt lång personlig levnadshistoria,
kan det ur läsningssynpunkt vara bäst att placera texten i
Familjeuppgifter -fältet och välja att vid utskrivning skriva ut
texten efter uppgifterna om barnen. På så sätt är presentationen av
familjemedlemmarna nära varandra. Ifall personen har flere
makor/makar, kan för varje maka/make skrivas en egen
familjetext.
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Anmärkningar och källhänvisningar -visningen

Anmärkningar och källhänvisningar (Huomautukset ja
lähdetiedot Anmärkningar och källhänvisningar –fönstret öppnas
genom att man klickar på knappen Anmärkningar i Huvudfönsret.
Man slipper från i Huvudfönstret och Tilläggsuppgifter –
visningen befintliga motsvarande fält till denna visning genom att
trycka på tangenten (F12) i ifrågavarande fält. Om Du t.ex. i
Huvudfönstret förfinskar förnamnen som prästerna har skrivit, så
skriv då de namn som ursprungligen har skrivits på
Svenska/Latinska språken hit i Anmärkning- ar. Om man åt en
person, i ursprungliga handlingar, finner flere avvikande
födelsetider, så kan Du spara dem i födelsetidens i Anmärkning. I
Källa fältet kan Du på motsvarande sätt skriva varifrån uppgiften
är t.ex. Kommunionboken eller Dopboken.
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Begravning kunskap

Begravning kunskap -visningen öppnas bakom knappen
Begravning kunskap. I begravning kunskap får man sparat
uppgifter om gravplatsen, dess exakta läge, fotografi av
gravstenen samt dödsannonsen.
I uppgifter om Gravplatsens innehavare kan man mata in
uppgifter om personen som sköter om ifrågavarande grav.
Förutom uppgifter om begravningsplatsen kan man spara
uppgifter om gravens exaktare placering i fälten Ort , Sektor och
Rad. I GPS koordinaten kan man utpeka gravens geografiska läge
som GPS koordinat i Europeiska EUREF89 eller den som
används i Finland KKJ -formen.
Gravplatsens innehavares namn kan man söka ur materialet med
Sök från SukuJutut –knappen. Sänd E-post öppnar i Windows
ponerade E-mail meddelandefönster, från vilken man kan sända
e-post till i fältet befintliga adresser. I fältet Begravd :s roterande
knapp kan tilläggsinformation ges om begravningsdagens
exakthet (före, efter, mellan, ca, beräknad)
Sök/Ersätt –visning
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Ur Huvudfönstrets Redigera –valfunktion kan man finna
Sök/Ersätt egenskapen med vars hjälp man kan söka och ersätta
text som finns i Huvudfönstret. Om Du vill t.ex radera de i
förnamnsfältet skrivna ”?” märken, så gör det enligt det som kan
ses på bilden och välj efter det att trycka på knappen ”Ersätt alla”.
Med knappen Förra slipper Du tillbaka till föregående
sökresultat.
Personens multimedia-visning

Man slipper till Multimedia -visningen via Huvudfönstrets Visa –
funktion, med tryck på kameran eller tangenten (F5). Om
personen redan har bild (fotografi) eller annan Multi- media -fil,
syns miniatyrbild (fotografi) mellan uppgifterna om personen och
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föräldrarna i Huvudfönstret. Multimedia -visningen öppnas även
genom klick på miniatyr bilden (fotografiet).
Åt en person kan man tillföra ett flertal bilder (fotografier) genom
att trycka på knappen Tillägga. En av dessa bilder (fotografier)
kan väljas, med kryss, till Standard bild, vilken även skrivs
(printas) ut i olika utskrifter. I Huvudfönstret visas Standard
bilden (fotografiet) som miniatyrbild (fotografi), på samma sätt
som vid öppnandet av Multimedia -visningen. Tangenten Visa
öppnar bilden (fotografiet) till systemets standard och inställda
program för tittandet på bilder (fotografier). Programmen för
tittandet på bilder visar bilderna (fotografierna) exaktare och man
kan ofta även vid behov förstora bildens detaljer.
Åt en person kan man skanna t.ex. dödsannons och ta fotografi av
gravstenen. Dessa kan utses med befintliga neddragningsbar
knapp bredvid standard bilden (fotografiet). Ifrågavarande bilder
(fotografier) visas i Begravning kunskap –visningen. Åt bilden
(fotografiet) kan tillföras bildtext, ägaren, anmärkningar och
källor. Bildernas (foto- grafierna) ordningsföljd kan bytas och de
kan tas bort eller tas in på nytt.
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5.

OPTIONER -VISNING
Till valfunktionen Optioner slipper man i Huvudfönstrets
Optioner.

Optioner (Optiot) Visa barnets släktnamn, Visa barnets andra
namn och Patronymikon: Valen inverkar på om man i
Huvudfönstrets barnförteckning visar barnets släktnamn, barnets
andra namn och Patronymikon. Standarden är, att barnen och
barnbarnens namn visas, men de fås vid behov bort ur åsynen.
Visa socialskyddsignum: Efter födelse tiden blir s.k. socialskydds
signum fältet synlig. Om det för uppgifter till släktbok väljs
socialskydd signum, med kryss i Visa person- nummer, utskrivs
födelsetiden i formen personsignum och socialskydds signums
senare del ur socialsignum uppgifterna. Detta personsignum
alternativ används vid Kyrkoherde ämbeten vid sparandet av
uppgifter och i officiella utskrifter.
Visa släktnamnets prefix: Detta val frambringar nytt fält framför
släktnamnet, var man kan spara s.k. adelsnamns inledande del
von och af.
Visa födelse- och dödstids- anmärkning: Efter uppgifter om
födelse- och dödstid uppenbaras ett nytt fält, i vilken man kan
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skriva anmärknings uppgifter. Samma uppgifts fält hittas i
visningen Anmärkningar.
Visa förfäder till inledningspersonen med stora bokstäver: Med
hjälp av valet visar pro- grammet med stora bokstäver i
Parameter visningen relaterade begynnelse personens föräldrar i
några uppslag t.ex Huvudfönstret, Sök och Förföräldrar.
Uppgifter angående egentliga huvudperson, i Huvudfönstret,
visas inte med stora bokstäver. Ifall materialet innehåller ett stort
antal personer, underlättar detta bläddrandet i uppgifter, t.ex. när
släktforskaren skrivit sig själv som startperson, varvid de egna
föräldrarna utskiljs bättre i förhållandet till andra.
Om Du väljer i Optioner –visningen 5 senaste orter automatiskt,
då frambringas i födelse-, döds- och vigselfälten visningen ett
litet hjälp fönster. Ur hjälpfönstret kan Du välja lämplig ort
genom att trycka på numret framför orten eller klicka på ifråga
varande nummer.
Du kan också mata in orterna manuelt i Optioner visningens
hjälpfönster, när Du väljer Orters inmatning för hand. Om Du
aktiverar bägge alternativen, kan Du mata in de fem första orterna
manuellt. Dessa orter hålls kvar oberoende av, vilka orter det
matas in. Förteckningens fem senaste orter byts automatiskt i
enlighet med sparandet. Du kan välja endast en av dessa och
därvid har Du automatiskt antingen de tio senaste orterna eller 10
bestående orter i användning.
Optioner –visningen har också ett val Automatisk källhänvisning
vid tilläggning. Käll- uppgiften skrivs i textfältet under
valfunktionen. Programmet placerar inskrivna källuppgiften åt
nytillförda personer. I käll -valfunktionen kommer texten
”AUTOM källa”. Källuppgift är i kraft tills valet eller
programmet avslutas.
Stilsida och Familjeformulärets CSS val alstrar formulär och sida
ur Stilfilerna. Om man vill ändra utformningen, går det att göra
medels ändring av filen Stil. Ändringarna påverkar alla CSS
familjeformulär.
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6.

SÄKERHETSKOPIERING

Ta en säkerhetskopia av mappen SukuJutut på Din hårddisk alltid
när Du har matat in ett betydande antal namn. Vid vanlig
kopiering till Diskett A", finns det anledning att använda olika
disketter från gång till annan. Disketterna är inte pålitliga och kan
lätt gå sönder. Det är så viktigt, att säkerhetskopian inte är
beroende av endast ett exemplar. Samma gäller för
säkerhetskopiering till en CD.
Om Dina filer inte ryms på disketten, så kan Du använda program
som är avsedda för packning eller säkerhetskopiering. Till
exempel ett gratisprogram som heter Pkzip kan packa filerna
mycket tätt. Om Du har packningsprogrammet PKZIP.EXE i
datorn, i mappen Windows, kan Du packa filerna som slutar på
"idx" på en diskett och spara filen med namn "sukujut.zip". Om
SukuJutut programmet inte hittar ur din dators Windows mapp
filerna PKZIP.EXE eller PKUNZIP.EXE, kan Du inte välja att
packa Säkerhetskopia.
Tagandet av säkerhetskopia
Jemma index –valet kopierar filerna under SukuJutut
programmets mapp som Jemma -undermapp. Vid val I
Multimedia kan Du påverka, om man skall kopiera endast
SkuJutut Idx filer, inkluderas även bifogade Multimedia filer eller
kopierar man endast Multimedia -filerna.
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Med Flyttbar station kan man säkerhetskopiera material t. ex. till
minnesticka. Förena minnestickan till datamaskinens USB uttag,
vänta en stund, så att användnings- systemet identifierar
minnestickan tryck på Datera enheterna knappen och välj för
minnestickan enhetens kännetecken. Vi väljer det önskade, vad
som skall kopieras och trycker på Starta.
Annan objekt –valet möjliggör säkerhetskopiering till vilken
station som helst samt till undermappar.
Tryck på knappen Bläddra och välj placering eller mapp
Spara som Tryck på knappen Spara och i Annan objekt fältet
stigen till valda fältet. Starta säkerhets- Kopieringen genom att
trycka på Starta.
Säkerhetskopieringen kan även skötas med program som anlänt
med bränd CD -station t.ex. Nero. Välj för att bränna SukuJutut
mappen och dess undermappar. Om Du har sparat fotografier i
egen separat mapp, välj även den med. Motsvarande om Du har
USB minnesticka, kan Du använda t.ex. utforskarens program
och kopiera motsvarande uppgifter dit. USB minnesticka är som
en stor skiva, i vilken det ryms mycket material i jämförelse med
vanlig 3,5 tums diskett.

Återställa säkerhetskopia
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Från Jemma index återhämtar i Jemma index undermapp gjorda
säkerhetskopian, när ur Förpackning har valts rätt alternativ.
Med val av Flyttbar station kan säkerhetskopia återhämtas t.ex.
från minnesticka. Förena minnestickan till datamaskinens USB
uttag, vänta ett tag, att användnings- systemet identifierar
minnestickan, tryck på Datera enheterna, välj minnestickans
stations bokstav samt det önskade alternativet ur Förpackning.
Efter det återhämtas säkerhetskopian genom ett tryck på Starta.
Låst säkerhetskopia
Låsning -> skapa låst säkerhetskopia åstadkommer endast låst
kopia. Låst material Kan man endast titta på i Huvudfönstret, all
ändring, såsom tilläggandet av personer, ändring av data samt
tagande av utskrifter är förhindrad. Det är inte möjligt att låsa upp
materialet till det tidigare, utan det kan ges att bläddra i åt
medlemmar i släktförening.
Att låsa material. Välj ur Fil->Låsning->Gör låst kopia,
programmet frågar för att säkra, vill Du fortsätta. Efter det skapar
man under SukuJutut programmets mapp en ny under mapp med
namnet Låsning, till vilken låst material kopieras.
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Innehållet i mappen Låsning kan brännas på CD och v.b. ges
vidare. Alltid när Du ger vidare uppgifter som berör levande
personer, så är det vid överlåtelsen anledning att komma ihåg den
i Finland stiftade lagen om Datasekretess och de av Dataskyddsfullmäktige expeditionen utfärdade instruktioner.
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7.

SÖK -VISNING

I Sök –visningen hämtas högst 1000 alternativ per gång rangerad
enligt Släktnamn. Ifall denna mängd överskrids, kommer om det
ett meddelande. Sökningen kan förlängas med Sök mera knappen
och med Skriv ut fönstret fås som fyller sökkriteriet utskrivna till
skrivare/fil. Sökningen kan utföras närapå med vilket som helst
sparat kriterium och det kan begränsas vid behov med födelseeller dödstiden och kön som motivering. Begränsning görs genom
att ge årtalen, mellan vilka sökningen utförs. Du kan även söka
uppgifter med uppgifter som sparats i olika fönster som grund. I
denna sökning har Du hjälp av den i fönstrets övre vänstra hörn
befintliga valfunktionen.
Den vanligaste sättet för utförandet är snabb sökning med
inledningen av släktnamnet eller att några inledande bokstav ges
och dessutom kan sökningen begränsas med förnamnets
inledande bokstäver. En annan allmän snabb sökning görs med
födelse- tiden. Om man söker uppgifter med del av namn,
avlägsna krysset vid stället Första. Detta underlättar sökandet t.ex.
då, när man inte är säker på, om
personens släktnamn var Söder eller Norr Ena, Yli eller Ala Turja
eller om personen har flere släktnamn. Sökningen kan då vara en
aning långsammare. Dessutom kan man söka direkt med
personens nummer, ifall den är känd. Om sök kriteriet inte ges vid
sökning t.ex med yrke som underlag, visar programmet de
personer, vilka har någon uppgift om yrke. Med kryss i Inklusive
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maka/make plockas även personers, vilka fyller sök kriterierna,
maka/make med till Sök visningen. Som exempel, om Du väljer
som sök kriterier Tilläggsuppgifter och Kontakt kunskap och
därifrån något alternativ ”telefon” och sök- fältet lämnas tomt,
kommer i örteckningen alla de personer, vilka har
telefonuppgifter inskrivna i tilläggsuppgifter. Såhär kan man göra
med alla alternativ.
Med hjälp av vissningen kan man titta på Huvudpersonens
förfäder, kusiner, små- kusiner och efterkommande. Programmet
försöker finna åt dem gemensamma föräldrar. Uppgifterna kan
utskrivas som visningens kopia eller skrivas ut genom ett klick på
knappen Skriv ut, där släktskap har presenterats parvis.
Sök i plockaren söker med givna sökkriterier ur plockaren.
Knappen plockare hämtar innehållet i plockaren Resultat av
sökningen till visningen.
Sök –visningens nedre del är ett fönster, i vilken valda personers
centrala uppgifter är till påseende eller om han hr föräldrar,
maka/make, barn, yrke o.a.s. personuppgifter. Nedre delens
fönster kan antingen förstoras eller förminskas medels bredvid
varande knappen + eller -.

Genom att klicka i Sök –visningen på Resultat av sökningen
rubriker kan man välja varierande sätt enligt vilket sökta
personerna ordnas i följd. Det tänkt är i släktnamns ordning.
Födelse och Dödstids anmärknings –fält fås synligt fram genom
ett tryck föra markören till dessa fälts vänstra kant och draganing
med musen ( se exemplet i bilden ovanför).

Specialdata i Sök –funktionen Ur Sök –visningen kan man som
tilläggs sök kriteriet ur Specialdata valet välja att framföra
specialegenskaper, t.ex adoptivbarn.
Ur tilläggs sökkriterium kan Varia flytta sökta till plockaren eller
söka okända personer. Med knappen Huvudpersoner får man fram
de 50 senaste Huvudpersonerna i Huvudfönstret. På så sätt är de i
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användning följande gång som programmet startas. Med detta
som hjälp kan man dra sig till minnes, vilken persons uppgifter
man senaste gång bearbetade.
Släktskap

Sök- valets fönster Släktskap Med hjälp av visningen Släktskap
jämförs tvenne personers släktskap. Ena personen är
huvudpersonen och den andra väljs ur Sök –visningen och efter
det trycker man på knappen Släktskap. I fönstret som öppnas kan
sökandet begränsas genom reducering av antalet i Maximum
släktled och Anförlust. Man kan även välja mängden stigar som
skall sökas. Med valda kriterier som grund börjar programmet
söka efter gemensamma förfäder. Genom att trycka på knappen
Följande söker datamaskinen efter nästkomm- ande gemensamma
förfäder. I Fil –menyn kan man välja att skriva ut uppgifterna på
papper som bild av visningen och med Skriv ut knappen i något
lite annan form till skrivare/fil t.ex RTF och HTM. I Hur många
sidor –fältet kan väljas, hur många rader samtidigt syns i rutan.
Om raderna är t.ex. 3, kommer person lådorna i större format att
synas. När raderna däremot är t.ex. 18, blir lådorna mindre och
det ryms flere personer på en sida.
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8.

VISA –VISNINGEN
I detta kapitel presenteras Huvudfönstrets Visa –valfunktions
verksamheter Förfäder

Förfäder antavla I visningen ser man 4 generationer Förfäder på
en gång. Ifall man finner mera förfäder, kan man förflytta sig till
dem från i högra kanten befintliga `>´ tangenter. Genom att
klicka på förfädernas namn och tryck på (Enter) knappen
förflyttar man sig till ifråga- varande personens Huvudfönster.
Motsvarande med knappen (F8) får man merkun- skap om en
intressant person. Generationens ordningsnummer ses i rutans
övre del och med knappen `<´ återvänder till Huvudfönstret, när
startpersonen är 1 generationen. Med Förgrundens färg –knappen
kan man byta männens text färg till blått och kvinnornas till rött.
Med Familj (F12) –val kan man ur öppnade fönstret välja ny
person vars förfäder man vill titta på genom att klicka på en
intressant persons namn. Om det i Optioner visningen är vald
Visa förfäder till inledningspersonen med stora bokstäver, ses
dess verkan även i denna visning.
Trädform
Trädform I Visa trädform –stället fås ihop limbara utskrifter av
valda personens efterkommande eller förfäder. I Trädforms –för
inställningar väljs, hur många generationer tas med i plockaren,
tas makar/maken med samt skrivs efterkommande eller
förfäderna ut.
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Med knappen OK fås rapport om efterkommande eller förfäder
till visningen. I detta skede kan man ännu välja och ändra
utskrifternas utformning. I högra sidan av Efter- kommande
befintliga Färg –val kan väljas antingen en helt färglös utskrift
eller olik färgade lådor. Med köns val fås männens lådor ljusblå
färgat och kvinnornas ljusröda. Val av maka/make är direkt
efterkommande i grått och makarna i olika nyanser av gult. Åt
barn kan man välja maka/makens nummer. Personernas namn
kan man också förstärka.
Lådan kommer automatiskt att innehålla personens namn, men
man kan också välja att ta med födelseuppgifter, dödsuppgifter,
yrket och/eller vigseluppgifterna.
Med sidans piltangenter kan man förflytta sig från sidans ena
kant till den andra samt sida upp och ner. Fontens storlek, sidans
rad antal, personer per rad kan man reglera med deras egna
pilknappar.
När Du är nöjd med dina val, kan Du skriva ut efterkommande
sida för sida med ett tryck på Skriv ut sida -tangenten eller skriv
ut alla sidor på samma gång som en serie, med knappen Skriv ut
allt. På Efterkommande – visningen syns mängden, hur många
sidor utskrift det är på kommande.
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Motsvarande val finns i Förfäder – utskrivning förutom, att
manliga personerna är med Ljusblåa och kvinnliga personerna
ljusröda, men gråa och gula lådor finns inte.
Släktträd

Släktträd är en grafisk streck teckning, som främst beskriver
personens förfäders totala mängd samt även totala mängden
barnen och barnbarnen. Med visningen Släktträd kan man se, för
några generationers del, på förfädernas familjeuppgifter i stora
fönstret. Personens familjeuppgifter får man synligt genom att
klicka på namnet. Trädet kan man rita på nytt för huvudpersonens
förfäder, maka/make eller barnens del genom att föra markören
på ifrågavarande person och dubbelklicka eller trycka på högra
musknappen.
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Denna bild får man till Windows urklippstavla genom att hålla
Alt knappen nertryckt och tryck på Prt Scr knappen. På urklipp
sidan befintlig bild kan överföras till bildbehand- lingsprogram
eller till Word textbehandlingsprogram, t.ex till pärmsidan.
Statistik

Med Statistik –visningen kan man beräkna statistik över
avvikande materialuppgifter. I plockare fältet reglerar man vilka
uppgifter som tas med i statistiken. Efter det väljer man ur
glidande valfunktion egentliga objektet, för vilket statistiken
beräknas.
Från Räkna knappen räknar programmet statistik enligt givna
kriterier och skriver ut det i fältet som syns till höger. Genom att
klicka på gråa förklaringsfälten ovanför statistikresultatet kan
resultatet organiseras på ett nytt och avvikande sätt (storleks
ordning, enligt namn). Tomma uppgifter vid utskrivning betyder,
att det fältet har varit utan innehåll i uppgifter, som har sökts till
statistiken.
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Efterkommandes och förfäders antal
Med Avkomlingsantal – visningen söks antalet barn, barnbarn
o.s.v. till huvudpersonen och slutligen visas totala sammanlagda
mängden. Denna visning ger uppfattningen om hur vidstäckt
släktet är. Mängden motsvarar mängden personer i släktboken.
Till Förfäderantal –visningen skrivs huvudpersonens föräldrar,
förfäders antal generationsvis.

Multimedia
Ur Multimedia –valet, av kamera bild eller med knappen (F5) får
Du fram i Huvudfönstret befintliga personens multimediafiler.
Multimediafiler är t.ex fotografier samt ljud och video filer.
Standard bilden (fotografiet) öppnar sig som första. Om ifråga
varande personen har flera fotografier, får Du dem fram ur
förteckningen över valbara. Sparandet av bilderna görs genom
tryck på knappen Tillägga. Filernas namn kan bytas genom tryck
på knappen Nimeä (Namn).
Visa knappen igångsätter det Windows program, som är som
standard för ifråga varande filtyp, såsom bild-, ljud- eller video
filers hanteringsprogram. Bildtext får man enligt önskemål
utskrivet i släktbok. Med knappen Stäng slipper man tillbaka till
Huvudfönstret.
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Till varje person kan man tillföra bilder- (fotografier) samt ljudoch video filer. Multimedia filerna sparas i SukuJutut
programmets, i Parameter –visningen nämnda, mapp Bilders
filstig, som förmodligen är samma som filmapparna för
SukuJutut filer. Som namn på filerna ger programmet personens
nummer med tillägget ”jpg” igenkännings märke (t.ex. 1.jpg) är
personens bild nummer 1. Personen kan ha flera multimedia-filer.
Som bilder lämpar sig såväl .jpg och .bmp justerbara bilder. Jpg
bilder tar anmärkningsvärt mindre diskettutrymme och de kan
även användas i Htm utskrifter.
Med klick på knappen Tillägga öppnas Välj foto fönstret. I Leta i
fältet byter man till mapp, från vilken fotografierna hittas.

Bilden söks från önskade stället. Platsen. Objektet, där bilderna
(fotografierna) är, kan vara t.ex. 3,5 tum Diskett A, CD, någon
mapp i datamaskinens C och D stationer. Genom att klicka på
knappen Öppna numreras bilden automatiskt till ifrågavarande
Person, fastän bilden ursprungligen skulle ha varit sparat med
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något annat namn, vilken som helst. Åt en person får man många
bilder (fotografier) och bilderna numreras, med streck under,
automatiskt (t.ex. 56_1.jpg, 56_2.jpg, 56_3.jpg tai 56_1.bmp,
56_2.bmp).
Man går tillväga på motsvarande sätt ljud och video o.dyl.
multimediafiler.
I Släktboks Rtf stilfil plockas fotografier med, om i
startinställningarna har valts stället Fotografier. I utskrivningar
tas den av personens fotografi med som valts till Standard
fotografi.
Cirkelformig antavla
I valfunktionen Visa hittas möjligheten att titta på och skriva ut
Cirkelformig antavla för personen i Huvudfönstret. Med i hörnen
befintliga + - tangenterna får man ifrågavar- ande hörn zomat till
större och i visningen lättläst. Genom klick på knappen Visa
kommer man tillbaka till hela cirkeln.
Med klick på vald knapp 1 Sida, 2 sidor, 4 sidor, 6 sidor kan man
på papper skriva ut Cirkel. 1 Sida skriver ut hela cirkeln, 2 sidor
halvor på två papper var för sig o.s.v. Delarna kan man sedan
limma ihop, så att man får en enhetlig helhet.
Även på A 3 pappersark kan man skriva ut en cirkel, ifall
skrivaren har en sådan Möjlighet. Cirkeln kan vid behov även
förstoras med ljuskopieringsmaskin i någon Kopieringsaffär,
mycket större.
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Tidsperiod
I Tidsperiod finns det möjligt att titta på och skriva ut en
tidsperiod. Där avgränsas personernas livslängd i förhållande till
tidsperioden.
Man väljer till först startpersonen, vars efterkommande eller
förfäder man vill granska. Det är möjligt att välja att skriva
födelse- och dödstiderna i textform och generationerna kan
numreras. Makar/make kan väljas med. Färgerna kan man byta
till sådan som man tycker om. Utskriftsobjektet kan väljas till
visningen eller direkt till skrivaren.

Som standard skrivs männen ut i blått och kvinnorna i rött.
Levande personer skrivs inte med och inte sådana, som inte har
dödstiden inskrivet. Med glidande val kan man bläddra i
uppgifterna. Visningen kan man såväl förstora som förminska.
Familjediagram (html)
För i Huvudfönstret befintliga personen fås familjediagram med
alternativ htm. I diagrammet ses huvudpersonen, föräldrarna, mor
och farföräldrarna alla makar/maken samt barnen. Männens lådor
är ljusblåa och kvinnornas ljusröda.
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I en del av andra htm utskrifter kan man få önskade
familjediagram med. Sådana utskrifter är personförteckning. I
Optioner –visningen kan man reglera utskriften av bilder i
utskriften samt storleken.
Familjediagram (CSS)
Familjediagram (CSS) är samma diagram som Familjediagram
(html), men där används för definiering av utseendet CSS stilfil.
Genom att bearbeta stilfilen får man ändrat alla CSS utskrifters
utseende till analoga. I diagrammet syns huvudpersonen,
föräldrarna, Förfäderna, samtliga makar/maken samt barnen.
Männens lådor är ljusblåa och kvinnornas ljusröda.

I en del av andra htm utskrifter kan man få önskade
familjediagram med. Sådana utskrifter är personförteckning. I
Optioner –visningen kan man reglera utskriften av bilder i
utskriften samt storleken.
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Stig till förfäderna
”Stig till förfäderna” –stället får man fram till påseende olika
stigar till gemensam förfäder. Till Huvudfönstret väljs
startperson, för vilken man vill få till påseende flertal stigar till
viss förfader och väljer ur Visa –val funktionen ”Stig till
förfäderna”.

Till rutan uppenbarar sig ”Kartläggning av släktskap mellan två
personer”, från vilken man med knappen Sök letar efter önskad
förfäder till objektperson. Man väljer antalet stigar som visas per
gång. Man väljer då att trycka på OK, varefter det kommer ett
meddelande om antalet funna stigar och diagram skrivs som htm
alternativ.

Gen släktträd
Gen släktträd kan användas till en mängd olika ändamål. Med
dess hjälp kan man belysa släktets uppbyggnad och i släktet
medfödda egenskaper. I släktet medfödda, på släktträdet belysta,
egenskaperna för en person skrivs in i Spesialdata –visningen.
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Åskådliggjorda företeelsen kan skrivas in på det sätt man önskar
eller med förkort- ningar. I exemplet här under kan bt vara
förkortning av blodtryck.

Fyrkantiga kuberna är manliga personer och de runda kvinnliga
personerna. Snedstreck ovanför det fyrkantiga eller runda
berättar, att personen är död. När markören flyttas på symbolen,
visar programmet ifrågavarande personens namn.

Höjandet finner man i val funktionen Höja och genom att välja
Uppgift. I åskådning varande släktträd kan man förstora eller
minska med tangenterna [<] eller [>]. Om släktträdet inte ryms på
en gång för visning, så kan man förflytta sig sidledes med
tangenterna [<] eller [>].
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9.

SKRIV UT KOMMANDE GENERATIONER

Släktbok

Släktbok eller Personens efterkommande förteckning presenteras
i släktböcker med den allmänt etablerade släkt tabell formen. Vid
igångsättandet av utskrivning kan man välja, hur många
generationer man skriver ut räknat från huvudpersonen.
Huvudper- sonen företräder generation 1 och hans barn
generation 2 o.s.v. I släktbok skrivs även egen tabell för barnlösa
familjer, ifall det till grunden för tabell har valts maka/make. I
detta sammanhang kan Du, om Du vill, ge ett nytt namn åt
släktboken genom att skriva, i stället för ordet Lista, t.ex.
huvudpersonens namn.
Vid utskrivning av släktbok finns det möjlighet att skriva ut den
släktledsvis eller släktgrensvis. Det är möjligt att få
makan/makens föräldrar med till utskrivningen i flera
generationer genom att i Tilläggsvalmöjligheter välja Skriv ut
makas/makes föräldrar.
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För behandling av anmärkningar finns visning, från vilken man
kan välja vilka alla skall skrivas ut. Dessutom kan man välja om
man vid utskrivningen sätter anmärkning inom parentes och
skrivs den ut före eller efter ifrågavarande uppgift.

Största delen av Igångsättningsinställningarna för släktbok
sparas, så de underlättar och påskyndar igångsättandet av
utskrivning.
Pärmsidan och registersidorna kan skrivas ut enligt behov och
släktnamnregistret kan utskrivas i en eller två spalter. Förutom
släktnamnregistret kan man, om man önskar, skriva ut ett register
enligt Annat namn (förvärvade namnet) eller med bägge
kombinerat. Man kan bearbeta utformningen av släktbokens
register även med två tilläggs inställningar, vilka man kan välja
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innan utskrivningen av släktboken. Andra alternativet gör det
möjligt att skriva ut släktnamn med versaler och det andra
förhindrar upprepning av släktnamn i register.

Bilderna (fotografierna) skrivs ut i släktbok, när man har valt med
x i Tilläggsvalmöj- ligheter bilder (fotografier). Bilderna
(fotografierna) är i Parameter –visningens be- skrivna bilders
filstig mappen. I Html utskrift duger endast *jpg och *gif bilder
(fotografier).
I utskrift av släktbok kan utskrivas även s.k. inledningsord före
utskrift av första tabellen. Man tar ett personkort och gör så, att
till förnamn skriver t.ex. INLEDNINGS- ORD och till släktnamn
måhända startpersonens släktnamn. I kortets persontext skrivs
önskade inlednings- och introduktions texter. Vid utskriftens
startvisning skriver man ifrågavarande kort nummer.
I släktboken kan man välja platsen för ordet Tabell i tilläggsvals
Tabell mellanrum. Standarden är två tomma rader före Tabell och
sedan namn. Om inställningen är på, utskrivs en tom, Tabell, en
tom och namn.
Utskrift av släktbok direkt kan man, efter problemsituationer,
förnya efter behov enligt följande, man väljer ur
tilläggsvalmöjligheter Fortsättning från avbrottet, märker ut
inlednings sidan och inledande tabell. Som sida väljs sådan sida,
från vars övre kant en ny tabell börjar. Även en enskild sida kan
man skriva ut genom att därtill använda sidantal begränsning.
Om släktbok skrivs ut på det sättet, att utskriften begränsas till
antal generationer, då kan man åt den sista generationen skriva ut
barnantalet. I tilläggsinställningarna för släktbok finns alternativ
för detta val.
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Om förloppet i släktbokens utskrift berättas det i visningens nedre
kant. Uppgifterna klargör förutom om tabeller därtill även sidoch personantal.
Om släktbokens utskrift och formatering, med hjälp av RTF
stilfil, förklaras senare i denna handbok.
I släktbok kan man skriva ut fältvisa anmärknings- och
källhänvisningar, t.ex. för släkt- namnet, födelsetiden, -ortens,
dödstiden, -ortens del. Dessa är närmast till nytta för forskaren
själv eller kan följa med t.ex. vems födelsetid är kontrollerad med
uppgifterna i dopböckerna o.s.v.

.
Stam-släktbok
Stam-släktbok är en vidsträcktare utskrift än en släktbok. I den
kan man få inom samma ”pärmar” släktingar från såväl moderns
som faderns sida. I Huvudfönstret är som vald t.ex. person vars
närmaste släkt man vill skriva ut. Generationernas antal är
ponerat till 3, men det kan ändras vid behov efter tycke och smak.
Om man väljer de där 3, blir då bägge sidors förfäder som
utskriftens starpersoner. Från dem kommer man till nutid genom
att skriva ut alla efterkommande.
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Släktträd
På listan utskrivs i Huvudfönster –visningen befintliga
huvudpersonen, förfäderna, barnens och barnbarnens namn
formad som släktträd.
Kuva ruotsinkielisestä tulostuksesta Släktträd (sukupuu).
Efterkommande
I Efterkommande benämnd listning skrivs efterkommande ut
katalogmässigt och lämpligt snedskuren. Generationernas antal
kan man välja. Uppgifter om makarna kan man även, om man så
önskar, skriva ut. Efterkommande kan man skriva ut grafiskt som
lådor. I utskrivningens startvisning bör i så fall ramen vara vald.
Ramarna skrivs ut direkt till skrivaren, inte till fil. Här under
HTML modell.
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10.

SKRIV UT FÖRFÄDER

Förfäderstavla
Skriver ut huvudpersonens förfäder som förfäders tavla.
Utskrivningens omfattning Kan begränsas till begränsat antal
generationer. Om Du har en färgskrivare, är utskriften för
männens lådor och streck med blått och kvinnornas med rött och
texterna med svart. I texterna för- och släkt- och andra
(förvärvad) släktnamn, yrke, födelse- och dödstiden samt för
damerna vigseltiden. Dessutom kan man om man vill skriva ut
pärmsidan. Släkt- och annat (förvärvat) släktnamn kan man om
man vill skriva ut med versaler. Efter förfäderstavlor kan
förfädernas namn skrivas ut i alfabetisk ordning.
Förfäderstavlor
Skriver ut huvudpersonens förfäder tabellform till bok.
Utskriftens omfattning kan begränsas med antal generationer och
motsvarande begränsningar som i utskrift av släktbok.
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Stigen till förfäder

Till listan utskrivs alla personer med makor/makar som finns
mellan valda förfadern och Huvudpersonen. I förfädersstigs
utskriftsalternativ finns även filerna RTF och HTM. I
utskriftsinställningarna kan man välja, om förfädernas barn och
ordet Tabell skrivs ut före förfäder. Här kan man för hand fylla i
ifrågavarande personens nummer i släktbokens utskrift.
Förfädersdiagram
Skriver ut förfäder till personen i huvudfönstret i form av
Förfädersdiagram. Om Du Behöver ett tomt förfädersdiagram
måste huvudfönstret vara tomt. Utkastet kan Kontrolleras i
HTML framställning och HTML formade sidor.
Förfädersdiagram i 7-generationer
Skriver ut 7-generationers Förfädersdiagram, på tre A4 ark.
Arken kan limmas ihop. Förfädersdiagram i 6-generationer
Skriver ut 6-generationers Förfädersdiagram.
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11.

SKRIV UT FORMULÄR

Släktformulär
Med Släktformulär kan man skriva ut förhandsifyllda
familjeblad. När familj byts, båbörjas en ny sida. Man kan dela ut
formulären till släktingar och medlemmar i släktföreningen för att
ifyllas.
Frågeformulär
Med hjälp av Frågeformulär kan man samla in information från
till släktet förenade personer. Flera tomma frågeformulär kan
skrivas ut genom att man som sidmängd anger antalet. I
frågeformulär fönstret, före igångsättandet av utskriften, kan man
redigera textinformationen som man vill t.ex. berätta vilken släkts
uppgifter man samlar. Även förhandsifylld frågeformulär kan
utskrivas.
Familjeformulär
Familjeformulär gör förhandsifyllt formulär benämnd lista.rtf. I
blanketten finns Information makor/makar, deras barn och
föräldrar. Blanketten kan sändas t ex med e-post till släktingar för
att ifyllas.
Familjeblad
Familjeblad skriver ut personens föräldrar, makor/makar och
deras föräldrar samt barnen med makor/makar. Utskriftsalternativ
är dessutom RTF och HTM. I familjebladet utskrivs möjliga
familjetexter före barnens uppgifter.
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Familjeformulär enligt makar/makor
Familjeformulär enligt makar/makor skriver ut valda personens
familjeuppgifter med en maka/make åt gången,
åt var och en på egen sida.
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12.

SKRIV UT KONTROLL LISTOR

Kontroll lista
I samband med kontroll körningen granskas riktigheten i
uppgifterna om barn och makornas/makarnas antal. Granskningen
försöker finna möjliga felkopplingar, t.ex. gemensam mor och
far.

I kontrollistans inställningar kan man välja, vilka åtgärder
körningen av granskningslistan gör, skrivs endast rapporten ut,
korrigeras felen automatiskt eller bör man varje fel fråga
särskilt, hur göra.
Barnens ordningsföljd enligt födelsetid kan lämnas ogranskat,
endast rapportera eller att de ändras automatiskt enligt födelsetid.
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Plockning –valet begänsar, till vilken grupp kontroll körningen
riktar sig.
Dessutom kontrolleras moderns och faderns ålder vid barnets
födelse och skriva ut de personer, som avviker
från i Parameter –visningen skrivna tillåtna åldersdifferensen.

Avsaknadslista
Med hjälp av Avsaknadslistan kan man få reda på uppgifter som
saknas såsom namn, födelse, döds- och vigseluppgifter osv.
Avsaknader är också ofullständiga födelse-, döds- och
vigseldatum. Avsaknad är även ofullständiga födelse-, döds- och
vigsel- datum. Till avsaknadslistan kan väljas egna anteckningar
med saker som skall kontrolleras eller andra kommentarer.

Född samma dag
Som mål för listan är att hitta de personer, vilka är registrerade
två gånger med avvikande nummer. Till listan plockas personer
som är födda samma dag, personer av samma kön. Dessutom kan
man begränsa utskriftens personantal med förnamnets inledande
del (0 - 10 tecken).
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Samma maka/make har två personnummer
Listning, med vilken man söker om samma person är som
maka/make med olika personnummer, Sådana situationer kan
förekomma vid gedcom överföringar ifall personens födelsetid
inte stämmer överens.

Samma barn med annat nummer
Listning, med vilken man söker om samma person finns som barn
med flera nummer.
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Lösa personer och familjer
En lista över lösa personer, inte anslutna till andra personer eller
familjer.

Barnens födelseintervall
Listar de födelseintervaller som är kortare än den önskade
gränsen mellan mor och barn. Underlättar sökandet efter felaktiga
födelsetider.

Anförlust
Detta berättar om hur många gånger det förekommer anförlust för
i Huvudfönstret befintliga huvudpersonens förfäder.
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13.

SKRIV UT JÄMFÖRELSE

Jämför med ett annat Sukujuttu
Du kan jämföra två separata SukuJuttu -material
genom att igångsätta ur Listor –menyn Jämför med ett annat
SukuJuttu . Till listan utskrivs personer som är födda samma dag
och är av samma kön. Man kan begränsa antalet person par
genom ett antagande så, att förnamnets första bokstav är det
samma för bägge två och mot- svarande att födelseortens första
bokstav är samma. Dessa begränsningar kan man ändra.
Begränsningar används endast i de fall, där bägge föreslagna har
födelseort och förnamn i registret.

Jämför skillnaderna i förhållandet till annan släkt
I olika släktforskares material kan det ofta finnas personer, vilka
även kan påträffas i den andra släktforskarens material eller
m.a.o. släkter de forskar i korsar varandra. Då kan släktforskarna
jämföra en viss släkt gemensamt ur tre olika synvinklar;
Hur avviker uppgifterna för dessa personers del, vilka påträffas i
bäggederas material?
Vilka personer har jag, vilka saknar den andra?
Vilka personer har den andra, vilka saknar jag?
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Programmet SukuJutut egenskap, ”Jämför skillnaderna till en
annan släkt” –funktionen, är svaret just till denna situation. Den
söker fram de personer som finns i bägges material och förevisar
skillnaderna samt berättar uppgifterna på de personer som saknas
i någonderas material.
Jämförelsen riktas till en viss släkt eller släktgren åt gången. Som
startperson för jämförelsen väljs någon förfader ur ett intressant
släkte. Det lönar sig att till startperson välja en sådan person, som
kan antas ha nästan lika många avkomlingar i bägges material.
Öppna först SukuJutut programet och välj den släkt, vars material
man vill jämföra med sitt eget. Välj som startperson en lämplig
person som finns i bägges släkt. Ur bägges släkter bör man välja
samma person till startperson. Man söker fram start- personens
nummer med
kommandon ”Sök”. Det lönar sig att skriva upp numret. Nu kan
man stänga SukuJutut.
Öppna SukuJutut på nytt och öppna programmets egna
programvaror. Välj först i Huvudfönstret en person, varifrån man
vill inleda jämförelsen av släkterna. Man väljer ur Huvudfönstrets
från menyn Listor, Jämför skillnader för andra släkten.
Nu kommer till visningen ett fönster, där man kan välja, om man
vill göra en ny jämförelse av släkterna eller öppna den
föregående jämförelsen på nytt. Om någon tidigare jämförelse
ännu inte finns, är texten på knappen ”Visa förra jämförelse” grå
och kan inta väljas. Med knappen ”Starta” kan man göra en ny
jämförelse.

Fönster för val av fil öppnar sig. Nu väljs register, där släktet som
skall jämföras finns. Klicka på i registret funna filen suku. idx .
Man kan göra framåtskridande genom att klicka på ”Öppna”.
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När släktet är vald, kommer som följande fram ett fönster, där
man väljer ifrågavarande släkts startperson. Startpersonen i
släktet som skall jämföras bör vara identisk med den i
Huvudfönstret befintliga. Skriv in personnumret och klicka på
”Sök”. Som följande klickar man på knappen ”Starta”.

När man har klickat på knappen ”Starta”, kommer dialog rutan
”Jämför skillnaderna till en annan släkt ” fram. I detta fönster kan
man välja, vilka kriterier beaktas vid jämförelse
av skillnaderna. Som standardinställning är alla fälten valda.
Genom att klicka på ”Töm” kan alla andra fält tömmas förutom
förnamn, släktnamn, födelsedatum,
födelseort, kön, dödsdatum och dödsort. Dessa fält är således
alltid med i jämförelser. Efter att Du har valt kriterierna, tryck på
”Ok”.
Programmet börjar genast jämföra skillnaderna mellan släkten.
Till beskådande framträder ett fönster, som upplyser om hur
uppgiften framskrider. Filerna sparas i mappen ”htm_31” som är
en undermapp till egna släktets material. T. ex. om i SukuJutut
öppnade släktet återfinns i mappen ”c:\sukujut”, sparas resultatet
av jäm- förelsen i mappen ”c:\sukujut\htm_31”.
För att sidorna skall synas rätt, måste Du ha installerat ett
program (en Webb-läsare) i din datamaskin, som stöder inramade
sidor. Ifall din nuvarande Webb-läsare inte stöder ramar,
meddelar Webb-läsaren följande felmeddelande: ”Sidorna kräver
en läsare som stöder ramar”.
När programmet har gjort jämförelsen och skapat html -sidor,
öppnar sig ett html fönster, där det syns ett sammandrag av
behandlade uppgifter. Informationerna har indelats i tre grupper:
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Personer, som påträffas i bägge släkten, men i uppgifterna om
dem finns olikheter.
Personer, som finns i den egna släkten, men saknas i den andra
släkten och
Personer som finns i den andra släkten, men saknas i det egna.
Benämningen ”egen släkt” är den släkten som Du har valt när Du
öppnade SukuJutut- programmet. Det andra släktet är den som
skall jämföras. Huvudpersonens uppgifter blir alltid listade,
fastän det inte skulle finnas divergerande uppgifter.

I Webb-läsarens vänstra fönster finns en förteckning, i vilken
man ser personers namn och nummer. Personerna, åt vilka man
har funnit par, ses med två nummer. Första numret är egna
släktets nummer och den senare andra släktets nummer. Genom
att klicka i vänstra fönstret kommer ifrågavarande personens
uppgifter fram i det högra fönstret, såsom de är i den egna släkten
och den jämförda släkten. I den vänstra kolumnen av fönstret till
höger, finns uppgifterna för personen från den egna släkten och i
den högra kolumnen den jämförda släktens. De texter som
innehåller skillnader är mörkare.
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Genom att klicka på personens namn, i tabellen, får man fram
Familjetext html-sida. I Familjediagrammet syns
uppgifterna för den valda personen mycket tydligt.
Ruotsinkielinen kuva vertailusta.
Genom att trycka på läsarens knapp ”Bakåt” kommer man
tillbaka till ifrågavarande personens jämförelse tabell sida.
Genom att klicka på länken ”Retur” går man tillbaka till
sammandragssidan.
Skillnader i släktmaterialets och säkerhetskopians uppgifter
Med denna utskrift får Du klarhet i vilka av uppgifterna har
ändrats när Du jämför nuvarande släktmaterialet med uppgifterna
i säkerhetskopian.
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14.

SKRIV UT ANDRA UTSKRIFTER

Personlistning
Skriver ut antingen alla personer eller huvudpersonens ättlingar
med makor/makar i ordning enligt släktnamn, förnamn, annat
namn/släktnamn, födelsedatum, födelseort, dödsdatum, dödsort,
vigseldatum eller kortnummer. Listan kan begränsas med
födelse-, vigsel- eller dödsorts början eller med en begränsning
mellan födelse- och dödsdatum.

Som modell är den en typisk html personlistning, enligt
släktnamn. Genom att klicka på det understreckade namnet får
Du till beskådande även personens familjeuppgifter.
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Åldersindelning
Skriver ut åldersindelningen enligt valda kriterier. Genom att
skriva ut åldersindelning- en för olika släktgrenar kan man dra en
slutsats om medelåldern för släktets män och kvinnor. I utskriften
avskild åldersfördelning för levande och döda personer.

Adress och telefonuppgifter
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Skriver ut adressuppgifter för antingen alla personer eller
huvudpersonens avkomlingar och makor/makar. Endast de
personer som har ifrågavarande uppgifter skrivs ut. Som nyhet
finns en möjlighet att skriva ut etiketter direkt ur adressuppgifter
till skrivaren. Det finns att välja tre speciella etiketter.

Om Du vill ha etiketter t.ex. angående års medlemmar i annan
storlek än vad skrivaren har som standard, kör då en lista över
adress och telefonuppgifter och välj utskrift till RTF-fil och ge
som namn adress. RTF Den här filen skapar en så kallad
källdokument för etiketter. Öppna t ex i Word textbehandling ett
nytt tomt dokument och välj Words Verktyg och Koppla
dokument. Skapa huvuddokument i aktiva fönstret och välj
adress- etiketter. Öppn källdokument och välj adress. RTF.
Redigera Huvuddokumentet och välj tarratyp. Efter detta får Du
fram etiketterna med Koppla dokument funktionen och skriva ut
dem. I adress och telefon listningen plockas inte döda personer
med, fastän adressuppgift skulle ha sparats åt dessa.
Födelsedagar
Till listan Födelsedagar utskrivs levande personers födelsetid,
namn och ålder. Till listan utskrivs inte över 110 åringar. Man
kan plocka med antingen alla eller valda
huvud- personens avkomlingar med makor/makar. Till listan
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utskrivs med fetstil alla som under årets gång fyller 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 och 110.
Förteckning över medlemmar
I förteckningen över medlemmar utskrivs levande personers
namn och adressuppgifter, släktförening och medlemskategori,
födeldsetid och möjlig bemärkelsedag. Begräns- ningar kan
utföras, om så önskas, med släktförenings- och medlemstyp
uppgifter. Om personen har ett senare annat (förvärvat)
släktnamn, skrivs den ut först och efter det födelse släktnamnet
inom parentes.
Tio i topp linje av anfäder och mödrar
I stället Tio i topp linje av anfäder och mödrar kan väljas, om
man skriver ut endast mor- eller far -linjerna eller bägge två
tillsammans. I utskriften kommer det tio raka linjer från den
äldsta förfadern som har obrutna linjer av kvinnor/män i
materialet linjer. I genforskningen har man nytta av den här
utskriften.
Utskrift av limlappar
Utskrift av limlappar är ett praktiskt sätt att få personer ur
materialet på limlappar t.ex för att fastklistra i släktträd och
planscher. Ur plockaren kan väljas, om man tar med i
huvudfönstret befintliga personens avkomlingar, deras
makor/makar, förfäder, stam- plockning eller endast innehållet i
plockaren. Teckenstorlek och stil kan bytas. Det finns att välja tre
speciella, allmänna tarra storlekar. Tilläggsmarginal kan väljas
till sidhuvud och sidfot.
Ruotsinkielinen kuva tidostosta Utskrift av limlappar (tarrojen
tulostus)
När Du väljer utskrift till skrivaren, öppnar sig en ruta
Tilläggsvalmöjligheter, ur vilken Man kan välja, vilka av
personens uppgifter man önskar skriva ut på limlappar.
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Från utskriften kan man även överföra program materialet eller
en viss persons förfäder eller efterkommande till Excel för
vidareredigering.

72

15.

UTSKRIVNING AV SLÄKTBOK i RTF -FORMAT OCH
LAYOUT
I programmet SukuJutut finns RTF –utskriftsformat som gör en
stilpalett till textbehand- lings- eller layoutprogram. Med hjälp av
stilpaletten kan man enkelt redigera t ex. Släkt- bokens eller
mindre publikationers layout enligt det man önskar enhetligt,
genom hela alstret på en gång.
Släkttabeller som åstadkommits i RTF-format har den principen,
att alla personer i samma tabell hör till samma familj med
tabellens huvudperson eller m.a.o. den först nämnda. Efter
huvudpersonen presenteras makan/maken eller makor/makar.
Ifall det behövs finns det framför namnet ett ordningsnummer.
Ordningsnummer behövs då, när det finns flera makor/makar. I
sådana fall har också barnen samma nummer som makan/maken,
för att man skall veta till vilket äktenskap barnet hör. Om
huvudpersonen har ett utomäktenskapligt barn, men även en
maka/make och med denne även barn, har makan/maken och
barnen samma nummer. Däremot har utomäktenskapliga barnet
inget nummer.
I tabellerna finns information om från vilken tabell
huvudpersonen och makan/maken kommer ifrågavarande tabell (t
ex Från tabell 12). På motsvarande sätt har ett barn som bildat
familj information om i vilken tabell hennes/ hans tillkommande
familj finns (t ex Till tabell 23). Efter barnen kan det finnas en
familjetext, som på något sätt berättar om föräldrarna eller hela
familjen.

Skapandet av fil för RTF formatering och layout
Utskriftsformen ”RTF-mallregister” har planerats speciellt med
tanke på dem som skriver släktböcker. Fast utskriften inte skulle
vara lika omfattande som en släktbok, utan endast som en stencil
eller engångsutskrift, lönar det sig att skapa ett RTF -mallregister,
åtminstone ifall Du vill att utskriften ser personlig ut. Denna fil
innehåller nämligen, enligt sitt namn, formbara stilar, vilka den
åtminstone hämtar med sig till Microsoft Word –
textbehandlingsprogram och Page Maker – layoutprogram.
Därtill hämtar RTF –mall- register huvudpersonens fotografi
automatiskt till rätt ställe i Microsoft Word. Hur stilarna sedan
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underlättar tillverkandet (ombrytandet) av släktbok, om det i
efterföljande.
För dig är kanske Word välbekant och när Du arbetet med det
även använt formatmallar. Då är saken för ditt vidkommande
klar. Endel användare av Word har dock inte någonsin använt
formatering (stilar) och erbjudna möjligheter dessa ger. För dem
finns viktiga grundanvisningar lite senare. Anvisningarna är
utformade för användare av Word 6, men lämpar sig även för
nyare versioner. Men vi börjar med programmet SukuJutut:
Välj först en person till huvudperson, vars efterkommande Du
vill skriva ut i fil som RTF -formaterad. Fortsätt med at välja
Listor >Kommande generationer >Släktbok. Välj i följande
fönster som öppnas RTF stilfil, data som Du önskar skriva ut,
antal generationer samt font. Här kan Du byta namnet på
utskriften. SukJutut sparar RTF stilfilen som standard med
namnet Lista.rtf. Om Du inte byter namn kan Du förlora den när
Du följande gång skriver ut något från SukuJutut.
Välj i följande fönster nödvändiga tilläggsval.
Utjämningsmellanslag till datumen, eftersom den minskar
överbreda mellanslag särskilt då programmet publiceras i två
eller tre spalter. Även stavning lönar det sig att välja. Fastän man
kan redigera spalter i Word, är det behändigast att göra spalter i
publikationen redan i detta skede, då kommer bilderna
(fotografierna) automatiskt på rätta platser i spalterna. Efter
gjorda val, klicka på OK.
Nu kommer Du till Indexinställningar. Nu kan Du välja om Du
vill ha två skild Index (personregister), en med Släktnamn, en
med Annat namn eller kopplar vi dessa två index
(personregister). I detta skede lönar sig att välja 2 -spaltigt index
(personregister), på så sättet blir indexet (personregister färdig på
en gång, i annat fall får Du redigera i ett senare skede. Fortsätt
med att klicka med vänstra knappen på Starta. Programmet
jobbar en stund och meddelar efter det att filen är färdig på skiva
och frågar ”Vill Du öppna ifrågavarande fil”, och man svarar då
”Ja”. Om Du väljer ”nej” eller vill redigera senare, gör då såhär:
Starta Microsoft Word, välj Arkiv > Öppna. Byt Filformat-raden
till Rich Text Format (*.rtf). Sök genom att använda Registeroch Stationer –valfunktioner först den fil, där släktet som skall
skrivas ut befinner sig. Från denna fil hittas Lista.rtf. eller den fil
som Du har get namn åt. Välj den och klicka på OK.
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Nu öppnar sig i Word från programmet SukuJutut den filen Du
har skrivit ut som RTF formaterad fil. Som Du märker, den börjar
likna en bok. Om Du har valt i SukuJutut –programets
Tilläggsvalmöjligheter att ta med Fotografier, är även bilderna
(fotografierna) och bildtexten påstandardplatser, under
tabellraden i spaltens högra kant. Om bilden (fotografiet) är bred
kan det hända att mellanslagen är för stora i texten bredvid. Vi
återkommer till saken senare.
Sidnumrering
Om Du vill ha sidnumrering i din släktbok, då finns det anledning
att utföra definitionen redan i detta skede. Välj i Words menyrad
Infoga>Sidnummer. Gör dina val och klicka på OK. Om det finns
bilder (fotografier) i din bok, kan Microsoft Word tyvärr inte,
med sidnumror, alltid sätta dem på rätta ställen i spalter.
Sidnumrering är inte helt nöd- vändig, eftersom det i
personindexet (personregistret) hänvisas till tabellnummer. Även
i boktryckeri kan sidnumrering tilläggas i ett senare skede, bara
Du meddelar dem.
Att skala bilder
Du kan prova på att skala bilder med andra ord förminska och
förstora så att Du bi- behåller rätta proportioner. Det är enkelt att
skala bilder: för markören på bilden, inte på kanten, och klicka
med musen. Runt bilden och bildtexten bildas en snedstreckad
ram. I bildens (fotografiets) samtliga hörn framträder ljusa eller
mörka fyrkanter. Grip nu tag med markören i någon av
fyrkanterna i något hörn och dra bilden (fotografiet), allt efter vad
Du tycker, antingen till större eller mindre. Både bilden/
fotografiet och bildtexten sätter sig, efter att Du har skalat,
tillbaka under tabellraden till högra kanten och annan text till
vänster om det.
Annat sätt för att formera bildens (fotografiets) storlek: aktivera
egentliga bilden (foto- graiet) genom att föra markören innanför
ramarna och klicka med musens högra knapp och därmed
framträder urvalsfunktion > Formatera bild ur vilken Du kan
välja >välj storleken i mellanbladet t. ex minska bredden 2 cm
och höjden 2 cm, tryck på OK. Såhär får Du bilderna
(fotografierna) i önskad storlek.
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Ändrandet av stilar
Innan Du börjar den egentliga Layouten (sidbrytningen), vill Du
eventuellt byta ut textsnittet (annan font) för din text, eller ändra
indragningarna och eller avstånd mellan stycken. Det kan hända
att Du inte tycker om ramen runt tabellraden eller så vill Du lägga
till grå bakgrund? Kort sagt Du vill att din publikation skall få en
personlig utformning. Allt detta sker med hjälp av mallar (stilar)
helhetsmässigt på en gång i hela publikationen. För att ändra
teckensnittet (fonten) för hela texten fordrar inte nödvändigt- vis
en förändring av stilen. Bäst är det dock att göra det via stilar, då
kan det inte senare infinna sig några överraskningar.
Olika delar i texten har sin egen formatering. Om Du flyttar
markören på tabellraden, ser Du i Words meny, att ifrågavarande
textdel är i formatering 1Tabell. Om Du flyttar markören till
någon annan del av texten, ser Du till vilken formatering den
delen av texten är kopplad. Varje textdel är kopplad till en egen
formatering.
Om vi antar att Du vill ändra teckensnittet i tabellraden till Arial
och lägga till en ram med grå bakgrund:
Flytta markören till någon av tabellraderna.
Välj Format > Formatmall . I öppnade fönstret Visa formatmall
ser Du att formateringen 1Tabell är aktiverat och Du är i färd
med att ändra just det formatet (vid detta ställe väljs stilen man
önskar formatera). Välj som följande i detta fönster Visa
formatering.
Nu öppnar sig Visa formatering fönstret och här välj formatering
av markerad text. För Dig öppnar sig en liten lista över valbara
alternativ. När Du exempelvis är i färd med att byta teckensnitt
(font), välj teckensnitt.
I det öppnade Teckensnitt rutan kan Du välja ett nytt teckensnitt.
Om tecken-snittet Arial inte finns i förteckningen, välj någon
annan. Om Du vill kan Du även göra andra val, till sist klicka på
OK.
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Du återvänder till Visa formatering fönstret. Eftersom vi ännu
vill, i vårt exempel, ha tabell ramens Insida i grått , välj Format >
Kantlinje.
Du kom till fönstret Kantlinje och fyllning, välj Skuggad. Nu har
Du att välja i procenttal angivna, olika nivåers grått. Välj t.ex.
20% och tryck på OK, tryck på nytt OK.
Nu är Teckensnitt synligt i rutan, här är det viktigt, att Du klickar
på Stäng.
Det verkade till en början rätt invecklat, men inte sedd till det, att
förändringar blev utförda, i hela publikationen samtidigt. Du kan
reglera på samma sätt övriga teckensnitt så, som Du vill ha dem.
Du hittar ytterligare information Words Hjälp-meny.
När Du har redigerat grunderna med hjälp av Formatmallar i hela
din bok till sådant Du önskar, är det dags att börja med den
egentlig ombrytningen eller alla sidors detaljerade utformning.
Kom även ihåg att då och då spara ditt arbete med boken, så att
Du inte skall behöva göra samma arbete på nytt! När Du sparar
ditt arbete första gången, ge det ett nytt namn, eller spara i en
annan mapp, för SukuJutut sparar alltid Rtf –formaterad
dokument med namnet Lista.rtf och, om ditt arbete är med
samma namn, kan Du förlora dokumenten. Det är att
rekommendera att dokumentet sparas iWord –form (*.doc),
eftersom bilderna sparas i samma dokument.
Två spaltigt
Det lönar sig att dela upp publikationen i spalter redan i
programmets Tilläggsvalmöjlig- heter. Men om Du vill dela upp i
spalter utskriften efteråt i Word, kräver det lite mera arbete. Välj i
Word Format> Spalter... Skriv sedan i öppnade fönstret Antal
spalter 2 och klicka OK. Nu kan sådana sidor, som har bilder
(fotografier) som är bredare än spalten, se röriga ut: bilderna
(fotografierna) kan breda ut sig utanför sidan eller att de ligger
delvis på varandra. Men det är ingen panik. För markören på
bilden (fotografiet) som skall skalas och klicka och gör så som
det gavs upplysningar om, i det föregående, när det gällde
skalandet av bilder (fotografier). Du kan också ändra texten
tillbaka till en spalt.
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När Du bearbetar en tvåspaltig publikation, kan det vara lättast att
till en början skala bilderna så att de är lika breda som en spalt
och låta dem stanna kvar på sina standard- platser (till höger
nedanför tabellraden), för om Du flyttar på bilden ”lossnar” den
från texten och kan hamna på fel ställe. Oftast liknar
personporträtten typiskt ”långsmalt” passfotografi. Då kan det
hända att fotografiet som är enspaltig känns för stort. Då är det
bäst att skala fotografiet t ex till hälften av en spaltbredd.
Om Du inte har valt i SukuJutut – programmet alternativet
”Utjämningsmellanslag till datumen”, kan det hända att texten
bredvid bilden har för breda mellanrum mellan orden. Problemet
kan åtgärdas genom att tillägga ett mellanslag mellan datum,
månad och år. Du kan också låta Word avstava texten. Välj
Verktyg> Avstavning, kryssa i två rutor som finns i fönstret.
Klicka på OK.
Du kan åtgärda överbreda mellanslag genom att skala bilderna
(fotografierna) till ännu mindre. Kanske att Du inte ännu heller är
nöjd med resultatet, utan märker, att Word inte har kunnat
avstavat alla ord. Flytta markören till stället som skall avstavas
och lägg till avstavningsvink, som är [CTRL] + bindestreck. Rad
problem undviker man i allmänhet om man låter texten vara
enspaltig.
Sidbrytning
Om Du skrev ut din bok som enspaltig, är det ganska säkert att
texten inte slutar på alla sidor på samma ställe. Att utjämna
sidornas nedre del i en bok hör vanligtvis till sidbryt- nings (t.
ombrytnings) arbetet. Ett grovt utjämning av sidorna kan
åstadkommas genom att tillägga tomma rader på sidan.
Mindre störande för ögat kan åstadkommas genom att öka eller
minska avståndet mellan stycken i texten. Klicka in markören i
det önskade stycket eller välj flera stycken samtidigt genom att
"måla dem" med markören. Välj i Words menyrad >Format
>Stycke >Avstånd>Före eller Efter. Skriv in det önskade
avståndet och klicka på OK. Det är klart att genom att ändra på
bildens storlek kan man påverka hur sidorna fylls.
Du har kanske låtit Word avstava hela texten. Du märker att för
barnens och person- registrets del ser avstavningen inte bra ut.
Välj då Format> Formatmall... > 6Lapset (eller 8Henkilöluettelo)
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> Ändra... > Ändra... > Stycke> Textflöde kryssa i: Avstava inte.
Klicka på OK > OK > Stäng.

Ifall Du vill flytta på bilden, för markören på bilden och klicka,
grip tag med markören i den snedstreckade ramen och flytta på
bilden. Bildtexten följer med. Om Du flyttar bilden till en annan
tabell, är det säkert på sin plats att i bildtexten nämna, till vilken
tabell personen på bilden förenas.
Det kan hända att Du inte tycker om bildtextens font
(formatering). Byt ut den via formatmall, och då får Du
textsnitten till alla bildtexter utbytt på en gång. Om Du vill, kan
Du få textgränser synliga genom att välja Verktyg> Alternativ>
Visa, kryssa i: Textgränser. Den här inställningen tillför gränser
till rutan (visningen), som utpekar den på sidan reserverade
textområdet. Gränserna utskrivs inte på pappret.
Personregister
Om din publikation är enspaltig, märker Du om Du bläddrar
längre fram emot slutet av texten, att Personregister inte är helt i
sin ordning. Fastän det skulle vara din mening att lämna text som
innehåller tabeller och bilder som enspaltiga, bli dock
personregisret bättre som tvåspaltig.
Formatering till tvåspaltigt görs såhär: Flytta markören till längst
upp i första sidans vänstra hörn i personregistret, alltså till början
av registret. Tryck sedan [CTRL] och [SHIFT] tangenterna ner
och klicka på [END] -knappen. Hela personregistret är nu
aktiverat. Välj Format> Spalter...Skriv in i öppnade fönstret Antal
spalter 2 och Avstånd: 0,5. Klicka på OK. Nu ser även
personregistret helt i ordning.
Sparandet
Kom ihåg att spara ditt arbete tillräckligt ofta. Observera: Om ditt
arbete ännu har namnet Lista.rtf, spara med ett nytt namn, eller
spara i en annan mapp, eftersom SukuJutut sparar RTFmallregister, alltid med namnet Lista.rtf. Om Du inte har ändrat
namnet, på det Du arbetat med, när Du redigerat kan det hända att
Du förlorar det Du redigeringen.
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Gör såhär: välj i Arkiv> Spara som. Fönstret Spara som öppnar
sig, där syns målet för att Spara dokumentet och Filnamnet där
den sparas. Du kan ändra namnet genom att t.ex. ändra
ordningsnumret: Lista2.rtf. Det rekommenderas att filen sparas
som Word- dokument. I samma fönster kan Du även välja ett
annat ställe (annan mapp) för att spara ditt dokument.
När man har gett åt ditt arbete ett nytt namn, behöver Du inte i
fortsättningen bekymra dig över dess namn. Du kan helt enkelt
föra markören på diskett -ikonen i verktygsfältet och klicka med
vänstra musknappen och därmed sparas dokumentet med
befintliga namnet.
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16.

VARIA –FUNKTIONEN

Tillåtelse att publicera personuppgifter

I denna visning kan Du anteckna uppgifterna i skriftliga tillåtelser
att i Släktbok och/ eller på Internet publicera skriftliga tillåtelser
Du erhållit. Uppgifterna skrivs in i förvar åt den person, vars
uppgifter är i Huvudfönstret.
Huvudperson som startperson
Med denna funktion kan Du byta i Huvudfönstret befintliga
personen till startperson. Uppgiften sparas i Parameter –
visningen. När Du öppnar SukuJutut programmet, på nytt, då
öppnas ifrågavarande personens uppgifter som första i
Huvudfönstret.
Organisera filer
Att organisera filerna förtätar eller förminskar dem. Kom ihåg att
ta säkerhetskopia före organiseringen.
Kopiera från annat SukuJuttu -fil
Med hjälp av valfunktionen kopieras t.ex. enskild person eller
personens föräldrar ur annan släktforskares material till det egna
materialet. Andra forskarens uppgifter väljs fram till betraktande,
samt mappen Öppna en annan
SukuJuttu.idx. Till frambringade bläddringsvisningen söks rätta
personen med hjälp av personnumret och tryck på knappen
Kopiera. Om man vill överföra hela familjer eller släktgrenar, då
används filen Gedcom ur funktionen Varia.
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Töm persondata
Om Du tömmer kortet med hjälp av valfunktionen i Varia, då
raderas alla uppgifter angående personen. Som släktnamn på
tömd kort sätts ”vapaa”. I uppgifter för person vars data skall
tömmas får det inte finnas kopplingar till någon annan person.
Tömd kort återanvänds automatiskt vid tillförandet av nya
personer.
Dagbok

Dagboken uppdateras automatiskt, när ett stort antal personer har
tillförts. Till den kan även tilläggas text via knappen Uppdatera
enligt följande: skriv den text Du önskar i skriv fältet och tryck
på knappen Uppdatera. Gammal data raderas automatiskt, det
lönar sig inte att spara någonting viktigt och som fordrar längre
tidsmässigt förvarande.
Specialtecken
Från huvudfönstret kan specialtecken tas in i text genom att ur
Varia fältet välja Specialtecken. I fönstret visas fältet, ur vilken
Du kan välja det tecken Du behöver.
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Programmet använder Windows Teckenuppsättningsprogram, där
Du hittar nödvändig information.
Om teckenuppsättningen inte syns kan den installeras enligt
följande:
Starta styrpanelen.
Välj tillägg eller avlägsna tillämpningen.
Välj tillägg eller avlägsna delar av Windows (välj i Windows 98
installering).
Före Specialtecken bör finnas ett kryss, varvid tecknen är valda
(Windows 98 kan begära Windows installation Cd:n).
Tryck OK.
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17.

ATT SKAPA EN GEDCOM-FIL
Gedcom är internationell standard, som stipulerar hur data kan
exporteras från ett släktforskarprogram till ett annat. Tillverkare
av programmen har tillämpat standarden, envar i sin egen stil.
Tag alltid säkerhetskopia före läsandet av Gedcom ur SukuJutut,
så att Du kan vid behov återvända till startpositionen. Ta
åtminstone kopia egna materialet till Jemma –undermappen innan
läsningen av Gedcom.
Med hjälp av Gedcom är det säkrast och bäst att överföra
uppgifter från SukuJutut -program till ett annat SukuJutut program. De mängder av uppgifter som överförs kan definieras
på många olika sätt. Att skapa Gedcom- fil gör det möjligt att
överföra släkt- uppgifter från ensläktforskare till en annan
släktforskare. Med hjälp av programmet kan man skriva en asciifil suku.ged, till vilken man samlar de personer och deras familjeuppgifter som kommer att överföras. Enligt utfört val plockas
Makens/makans föräldrar upp till filen, men inte makans/ makens
syskon, och förutom makan/makens föräldrar plockas inte deras
övriga äkta hälfter med. Du kan överföra antingen alla personer
eller avkomlingar och förfäder till de valda personerna (18
stycken). Familjerelationerna bibehålls i de överförda
uppgifterna. Filens alstrade namn ”suku.ged” går att byta ut och
på liknande sätt väljs mapp, till vilken filen skapas.
I programmet Suku8 finns alternativet Skapa GEDCOM- fil. Vid
första överföring har det för många forskare uppstått fel i deras
material, såsom felaktiga sammankopplingar eller att barn inte
sammankopplats till bägge föräldrarna. Programmet frambringar
en lista över felen *.txt, som det är anledning att kolla innan
materialet överförs vidare. Det lönar sig att rätta felen i Suku8programmet och framkalla en ny Gedcom- fil. Ifall uppgifterna
följer formaten i tidigare programversioner, t ex Suku 3.5 eller
Suku 7, måste de först ändras till Suku8 –format.
På motsvarande sätt går det att överföra gedcom -filer som är
gjorda i släktprogram- men 2000 och 2004 eller Juuret –
programmet samt t ex med amerikanska släktforskarprogram.
Från Genus- programmet sker överföring av Gedcom- filer med
hjälp av Export-funktionen. Överföringen lyckas relativt bra.
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Att läsa Gedcom –fil
Ta alltid säkerhetskopia före Gedcom läsning ur SukuJutut, så att
Du vid behov kan återställa dina uppgifter. Med programmets
hjälp kan man läsa en Gedcom-fil som man har fått av en annan
forskare. I början av läsningen kan man jämföra födelsedatumen.
Korrekta födelsedatum jämförs med födelsedatumen som finns i
släktfilen och de som har samma födelsedatum plockas fram.
Efter utförd granskning kan läsningen avbrytas, ifall det kommer
upp många med gemensamma födelsedatum. Det är tillrådligt att
noggrant granska och jämföra materialet före överföringen. Om
det finns många samma personer i materialet s.k. dubbelgångare,
tar det sin tid at ta bort dessa "dubbelpersoner" och bilda familjer
på nytt. Användaren kan välja om egna materialet är starkare i
dateringar eller skall egna materialet uppdateras med i det i filen
befintliga.
Programmet frågar Inledningsvis av användaren, var Gedcomfilen befinner sig. Programmet flyttar personerna i filen och deras
inbördes släktrelationer. Under prog- rammets gång skapas en
eventuell kontrollista suku.txt, om det verkar finnas felaktigheter vid överföringen eller uppgifter som går på varandra. Det
lönar sig även att kontrollera ifrågavarande fil. Det lönar sig, efter
läsningen av Gedcom fil I SukuJutut, att köra en Kontrollista.
Som huvudperson i Huvudfönstret bör det vara någon som hör till
släkten t ex släktforskaren själv eller hennes/hans barn.
Om Gedcom- överförningarna går helt fel, då är det säkraste
sättet att återvända till startpositionen ett återinförande av
situationen från säkerhetskopian, som var före överföringen av
Gedcom. I programmets inledningsruta, där man ger lösenord,
finns det möjlighet att Återställa säkerhetskopia i Fil –menyn.
Sammankoppla två släkter med gedcom
Först ett par termer: Huvudsläkt = den släkten, dit man tänker
tillföra släktingar. "Tilläggssläkt" = den släkt, eller en del av den,
som man ämnar tillägga och samman- koppla med
"huvudsläkten".
Gör dock först en säkerhetskopia av din huvudsläkt, till vilken Du
kan återvända, ifall överföringen går i stöpet. Nu till egentliga
knoget:
• Öppna tilläggssläktet.
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• Välj till huvudperson den personen, vars avkomlingar eller
förfäder man har avsikt att överföra.
• Välj Exportera till Gedcom.

Personen Du har valt syns i fönstret som öppnat sig. Välj formen
för överföringen: "Efterkommande", som överför personen med
maken/makan och efterkommande, "Förfäder" överför personens
förfäder, "Förfäder och efterkommande" överför från valda
personen åt båda hållen. I stället för valda huvudpersonen och
även övriga transportabla, ”kringspridda” personers nummer kan
skrivas till listan, varvid även dessa personers namn kommer att
bli synliga. Välj tilläggsuppgifter som skall överföras, och Du
kan lämna bort krysset från rutan Inte okända, om överföring sker
från en SukuJutut till en annan SukuJutut.
OBS! Om Du väljer till överföring även Bild och/eller Ljudfil,
gör programmet en undermapp ”Gedobj” i tilläggssläktens
huvudmapp och lägger dit kopior av alla bilder och ljudfiler som
skall överföras. Om under bearbetning befintliga ”Suku.ged”
över- förings fil överförs till en annan dator, skall Du se till att
”Gedobj”- mappen finns på samma ställe som själva ”Suku.ged”överförings -filen.
När Du har gjort dina val, klicka på Starta.
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I öppnade fönstret kan man ta ställning till, vilka datafält som
skall överföras. Efter gjorda val, klicka på OK. Vi väntar tills
Gedcom-filen är färdig.
Avsluta "tilläggssläktet" och öppna "huvudsläktet".
I "huvudsläkten" välj Varia> Läs Gedcom -fil.
Sök i indexet för "tilläggssläkten" efter filen "suku.ged" och välj
den.

87

Du kan använda möjligheten av automatiskt godkännande eller
programmet samman- kopplar automatiskt personerna, vilka har
samma födelse- och dödstid eller om födelsetiden, för- och
slätnamnet är samma. Vi fortsätter vidare med klick på knappen
start. Programmet meddelar antalet personer som skall flyttas och
frågar, vill Du fortsätta. Vi väljer OK.
Nu öppnar sig tvenne fönster bredvid varandra. Till vänster är
fönstret till huvudsläkten och till höger fönstret till tilläggsläkten.
Programmet har funnit, i bägge släkten, en person som är född på
samma dag och säkrar om det är fråga om samma person.
Forskaren granskar uppgiften och om det visar sig vara att det är
samma person, svarar Samma person. Programmet ersätter
uppgifterna för
”huvudsläkten” med uppgifterna för personen i ”tilläggssläkten”
och kopplar samman personen med det kopplade till
”huvudsläkten”. Det hade varit möjligt att i
inledande skedet välja Eget material mera stark, Och därmed
skulle inte tilläggsläktens uppgifter ha ersatt huvudsläktens
uppgifter.
När alla personer som angetts blivit kontrollerade och
konstaterats vara antingen samma eller individuella personer,
meddelar programmet på nytt antalet flyttnings- bara personer. Vi
svarar Ja ifall att ser ut att vara rätt. Med svaret Nej kan
överföring en ännu hindras.
Programmet ”knattrar” en stund med att överföringen och
meddelar när det är färdigt. Genom att svara OK fås även kontroll
lista, vilket i detta fall är meddelande om det som har blivit utfört.
Det lönar sig att skriva ut listan.
Efter utskrivningen finns huvudsläktet i fönstret, till vilken
tilläggsläktet nu har blivit kopplad.
I utskrivna listan är redovisas personernas nummer, för vilka
ändringar har gjorts eller nya kopplingar. Du kan
göra granskning enligt uppgifterna i listan. Och därmed är
uppgiften slutförd.
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18.

ANVÄNDANDET AV PLOCKAREN
Plockaren är en egenskap som är avsedd att underlätta, för dig, att
”hålla reda på” personerna när Du gör ändringar i
sammankopplingar, gör begränsningar och överför mindre antal
personer från andra släkter. Till plockarens funktioner hör även
delfunk- tionen Karta och delfunktionen Gemensamma förfäder.
Plockaren rymmer cirka 32 000 personer.
Plockaren egenskapen fås i användning genom att välja ur
Optioner funktionen Plockaren är i användning. Efter detta
uppenbarar sig i Huvudfönstret en låda med en bild av
”bärplockare” (tom sådan) eller ruta innehållande ”streckgubbar”.
Om Du trycker på knappen med pil, som finns bredvid lådan, får
Du fram en meny där Du kan välja vem som skall till Plockaren.
Med hjälp av delfunktionen Karta kan man forska var släktingar
är födda eller har avlidit. Programmet innehåller Finlands
nuvarande kommuner samt nedlagda och sammanslagna
kommuner, kommunerna i den överlåtna Karelen samt några
kommuner vid Sveriges kust. Till Plockaren plockas de personer
vars födelse och dödsort man vill granska. Karta -delfunktionens
verksamhetsprincip är den, att programmet söker fram personers
födelse- och dödsort från Huvudfönstrets födelse- och dödsortfält.
Gemensamma förfäder del är funktion med vars hjälp man vill
söka gemensamma förfäder för två eller flera personer.
Maximiantal personer till jämförelse är tio. Gemensamma
förfäder söks på det viset, att man till plockaren samlar först de
personer vilka man vill ha med i jämförelsen.
Till Plockaren kan även ”dras” i Huvudfönstret synliga
huvudpersonens släktingar genom att ta fast dem med markören
och för, hållande musknappen nedtryckt till lådan med små
gubbar dvs. Plockaren.
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Genom att klicka på Plockaren öppnas innehållet i plockaren i ett
eget fönster. Med knappen Ta bort kan den valda personen tas
bort. Ta bort alla tömmer däremot hela Plockaren. Personerna
försvinner endast från Plockaren, inte från materialet.
Med knappen Välj person byts vald personen till huvudperson i
Huvudfönstret och det samma kan göras genom att dubbelklicka
på vald person. Man kan direkt i Plockaren göra en Gedcom-fil
med knappen Exportera till Gedcom. Före Du exporterar en
gedcom-fil, lönar det sig att välja knappen Komplettera saknade
föräldrar. Till Plockaren kan man överföra innehållet i en anans
Plockare genom att klicka på knappen Hämta plockaren från en
annan släkt och genom att välja önskad släts suku.idx-fil.
Karta -delfunktion
När Karta -visningen öppnar sig, finns som standardinställning att
den visar födelse- orten för de personer som finns i Plockaren.
Med knappen Födelseort, Dödsort, Hemorten och Orter fås ett
antal födelseort, dödsort, hemort och orter fram till påseende och
utskrift.
Födelseorten syns på listan till vänster om Kartan i kommunlistan. Siffran efter kommunen betyder antal personer som är
födda i kommunen. Du kan välja en kommun som intresserar dig
och den visar vem är född eller har dött där.
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Gemensamma förfäder
Genom att trycka på knappen Gemensamma förfäder, danar
programmet HTML -utskrift. I utskriften ses gemensamma
förfäder och länken till förfäders stigar.
Rutsinkielinen kuva ikkunasta Gemensamma förfäder (Yhteiset
esivanhemmat)
Efter detta kan Du forska förfäders stigar. Stigarna är var för sig i
en egen html – fil så, att överst på stigen finns den gemensamma
förfader/förfäder, och nederst de personer åt vilka man sökte
gemensamma förfäder.
Rutsinkielinen kuva ikkunasta Gemensamma förfäder (Yhteiset
esivanhemmat)
Från stigarnas egna sidor kan man gå tillbaka till gemensamma
förfäders sida genom att trycka på länken Retur i nedre kanten på
sidan eller i vänstra hörnet upptill finns knappen Bakåt. På sidan
Gemensamma förfäder kan man välja en ny stig som man vill
granska närmare.
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Även de flesta utskrifter kan genomföras från innehållet i
Plockaren, genom att välja i Plockning alternativet Plockarens
innehåll. Från de flesta utskrifter kan igen flyttas till Plockaren.
Det är till nytta t.ex. överföring av Avsaknadslistan till Plockaren
och därifrån sedan avlägsna de personuppgifter som redan är
granskade och korrigerade.

Från Sök-fönstret kan man direkt överföra personer till
Plockaren, eller tvärtom kan Plockarens innehåll överföras till
Sök-fönstret.
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19.

HEMMANSHISTORIA
Som nyhet innehåller SukuJutut – programmet möjligheten att
förutom data om personer även spara information om hemman
och lägenheter d.v.s.en hemmans- historia del. Personer som har
bott i huset kan kopplas som husets innevånare och man kan välja
den roll som de har haft i huset. Hemmanshistoria är gjord på det
viset att den lämpar sig att spara uppgifter från nutid och
förgången tid. Dessutom har man beaktat skillnaderna mellan
städer och
kommuner. Till Hemmanshistoria kommer Du från
Huvudfönstret, Hus– menyn, Husets information. Dessutom kan
man åt personen i Huvudfönstret koppla befintligt
hus genom att i Huvudfönstrets meny Hus trycka på Personens
hus.
I visningarna angående husets historia i Fil– menyn finns det
möjlighet att skriva ut fönstret samt stänga den. Med hjälp av
alternativen i Redigera kan Du klippa ut, kopiera och klistra
texter in via urklipps -meny tavlan. Verksamhetsprincipen för
Hemmanshistoria är den samma som vid inmatning av personer
och deras uppgifter, ordningsföljden har ingen betydelse.

Hemmans/lägenhets grunduppgifter

I visningen Hus/Baskunskaper angående (av?) hemmanet kan
man förflytta sig från fält till ett annat antingen med tangenterna
[Tab], [Enter] eller genom att föra markören på och klicka med
musen. Man behöver inte klicka på något för att spara eftersom
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uppgifterna sparas varje gång Du trycker på tangenterna [Tab] –
eller [Enter].
I visningen Baskunskaper angående (av?) hemmanet kan Du
mata in grunduppgifter angående hemmanet såsom
namn, areal och året när hemmanet blev grundat. Ett nytt
hemman får Du fram genom att klicka på knappen Ny. Vid behov
kan man tömma hemmanets uppgifter genom att trycka på
knappen Töm alla, först måste dock kopplingar till andra
hemman upplösas bort samt kopplingar till personer som är
anknutna till huset. Med Pil-knapparna kan man förflytta sig till
föregående eller följande hus. Man kan vid behov kopiera i
visningen befintliga husets grunduppgifter till ett nytt kort genom
att trycka på knappen Kopiera. Ett nytt kort öppnar sig
automatiskt till visningen. Det lönar sig att Utnyttja denna knapp
när grunduppgifterna för något hemman förändras (t ex
familjeegendom till kronohemman) eller om uppgifterna för ett
annat hemman är nästan lika.
Hemmanets tilläggsuppgifter

Till Tilläggsuppgifter angående (av?) huset kommer man genom
att trycka på knappen Tilläggsuppgifter angående (v?) huset i
Hus>Husets information>Baskunskaper angående (av?)
hemmanet.
I Tilläggsuppgifter kan man skriva vidgade och noggrannare
uppgifter angående hemmanet/huset eller i Hustext,
Anteckningar, Förmögenhet, Typ av land samt Källor. Med
[Enter] –tangenten kan Du förflytta dig från en textfält till en
annan likaså med Tab] –tangenten eller genom att föra markören
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på och musklicka. Det syns tre punkter i knappen
Tilläggsuppgifter ifall där finns uppgifter.
Delade / hyrda hemman

I fönstrets nedre del finns en ruta, där man kan koppla hus till
varandra som delade eller hyrda hemmanen. Ett Delat / hyrt
hemman sammankopplas som underordnad huset i fönstrets övre
del. Genom att trycka på knappen Koppla öppnas rutan Sök huset
där man kan välja huset som skall kopplas med ett tryck på
knappen Koppla. Man kan vid behov lösa upp kopplingen med
Lös upp –knappen Med
Visa –knappens hjälp eller Dubbelklickning med musen får Du
det valda husets uppgifter synligt i övre delen av Basuppgifter
angående (av?) hemmanet. När ett flertal
hus är kopplade kommer knappen Växla fram, genom att trycka
på den kan man byta ordning på husen. Om det framför husets
namn kommer + -tecken, är flera hus kopplade till huset. Om
huset i fönstrets övre del är kopplad med ett annat hus, kommer i
övre högra delen en knapp, med vilken man får uppgifterna fram
angående huset ifråga. Ifall två hus har förenats till ett, kommer i
övre delen en knapp som berättar namnen på de förenade husen.
Genom att klicka på någon av dem kan man följa valda grenens
fortsättning.
Huset i fönstrets övre del kan inte kopplas till sig själv som delad
eller hyrd hemman.
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Sök hus

Till visningen Sök hus funktionen kommer man via Hemmanets
grunduppgifter, där väljer man att trycka på knappen Sök.
Med hjälp av Sök hus kan man söka de hus man vill. Om man vill
få fram alla inmatade hus till betraktande, då skall man endast
trycka på Sök utan att begränsa sökningen. Ett noggrannare
resultat får man genom att välja i fönstrets övre del som
sökkriterium antingen husets namn eller ort. Som sökord är det
tillräckligt med att ta några bokstäver från början av ordet, klicka
på Sök och som resultat får Du alla hus som börjar med dessa
bokstäver i samma ordning. Genom att klicka på knappen Välj
eller dubbelklicka på husets namn får man fram det önskade
husets uppgifter till Baskunskaper angående (av?) hemmanet –
visningen. Tillbaka till funktionen Sök kommer man med tryck
på knappen Sök.
Sök hus används också när man kopplar hus till Delade /hyrda
hemman. Då kan man koppla huset med knappen Koppla.
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Husets / hemmanets personer

Till visningen av Personer tillhörande(av?) hemmanet kommer
man via Hus> Bas- kunskaper angående (av?) hemman med tryck
på knappen Personer till hörande (av?) hemmanet .
I visningen är det möjligt att tillägga personer som bott eller
bor i huset/husen. Personer väljs bland dem som är inmatade i
SukuJutut –programmet. Man kan åt en person skriva den roll (t
ex dräng), som hon/han haft när hon/han har bott i huset, ur nedåt
rullande Roll listan. I fälten På tiden kan tiden skrivas, när
personen har kommit till huset och när han lämnat det. Därtill
finns det möjlighet att lägga till tilläggsuppgifter och
källhänvisningar med anknytning till personen.
Genom att klicka på Koppla öppnas ett fönster för Personsökning
varifrån Du kan välja personen Du vill koppla. Vid behov kan
man Lösa upp en koppling med knappen Lös upp. Med hjälp av
knappen Visa eller dubbelklickning med musen öppnas i Huvudfönstret valda personens uppgifter. När ett flertal personer har
kopplats, blir Växla knappen synlig, vilken man använder för att
ändra ordningsföljd på kopplade personer.
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Personens hus

Till Personens hus – visningen slipper man via valfunktionen Hus
i Huvudfönstret och klicka på Personens hus.
Med hjälp av visningen kan man åt personen koppla befintliga
hus. Med knappen Koppla kommer man till sökningen av hus,
varifrån man väljer lämpligt hus. Efter det kan man skriva in
personens roll och tidsperiod i ifrågavarande hus.
Med hjälp av knappen Visa eller dubbelklickning öppnas i
Baskunskaper av hemman -visningen valda husets uppgifter. Om
personen har flera än ett hus, kan deras platser växlas enligt det
man önskar ändra med knappen Växla. Ifall det i visningen
Personens hus finns uppgifter syns tre punkter i Huvudfönstrets
Hus–meny.
Multimedia

98

Till Multimedia – visningen slipper man med knappen
Multimedia i Baskunskaper av hemman. I fönstret kan man
tillägga fotografier, kartor, video och ljud som har anknytning till
huset.
Man kan skriva bildtexter, ägare, anmärkningar och
källhänvisningar angående bilden. Med knappen Tillägg kan man
tillägga nämnda uppgifter och för borttagning finns Knappen Ta
bort. Visa–knappen öppnar bilden i bildbehandlingsprogram.
Med Växla–knappen förmår man ändra bildernas ordningsföljd.
Basuppgifternas utskrift

Man slipper till Skriv ut -visningen från Basuppgifter av
hemmanet –visningen, Skriv ut –funktionen, Bondelista, Personer
av hemman eller Bybok.
Bondelistan skriver ut personer enligt valda rollen. Roll
alternativen är bonde, värdinna, piga, dräng, frilans, svärson,
barn, ägare och hyresgäst.
Personer av hemman skriver ut alla personer som är kopplade till
huset.
Bybok skriver ut alla hus på utvald ort i den ordning de har
grundlagts. En noggrannare utskrift fås genom att välja från orten
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by / stadsdel, vars hus man önskar skriva ut. Den allra
noggrannaste utskriften fås genom att ännu välja kvarter / tomt.
Det är möjligt att, med utskrift -visningens tilläggsalternativ,
formera utskriftens om- fattning. Som tilläggsalternativ i husets
historia (Bondelistan) hör utskriften av bilder och bildtexter samt
källhänvisningar. För personer kan man välja födelse- och
dödsupp- gifterna, yrke, anmärkningar, källhänvisningar och
uppgifterna om makan/maken. Med alternativet Delat / Hyrt
hemman fås delade eller hyrda hemman med till utskriften.
Mall av Bondelista i HTM format

Mall av Bondelista i rtf format
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20.

SPRÅKVALET
Språkval för Sukujutut -program Programmet SukuJutut kan
användas även på andra språk än svenska. Från lösenord- rutan
kan man välja till språk för programmet antingen finska,
engelska, estniska, franska, spanska, tyska, holländska, vepsä
förutom svenskan. Texter som programmet skapat syns i
Huvudfönstret och utskrifter på det språk man har valt t ex född,
död, make, maka, vigda, föräldrar, men texter som forskaren själv
har skrivit t.ex. familjetext är på det språk han själv har skrivit
det.

Att skapa språkkod
Om man vill göra en s.k. flerspråkig (multispråkig) släktbok, då
är det är det bäst att göra bekantskap med hur man gör val av
språkkod. Med hjälp av dessa kan man påverka språket i texter
som programmet skapar, såsom tabell, make, maka, vigda, född
och död. Om Du i samma släktbok har t ex många svensk- och
finskspråkiga personer, kan Du ta en utskrift på deras modersmål.
I Huvudfönstret finns en egen meny för språkval. När man
klickar på Språkvalet, infinner sig ett fält för val, varifrån
nödvändiga ändringar kan göras. Med Skapelse av språkkod kan
man välja ett önskat språk för personer som man vill plocka med
eller även Ingen kod. Målgruppen kan bestå av, Alla
Efterkommande, makor/makar och deras föräldrar,
101

Efterkommande och deras makor/makar samt
Efterkommande.

Komplettering av språkkoden
Med hjälp av Komplettering av språk kod kan man fylla i språk åt
alla, som åt vilka det inte har valts något språkkod.
Växling av språkkod till centralpersonen
Om man vill i ett senare skede vill välja åt en person ett annat
språkkod, måste ifråga- varande personen väljas till
Huvudfönstret och ur Språkvalet välja Växling av språk kod till
centralpersonen. Nu kan man åt henne/honom byta ett nytt språk.
Välja språkkod till ny person Åt personer som tillförs kan man
välja ett gemensamt språk, så att man inte behöver skilt för var
och en välja ett språk, ifall språket är samma för alla.
Språk av program
Ur platsen Språk av program kan hela programmets språk ändras
till ett annat mitt under användningen av SukuJutut utan att
behöva återvända till lösenord –visningen för att ändra språket.
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21.

ATT SKANNA OCH BEHANDLA BILDER
Med skanner eller läsare av bild (fotografi) omdanar man
pappers- och diabilder till Digitalform. Bild (fotografi)
som skall skannas lägger man på skannerns glas- skiva och
diaskanner har en diabildsläsare.
Öppna ett skanner- eller bildbehandlingsprogram, med vars hjälp
önskade bilden (fotografiet) skannas och eventuellt redigeras.
Som exempel används här Epson märkt bildläsare och dess
bildläsarprogram samt Corel PhotoPaint-bildbehandlngsprogram.
Fotografier kan även överföras från digi- kamera till SukuJutut
programmet. Det lönar sig att ofta behandla bilder (fotografier)
med bildbehandlingsprogram och sparas i jpg-format i bildstigen
anvisad mapp.

Till först görs en förhandsskanning, som läser av skannerns
läsningsyta till datorns minne.
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Vi avgränsar bilden, som förhandsskannades om inte programmet
gör det automatiskt. Avgränsningen görs genom att med musen
flytta linjerna som finns längs bildens kanter.
Vi väljer bildens egenskaper och kvalitet. Dessa kan eventuellt
påträffas på olika ställen i exemplariska bildläsares program. Med
Image type –valfunktion får man vald, om fotografiet avläses i
färg eller svartvitt (gråskiftande). Om Du vill spara ett gammalt
”svartvit” fotografis gulskiftande färg, lönar det sig att välja
färgfotografier (Color photo).
Resolution är bildens skärpa. Den är bra om den är 300 - 400 dpi.
Ju större detta värde är, desto skärptare avläses fotografiet. Det
lönar sig att undvika alltför stort värde, för det tar mera
skivutrymme och ofta är fotografierna i sig själv mindre skärpta,
så att man skulle uppnå jämförlig nytta.
Man kan ännu finna, i något program, andra installeringar såsom
skärpan (Sharpen) eller justering av program (Color Balance),
men dessa är bra att ha som standard.
Knappen Scan (kan även vara Final) hämtar bilden (fotografiet)
till bildbehandlings- programmet.
Sparandet av bilden (fotografiet) sker i
bildbehandlingsprogrammets File –valfunktions Save
as
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Man väljer stig för att spara bilder (fotografier) från Objekt och i
fältet Fil skriver man namnet på bilden (fotografiet). I fältet Save
File as Type finns det anledning att välja JPEG-bittkarta (JPG),
för det förbrukar mindre utrymme och sparade bilder (fotografier)
i Detta format fungerar i så gott som alla program (såsom
SukuJutut familjediagram (HTM ja CSS) utskrifter).
Du kan skanna bilderna (fotografierna) på en gång till önskad
pärm samt ge dem lämpligt namn t.ex. Henrik.jpg eller
torp_orvar.jpg.
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22.

UPPDATERING
SukuJutut –programmet förbättras enligt användarnas önskemål.
Nya versioner utkom- mer några gånger om året. Första året får
Du uppdateringarna gratis. Om uppdatering – ar informeras per epost, i vilket det berättas om det nya som har tillförts i
programmet. I samma e-post finns adress (länk) varifrån Du kan
hämta (ladda ned) uppdateringen. Hämtandet sker antingen
genom att skriva adressen i webbläsarens adressfält eller i många
e-post kan man direkt föra markören på ifrågavarande länk och
klicka, och då startar webbläsaren samt flyttar till ifrågavarande
adress.
Ta säkerhetskopia före programmets uppdateringen!
SukuJutut –programet får inte vara öppet när Du uppdaterar!
När Du klickar på länken där uppdateringen finns och öppnas
följande fönster varifrån Du kan fortsätta genom att öppna länken
”Sukujut 32-bit uppdatering”

Välj Öppna (Suorita)
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Vid stället ”Unzip to folder” bör det vara samma stig, som där Du
har ditt SukuJutut program installerat i din datamaskin.
C:\SUKUJUT är mapp, i vilken SukuJutut programmet
ursprungligen är installerad som standard, ifall Du inte har ändrat
det. Byt mapp vid behov. Välj efter det valbar knappen Unzip,
och då uppdateras programmet.
SukuJutut –programmet får inte vara igång vid uppdatering.

Efter detta sätter Du igång SukuJutut programmet helt normalt. I
Lösenord – visningen borde uppgifterna för nyaversionen vara
synlig.
Testversion
Testversion är avsedd för testning och kommentering och det kan
ofta förekomma ändringar. Filen Lueminut.txt innehåller
information om de senaste finesserna.
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23.

SPECIALSITUATIONER, HJÄLPPROGRAM SAMT TIPS

Kommuner
Du kan mata in i visningen ofta förekommande ortnamn i ett
hjälpregister, varifrån de vid behov kan plockas fram, när Du
fyller i personkort. Registret har plats för 500 ortnamn.
Yrken
Du kan mata in i visningen ofta förekommande yrken i ett
hjälpregister, varifrån de vid behov kan plockas fram, när Du
fyller i personkort. Registret har plats för 500 yrkesbeteckningar.
Skriv ut fönstret
Fil –menyns Skriv ut fönstret skriver ut ifråga varande fönster till
Printern. Printerns kapacitet inverkar på utskriftens kvalitet och
hastighet. Det är fråga om en utskrift av fönstrets bild i grafisk
form till Printern.
Printerinställningar
Med val i Fil –menys Printerinställningar, i Huvudfönstret, kan
Du granska och byta Standardprinter.
Hjälpprogram
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Korrigera alfabetisk ordning, Korrigera födelsetidsordning och
Korrigera dödstidsordning -unktionerna behöver inte
köras normalt, SukJutut programmet kan vid behov begära
användaren att köra dem. Dessa är typiska servicekörningar.
Uppdatera tomma kort –hjälpprogram antecknar alla de tomma
och avlägsnade person- kort, i vilka det står skrivet ”vapaa”
(”ledig”) som släktnamn till förteckningen över lediga kort.
Funktionen kan köras vid behov, ifall lediga kort inte ser ut att
försvinna. SukuJutut programmet använder dessa lediga kort, då
man i Huvudfönstret tillför ny person till familjen.
Rätta stora/små bokstäver i namninformationen ändrar med
versaler skrivna förnamn, patronymikon, släkt- och annat namn
till små bokstäver, inledande dock namnen med stor bokstav.
Med valet Ta bort nollor från datum kan man radera bort nollor
från datum (t.ex O1.07. 1974 blir 1.7.1974). Om släktforskare
byter uppgifter sinsemellan, kan det hända att den ena använder
nollor före i datumen medan den andra däremot vill inte använda.
Tillägg nollor till datum fungerar tvärt emot fyllande i datumen
till formen pp.kk.vvvv (t.ex. 12.08.1987).

Flytta uppgiften från fältet datum anmärkning till fältet
definitioner plockar ur Anmärkningar och Källhänvisningar –
fönstrets fält för Anmärkningar valda datum Anmärkningar och
placerar dem som definitioner i Huvudfönstret definitionsfält
belägen framför ifråga varande fält.
Flytta uppgiften från datum fältet till fältet definierat flyttar till i
Huvudfönstret befintliga definitionsfälten, framför född och dog,
olika tecken som anger cirka tiden,<, >, ><, o.s.v.,
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Odefinierade data till plockaren kopierar till plockaren data, där
det finns anteckningar som inte hör till fältet.
Förflytta förnamn till släktnamnsfält och släktnamn till
förnamnsfält byter placeringen av för- och släktnamnsfälten
inbördes.
Tar bort understreckning av förnamn tar bort onödig streckning
framför tilltalsnamnet, som härstammar från Jaakkolas Dos –
baserade släktprogram. I SukuJutut
–program- met är det tillräckligt, att det efter tilltalsnamnet
antecknats *.

Med Ta bort patronymikon från de som har fötts efter årtal som
Du har valt –funktionen kan man t.ex. radera patronymikon för
dem som är födda efter 1900. Årtalet kan män ändra efter för gott
finnande.
Byt patronymikon från förnamnsfält till patronymikonfält är
valfunktion, där fars namn eller patronymikon flyttas till rätt fält.
Om Du vill redigera patronymikon, kan Du använda Redigera –
funktionens Sök/Ersätt.
Byt förnamns och annat namns platser byter för- och annat namns
platser.
Kopiera männens släktnamn till annat namn för makarna verkar i
hela materialet.
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Yrket med stor begynnelsebokstav och Yrket med liten
begynnelsebokstav förändrar första bokstaven i
Yrkesbenämningens till antingen stor eller liten. Den första
bokstaven ändras inte till liten, ifall den andra bokstaven är stor.
Då är det fråga om en förkortning t ex FM.
Slopa radbyten i slutet av persontext tar bort överflödiga
tryckningar på knappen Enter eller byte av rad i slutet av
persontext, verkar i hela materialet.
Slopa uppgifter angående bostadsort från fältet Personregister.
Flyttar uppgifter om bostadsort som skrivits i början av
Persontexten till Kontaktkunskap (Kontaktuppgifter).
Hjälpprogrammet plockar ”Bostadsort Karleby” eller i formen
”Bostadsort Karleby” skrivna uppgifter. Bostadsort som
innehåller mellanslag kan programmet inte plocka (t.ex. Karleby
lk.).
Långa texter funktionen söker alla persontexter, som är
åtminstone av den längd som angetts och plockar ifråga varande
personer till plockaren ( starta plockaren, innan funktionen sätts
igång,ur Optioner).
Ta bort komma från orter (Ta bort kommatecken från
ortnamns fältets början) avlägsnar komma tecken från födelse-,
döds- och vigselfältens början, med verkan i hela materialet.
Förkortningar
Med hälp av Visa – Förkortningar kan man bläddra i Olli
Leskeläs samling av titel- och yrkesförkortningar, förkortningar
av delstaterna i USA (c. 50 st.) och förnamn (c. 150 st.) samt
Väinö Sointulas blandad samling (c. 2100 st.) av släktforsknings
ord (de flesta på svenska).
Tips
Till släktnamn rekommenderas släktnamnet vid födseln. Ett
personregister kan skrivas ut i släktboken enligt släktnamn eller
annat namn samt som en kombination av dem.
Aktivitetsfältet i nederkanten av Skrivbordet i Windows döljer
nästan en centimeter av nedre kanten. Klicka på en ledig plats på
Aktivitetsfältet med höger musknapp och välj sedan Inställningar
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i snabbmenyn som öppnas. Dialogrutan Egenskaper för
Aktivitetsfält öppnas, markera kryssrutan Dölj automatiskt och
klicka på OK. Då drar sig aktivitetsfältet i undangömdhet från
rutan och träder fram när markören förs till nedre kanten. Att
aktivitetsfältet är synligt kan förhindra utförandet av arbete när
man använder sig av hela rutan.
Ifall Du har flera SukuJutut samtidigt öppna, lönar det sig att
stänga dem i omvänd ordning.
Om man vid utskrift av bok väljer inskriven uppgift flyttat i
texterna, då skrivs även rubriktexten Flyttat med. Den fås vid
behov, av enskild person, bort genom att i Flyttat textens början
gör ett mellanslag.
Gör Gedcom –överföring endast efter noggrann övervägning. Det
tar mycket tid att radera dubbelt inmatade personer och bildade
familjer. Kör en Kontrollista och Födda samma dag-lista efter
Gedcom-läsning.
Kom ihåg att alltid skriva in källhänvisning när Du matar in nya
personer. Annars kan Du inte följa spåret om uppgifternas
ursprung. Du kan använda menyn Optioner och Automatisk
källhänvisning vid inläggning ifall uppgifterna för flera personer i
rad härstammar från samma källa.
Kom alltid ihåg att ta en säkerhetskopia alltid när Du har matat in
en betydande mängd uppgifter. Datorernas hårdskivor håller inte
för evigt. De kan hålla i 5 dagar eller i 5 år eller ibland ännu
längre. Det lönar sig att placera packnings programmet Pkzip i en
Windows -mapp, varifrån den står till förfogande för alla
program. Pkzip programmet packar c. 25000 personers uppgifter
på en diskett. Lita inte på en diskett, inte heller de är eviga.
Om det i programmet infinner sig Applikationsfel, försök med
alternativet Ignorera några gånger. Vissa drivrutiner för skrivare
kan orsaka fel vid utskrift. Genom att välja någon annan
teckensnitt eller byta drivrutin blir man vanligen av med dessa
fel. Till filen Sukujut.ini (sammansätnings-fil) som finns i
mappen Sukujutut sparas t. ex. gjorda val och använda teckensnitt
för utskrift av släktbok. Dessutom sparas här huvudfönstrets och
några andra fönsters storlek och plats på skärmen. Om programmet försvinner (minimeras till aktivitetsfältet) efter att Du har
skrivit in lösenord, så försök att öppna den genom att klicka med
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musens högra knapp och välj Återställ. Om detta inte lyckas så ta
bort hela filen Sukujut.ini.
Du kan återställa Lösenordet till det ursprungliga "Eeva" om Du
tar bort filen parametrit.idx. Samma fås även med lösenords
visningen i menyn Fil-> Hjälpprogram >Ta bort
parameter OBS ! När Du startar programmet första gången efter
att ha tagit bort filen frågas efter ditt licensnummer.
Om Du har förslag till förbättringar eller om Du hittar fel i
programmet, var vänlig och informera om detta. Det skulle var
intressant att få höra vilka släkten Du har forskat i eller kommer
att forska i och från vilken ort.
24.

EN SLÄKTFÖRENINGS
REGISTRERINGSINSTRUKTION

Namnen
Personens samtliga förnamn skrivs in i fältet Förnamn. Om man
vet eller kan konstatera att en person har bott i en svenskspråkig
socken eller har varit eller är svensk- språkig, förfinskar man inte
vare sig förnamnen eller patronymikonet.
Patronymikonnamnen skrivs i fältet för patronymikon, efter
förnamnen. Patronymikon- namnen antecknas till slutet av 1800talet.
Personens ”födelsesläktnamn” skrivs i fältet Släktnamn. Om en
person senare har antagit eller erhållit ett bestående släktnamn
skrivs den i fältet Annat namn. Det finn händelser där fältet för
Släktnamn har förblivit tomt, men där personen ifråga har ett
Annat namn.
Huvudregeln är att man åt alla skriver endast ett namn i fälten för
såväl Släktnamn som Annat namn. Om det trots allt ser ut, att det
är nödvändigt att även ett annat namn bör skrivas, åtskiljs
namnen med ett kommatecken. När man har gjort på detta sätt
utskrivs bägge namnen åtskilda med ett kommatecken i
personregistret. Ett annat alternativ är att skriva det andra släkteller annat namn i tilläggsuppgifter, kanske med en kort
förklarande text. Då utskrivs namnen, i bokens tabell, i samband
med personen, inte i registret.
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Med anledning av Boendeplatsen och även av andra orsaker kan
familjens äldsta barn ha ett annat ”födelsesläktnamn” än det
namn de yngre barnen har. Om detta är bekräftat, skrivs namnen
olika. Med all sannolikhet
finns det förklaring till detta, att namnen är olika, i faderns fält
för Annat namn eller i tilläggsuppgifter angående namn.
Om barnet är dödfött eller har dött odöpt, med andra ord har inte
något namn, skrivs som Förnamn Gossebarn, Flickebarn eller
Barn. Släktnamn, födelse- och dödsdatum ifylls normalt.

Barn utom äktenskap, adoptivbarn och okänd make
För att man, åt vem som helst, skall kunna tillägga barn, bör man
först åt denne tillägga maka/e. Åt person som har ett
utomäktenskapligt barn, bör först tillföras maka/e genom att
trycka på knappen Gift med-Ny och i den rutan som öppnar sig
trycka på knappen Okänd. På det sättet får personen som maka/e
ett minustecken (–), som inte skrivs ut. Nu kan man åt makarna
till lägga barn som i utskrift ses som utomäktenskapligt.
I programmet är det möjligt att välja förhållandet Sambo vilket
även utskrivs i släktbok. Detta lämpar sig dock endast i nutid. I
dylika forntida händelser skrivs i Familjetexten, att
personerna levde ovigda tillsammans.
Det är överenskommet att adoptivbarnen skrivs normalt som
barn, men för att undvika missförstånd är det bra att nämna det i
ifrågavarande barnsTilläggsuppgifter> i fältet Persontext, nämn
även i adoptivföräldrarnas fält Familjetext. Familjetext. Däremot
antecknas fosterbarn endast i fosterföräldrarnas fält för
Familjetext.
Makarnas föräldrar
För makarnas föräldrar antecknas grunduppgifterna (förnamn,
patronymikon, släkt- namnet, gårdsnamnet och yrken). Alla andra
uppgifter, som forskaren eventuellt har funnit, förblir endast som
forskarens eget fynd. Om det senare visar sig, att även
makan/maken eventuellt hör till släkten, kan ”egna uppgifter”
som forskarens förfogar över bringa klarhet i saken. Makarnas
föräldrar skrivs ut i boken.
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Anmärkningar till olika fält
Nästan i varje fält kan man lägga till en till fältet riktad
Anmärkning och Källhänvisning. I dessa uppgifter kan man
skriva en kort kommentar som berör ifråga varande fält. Till
dessa fältvisa anmärkningar slipper man såhär: flytta markören
till det önskade fältet och klicka på tangent [F12]. Anmärkningen
skrivs in i fönstret som öppnats. I det följande några exempel.
Användning av frågetecken (?) i dessa fält rekommenderas inte.
Om t. ex. födelse- Tiden är osäker, kan man i fältvisa
anmärkningen skriva t. ex. en beräkning (upp- skattning). Då
utskrivs denna punkt i släktboken såhär: ”f. 1700 (uppskattning),
Jalasjärvi.”. Om Du klickar omkr. eller cirka framför födelseåret,
då utskrivs det i den formen i registret. Dessutom kan det påverka
Sök funktionen, rekommenderas inte. Om födelsetiden
härstammar från
Kommunionboken, kan man i anmärkningen skriva (kb), varvid
uppgiften utskrivs i boken: ”f. 1700 (kb), Jalasjärvi”.
Om Du vet endast månad och år för födelse- eller dödsdatum
skall detta skrivas numeriskt: ”2.1733”. Inte såhär: febr. 1733.
Födelsedatum och –ort skall alltid bekräftas ur församlingens
eller registermyndighetens bok för födda och döpta. Om det finns
oklarheter i Kommunionböcker, räknas uppgiften i böckerna för
Födda och döpta som den rätta. Om t.ex. födelseorten inte är helt
bekräftad, kan man i anmärkningarna skriva såhär: (antagligen).
Då utskrivs det i släktboken såhär: ”f.11.11.1776 Storkyro
(antagligen),d.14.4.1854 Jalasjärvi.
Om dödstiden inte är bekant, men däremot begravningsdagen,
lämnas fältet för dödsuppgifter tomt och uppgifterna skrivs i
Begravnings information > fältet för begravd. Begravningsdagen
kan ersätta dödsdagen i rullande valfunktionen i Huvudfönstret.
Yrke
Titel och yrke skrivs i sitt eget fält. Titel eller yrke skrivs med
liten bokstav, för den utskrivs genast efter namnet åtskild med
kommatecken. Undantag är naturligtvis förkortningar, vilka bör
skrivas med stora bokstäver: FL, FM, DR m.fl. Om det är nödvändigt att anteckna flera yrken för en person, åtskiljs de med
kommatecken. Om det till yrket är anslutet en anmärkning, lönar
det sig att skriva in det i fältet för Person- eller Familjetexten.
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Observera att t ex yrkesbenämning ”jordbrukare” har tagits i
användning först på 30- talet, med anledning av det borde
benämningen inte användas före den tiden. Användbara
yrkesbenämningar är t ex hemmansägare, husbonde, bonde.
Om maken på 1800-talet eller tidigare har varit ”torpare” eller
”hemmansägare”, skriver man inte automatiskt för hustrun
”torparehustru” eller ”husmor”, utan man lämna tomt i fältet för
Yrke. Men om hustrun har varit t ex ”koppare” eller
”barnförlösare”, är det hustruns yrkesbenämning.

Tilläggs- och kontaktuppgifter
Persontext: När en önskad person är huvudperson, klicka på
knappen för tilläggs- uppgifter, så får Du fram följande fält: i
fältet skrivs tilläggsuppgifter om huvudpersonen i korthet. Klicka
inte på Enter i detta fält, för det inleder ett nytt stycke i texten och
kommer att se rätt trassligt ut i släktboken. Längre text skrivs i
fältet Familjetext.
Faddrar: < Rubriken skrivs ut. Kan antecknas, kan även skrivs ut.
Flyttat: < Rubriken skrivs ut. Flyttningar kan skrivas i detta fält.
Hellre dock i fältet för familjetext som ger boken ett mera
levande innehåll. (Man har kommit överens om att anteckna
endast de flyttningar som har någon betydelse för en persons eller
en familjs liv).
Forskarens anteckningar: <Rubriken skrivs ut. Om Du har, till
någon del, bristfälliga uppgifter angående någon person och vill
senare återvända till ärendet, lönar det sig att
anteckna dessa brister i forskarens anteckningar. När Du senare
återvänder till ärendet, klicka på Sök knappen och välj som
sökkriterier Forskarens anteckningar. Skriv dock ingenting i
fältet, utan utför sökandet. Programmet gör förteckning över alla
personer, vilka har anteckningar i forskarens fält Anteckningar.
På detta sätt finner Du personerna, till vars uppgifter Du vill
återvända. När Du går till arkivet för att söka ytterligare
uppgifter, kan Du skriva ut åt dig själv ”släktbok” för en eller
flere personers del innehållande forskarens anteckningar.
Begränsa då generationerna till en lämplig mängd. När
bristfälliga uppgifter för en person har kompletterats, och
forskarens anteckningar blivit onödiga, avlägsna dem.
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Adress: < Rubriken skrivs ut. Kan antecknas men uppgiften
skrivs inte ut i boken!
Telefon: < Rubriken skrivs ut. Om man har tillgång till dem
antecknas de men de skrivs inte ut i boken!
Hobbyn: < Rubriken skrivs ut. Kan antecknas, helst dock i
familjetexten varvid boken får ett mera levande innehåll.
Källor: < Rubriken skrivs ut. Det är skäl att anteckna källorna
noggrant, det underlättar en eventuell kontroll senare. Skrivs inte
ut i släktboken!
Familjetext
Fältet för familjetext är reserverat åt huvudpersonen och den då
utvalda ifrågavarande makan, sambon, registrerat parförhållande
och deras barn. I texten kan man fritt formulera och berätta om
familjens öden. Texten kan även vara en längre text och den kan
redigeras i delar genom att klicka på [Enter]. Familjetexten
placeras i bokens tabeller till sist, efter familjens barn.
Annat
Man har kommit överens om, att forskningen avbryts i medlet av
1899-1900 så, att en familj, vars äldsta barn är född senast
31.12.1899, skrivs i sin helhet eller, med andra ord, även alla
barn som är yngre. Men åt denna sista generation, som utgörs av
barn, skrivs inga makor/makar.
På samma sätt har man kommit överens om att för personerna
födda i forskningens ”slutända”, personerna födda i forskningens
”slutända”, i de tidigare nämnda sista generationerna, behöver
inte dödsdatum och ort sökas eller antecknas om det är troligt att
personen har avlidit efter 31.12.1919. Om man finner dem, kan
de an- tecknas. För den sista generationen antecknas inte
patronymikonnamn.
Om du skriver tvenne årtal med avseende för en tidsperiod från år
till annat, skriv det helst såhär: 1770-1775. Inte såhär:1770 1775, lämna alltså mellanslagen bort.
Släktbokens målsättning är tillförlitlighet. När man antecknar
uppgifter, bör de vara på ett klart och tydligt språk. På det sättet
ger den utgivna boken njutning även för andra än släktforskarna.
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