Slektsprogrammet
The Master Genealogist
TMG
Brukerhåndbok

Slektsprogrammet
The Master Genealogist - TMG
Brukerhåndbok

Oversatt og utvidet versjon av TMGs originale Users Guide
Norsk utgave © Torleif Haugødegård - www.tha.no
Hamar september 2005 - 2. utgave

ISBN 82-92636-01-3

TMG brukerhåndbok - Innhold
1

INTRODUKSJON................................................................................................................................................................ 1:7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

ORIENTERING OM NORSK BRUKERHÅNDBOK FOR THE MASTER GENEALOGIST ..............................................................1:9
INSTALLASJON AV TMG .....................................................................................................................................................1:9
DESIGNPRINSIPP FOR TMG .............................................................................................................................................. 1:20
FORSKJELLEN MELLOM VERSJONENE SILVER OG GOLD ................................................................................................. 1:20
LÅSE OPP FULL PROGRAMVERSJON .................................................................................................................................. 1:20
SE ETTER PROGRAMOPPDATERING PÅ INTERNETT .......................................................................................................... 1:21
ANCESTRY GENEALOGY LIBRARY .................................................................................................................................. 1:21

BEHANDLE REGISTRERTE DATA............................................................................................................................ 2:22
2.1 PROSJEKT .......................................................................................................................................................................... 2:23
2.1.1
Lage et nytt prosjekt .............................................................................................................................................. 2:23
2.1.2
Velge et eksisterende prosjekt ............................................................................................................................... 2:28
2.1.3
Gi et prosjekt nytt navn.......................................................................................................................................... 2:29
2.1.4
Flerbrukermiljø ..................................................................................................................................................... 2:29
2.2 DATASETT......................................................................................................................................................................... 2:30
2.2.1
Datasettordner....................................................................................................................................................... 2:30
2.2.1.1

2.2.2

Legge inn data manuelt..........................................................................................................................................................2:31

Import..................................................................................................................................................................... 2:31

2.2.2.1 Importveiviser ........................................................................................................................................................................2:31
2.2.2.2 Trinn 1: Velkommen .............................................................................................................................................................2:31
2.2.2.3 Trinn 2: Import fra….............................................................................................................................................................2:32
2.2.2.3.1
The Master Genealogist.............................................................................................................................................2:32
2.2.2.3.2
Family Gathering .......................................................................................................................................................2:32
2.2.2.3.3
Family Origins............................................................................................................................................................2:32
2.2.2.3.4
Family Tree Maker for Windows..............................................................................................................................2:32
2.2.2.3.5
Generations.................................................................................................................................................................2:32
2.2.2.3.6
Legacy ........................................................................................................................................................................2:32
2.2.2.3.7
PAF.............................................................................................................................................................................2:32
2.2.2.3.8
Roots IV and Roots....................................................................................................................................................2:32
2.2.2.3.9
Ultimate Family Tree.................................................................................................................................................2:32
2.2.2.3.10
Visual Roots ...............................................................................................................................................................2:32
2.2.2.4 Trinn 3: Import til...................................................................................................................................................................2:34
2.2.2.5 Trinn 4: Ekstern multimediafil - valgmuligheter..................................................................................................................2:35
2.2.2.6 Hendelsestyper, valgmuligheter............................................................................................................................................2:35
2.2.2.7 Ordne stedsnavn.....................................................................................................................................................................2:38
2.2.2.8 Avslutte ..................................................................................................................................................................................2:38
2.2.2.9 Import, kontrollistefil.............................................................................................................................................................2:38

2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3

Eksport ................................................................................................................................................................... 2:39
Eksportveiviser.......................................................................................................................................................................2:39
GEDCOM-eksport.................................................................................................................................................................2:39
GEDCOM, orientering om LDS/Mormonerne....................................................................................................................2:47

2.3 SPRÅK ............................................................................................................................................................................... 2:48
2.4 SORTERINGSREKKEFØLGE................................................................................................................................................ 2:49
2.5 VEDLIKEHOLD .................................................................................................................................................................. 2:50
2.5.1
Lage ny indeks (sortering)..................................................................................................................................... 2:50
2.5.2
Optimere ................................................................................................................................................................ 2:50
2.5.3
Kontrollere filintegriteten...................................................................................................................................... 2:50
2.6 INNSTILLINGER ................................................................................................................................................................. 2:51
2.6.1
Programinnstillinger............................................................................................................................................. 2:51
2.6.2
Gjeldende prosjektinnstillinger............................................................................................................................. 2:58
2.7 SIKKERHETSKOPIERING .................................................................................................................................................... 2:61
2.7.1
Gjenopprette sikkerhetskopi.................................................................................................................................. 2:63
2.8 PROSJEKTUTFORSKEREN .................................................................................................................................................. 2:64
3

BRUKE TMG...................................................................................................................................................................... 3:67
3.1 MENYSYSTEMET............................................................................................................................................................... 3:67
3.1.1
Menylinjer og nedtrekksmenyer............................................................................................................................ 3:67
3.1.1.1
3.1.1.2

Hurtigmenyer (Høyreklikk)...................................................................................................................................................3:68
Snarvei/Hurtigtast ..................................................................................................................................................................3:69

3.2 BRUKE TMG MED TASTATURET ...................................................................................................................................... 3:69
3.2.1
Hurtigtaster............................................................................................................................................................ 3:69
3.2.1.1

Funksjonstaster.......................................................................................................................................................................3:69

2. utgave september 2005

1

TMG brukerhåndbok - Innhold
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.1.7
3.2.1.8

Hopp-taster.............................................................................................................................................................................3:69
Spesielle tastekombinasjoner ................................................................................................................................................3:70
Andre taster ............................................................................................................................................................................3:70
Visninger og dataregistreringsvinduer..................................................................................................................................3:70
Alfabetisk eller numerisk sorterte rullelister.........................................................................................................................3:71
Dialogrammer ........................................................................................................................................................................3:71
Bokmerker..............................................................................................................................................................................3:71

3.3 MUS ...................................................................................................................................................................................3:72
3.3.1
Navigering..............................................................................................................................................................3:72
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6

3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2

Nedtrekkmenyer ....................................................................................................................................................................3:72
Personvisning.........................................................................................................................................................................3:72
Familievisning........................................................................................................................................................................3:74
Trevisning ..............................................................................................................................................................................3:75
Flytte rundt i skjermbilder og vinduer...................................................................................................................................3:76
Vinduer og dialogrammer .....................................................................................................................................................3:76

Verktøylinjer...........................................................................................................................................................3:76
Standard verktøylinje.............................................................................................................................................................3:76
Hurtigsøk (verktøylinje) ........................................................................................................................................................3:76

3.3.3
Knytte Prosjektutforskeren til andre vinduer........................................................................................................3:77
3.4 BOKMERKER .....................................................................................................................................................................3:77
3.4.1
Bokmerker; verktøylinje.........................................................................................................................................3:77
3.4.2
Bokmerkeordneren.................................................................................................................................................3:77
3.4.3
Bruk av bokmerker.................................................................................................................................................3:78
3.5 AVSLUTTE, GÅ TILBAKE....................................................................................................................................................3:78
4

VISE DATA..........................................................................................................................................................................4:79
4.1 VERKTØYLINJER ...............................................................................................................................................................4:79
4.1.1
Verktøylinje Standard ............................................................................................................................................4:79
4.1.2
Verktøylinje Layout................................................................................................................................................4:80
4.1.3
Verktøylinje Hurtigsøk...........................................................................................................................................4:80
4.1.4
Verktøylinje Bokmerker .........................................................................................................................................4:80
4.1.5
Verktøylinje Rapporter ..........................................................................................................................................4:81
4.1.6
Verktøylinje Hendelsesredigering.........................................................................................................................4:81
4.1.7
Verktøylinje Tekstredigering .................................................................................................................................4:81
4.1.8
Verktøylinje Brukerdefinert ...................................................................................................................................4:81
4.1.9
Verktøylinja i Prosjektutforskeren.........................................................................................................................4:83
4.2 VINDUER ...........................................................................................................................................................................4:83
4.2.1
Ordne, sette opp vinduer........................................................................................................................................4:84
4.2.2
Prosjektutforsker....................................................................................................................................................4:85
4.2.3
Detaljvinduet..........................................................................................................................................................4:89
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.3
4.2.3.4
4.2.3.5
4.2.3.6

Forskningsoppgaver...............................................................................................................................................................4:91
Multimediafil-indikator .........................................................................................................................................................4:91
Personvisning.........................................................................................................................................................................4:92
Familievisning........................................................................................................................................................................4:99
Trevisning ............................................................................................................................................................................4:100
Visningshistorie ...................................................................................................................................................................4:102

4.2.4
Flaggvinduet ........................................................................................................................................................4:102
4.2.5
Barnevinduet ........................................................................................................................................................4:102
4.2.6
Søskenvinduet.......................................................................................................................................................4:103
4.2.7
Bildevinduet..........................................................................................................................................................4:104
4.2.8
Vinduet Fokusgruppe...........................................................................................................................................4:104
4.3 LAYOUT (VINDUSOPPSETT).............................................................................................................................................4:106
4.3.1
Layoutordneren....................................................................................................................................................4:106
4.4 SØKELISTER FOR PERSONER............................................................................................................................................4:110
4.4.1
Enkel Søkeliste......................................................................................................................................................4:110
4.4.2
Utvidet Søkeliste...................................................................................................................................................4:113
4.5 MERKING.........................................................................................................................................................................4:115
4.6 HOVEDREGISTRE .............................................................................................................................................................4:117
4.6.1
Kilderegister.........................................................................................................................................................4:117
4.6.2
Kildearkivregister ................................................................................................................................................4:118
4.6.3
Stedsnavnregister.................................................................................................................................................4:118
4.6.4
Hovedhendelsesliste.............................................................................................................................................4:120
4.6.5
Hendelsestyperegister..........................................................................................................................................4:122
4.6.5.1

Oversette hendelser i eksisterende prosjekt ........................................................................................................................4:122

2. utgave september 2005

2

TMG brukerhåndbok - Innhold
4.6.6
Stilliste.................................................................................................................................................................. 4:127
4.6.7
Forskningsdagbok ............................................................................................................................................... 4:129
4.7 VEDLEGGSLOGG ............................................................................................................................................................. 4:131
4.7.1
Bilder.................................................................................................................................................................... 4:131
4.7.1.1

5

Minibilder.............................................................................................................................................................................4:131

REGISTRERE DATA ..................................................................................................................................................... 5:134
5.1 REGISTRERE PERSONER .................................................................................................................................................. 5:134
5.1.1
Legg_til_person-vinduet ..................................................................................................................................... 5:135
5.1.2
Hurtigregistrering ............................................................................................................................................... 5:136
5.1.3
Id-nummer............................................................................................................................................................ 5:137
5.1.4
Slektskapsforhold................................................................................................................................................. 5:137
5.1.5
Kopiere person .................................................................................................................................................... 5:138
5.1.6
Flytte person ........................................................................................................................................................ 5:139
5.2 LEGGE TIL INFORMASJON ............................................................................................................................................... 5:139
5.2.1
Referansenummer................................................................................................................................................ 5:139
5.2.2
Hendelser............................................................................................................................................................. 5:140
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.2.6
5.2.2.7

5.2.3
5.2.4
5.2.5

Slektskap ..............................................................................................................................................................................5:145
Hendelser generelt ...............................................................................................................................................................5:146
Stedsnavn .............................................................................................................................................................................5:150
Notat .....................................................................................................................................................................................5:155
Kildereferanser.....................................................................................................................................................................5:156
Setning (Avansert modus) ...................................................................................................................................................5:159
Vitner (Avansert modus) .....................................................................................................................................................5:161

Historie................................................................................................................................................................. 5:162
Adresse................................................................................................................................................................. 5:162
Ekskludere informasjon....................................................................................................................................... 5:162

5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
5.2.5.4

5.2.6

Eksklusjonsmarkør, enkel....................................................................................................................................................5:162
Eksklusjonsmarkør, dobbel .................................................................................................................................................5:163
Klammeparentes (sensitiv informasjon) .............................................................................................................................5:163
Skjult tekst............................................................................................................................................................................5:163

Snarveger............................................................................................................................................................. 5:163

5.2.6.1
5.2.6.2
5.2.6.3
5.2.6.4
5.2.6.5

5.2.7

Repetisjonstaster ..................................................................................................................................................................5:163
Unike verdier........................................................................................................................................................................5:164
Tekstmakroer .......................................................................................................................................................................5:164
Verktøylinjeknapper ............................................................................................................................................................5:164
Snarveimenyer .....................................................................................................................................................................5:164

Flagg .................................................................................................................................................................... 5:164

5.2.7.1
5.2.7.2
5.2.7.3
5.2.7.4

5.2.8

Flaggordner ..........................................................................................................................................................................5:164
Endre flaggverdier for en person.........................................................................................................................................5:166
Flagget BIRTH ORDER (født-rekkefølge)........................................................................................................................5:166
Flagget SEX (kjønn)............................................................................................................................................................5:166

Kilder.................................................................................................................................................................... 5:167

5.2.8.1
5.2.8.2
5.2.8.3
5.2.8.4
5.2.8.5
5.2.8.6

5.2.9
5.2.10
5.2.11

Legge til en kilde..................................................................................................................................................................5:167
Kildebeskrivelse: Generelt ..................................................................................................................................................5:170
Kildebeskrivelse: Tillegg.....................................................................................................................................................5:173
Kildebeskrivelse: Vedlegg...................................................................................................................................................5:174
Kildebeskrivelse: Utskriftsform ..........................................................................................................................................5:174
Sitere en kilde globalt (for hele datasettet)..........................................................................................................................5:176

Kildearkiv............................................................................................................................................................. 5:177
Forskningsoppgaver............................................................................................................................................ 5:179
Vedlegg/Multimediafiler...................................................................................................................................... 5:180

5.2.11.1
5.2.11.2

Vedleggslogg..................................................................................................................................................................5:180
Lysbildeordneren ...........................................................................................................................................................5:184

6

ENDRE DATA .................................................................................................................................................................. 6:185

7

SØKE I DATA................................................................................................................................................................... 7:186
7.1 SØKE ETTER PERSON(ER)................................................................................................................................................ 7:186
7.1.1
Id-nummer............................................................................................................................................................ 7:186
7.1.2
Anetavlenummer.................................................................................................................................................. 7:187
7.1.3
Referansenummer................................................................................................................................................ 7:187
7.1.4
Søkelister.............................................................................................................................................................. 7:187
7.1.5
Prosjektutforsker.................................................................................................................................................. 7:189
7.1.5.1

Hurtigsøk verktøylinje.........................................................................................................................................................7:190

2. utgave september 2005

3

TMG brukerhåndbok - Innhold
7.1.5.2
7.1.5.3

7.1.6
7.1.7
7.1.7.1
7.1.7.2
7.1.7.3

Begrense søkeresultatene, filtrering ....................................................................................................................................7:191
Prosjektutforskeren eller Søkelista? ....................................................................................................................................7:191

Bokmerker ............................................................................................................................................................7:191
Søke på Internett ..................................................................................................................................................7:192
Søke etter en person.............................................................................................................................................................7:192
Søke etter ei gruppe av personer .........................................................................................................................................7:192
Andre nettsteder...................................................................................................................................................................7:193

7.2 SØKE ETTER STEDSNAVN ................................................................................................................................................7:193
7.2.1
Stedsnavnregister.................................................................................................................................................7:193
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3

Søke etter et sted i en kolonne.............................................................................................................................................7:194
Søke i flere kolonner............................................................................................................................................................7:194
Søke etter hendelser som skjedde på et bestemt sted .........................................................................................................7:194

7.2.2
Stedsnavndatabaser på Internett.........................................................................................................................7:195
7.3 SØKE ETTER HENDELSE(R)..............................................................................................................................................7:195
7.4 SØKE I TIDSTAVLE(R)......................................................................................................................................................7:196
7.5 SØKE ETTER KILDE(R).....................................................................................................................................................7:196
7.6 SØKE ETTER KILDEARKIV ...............................................................................................................................................7:196
7.7 SØKE ETTER MULTIMEDIA(VEDLEGGS)FIL(ER) ..............................................................................................................7:197
7.8 SØKE ETTER FORSKNINGSOPPGAVE(R)...........................................................................................................................7:197
8

TMG-VERKTØY .............................................................................................................................................................8:198
8.1 TEKSTREDIGERING ..........................................................................................................................................................8:198
8.2 TEKSTMAKROER .............................................................................................................................................................8:198
8.3 TIDSTAVLEBEHANDLER ..................................................................................................................................................8:198
8.4 FINNE OG SLÅ SAMMEN DOBBELTGJENGERE..................................................................................................................8:199
8.4.1
Søke etter dobbeltgjengere ..................................................................................................................................8:199
8.4.2
Slå sammen to personer (dobbeltgjengere) .......................................................................................................8:202
8.5 GI PERSONER NYE ID-NUMMER ......................................................................................................................................8:204
8.6 SLEKTSKAPSKALKULATOR .............................................................................................................................................8:205
8.7 DATOKALKULATOR ........................................................................................................................................................8:206
8.8 KALENDER ......................................................................................................................................................................8:207
8.9 ENGELSK KONGELIG DATOKONVERTERER.....................................................................................................................8:207
8.10
WINDOWS TEGNKART................................................................................................................................................8:208
8.11
LEGGE TIL EKSTERNE HJELPEPROGRAM....................................................................................................................8:208
8.12
TIPSKORT ...................................................................................................................................................................8:209
8.13
SKJERMTIPS ................................................................................................................................................................8:209
8.14
SKJERMBILDEKOPI .....................................................................................................................................................8:210
8.15
HJELP-SYSTEMET .......................................................................................................................................................8:210
8.15.1 Kontekst-sensitiv (sammenhengsavhengig) Hjelp..............................................................................................8:210
8.15.2 Hjelp, Innhold ......................................................................................................................................................8:211
8.16
TIPS OG HINT ..............................................................................................................................................................8:213
8.17
OFTE STILTE SPØRSMÅL (OSS/FAQ).......................................................................................................................8:213
8.18
GUIDED TOUR OF THE MASTER GENEALOGIST .......................................................................................................8:214
8.19
SE ETTER OPPDATERINGER AV TMG ........................................................................................................................8:215
8.20
LÅS OPP FULL PROGRAMVERSJON .............................................................................................................................8:215
8.21
TEKNISK BRUKERSTØTTE ..........................................................................................................................................8:215
8.22
OM THE MASTER GENEALOGIST ..............................................................................................................................8:215
8.23
SYSTEMINFORMASJON ...............................................................................................................................................8:216
8.24
BRUKERHÅNDBOK/USERS GUIDE .............................................................................................................................8:216
8.25
BRUKERGRUPPER.......................................................................................................................................................8:216
8.26
INTERNETTSIDER TMG USA ....................................................................................................................................8:216
8.27
NYHETSBREV .............................................................................................................................................................8:216
8.28
OPPGRADERE FRA SILVER TIL GULLVERSJON ..........................................................................................................8:216

9

VISE OG SKRIVE UT DATA........................................................................................................................................9:217
9.1 SKRIVEROPPSETT ............................................................................................................................................................9:217
9.1.1
PDF-skriver, installasjon ....................................................................................................................................9:218
9.2 RAPPORTER .....................................................................................................................................................................9:220
9.2.1
Rapportmenyen ....................................................................................................................................................9:220
9.2.2
Verktøylinjemenyen Rapporter............................................................................................................................9:221
9.2.3
Forhåndsvisning av rapporter ............................................................................................................................9:222
9.2.4
Visual Chartform (Grafiske slektstre).................................................................................................................9:222

2. utgave september 2005

4

TMG brukerhåndbok - Innhold
9.2.5

Rapportdefinisjon ................................................................................................................................................ 9:222

9.2.5.1 Definere en ny rapport .........................................................................................................................................................9:222
9.2.5.2 Rapportinnstillinger .............................................................................................................................................................9:225
9.2.5.3 Lagre, Skrive ut eller Avbryte en rapport ...........................................................................................................................9:225
9.2.5.4 Utskriftssted (Skriv til:)........................................................................................................................................................9:225
9.2.5.5 Filter - finne/isolere grupper av personer............................................................................................................................9:226
9.2.5.5.1
Eks. 0: De ytterste/eldste anegreinene ("Tretoppene")...........................................................................................9:226
9.2.5.5.2
Eks.1: Personer født før 1902 ..................................................................................................................................9:227
9.2.5.5.3
Eks.2: Født før 1902 og ikke i Ringebu ..................................................................................................................9:229
9.2.5.5.4
Eks.3: Født før 1902 eller ikke i Ringebu ...............................................................................................................9:229
9.2.5.5.5
Eks.4: Født før 1902 og ikke i Ringebu og ikke Haugen.......................................................................................9:230
9.2.5.5.6
Eks.5: Født før 1902 eller ikke i Ringebu eller ikke Haugen.................................................................................9:230
9.2.5.5.7
Eks.6: Født før 1902, men ikke i Ringebu og ikke Lunde .....................................................................................9:231
9.2.5.5.8
Eks.7: Født før 1902, men ikke i Ringebu eller ikke Lunde ..................................................................................9:231
9.2.5.5.9
Eks.8: Født før 1902 eller ikke i Ringebu og ikke Lunde ......................................................................................9:231
9.2.5.5.10
Eks.9: Født før 1902 eller ikke i Ringebu og heller ikke Lunde............................................................................9:231
9.2.5.5.11
Eks.10: Finne enslige personer i datasettet .............................................................................................................9:232
9.2.5.5.12
Eks.11: Finne og merke hele slekter ("øyer") i datasettet.......................................................................................9:232
9.2.5.5.13
Eks.12: Filter for en Bokrapport med hele slekta ...................................................................................................9:237
9.2.5.5.14
Eks.13: Personer som er med i Folketelling 1900 ..................................................................................................9:240
9.2.5.5.15
Eks.14: Et besøk i f.eks. Ringebu kommune ..........................................................................................................9:241
9.2.5.5.16
Eks.15: Isolere ei slektsgrein ...................................................................................................................................9:242
9.2.5.5.17
Eks.17: Stoore familier ............................................................................................................................................9:243
9.2.5.6 Redigere en rapportdefinisjon .............................................................................................................................................9:243
9.2.5.7 Kopiere en rapportdefinisjon...............................................................................................................................................9:243
9.2.5.8 Slette en rapportdefinisjon...................................................................................................................................................9:244
9.2.5.9 Gi nytt navn til en rapportdefinisjon ...................................................................................................................................9:244

9.2.6
9.2.7

Forhåndsvisningsrapporter ................................................................................................................................ 9:244
Rapportinnstillinger - detaljer ............................................................................................................................ 9:245

9.2.7.1
9.2.7.2
9.2.7.3
9.2.7.4
9.2.7.5
9.2.7.6
9.2.7.7
9.2.7.8
9.2.7.9
9.2.7.10
9.2.7.11
9.2.7.12
9.2.7.13
9.2.7.14
9.2.7.15
9.2.7.16

9.2.8

Generelt ................................................................................................................................................................................9:246
Sideinnstillinger ...................................................................................................................................................................9:247
Skrifttyper.............................................................................................................................................................................9:247
Utskriftskolonner for Liste over…- rapporter ....................................................................................................................9:249
Kilder....................................................................................................................................................................................9:251
Notater..................................................................................................................................................................................9:252
Vedlegg (Multimediafiler)...................................................................................................................................................9:254
Register.................................................................................................................................................................................9:255
Publiseringsverktøy .............................................................................................................................................................9:257
Sorter etter ......................................................................................................................................................................9:258
Hendelser........................................................................................................................................................................9:259
Navn................................................................................................................................................................................9:260
Datoer .............................................................................................................................................................................9:261
Stedsnavn........................................................................................................................................................................9:262
HTML.............................................................................................................................................................................9:263
Diverse............................................................................................................................................................................9:264

RAPPORTTYPER, alle 32 standardtyper.......................................................................................................... 9:267

9.2.8.1
9.2.8.2
9.2.8.3
9.2.8.4
9.2.8.5
9.2.8.6
9.2.8.7
9.2.8.8
9.2.8.9
9.2.8.10
9.2.8.11
9.2.8.12
9.2.8.13
9.2.8.14
9.2.8.15
9.2.8.16
9.2.8.17
9.2.8.18
9.2.8.19
9.2.8.20
9.2.8.21
9.2.8.22

Anetavle................................................................................................................................................................................9:268
Anetavle - direktelinje..........................................................................................................................................................9:274
Anetre med rammer (grafisk)..............................................................................................................................................9:276
Kontroll ................................................................................................................................................................................9:280
Bibliografi ............................................................................................................................................................................9:282
Etterkommertre med rammer (grafisk)...............................................................................................................................9:283
Etterkommere - Liste, med innrykk ....................................................................................................................................9:285
Etterkommere - Liste, fortellende med innrykk .................................................................................................................9:288
Statistisk fordeling av personer ...........................................................................................................................................9:293
Sluttnoter ........................................................................................................................................................................9:296
Familie............................................................................................................................................................................9:298
Viftetre (grafisk).............................................................................................................................................................9:302
Timeglasstre (grafisk) ....................................................................................................................................................9:304
Person, listeform.............................................................................................................................................................9:305
Person, fortellende..........................................................................................................................................................9:308
Bok (Slektsbok, Journal)................................................................................................................................................9:311
Slektninger......................................................................................................................................................................9:323
Liste over kildereferanser ..............................................................................................................................................9:327
Liste over hendelser .......................................................................................................................................................9:330
Liste over navn...............................................................................................................................................................9:333
Liste over personer.........................................................................................................................................................9:335
Liste over stedsnavn.......................................................................................................................................................9:339

2. utgave september 2005

5

TMG brukerhåndbok - Innhold
9.2.8.23
9.2.8.24
9.2.8.25
9.2.8.26
9.2.8.27
9.2.8.28
9.2.8.29
9.2.8.30
9.2.8.31
9.2.8.32

Liste over kildearkiv ......................................................................................................................................................9:340
Liste over kilder .............................................................................................................................................................9:341
Liste over hendelsestyper ..............................................................................................................................................9:344
Liste over forskningsoppgaver ......................................................................................................................................9:347
Liste over vitner .............................................................................................................................................................9:350
Stamtavle........................................................................................................................................................................9:353
Stamtavle - komprimert.................................................................................................................................................9:355
Prosjektinformasjon.......................................................................................................................................................9:356
Slektskap ........................................................................................................................................................................9:358
Statistisk rapport.............................................................................................................................................................9:360

9.3 VISUAL CHARTFORM (GRAFISKE SLEKTSTRE)...............................................................................................................9:363
9.3.1
Rapportdefinisjonsvindu for grafiske slektstre ...................................................................................................9:365
9.3.1.1
9.3.1.2

9.3.2

Slektstre, innstillinger/valgmuligheter ................................................................................................................................9:367
Skrive et slektstre til en fil ...................................................................................................................................................9:375

Redigere et grafisk slektstre i Visual Chartform ................................................................................................9:375

9.3.2.1
9.3.2.2
9.3.2.3
9.3.2.4
9.3.2.5
9.3.2.6
9.3.2.7

Administrere filer.................................................................................................................................................................9:375
Se på/ vise et slektstre ..........................................................................................................................................................9:376
Gjøre endringer i et slektstre................................................................................................................................................9:381
Redigere Komponenter........................................................................................................................................................9:383
Endre størrelse på Tegneareal/slektstre...............................................................................................................................9:399
Øke størrelsen på Tegnearealet ...........................................................................................................................................9:399
Skalér til komponenter.........................................................................................................................................................9:400

9.4 UTSKRIFTSTJENESTE FOR SLEKTSTRE (I USA)...............................................................................................................9:401
9.5 LYSBILDEVISNING ...........................................................................................................................................................9:403
9.5.1
Lysbildeordneren .................................................................................................................................................9:403
9.5.2
Lysbildeegenskaper..............................................................................................................................................9:405
9.5.3
Sikkerhetskopiere en lysbildevisning...................................................................................................................9:406
9.5.4
Spille av en lysbildevisning..................................................................................................................................9:406
9.5.5
Lysbildevisning; lysbildeframviser......................................................................................................................9:407
10

VEDLEGG .......................................................................................................................................................................10:408
10.1
VEDLEGG A - FEILSØKING.......................................................................................................................................10:408
10.1.1 Filreparasjon......................................................................................................................................................10:408
10.1.2 Feilmeldinger .....................................................................................................................................................10:408
10.1.2.1
10.1.2.2

10.1.3

Fatale feil......................................................................................................................................................................10:408
Andre feil......................................................................................................................................................................10:408

Utskriftsfeil .........................................................................................................................................................10:408

10.1.3.1
10.1.3.2

Utskrift av rapporter.....................................................................................................................................................10:408
Utskrift av grafiske slektstre........................................................................................................................................10:409

10.1.4 Ytelse, anbefalinger............................................................................................................................................10:409
10.1.5 Teknisk brukerstøtte...........................................................................................................................................10:409
10.2
VEDLEGG B – KILDEELEMENT OG KILDEGRUPPER.................................................................................................10:410
10.3
VEDLEGG C – BILDE- OG MEDIAFORMAT SOM STØTTES ........................................................................................10:413
10.4
VEDLEGG D - VARIABLER .......................................................................................................................................10:415
10.4.1 Variabler (Navne-etiketter) ...............................................................................................................................10:415
10.4.2 Variabler (i setningskontruksjoner i hendelser) ...............................................................................................10:415
10.4.2.1
10.4.2.2
10.4.2.3
10.4.2.4
10.4.2.5
10.4.2.6
10.4.2.7
10.4.2.8
10.4.2.9
10.4.2.10

10.4.3

Hovedpersoner .............................................................................................................................................................10:415
Foreldre.........................................................................................................................................................................10:416
Vitner............................................................................................................................................................................10:416
Dato ..............................................................................................................................................................................10:416
Sted ...............................................................................................................................................................................10:416
Alder.............................................................................................................................................................................10:417
Notat .............................................................................................................................................................................10:417
Navn- og stedsnavnvariabler i Notatfelt .....................................................................................................................10:418
Pronomen .....................................................................................................................................................................10:418
Roller ............................................................................................................................................................................10:418

Betingelsesvariable............................................................................................................................................10:419

10.4.3.1
10.4.3.2
10.4.3.3
10.4.3.4

En eller to hovedpersoner ............................................................................................................................................10:419
Lever eller ikke.............................................................................................................................................................10:420
Viktige merknader .......................................................................................................................................................10:420
Betingelsesvariabler i kilder ........................................................................................................................................10:420

10.4.4 Variabler for ukjente data .................................................................................................................................10:421
10.5
VEDLEGG E - ORDLISTE ..........................................................................................................................................10:422
10.6
VEDLEGG F – OVERSETTINGSARBEIDET.................................................................................................................10:431
11

STIKKORDREGISTER................................................................................................................................................11-432

2. utgave september 2005

6

TMG brukerhåndbok kap. 1 - Introduksjon
Kapittel

1

1

Introduksjon

Velkommen til The Master Genealogist (TMG) – sluttproduktet av mange års design og testing, som gir deg
det mest fleksible slektsforskerverktøyet tilgjengelig på en personlig datamaskin.
TMG begynte i 1986 som et personlig arkiveringsprosjekt – et tiltak for å organisere mengder av papirarbeid
som jeg hadde samlet i løpet av min egen slektsforskning. I årenes løp fikk programmet mange ansikter,
utviklet seg gjennom forskjellige programmeringsspråk, og tiltrakk seg oppmerksomhet fra mange
slektsforskerkolleger som oppmuntret meg til å gjøre det tilgjengelig for alle.
Gjennom miraklene i vår elektroniske tidsalder har TMG hatt fordelene av bidrag fra hundrevis av
slektsforskere over hele verden. En spesielt interessert gruppe av ”betatestere” har formet TMG til en
omfattende samling slektsforskerverktøy, nå også inkludert Visual Chartform som er en spesialmodul for å
produsere grafiske slektstre.
Gjennom denne prosessen har flere grunnleggende prinsipp styrt våre designbeslutninger. Kunnskap om
disse prinsippene kan hjelpe deg til å forstå hva TMG legger spesiell vekt på i sin håndtering av
slektsforskningsmessige tema. Vi ser de tre designprinsippene på følgende side som fundamentale kriterier for
et profesjonelt slektsforskerverktøy.
Akkurat som de slektsforskningsfaglige metodene utvikler seg, gjør også designprosessen for The Master
Genealogist det. Dagens versjon av TMG representerer et vesentlig framsteg i utviklinga av programvare for
slektsforskning, men det er bare ett trinn av mange spennende framskritt som kommer. Jeg oppmuntrer til din
deltakelse i denne prosessen og inviterer deg til å kontakte meg med kommentarer eller forslag for framtidige
forbedringer. Takk for din interesse i The Master Genealogist.

Bob Velke
President
Wholly Genes, Inc.
http://www.whollygenes.com
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Tittelside i original håndbok; USERS GUIDE:

Side 2 i original håndbok:
Wholly Genes, Inc.
5144 Flowertuft Court
Columbia, MD 21044
(410) 715-2260
© Copyright 2003, Wholly Genes, Inc. All rights reserved.
Printed in the United States of America.
Information in this document is subject to change without notice and does not
represent a commitment on the part of Wholly Genes, Inc. No part of this
book may be reproduced in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying and recording, for any purpose, without
the express written permission of Wholly Genes, Inc.
The Master Genealogist, TMG, Visual Chartform, and Wholly Genes are
trademarks of Wholly Genes, Inc.
Microsoft is a registered trademark and Windows is a trademark of Microsoft Corporation.
Family Gathering is a trademark of Palladium Interactive, Inc.
Family Origins is a registered trademark of Genealogy.com. The Family Origins for Windows software
is licensed property of Genealogy.com, and is Copyright © 1991-2001 by FormalSoft, Inc.
Family Tree Maker is a registered trademark of Genealogy.com.
Generations is a trademark of Genealogy.com; packaged and sold by Broderbund.
Legacy is a registered trademark of Millennia Corp.
Personal Ancestral File (PAF) is a registered trademark of the Corporation of the President of the
Church of Jesus Christ of Latter-DaySaints.
Roots IV and Roots V are trademarks of COMMSOFT, Inc.
Ultimate Family Tree is a trademark of The Learning Company Properties, Inc.
Visual Roots is a trademark of COMMSOFT, Inc.
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1.1

Orientering om norsk brukerhåndbok for The Master Genealogist

Denne håndboka for brukere av TMG er basert på original brukerhåndbok; "Users Guide".

Store deler av teksten er direkte oversatt, men det er også lagt til en del ekstra kommentarer for norske
forhold o.l. Dessuten er svært mange skjermbildekopier og eksempler på rapporter tatt med, disse finnes
ikke i originalen.
Hjelpsystemet for TMG er fortsatt engelsk når dette skrives, men det bør i stor grad være mulig å nytte
denne håndboka som en grei erstatning for norske hjelptekster.
1.2

Installasjon av TMG

Ved installasjon av TMG kan det fortsatt være engelske skjermbilder/vinduer med meldinger og
kontrollspørsmål som må besvares. Dette kapitlet gir en forklaring på tolking av disse og råd om svar som bør
gis under installasjonen. (Denne versjonen av brukerhåndboka skrives før alle deler av TMG er 100% oversatt
til norsk)
Installasjonen startes ved å kjøre installasjonsprogrammet, dvs. filen "tmg5setup.exe".
Første skjermbilde vises:

Forklaring til skjermbildet/vinduet:
Brukeren ønskes velkommen til installasjonsprogrammet som vil installere TMG på PCen
Det anbefales sterkt å avslutte alle andre windowsprogram før TMGs installasjonsprogram kjøres,
klikk evt. "Cancel" for å avslutte installasjonen og stopp andre program som kjøres, eller klikk "Next" for
å fortsette installasjonen av TMG
• Det advares om at programmet er beskyttet av copyright og at uautorisert reproduksjon kan resultere i
rettsforfølging
•
•
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Neste skjermbilde vises:

Forklaring til skjermbildet/vinduet:
• Her vises lisensavtalen, og denne må aksepteres før installasjonen kan fortsette
Neste skjermbilde vises:

Forklaring til skjermbildet/vinduet:
• Her vises den standardmappe/-folder som TMG vil bli installert i, og denne kan gjerne aksepteres
• Om en annen mappe/-folder ønskes, klikk på "Browse"-knappen for å velge denne
• Velg også om TMG skal installeres for alle brukere av denne PCen (som vist ovenfor) eller bare denne
brukeren
• Klikk "Next"-knappen for å gå videre i installasjonsdialogen
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Neste skjermbilde vises:

•
•
•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet:
Her opplyses det at installasjonsprogrammet kan lage sikkerhetskopier av alle filer som evt. blir erstattet
under installasjonen. Disse filene vil bli brukt om TMG seinere skulle bli avinstallert.
Svar Yes på dette spørsmålet
Godta den mappe som foreslås
Klikk "Next"-knappen for å gå videre i installasjonsdialogen
Neste skjermbilde vises:

•
•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet:
Her kan brukeren velge hvilke programkomponenter som ønskes installert, og det enkleste er å sørge for
at alle valg er haket av
HUSK spesielt å hake av det nederste valget "Language pack", som er språkmodulen med bl.a.
Bokmål og Nynorsk. Om dette glemmes vil ikke norsk språk kunne velges fra menyen, og programmet
må installeres en gang til
Klikk "Next"-knappen for å gå videre i installasjonsdialogen
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Neste skjermbilde vises:

•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
Her opplyses hvilken programgruppe TMG vil blir installert under, og dette valget bør godtas
Klikk "Next"-knappen for å gå videre i installasjonsdialogen
Neste skjermbilde vises:

•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
Dette er en melding om at installasjonen er klar til å starte
Klikk "Next"-knappen for å gå videre i installasjonsdialogen
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Neste skjermbilde vises:

•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
Dette er melding om at installasjonen er vellykket, noe som vanligvis tar opp til et minutt
Klikk "Finish" for å avslutte installasjonsprogrammet
Neste skjermbilde vises:

•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
Her opplyses det at PCen må restartes for å fullføre installasjonen av TMG
Dette skjer når du klikker "OK"-knappen, noe som anbefales
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Etter omstart av PCen starter du TMG igjen ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet eller velge TMG
fra Startmenyen.
Dette skjermbildet vises:

•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
Dette skjermbildet vises bare hvis TMG har vært installert på denne PCen før, f.eks. som demoversjon
med utløpt prøveperiode på 30 dager
Her kan programmet låses opp med den innkjøpte brukerkode ved å klikke på knappen "Unlock the full
version now", men opplåsing kan også gjøres via eget valg på Hjelpmenyen
Neste skjermbilde vises:

•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
Dette er skjermbildet for inntasting/registrering av brukernavn, epost og programkode/serienummer
Skriv inn riktige data og klikk "Unlock" for å låse opp TMG til fullversjon
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Neste skjermbilde vises:

•
•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
Melding om at installasjoner er fullført og vellykket
Takk for at du kjøpte The Master Genealogist
Klikk "OK"-knappen for å gå videre i installasjonsdialogen
Neste skjermbilde vises:

•
•

•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
TMG-installsjonen fortsetter direkte med å spørre deg hvordan du vil begynne
Valgene er:
o "Sample" = Demodatasettet (slektsdata i et prosjekt som følger med)
o "Select" = Velge et prosjekt (bare aktuelt hvis et TMGprosjekt finnes fra før)
o "Import" = Importere data (fra annet program eller en GEDCOMfil)
o "New" = Nytt prosjekt (starte et nytt prosjekt)
o "Exit" = Avslutte TMG (avslutte nå, starte igjen seinere)
Det anbefales sterkt å prøvekjøre demodatasettet Sample aller først for å lære de vanligste funksjoner
og rapportmuligheter i TMG (eller andre demodatasett som kan lastes ned fra www.tha.no )
Dette oppstartvinduet vises hver gang TMG startes, også på norsk etter at norsk språk er valgt via
Filmenyen
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Neste skjermbilde vises:

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
• Dette skjermbildet vises etter at installasjonen er avsluttet med valget "Sample" datasett foran
• Teksten i det minste vinduet er det første av mange Tips og Hint (disse vises på norsk etter at norsk språk
er valgt via Filmenyen)
• Klikk "Close" for å avslutte Tipsvinduet for denne gangen
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Neste skjermbilde vises:

•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
Dette er standardoppsettet av vinduer i TMG med datasettet Sample vist og engelsk språk valgt som
standard
Nå bør norsk språk velges, se neste vindu
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Neste skjermbilde vises, velg "File" på menyen:

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
• Her vises Filmenyen med det aktuelle valget for å aktivere norsk/Bokmål
Neste skjermbilde vises:

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
• Når norsk språk velges vises ei kontrollmelding om at menyene og skjermbildene vil bli konvertert til
norsk/NORWEGIAN
• Men det gjøres oppmerksom på at TMG offisielt selges som et engelskspråklig produkt, og at oversetting
til andre språk er et arbeid som pågår
• Svar Ja for å fullføre valget av norsk Bokmål eller Nynorsk (som er godt over 99% fullført når dette
skrives)
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Neste skjermbilde vises:

•
•

Forklaring til skjermbildet/vinduet foran:
Standardskjermbildet vises nå med norsk språk i menyene
Også rapportene har et valg av språk, bl.a. bokmål og nynorsk

Installasjon og oppstart av TMG er nå ferdig!
Prøv først ut TMG ved å bruke demodatasettet/demoprosjektene!
Lag etterhvert ditt første prosjekt ved å følge veiledningene i programmet (velg Nytt prosjekt
i Filmenyen, se eget kapittel om dette nedenfor) og bruk dette prosjektet som testprosjekt
seinere ved utprøving av TMG.
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1.3

Designprinsipp for TMG

1. Programmet skal tilpasse seg preferansene til den enkelte slektsforsker når det gjelder
slektsforskningsprosessen. Det skal basere seg på de mest anerkjente forskningsmetoder, men likevel akseptere
at det er like mange forskningsmetoder som det er forskere, og være så fleksibelt som mulig for å tilpasse seg
disse.
Spesielt skal det ikke diktere type eller mengde av data som ”skal” eller ”trenger ikke” registreres for hver
person.
2. Programmet skal godta at slektsforskning er en utviklingsprosess og at hvert gjennombrudd er resultatet
av innsamling og evaluering av bevismateriale. Det skal tjene som et fleksibelt arkiv for alt dette bevismaterialet
– heller enn konklusjonene – for å kunne være et verdifullt grunnlag for framtidige forskningsresultater. Det
skal anerkjenne at ”fakta” bare er slektsforskerens tolking av dagens bevismateriale og at disse ”fakta” kan
endres i morgen.
3. Det skal forstå at slektsforskerens mest verdifulle kapital er hennes/hans data. Det skal ikke ta
forskningsmessige beslutninger eller anta fakta som ikke finnes i bevismaterialet. Det skal muliggjøre komplette
og profesjonelle kildereferanser for hver enkelt dataenhet, og det skal ha datakvalitet som sin høyeste prioritet.
Sjøl om det skal framstå med et effektivt og intuitivt brukergrensesnitt, skal slike moment ikke vektes mer enn
ansvaret for dataintegriteten.
1.4

Forskjellen mellom versjonene Silver og Gold

Goldversjonen er topproduktet til Wholly Genes, Inc..
Silverversjonen har de samme dataregistreringsfunksjonene, men uten en del av de mer avanserte forskerog publiseringsverktøyene. En komplett sammenligningstabell finnes på hjemmesida til Wholly Genes
www.whollygenes.com
Om du har Silverversjonen og bestemmer deg for at du trenger Goldversjonen seinere, kan du gjøre dette
ved å velge Oppgrader til Goldversjonen fra Hjelpmenyen og følge veiledningen på skjermen.
1.5

Låse opp full programversjon

Når du kjøper TMG første gang, kan du bruke den som demoversjon med alle funksjoner i 30 dager.
Etter de 30 dagene må du låse den opp for å fortsette.
Om du kjøper TMG fra nettbutikken til produsenten i USA må du ha en e-postadresse som du skal oppgi i
dialogen med butikken. Om du bestiller per telefon er det ikke nødvendig med e-postadresse.
En opplåsingskode blir oppgitt av telefonoperatøren (men den kan sendes via e-post om ønskelig). Om du
kjøper i en forretning er e-postadresse ikke nødvendig. Et registreringskort med opplåsingskode vil finnes i
programboksen.
Når du starter programmet, vil du se et skjermbilde som forteller deg hvor mange dager som gjenstår av
prøveperioden. For å låse opp fra dette bildet, klikk Lås opp fullversjonen nå. En annen måte er å låse opp
demoversjonen fra Hjelpmenyen.
MERK: Etter opplåsing vil dette valget ikke lenger vises på menyen. Hvis du av en eller annen grunn ikke
fikk en opplåsingskode, kan du kontakte Wholly Genes, Inc.
Du kan kjøpe TMG (og få opplåsingskode) på Internett via http://store.whollygenes.com , via telefon +1877-TMG-FAMILY (864-3264) tollfritt i USA eller finn en lokal forhandler (for eksempel i Norge) via
http://www.whollygenes.com/dealers.htm
Kjøpsvilkår og pris i Norge finner du informasjon om på www.tha.no

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Unlock the Full Program

Help Menu
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1.6

Se etter programoppdatering på Internett

The Master Genealogist har en rask og enkel metode for å hente oppdateringer av programmet
regelmessig.
Velg Hjelp og “Se etter ny versjon av TMG” for å laste ned og installere oppdateringer for programmet.
Hvis oppdateringsfunksjonen finner en ny versjonsfil, vil denne bli lastet ned og installert automatisk.
Dette krever en aktiv internettforbindelse. Du kan også sette opp TMG (se Fil >Innstillinger
>Programinnstillinger >Oppstart) til å se etter oppdateringer automatisk ved bestemte intervall.
Utenfor TMG kan du bruke Start-menyen:
Programmer >The Master Genealogist v5 >Check for a program update.

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Check for an Update

1.7

Help Menu

Ancestry Genealogy Library

TMG versjon 4 kom med en ekstra CD-ROM som inneholdt Ancestry Genealogy Library(tm) (AGL), som
omfattet elektroniske versjoner av The Source, Red Book, en genealogiordbok m.m.
TMG versjon 5 selges for en lavere pris og inneholder ikke AGL. Men de som oppgraderte fra TMG
versjon 4 kan fortsette å bruke referansedatabasene innefra TMG versjon 5.
For nærmere instruksjoner om dette, se http://www.whollygenes.com og velg "FAQ" fra lista i øverste
høgre hjørne. Klikk så på "Using other features" for å finne svar på spørsmålet.
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Kapittel

2

2

Behandle registrerte data
The Master Genealogist inneholder persondataregistreringer (og tilhørende data som kilder), Datasett og
Prosjekt.
En persondataregistrering er en registrering av en enkelt person, og den inneholder all informasjon om
denne personen som slektsforskeren har lagt inn i programmet. Hver person har et Id-nummer tildelt
fortløpende ettersom personer legges inn i Datasettet. Nummeret identifiserer og skiller denne personen fra
andre i Datasettet, det har ingen annen betydning. Hver person må ha et primært navn og kan ha så mange
andre navnevarianter som nødvendig. Det primære navnet er det som brukes når rapporter tillater bare ett
navn inkludert. Det vises etter etiketten Navn i vinduet for Personvisning og i midten av vinduene
Familievisning og Trevisning.
Et Datasett er ei gruppe personposter (og tilhørende data) som brukeren ønsker å holde/lagre sammen. De
kan være alle medlemmene i en familie/slekt, eller et Datasett kan også inneholde personer som ikke er i slekt
med familien, eller som ennå ikke har fått bestemt sine slektskapsrelasjoner.
Mange slektsforskere har bare ett Datasett (som kan ha nesten 1 milliard personer, teoretisk sett) som sitt
hovedlager for slektsdata. Men det er mange ganger ønskelig å kunne sammenligne informasjonen i dette
Datasettet med andre data, slike som bidrag fra andre slektsforskere. For dette formålet kan forskeren
importere bidragene i separate Datasett. Det er ingen grense for antall Datasett som kan etableres.
Et Prosjekt består av mange relaterte filer, men identifiseres ved en enkel fil med filtype *.PJC. Det
inneholder ett eller flere Datasett og kan lagres på fritt valgt disk eller mappe. Personpostene i alle Datasett i et
prosjekt kan sammenlignes på skjermen uten å påvirke data i noen av datasettene. Sjøl om det ikke er noen
grense for antall prosjekt som TMG kan støtte, vil de fleste slektsforskere som arbeider mest med sin egen
slekt bare trenge ett. Flere prosjekt er mest nyttig for profesjonelle slektsforskere som ønsker å holde sine
kunders data helt atskilte.
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2.1

Prosjekt

Når du starter The Master Genealogist vil du se Velkommen-vinduet. Dette vinduet gir deg et valg om
hvilket prosjekt du vil arbeide med, nytt eller eksisterende.
Når du starter TMG for første gang er det ett prosjekt fra før, SAMPLE (eksempel-prosjektet), som har ett
datasett med navnet ”TMG SAMPLE dataset”.
Det er en god ide å klikke på [Eksempel]-knappen og få et innblikk i programmet før du begynner å
arbeide med dine egne data.
Velkommenvinduet i TMG:

2.1.1

Lage et nytt prosjekt

Når du er klar til å begynne å bruke dine egne data kan du velge [Ny] fra Velkommen-vinduet, eller du kan
velge Nytt prosjekt fra Filmenyen i TMG.
(Hvis du allerede har åpnet et prosjekt, f.eks. SAMPLE, vil du bli spurt om du ønsker å ”lukke gjeldende
prosjekt”. Om du svarer [Nei] vil gjeldende prosjekt fortsette å være åpent i et separat vindu, og bruke en
separat TMG.
Lag nytt prosjekt-vinduet åpner seg, og du skriver inn det navnet du har valgt for ditt nye prosjekt (prosjektnavn kan ikke inneholde mellomrom eller understrek-tegn som siste tegn.) TMG etablerer nå de nødvendige
filer for det nye Prosjektet i prosjekt-folderen. Deretter starter Veiviser for nytt prosjekt som vil lede deg
gjennom de få trinn som trengs for å komme i gang med et nytt prosjekt. Det nye prosjektet inneholder nå et
datasett med navnet ”Mitt datasett”, som du kan endre til et navn du foretrekker ved å bruke
Datasettordneren.
Før Veiviseren starter får du valget mellom å Importere data eller starte manuell Dataregistrering.
Når du velger alternativet Importere data starter Veiviseren for import av andre slektsdataprograms datafiler
direkte, eller via GEDCOM filformat.
Når du velger alternativet Dataregistrering starter Veiviseren for manuell inntasting av data, se figurene:
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Trinn 1: Velkommen

Trinn 2: Skriv navnet ditt (Veiviseren foreslår at du registrerer din nærmeste familie)
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Stedsnavnets enkeltfelt i prosjekt-veiviserens trinn 2 er City - County - State - Country som direkte oversatt
betyr By - Fylke - Stat - Land. Dette er TMGs måte å dele opp et stedsnavn på, de fire øverste nivåene (nivået
detalj er ikke vist her).
For norske forhold vi det være naturlig å bruke stedsnavnnivåene Bydel/Sogn - Kommune - Fylke – Land.
Trinn 3: Skriv fars navn

Prosjektetablering trinn 3 har engelsk ledetekst for fornavn (GivenName) og etternavn (Surname).
Ledetekstene kan oversettes til norsk ved å etabler en norsk navnstil (se stikkordlista).
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Trinn 4: Skriv mors navn

Trinn 5: Skriv inn dine foreldres bryllup

2. utgave september 2005

2:26

TMG brukerhåndbok kap. 2 - Behandle registrerte data
Trinn 6: Skriv inn kilden din

Trinn 7: Fullfør
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Veiviseren er fullført, dette er et skjermbilde som vises etter at Veiviserens 7-trinns serie av vinduer er
gjennomgått og aktuelle data er lagt inn:

2.1.2

Velge et eksisterende prosjekt

Når du har etablert mer enn ett prosjekt, kan du velge det du ønsker å bruke ved å klikke på [Velg] i
Velkommen-vinduet (se foran).
Fra Filmenyen kan du bytte til et annet eksisterende prosjekt ved å velge Åpne prosjekt eller ved å klikke på
åpne-ikonet lengst til venstre på Standard verktøylinje. Alle disse metodene tar deg med til Åpne_prosjektfilvinduet der du velger det prosjektet du ønsker.
Om det ønskede prosjektet vises nederst i filmenyen kan du klikke på prosjektnavnet som en rask måte å
åpne et prosjekt som nylig har vært brukt.
Du kan velge alltid å lukke gjeldende prosjekt når du velger et annet prosjekt, alltid å holde det åpent eller bli
spurt hver gang. Dette valget gjøres under Fil > Innstillinger > Program-innstillinger: Generelt. Mulige valg
på filmenyen er også Lukke, Slette, Kopiere og Slå sammen prosjekt og kjøre et prosjektsammendrag med
forskjellige statistiske fakta om prosjektet.

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
File Menu

Files and Folders
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2.1.3

Gi et prosjekt nytt navn

Du kan gi et prosjekt som ikke er i bruk nytt navn ved å velge Fil > Gi et prosjekt nytt navn, finne
prosjektet som skal omdøpes og skrive inn det nye navnet. Prosjektet blir flyttet til det nye navnet og det gamle
slettet.
2.1.4

Flerbrukermiljø

I et nettverk eller flerbrukermiljø kan du åpne det samme prosjektet med flere eksemplar av TMG, enten på
den samme datamaskina eller på forskjellige maskiner i nettverket.
Du vil få lov til å se på, redigere og legge til data fra hvert av TMG-eksemplarene, men vil ikke få redigere
den samme dataposten (hendelse, kilde, sted osv) samtidig. Hvis du redigerer en datapost med ett eksemplar av
TMG og du prøver å redigere den samme dataposten fra et annet, vil du få meldinga ”Denne posten er i bruk.
Vil du prøve om igjen?”. Velger du [Ja] vil samme melding bli gjentatt med mindre det andre TMGeksemplaret har lukka dataposten i mellomtida. Velger du [Nei] vil dataposten bli åpnet, men du kan ikke
redigere den, du kan bare se den og [Avbryt]e.
NB: Du kan også få samme melding om du starter to kopier av TMG på hver sin datamaskin og prøver å
redigere samme datapost som nevnt ovenfor.
Datapostlåsing hindrer en person i å overskrive endringer gjort av en annen person når den samme
dataposten er åpnet av mer enn en person samtidig.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Welcome to The Master Genealogist
Open Project Multi-User Environments
Close Project
Copy Project
Rename Project
Files and Folders
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Select Project
Delete Project
Merge Projects
Project Summary
File Menu
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2.2

Datasett

Etter at du har laget et datasett i ditt nye prosjekt, som beskrevet under Prosjekt, kan du legge til eller
importere andre datasett og behandle dem på forskjellige måter ved å velge Datasettordner fra Filmenyen.
2.2.1

Datasettordner

Datasettordneren, som du starter via filmenyen, lar deg kontrollere og behandle alle datasett i dine prosjekt.
Det øverste feltet i vinduet for Datasettordneren viser datasett-Id, status for om datasettet er
aktivert/deaktivert (hake av/på), navnet på hvert datasett og dato for når det ble importert i prosjektet. Låste
datasett kan ikke endres eller få lagt til nye data. Deaktiverte datasett er ikke synlige i Prosjektutforskeren eller
Søkelistene.
Midtfeltet i Datasettordneren viser full filbane for det markerte datasettet. Her vises også et fritekstfelt med
notater om datasettet, gjerne en beskrivelse av innholdet eller spesiell informasjon knyttet til hvert datasett.
Dette feltet kan leses og skrives i, og det har ubegrensa størrelse. Feltet kan inneholde informasjon som hjelper
deg å huske hvordan du fikk dette datasettet, hvem som var opprinnelig eier osv.
Datasettordneren åpnes i eget vindu:

Eksemplet er et demoprosjekt fra www.tha.no
Når et datasett importeres, vil forskerens navn og adresse (hvis den finnes i originalt datasett) bli importert
og lagt til slutt i Datasettnotatet.
På høgre side av Datasettordnerens vindu er ei gruppe knapper som brukes til forskjellige operasjoner. Når
knappene ikke er grået ut, kan du velge å Legge til eller Importere et nytt datasett; Redigere, Slette, Gi ny
nummerering, Aktivere, Deaktivere, Låse opp, Eksportere eller Oppdatere et eksisterende datasett; eller Slå
sammen to eksisterende datasett.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Set
Data Set Manager
Add Data Set
Data Set Name

Merge Data Sets
Files and Folders
File Menu
Memo for a Data Set
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2.2.1.1

Legge inn data manuelt

Hvis du velger [Legg til] i Datasettordneren vil Legg_til_datasett-vinduet komme opp:

Etter at du har lagt inn navnet som du ønsker å bruke på ditt nye datasett, vil TMG etablere de nødvendige
filene. Du kan velge å kopiere aktuelle datatyper, som Kilderegisteret med kategorier, maler og element;
Kildearkivregisteret; Hendelsestyperegisteret med globale setningsstrukturer og roller; Stedsnavnregisteret;
Flagg og Navn-/Stedsnavnstiler som har vært brukt i andre datasett i prosjektet.
Hvis du velger ikke å kopiere datatyper fra andre datasett eller hvis dette er det første datasettet i prosjektet,
må du legge dem inn manuelt. Start med å legge inn et kildeakiv og ei kilde som skal brukes for den første
personen. Du kan legge til en person fra Legg_til-menyen. Når du bruker Legg_til > Legg_til_person kan du
registrere all informasjon om denne personen som du har fra én kilde i samme skjermbilde.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Set Manager
Master Source List
Master Repository List
Master Tag Type List
2.2.2
2.2.2.1

Master Place List Add Person
Master Style List
Tag Entry Screen
Data Entry: Names

Import
Importveiviser

Hvis du velger [Import] fra Datasettordneren vil det første skjermbildet for Importveiviseren komme opp.
Dette er det samme som å velge [Import] fra Nytt_prosjekt-vinduet, fra Velkommen-vinduet eller fra
Filmenyen.
2.2.2.2

Trinn 1: Velkommen

Det første skjermbildet for Importveiviseren er Velkommen-vinduet. Velg Enkel veiviser dersom du er en
ny bruker og ønsker at Veiviseren skal gjøre valgene for deg. Velg Avansert veiviser om du ønsker å gjøre dine
egne valg om hvordan data skal importeres. Klikk [Neste >] for å fortsette.
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Importveiviserens trinn 1. Her velges metode, det lønner seg raskt å ta i bruk Avansert veiviser:

2.2.2.3

Trinn 2: Import fra…

Du kan importere data direkte fra følgende 10 program (+ GEDCOMfiler):
2.2.2.3.1

The Master Genealogist

2.2.2.3.2

Family Gathering

2.2.2.3.3

Family Origins

2.2.2.3.4

Family Tree Maker for Windows

2.2.2.3.5

Generations

2.2.2.3.6

Legacy

2.2.2.3.7

PAF

Du kan importere TMG 4.x eller tidligere filer, som har filetternavn *.TMG, eller TMG sikkerhetskopifiler,
som har filetternavn *.SQZ.
Filetternavnet er *.PRO. Sikkerhetskopifiler har *.SQZ.

Du kan importere Family Origins filer versjon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, som har filetternavnet *.FOW.
Sikkerhetskopifiler har *.ZIP.
Filetternavnet er *.FTW. Sikkerhetskopifiler har *.FBK.
Filetternavnet er *.UDS.
Filetternavnet er *.FDB. Sikkerhetskopifiler har *.ZIP.

PAF versjon 3.x har filetternavn *.PAF. Sikkerhetskopifiler har *.BAK Versjon 4 og 5.x har filetternavnet
*.PAF. Sikkerhetskopifiler har *.ZIP.
TMG kan importere PAF-filer fra alle tre versjoner og sikkerhetskopifiler fra versjon 4 og 5.

2.2.2.3.8

Roots IV and Roots

2.2.2.3.9

Ultimate Family Tree

2.2.2.3.10

Visual Roots

Filetternavnet er *.PRO. Sikkerhetskopifiler har *.SQZ.
Filetternavnet er *.PRO. Sikkerhetskopifiler har *.SQZ.
Filetternavnet er *.PRO. Sikkerhetskopifiler har *.SQZ.
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Importveiviserens trinn 2. Her velges den filtypen som skal importeres,
i dette tilfelle den tidligere versjon 4 av TMG:

Hvis et annet program enn de ovenfor nevnte har produsert dine data, blir det nødvendig å eksportere dem
til en GEDCOM-fil (versjon 4.0 eller 5.5) fra dette programmet og så importere GEDCOM-filen (med
filetternavn *.GED) i TMG. Det blir mer komplett og nøyaktig å importere direkte fra programmene nevnt
ovenfor enn å bruke en GEDCOM-fil. (Se emnet GEDCOM nedenfor.)
Fra den programlista som vises velger du det programmet som du vil importere data fra. Så velger du den
filen som skal importeres, om nødvendig ved å endre disk eller mappe for å finne filen. Veiviseren vil lese
gjennom datafilen og fortelle deg hvor mange personer som finnes i datasettet. Hvis den finner mer enn ett
datasett, vil den automatisk lese det første, men du kan velge hvilket du ønsker. I mange tilfelle må Veiviseren
oppdatere datasettet for å gjøre det kompatibelt med The Master Genealogist. Denne oppdateringa gjøres på
kopien av datasettet som vil bli importert i TMG, originalen blir ikke forandret.
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2.2.2.4

Trinn 3: Import til

Navnet på datasettet du har valgt vil vises i feltet ”Navn på dette datasettet” sammen med dato og
klokkeslett. Dette er et forslag til navn på det nye datasettet. Du kan la det være som foreslått, eller endre det.
Trinn 3: Importer til ...

Hvis du startet Veiviseren fra filmenyen eller Datasettordneren og et prosjekt allerede er åpent, som i
eksemplet ovenfor, kan du klikke på en radioknapp for å Legge datasettet til dette prosjektet eller Lage nytt
prosjekt.
Hvis du valgt å importere ved å klikke importknappen på Velkommen-skjermbildet, må du importere til et
nytt prosjekt fordi det ikke er noe prosjekt åpent nå. Skriv inn et navn på det prosjektet du vil importere dette
datasettet i og klikk <Tab> for å gå til det neste feltet. Prosjektet kan ha samme navn som et av datasetta i det,
eller det kan være helt forskjellig.
For eksempel, hvis du importerer et datasett med navnet NANSEN kan du kalle prosjektet NANSEN eller
NANSENslekta eller Mine Nansendata eller bare Mitt prosjekt.
Så skriver du inn mappenavnet der prosjektet er eller skal lagres. Du kan bruke Finn-knappen for å finne
mappa eller skrive inn navnet og taste <Linjeskift>. Om mappa er ny, vil TMG be deg bekrefte at du ønsker å
lage ei ny mappe. Velg [Ja].
Resterende importtrinn vil være forskjellige, avhengig av programmet som produserte de importerte data.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Import Wizard
The Master Genealogist Import
Family Gathering Import
Family Origins Import
Family Tree Maker Import
GEDCOM Import
GEDCOM Multi-Disk Series
Generations Import

Legacy Import
PAF Import
Roots IV or Roots V Import
Ultimate Family Tree Import
Visual Roots Import
Import - Tag Type Options
Import - Exhibit Log Options
Import - Finish
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2.2.2.5

Trinn 4: Ekstern multimediafil - valgmuligheter

Interne multimediafiler (Exhibits) vil alltid bli importert som interne multimediafiler, men når
importprosessen inneholder eksterne multimediafiler har du flere alternative valg for hvordan filene skal finnes
og importeres.
Trinn 4: Ekstern multimediafil:

I tilfelle den eksterne multimediafilreferansen er en ugyldig filbane, kan du be Veiviseren om å søke i en
bestemt mappe for å finne filene (som i eksemplet ovenfor). En slik alternativ filmappe gjelder alle typer
multimediafiler (bilder, lyd, video og tekst). Hvis filen fortsatt ikke kan finnes, vil lenkeadressa bli importert
uten endring.
Når den eksterne multimediafilen blir funnet, kan du velge å importere den som en intern fil, en
lenkeadresse til filens nåværende plassering, eller en kopi som kopieres og lenkes til ei mappe som du
spesifiserer med å klikke på [Velg mappe]-knappen.
MERK: En multimediafil må være merket primær i det opprinnelige programmet for komme inn i TMG
på den måten. Når en multimediafil vises i Vedleggsloggen vil en primær fil være merket med stjerne (*). Bare
primære bilder brukes når grafiske slektstre produseres.
2.2.2.6

Hendelsestyper, valgmuligheter

Importveiviseren leder deg gjennom de nødvendige trinn for å tilordne hendelsestyper som var
brukerdefinerte i det originale slektsdataprogrammet til en passende Hendelsestype i TMG. Hendelsestyper
som er de samme eller tilsvarer Hendelsestypene i TMG har allerede blitt tilordna.
NB: Det er viktig å forstå at en Hendelsestype, som Fødsel, i ett datasett ikke nødvendigvis har identiske
karakteristika med de som har samme navn i et annet datasett. Hvert datasett beholder sine egne karakteristika,
også når de kombineres i ett Prosjekt.
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Ved import av GEDCOMfil gir trinn 5 diverse valgmuligheter:
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Flere valg i trinn 6:

GEDCOMimport trinn 7, her tilordnes hendelsestypene som er funnet i GEDCOMfila til de
aktuelle hendelser i TMG med brukerens fulle kontroll og evt. tilpassinger:

Her vises import av DIS-Norges testfil, hendelsen _BING er manuelt endret til Bingo.
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2.2.2.7

Ordne stedsnavn

Når du importerer data via GEDCOM, fra Legacy eller Family Tree Maker (FTM) er et av valgene Ordne
stedsnavn.
Du velger dette alternativet om du ønsker å gjøre en full kontroll av stedsnavn ved slutten av
importprosessen for å sikre at elementene i hvert stedsnavn legger seg i det riktige stedsnavnfeltet (Detaljnavn,
Bygd/Sokn, By osv.). Dette valget er sterkt å anbefale, siden GEDCOMformatet er svært unøyaktig i sin
behandling av de enkelte deler av stedsnavn. Men denne ryddejobben kan være tidkrevende, så når importen er
avsluttet, kan du også bruke Stedsnavnregisteret til (over tid) å ordne de forskjellige deler av stedsnavna som
evt. er feilplassert i sine datafelt.
Se avsnittet om Stedsnavnregisteret i kapitlet Vise data for mer informasjon om dette.
2.2.2.8

Avslutte

Hvis du har laget et nytt prosjekt, vil dette som standard ikke bli åpnet etter importen. Ønsker du å åpne det
nye prosjektet automatisk, klikk ned-pila og velg enten ”Lukk gjeldende prosjekt og åpne det importerte
prosjektet” eller ”Åpne det importerte prosjektet i et separat vindu”.
Du vil så bli bedt om å bestemme om du ønsker at det nye datasettet skal være Låst eller Ulåst. Hvis du
importerer et datasett fra en annen slektsforsker og formålet ditt bare er å bruke det for sammenligning, velg
[Låst]. Hvis du ønsker å endre innholdet i datasettet, velg [Ulåst]. Såsnart et datasett er blitt ”ulåst”, kan det ikke
låses igjen eller oppfriskes, så velg forsiktig. Hvis du lar datasettet være låst, kan du låse det opp på et seinere
tidspunkt i Datasettordneren.
Datasettet blir importert i det angitte prosjektet. Tida det tar å importere vil variere avhengig av størrelsen på
datasettetfilen, typen data som er inkludert, importinnstillingene og din datamaskin.
Du bør nå kontrollere ditt nye TMG-datasett for å sikre deg at det har blitt korrekt importert. Hvis det ikke
er korrekt, kan du slette det nye datasettet fra Datasetbehandleren og prøve importen igjen med andre
importinnstillinger inntil du har oppnådd en tilfredsstillende import.
2.2.2.9

Import, kontrollistefil

Når en import er avsluttet, vil du bli tilbudt å lese en rapport over de importerte postene/data og eventuelle
problem som kan ha forekommet under importen. Om du leser rapporten like etter avsluttet import eller ei, så
kan det bli aktuelt å se på den seinere. Filen blir lagret i samme filmappe som prosjektet og har samme navn
som prosjektet med filetternavn *.LST. Hvis TMG er installert med standardoppsett vil filbane være slik:
C:\Programfiler\The Master Genealogist\Projects\Prosjektnavn.lst.
Du kan lese den med TMGs Tekstbehandler (Tekstredigering på Verktøymenyen), Windows WordPad eller
andre tekstbehandlere.

Du er nå klar til å begynne å bruke ditt nye datasett!

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Import
Import Wizard

Import from…
Select Folder
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2.2.3
2.2.3.1

Eksport
Eksportveiviser

Velg Fil > Eksport... fra menyen for å starte Eksportveiviseren, som vil lede deg gjennom de nødvendige
trinn for å esportere dine data. Du kan eksportere én person, ei gruppe av personer (Fokusgruppe) eller et helt
Datasett til et av de følgende filformat eller program:
ASCII (*.txt)
ASCII kommaseparert (*.txt)
ASCII mellomromseparert (*.txt)
ASCII tabulatorseparert (*.txt)
Data Interchange Format (*.dif)
GEDCOM (*.ged)
Lotus 1-2-3, Rev. 1-A (*.wks)
Lotus 1-2-3, Rev. 2.x (*.wk1)
Lotus Symphony 1.0 (*.wrk)
Lotus Symphony 1.10 (*.wr1)
Microsoft Excel regneark (*.xls)
Microsoft Excel v5.0 (*.xls)
Microsoft Multiplan v4.01 (*.mod)
Symbolic Link (sylk)
System Data Format (*.sdf)
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
File Menu
GEDCOM Export

2.2.3.2

Export
Focus Group

Export Wizard

GEDCOM-eksport

Hvis programmet du vil eksportere data til kan importere TMGfiler direkte, så bruk absolutt denne metoden
heller enn GEDCOM, som har begrensninger i omfang og nøyaktighet.
Om mottakende program ikke kan importere TMG-filer direkte, bør du følge disse trinn for å produsere ei
GEDCOM fil:
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Fra Fil-menyen, velg Eksport. Eksportveiviserens vindu vil komme opp, se vinduene trinn 1-7 nedenfor.
Trinn 1: Startvinduet for eksport av data, f.eks. til GEDCOMfil:

Trinn 2: Velg eksporttype GEDCOM:

Dette eksemplet viser aktuelle valg for å eksportere data til DIS-Norges DIStreff, en database for søk
etter sammenfallende data fra flere slektsforskere.
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Trinn 3: Konfigurasjoner, flere brukervalgte eksporttyper kan settes opp og lagres for seinere
gjenbruk:

Her defineres en ny konfigurasjon med navnet "DIStreff", se øvrige valg i neste trinn.
Trinn 4: Hvilke personer skal eksporteres?

Her er valgt "Alle personer", men mulighetene til å velge ut enkelt grupper av personer er store, f.eks.
ved bruk av Prosjektutforsker eller Fokusgrupper o.a.
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Trinn 5: Valgalternativ, innstillingsvindu 1:

For DIStreff er det bare aktuelt med avdøde personer, se haken foran "Ta ikke med detaljer for
personer som lever". I tillegg kan det lages utvalgsfilter for f.eks. personer født før år 1900.

Informasjon om de forskjellige valgalternativene:
(Bare valgene for DIStreff er haket av i vinduene)
Mål:
Versjon: Standardversjon er GEDCOM 5.5.
Du kan også velge GEDCOM 4.0, Personal Ancestral File (tm), Ancestral File(tm), eller Temple Ready (tm).
For å velge en GEDCOM-versjon klikker du på nedpila til høyre for feltet Versjon, markerer den riktige
versjonen og klikker med musa.
Tegnsett: Standard er ANSEL. Du kan også velge ANSI eller IBMPC.
For å velge et tegnsett klikker du på nedpila til høyre for feltet Tegnsett, markerer den riktige versjonen og
klikker med musa.
ANSI tegnsett er praktisk å bruke fordi alle Windowsprogram kan vise norske spesialbokstaver æøå som
normalt, noe som ikke er tilfelle for ANSEL tegnsett.
Diverse:
Id-nummer:
Når Id-nummer er valgt vil hver persons Id-nummer bli eksportert til GEDCOMfilen med en REFNhendelse (tag). På denne måten vil mange program (inkl. TMG) bevare det originale nummersystemet etter
importen.
Notater:
Denne avkryssingsrammen gir brukeren muligheten til å inkludere Notater i GEDCOM-filen. Dette vil føre
til en økt GEDCOM filstørrelse, og enkelte program kan noen ganger ignorere dem.
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Eksterne filer:
Når denne muligheten velges, vil TMG finne og eksportere eventuelle data fra eksterne filer som det er
referanser til fra Notatfeltet. For å peke til en ekstern fil, må Notatfeltet starte med et utropstegn (!) fulgt av
filbane og filnavn.
Kilder:
Når denne muligheten velges, vil disse kildedata bli eksportert til GEDCOMfilen.
MERK: hvis kildedetaljfeltet er splittet, vil bare CD1 (kildereferansedetalj 1) bli eksportert.
Kvalitetsgrader:
Når denne muligheten velges, blir kildekvalitetskoder eksportert i den grad de støttes av GEDCOM. Dato-,
Sted- og Notatkvalitet blir eksportert med en QUAY-kode (tag) med ett nivå høyere (vanligvis 4) enn kilden
som de refererer til.
Kildenivå: (SOUR-nivå)
Når denne muligheten velges, blir kildekvalitetsverdier (QUAY) eksportert med samme nivå som kilden de
refererer til for å tilfredsstille visse importerende program.
Navn NPFX/NSFX:
Når denne muligheten velges, blir navns prefiks (for eksempel Dr.) og suffiks (for eksempel Jr.) gitt egne
koder samt plass på NAME tag (navn-hendelse)-linja.
Ta ikke med detaljer for personer som lever:
Når denne muligheten velges, vil alle navn (unntatt primærnavnet) og øvrige hendelser for personer som
har LIVING-flagget (LEVER-flagget) = Y eller ? bli utelatt.
Trekk ut gjenkjennelige notater som hendelser:
Når denne muligheten velges, vil notater som kjennes igjen av TMG bli eksportert som hendelser/tags.
Eksterne bilde- og lydvedlegg:
Kryss av for denne hvis det finnes eksterne bilder eller lydfiler som trenger å bli eksportert.
Eksporter kildereferansefeltet:
Kryss av for denne hvis kildereferansefeltet er i bruk.
Klikk [Neste] når du er ferdig.
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Trinn 6: Innstillingsvindu 2

Brukeren kan her velge hvilke hendelser som skal eksporteres, f.eks. bare Fødsel, Ekteskap og Død. I
eksemplet ovenfor er alle hendelsestyper haket av, likeså alle Navnevarianter og alle
Hendelsesvarianter.
Hendelsestyper:
Dette valget gir brukeren mulighet for å eksportere bare de hendelsestyper som det importerende
programmet antas å kunne tolke. Noen få program håndterer bare fødsel, giftemål, død og begravelser. Det er
best å utelate andre data i filer som er tenkt importert i slike program.
Du kan velge Ingen, Alt/Alle eller Valgte. Hvis du velger Valgte, vil ei liste med Hendelsestyper komme opp
(se ovenfor). For å merke eller avmerke en hendelsestype, marker den og klikk [Merk] eller [Fjern merking].
For å merke eller avmerke alle hendelsestyper klikker du [Merk alle] eller [Fjern alle merkinger].
Navn:
Du kan velge å eksportere bare primære navn eller alle navnevarianter. Dette valget gir slektsforskeren
muligheten til å ekskludere fra eksportfilen alle navn unntatt det primære for hver person. Sjøl om
GEDCOMstandarden sier at primært navn skal listes opp først, er det kjent at enkelte program ignorerer alle
navnevarianter unntatt det siste navnet i lista. Denne funksjonen er konstruert for å hjelpe til å unngå
mistolkinger ved overføring av data til slike program.
Hendelser:
Du kan velge å eksportere bare primære hendelser eller alle hendelser. Dette valget bestemmer om
ikkeprimære hendelser (for eksempel flere versjoner av samme hendelse) skal eksporteres. Noen program er
kjent for å bli forvirret av slike data.

Klikk [Neste] når du er ferdig.
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Trinn 7: Valgalternativ, innstillingsvindu 3:

Eksporter referansefelt som:
Dette valget gir mulighet for å eksportere data i Referansefeltet (på Personvisningsvinduet) etter
slektsforskerens foretrukne bruk av feltet:
( ) Ancestral File # (AFN)
( ) Referanse (REFN)
( ) Social Security # (SSN)
Referansefeltet kan tilpasses til brukerens eget private nummer-system om ønskelig.
Eksklusjon
Vise ekskluderte data
Ekskludér-markøren (en bindestrek) er konstruert for å kunne undertrykke utskrift av visse datafelt når
plassen er begrenset. Hvert stedsnavnfelt, for eksempel, som innledes med en bindestrek vil ikke bli vist på
Personvinduet og vil bli ekskludert fra eksport og rapporter, men er fortsatt synlig på
Hendelsesregistreringsvinduet. Velg dette alternativet for å eksportere eller skrive ut ekskluderte data.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Exclude Information.

Vise sensitive data
Når dette alternativet velges, vil alle data som er omsluttet av Sensitivitets-markører {som her} bli tatt med i
utskrifter. Sensitivitets-markører {klammeparenteser} er tiltenkt brukerens eventuelle behov for å unnlate å
vise/skrive ut visse data i visse sammenhenger.
Sensitive data støttes i kildemaler (lange, korte og bibliografi) og for kildeelement.
Med parentes:
Når sensitiv informasjon er tatt med i utskrifter, vil klammeparentesene bli fjernet fra denne informasjonen
med mindre dette alternativet er valgt.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Sensitivity Brackets

2. utgave september 2005

2:45

TMG brukerhåndbok kap. 2 - Behandle registrerte data
Maks. GEDCOM linjelengde:
Du kan spesifisere maksimal lengde av linja. Standardlengde er 80 tegn, må være mellom 20 og 234 tegn.
Stedsnavn
Du kan merke av hvilke av Stedsnavn som skal eksporteres, om komma skal eksporteres når et stedsnavnfelt
mangler, og, hvis “Komma hvis mangler” er valgt, kan du spesifisere om blanke tegn foran eller bak navnet
skal fjernes (kan ha blitt lagt inn i data ubevisst).
Klikk [Neste] for å fortsette.
Trinn 8: Avslutte

Klikk [Fullfør] for å begynne Eksporten.
Sluttresultatet i det viste eksemplet foran blir filen "DIS99999.GED" som kan videresendes til DISNorge for import i DIStreff-databasen.
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2.2.3.3

GEDCOM, orientering om LDS/Mormonerne

GEDCOM (GEnealogical Data COMmunications) er en protokoll utvikla av “Family History Department
(FHD) under the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige) for å
standardisere overføringer av genelaogidata mellom slektsforskere. Sjøl om denne standarden støttes av de
fleste moderne slektsdataprogram, er det viktig for slektsforskeren å vite at GEDCOM ikke løser innebygde
forskjeller mellom disse programmene. På grunn av TMGs svært fleksible datahåndteringsmuligheter, vil
overføring av et TMG-datasett til et annet program uansett medføre noe tap av data.
Dataelement som ikke støttes av importerende program vil generelt bli ignorert under importen. Dette
omfatter vanligvis navnevariasjoner, ikkeprimære hendelser, datakonflikter, brukerdefinerte flagg, notater,
kilderefeanser, kilder, kildekvalitet og kildearkiv.
Et antall datatyper som støttes av TMG er ikke støttet eller blir endret av GEDCOMspesifikasjonene. Av
denne grunn vil også en GEDCOMoverføring mellom to brukere av TMG medføre uunngåelige tap av data.
Detter inkluderer brukerdefinerte hendelsestyper, utradisjonelle slektsrelasjoner, foreldre med ukjent kjønn,
ugifte foreldre, kildearkiv, forskningsoppgaver og kilder til kilder m.fl.
Det er mange forskjellige versjoner av GEDCOM i utstrakt bruk av slektsdataprogram. GEDCOM 4.0 og
GEDCOM 5.5 er offisielle versjoner som støttes av TMG for import og eksport.
Flere mellomversjoner som GEDCOM 5.0 - 5.4 har vært brukt av kommersielle slektsdataprogram, men var
ikke godkjent for kommersiell bruk av FHD og vil kanskje ikke bli akseptert av TMGs importrutine. I de fleste
slike tilfelle vil brukeren som skal eksportere data finne andre alternativ som lager GEDCOMfiler spesielt for
PAF™ eller Roots III™, som begge vil bli gjenkjent av TMG.
Mange program hevder å være kompatible med en eller annen offisiell versjon av GEDCOM, men den
årvåkne bruker vil finne en stor variasjon mellom implementeringene også blant disse programmene. For å
unngå mistolkinger og minimalisere tap av data ved GEDCOM filoverføring bør slektsforskeren overvåke
overføringsprosessen nøye og granske de importerte data grundig for å finne eventuelle feil.
Av disse og andre grunner vil vi sterkt fraråde bruk av GEDCOM som en arkiveringsmetode. For
sikkerhetskopiering og overføring av data til andre TMGbrukere er det mye mer pålitelig og omfattende å
overføre de aktuelle TMG-datafiler eller sikkerhetskopier (*.SQZ-filer).
Ta gjerne kontakt med Wholly Genes Technical Support for spørsmål eller problemer med GEDCOM
dataoverføring.
En komplett kopi av GEDCOMspesifikasjonen kan fås fra:
GEDCOM Coordinator - 3T
Family History Department
50 East North Temple
Salt Lake City, UT 84150
http://www.familysearch.org
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
GEDCOM: Multi-Disk Series
Realign Place Names

GEDCOM: Import GEDCOM: Export
Tags: GEDCOM
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2.3

Språk

Hvis du valgte å installere Språkmodulen når du installerte TMG (se kapittel Introduksjon om
installasjonen), kan du velge mellom ti språk. Disse språkene er: Engelsk, Engelsk2, Fransk, Tysk, NorskBokmål, Norsk-Nynorsk, Nederlandsk, Afrikaans, Dansk, og Italiensk.
Det er også mulig å skape sine egne variasjoner eller helt egne språk. Ved valg av et annet språk enn engelsk
må du være klar over at språkvalg stadig er under arbeid og at brukerstøtten og Hjelpsystemet foreløpig bare er
tilgjengelig på engelsk. Velg Fil > Språk for å velge det språket du ønsker. Standardvalget er engelsk, så du
trenger ikke å gjøre noe om du ønsker å bruke dette.
The Master Genealogist gir mulighet for å skreddersy betegnelser inne i programmet i det valgte språket.
Ord og fraser som kan endres er: skjermbildeetiketter, skjermbeskjeder og standard betegnelser i rapporter. Du
kan bruke denne funksjonen for å tilpasse noen betegnelser i skjermbildet eller i en rapport, eller for å
oversette nesten alle betegnelser til et helt nytt språk. Hendelsesnavn kan ikke endres her, men du kan legge nye
hendelsestyper til i hendelsestypelista. Data, inkludert data i Notatfeltet må skrives i det språket de skal
fremkomme.
Språkmenyen:
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2.4

Sorteringsrekkefølge

Sorteringsrekkefølgen bestemmer hvilken rekkefølge bokstavene i ditt foretrukne alfabet vil opptre i lister.
Det er nødvendig å endre sorteringsrekkefølgen for å sortere diakritisk (for eksempel omlyd, osv.)[Diakritisk
sortering er sortering etter uttale] riktig.
Dine valg i Fil > Innstillinger > Gjeldende Prosjekt > Annet er: NEDERLANDSK, GENERELL,
TYSK, ISLANDSK, MASKIN, NORSKDANSK, SPANSK, SVENSKFINSK, og UNIQWT. Du trenger
ikke å gjøre noen endringer dersom du bruker engelsk språk. GENERELL gjelder engelsk og alle andre språk
som ikke er opplistet. Etter å ha endret sorteringsrekkefølgen er det nødvendig å lage nye indekser i Prosjektet
(Fil > Vedlikehold > Lag ny indeks).
Sorteringsrekkefølge velges i dette vinduet::

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Language
Customize Language
Add Language
Edit Language

Current Project Options: Other
Reindex
Tag Type List
Reindex
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2.5
2.5.1

Vedlikehold
Lage ny indeks (sortering)

Data kan bli sortert (eller “indeksert”) i henhold til forskjellige alfabetiseringsregler, se kapittel
Sorteringsrekkefølge foran. Indekseringsmønsteret reflekterer internasjonale standarder for behandling av
aksenter og lydskrift. Velg Fil > Vedlikehold > Lag ny indeks hvis du har disse behovene. Gjeldende
Prosjekt vil bli reindeksert. Dine data vil forbli uendrede.
2.5.2

Optimere

Ved å optimere dine prosjekt med jevne mellomrom vil du hjelpe til å redusere størrelsen på filene ved å
eliminere poster som ikke trengs lenger. Husk at Optimering kun fungerer på gjeldende prosjekt. Dersom du
har flere prosjekt må du optimere disse enkeltvis.
Velg Fil > Vedlikehold > Optimer for å utføre denne operasjonen. Slettede poster, inkludert personer,
hendelser, kilder, kildearkiv; ubenyttede mediafiler i Lysbildevisning; også dupliserte stedsnavnposter, vil bli
eliminert og plassen frigjort. Stedsnavnposter må være identiske i alle felt, inkludert Stiler. Denne funksjonen vil
ikke fjerne ubenyttede poster hvor en StartDato, SluttDato, Kommentar, eller Kort stedsnavn har blitt
registrert.
Mengden av spart plass for datafiler og Lysbildevisning blir vist når Optimeringsprosessen er ferdig.
Eksempel på resultat av Optimering:

2.5.3

Kontrollere filintegriteten

Mens du arbeider med dine prosjekt kan forskjellige ting skje som har en uheldig virkning på dine filer. Du
kan oppleve strømbrudd, PC-feil, osv. TMG gir deg denne muligheten til å kontrollere filintegriteten til
TMGfilene i det gjeldende Prosjektet.
Velg Fil > Vedlikehold > Kontroller filintegriteten for å bruke denne funksjonen. (Dersom du har brukt
en tidligere versjon av TMG vil du kjenne denne prosessen som Repair.)
Dersom du har eksterne vedlegg og vil at programmet skal finne de som ikke er i standardmappen eller på
en annen måte mangler, marker Søk etter manglende eksterne multimediefiler. Trykk [Spesifiser mappene for
søket] for å velge de mappene hvor vedleggene kan befinne seg. Vinduet Liste over mapper vil åpnes. Når du
er ferdig med å velge mapper klikk på [OK].
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Maintenance

Reindex

Optimize
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2.6

Innstillinger

Funksjonen Innstillinger, som er tilgjengelig fra filmenyen når et Prosjekt er åpent, tillater deg å tilpasse
mange deler av programmet. Standardverdier er allerede valgt for alle innstillingene, så du trenger ikke å bruke
denne funksjonen før du trenger å gjøre en endring. Imidlertid vil det være en god ide av og til å ta en kikk for å
se hvilke muligheter som er til: Avansert kan du spesifisere hvor spesielle filer (for eksempel multimedieobjekt,
sikkerhetskopier) skal ligge på ditt system dersom du ikke vil bruke standardplasseringene. Dersom du gjør
disse endringene må du være klar over at nye filer vil bli lagret på denne plasseringen, men gamle filer vil ikke
bli flyttet, og vil derfor ikke bli funnet når de trengs fordi systemet kun vil lete etter dem på den nye
plasseringen. Dersom du ønsker at alle filene av en bestemt type skal finnes på samme plass må du flyttede
gamle filene ved hjelp av Windows Utforsker. Vinduet for Innstillinger kan også åpnes fra mange
høyreklikkmenyer i programmet, slik som Prosjektutforsker og Hendelsesrammen.
2.6.1

Programinnstillinger

På de følgende sider vises samtlige skjermbilder for alle innstillingsmuligheter i TMG, både på programnivå
og prosjektnivå.
Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Generelt:

Her velges bl.a. datoformatet som brukes i skjermbildene.

Formatet dd.mm.åååå er mye brukt i norsk, og vil vise datoene som 23.11.1814 o.l.
Det finnes foreløpig ikke noe datoformat med tekstlig månedsnavn og punktum etter datoen, som
dette: 23. november 1814.
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Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Oppstart og avslutning:

Det anbefales sterkt å hake av for kontrollspørsmålet om sikkerhetskopi!
Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger, Dataregistrering:

Velg "Avansert Dataregistreringsmodus" for bl.a. å få tilgang til å justere etiketter for navn, Roller,
Stilliste, Vitner og Setninger. Også skriftstørrelsen i kommentar/notat-felt kan tilpasses her.
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Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger, Skjermtips:

Skjermtips er nyttig for nybegynnere!
Men de kan skrus av når du ikke trenger dem lenger.

Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Lysbildevisning:

Disse innstillingene gjelder Lysbildeordneren, se denne under Verktøy.
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Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Lister:

Vertikale linjer gir lettleste og ryddige lister.
Her velges også Søkeliste, enkel eller utvidet versjon. Den enkle er mye raskere.
Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Spørsmål/Advarsler:

Mange kontrollspørsmål er lærerike for begynneren, men mange kan etter hvert skrus av.
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Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Prosjektutforsker:

Prosjektutforskeren kan f.eks. vises med 8 punkts skrift og Idnr.
Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Hendelsesramme:

Hendelsesramme kan gjerne vise udaterte hendelser på topp og vise barna.
Ofte er det praktisk å vise om det er Vedlegg til hendelsen, men det er ikke haket av i dette eksemplet.
Det er også mulig å vise om det er Oppgaver eller Vitner til hendelsen.
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Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Brukerdefinerte stiler:

Brukerdefinerte stiler lagt inn her blir grunnlaget for nye datasett eller prosjekt.

Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Rapporter:

Vanlig brukte utskriftsfiltyper kan hakes av, f.eks. PDF og ANSI tekst.
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Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Farger:

TMG har omfattende og fleksible muligheter for bruk av farger

Vinduet Innstillinger, Programinnstillinger Nytt prosjekt innstillinger:
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2.6.2

Gjeldende prosjektinnstillinger

Vinduet Innstillinger, Gjeldende prosjektinnstillinger Generelt:

Her kan slektsforskeren legge inn sin personlige informasjon, som bl.a. kan skrives ut i mange
rapporter.
Vinduet Innstillinger, Gjeldende prosjektinnstillinger Farger:

Individuelle fargevalg for hvert prosjekt er mulig
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Vinduet Innstillinger, Gjeldende prosjektinnstillinger Stedsnavn:

Vinduet Innstillinger, Gjeldende prosjektinnstillinger Avansert:

Her bør plassering av sikkerhetskopi- og bildefiler for dette prosjektet angis. Det er praktisk å skrive
sikkerhetskopiene til harddisk først, og deretter kopiere videre til f.eks. ekstern USB-disk.
Størrelsen av minibilder (forminsket visningsutgave av original) angis også i dette vinduet.
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Vinduet Innstillinger, Gjeldende prosjektinnstillinger Annet:

Her velges bl.a. riktig sorteringsrekkefølge for norske data; NORSKDANSK.
[Tilbake til standard]-knappen i Innstillinger-vinduet (nederst til venstre) gir deg muligheten til å tilbakestille
programmet og/eller prosjektet til sine standardinnstillinger hvis du har gjort innstillinger som du ikke lenger
ønsker.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Preferences
Program Options: Startup and Exit
Data Entry: Places
Program Options: Item Tips
Play Slideshow
Program Options: Prompts
Program Options: Project Explorer
Program Options: Custom Styles
Program Options: Other
Current Project Options: General
Color Window
Current Project Options: Other
Select Folder

Program Options: General
Program Options: Data Entry
Place Field Labels
Program Options: Slideshow
Program Options: Lists
Surname Capitalization
Program Options: Tag Box
Program Options: Reports
Custom Style Modification
Current Project Options: Color
File Menu
Current Project Options: Advanced
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2.7

Sikkerhetskopiering

Du vil bli spurt om du ønsker å sikkerhetskopiere Prosjektet ditt hver gang du avslutter programmet, hvis du
ikke har valgt å skru av dette kontrollspørsmålet.

Dersom du velger å sikkerhetskopiere vil programmet fortsette med å komprimere ditt gjeldende
Prosjekt (gjennomsnittlig komprimering 80%), skrive, kontrollere, kjede og formatere disketter dersom
det er nødvendig. Sikkerhetskopifilene får som standard etternavn SQZ og lagres på den disken og/eller
mappen som er valgt i Innstillinger under Gjeldende Prosjekt: Avansert. Sti og mappe valgt her er den
som blir standardvalg heretter. Endring av standarden her vil ikke endre stien/mappa til eksisterende
sikkerhetskopier.
Du kan også velge å sikkerhetskopiere dine data til enhver tid inne fra programmet ved å velge Fil > Lage
Sikkerhetskopi..
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Backup…

File Menu

Current Project Options: Advanced

Her følger noen skjermbilder fra dialogen mellom TMG og Brukeren ved sikkerhetskopiering:
Sikkerhetskopiering Trinn 1, Sikkerhetskopitype:

Normalt er det nok å lage sikkerhetskopi av prosjektfilene som vist ovenfor.
Alle øvrige tilpassinger og innstillinger kan gjenskapes av brukeren når behovet oppstår.
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Sikkerhetskopiering Trinn 2, Data:

Det er praktisk å skrive sikkerhetskopien til harddisk først, se eksempelet over.
Deretter må sqz-filen kopieres videre til CD, minnepenn USB, e.a.
Filnavnet kan brukerstyres eller beholdes som foreslått av TMG.
Sikkerhetskopiering Trinn 3, Innstillinger:

Her er det valgt å ta med merkinger og filterdefinisjoner i tillegg til prosjektfilene.
De øvrige tilpasningselementer og programelementer tas ikke med i sikkerhetskopien ovenfor, men
dette er et fritt brukervalg.
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Sikkerhetskopiering Trinn 4, Sikkerhetskopiegenskaper:

Kopiering til andre media enn disketter er blitt mer vanlig, f.eks. til CD eller ekstern harddisk,
minnepenn USB m.fl
2.7.1

Gjenopprette sikkerhetskopi

Velg Fil > Gjenopprette Sikkerhetskopi for å gjenopprette et prosjekt fra en sikkerhetskopi. Du vil bli bedt
om å angi navn og lokalisering av sikkerhetskopien og navn og plassering som skal brukes for det
gjenopprettede Prosjektet. Hvis du angir et eksisterende Prosjektnavn så vil du få en overskrivningsadvarsel om
at gjeldende data vil bli overskrevet av det gjenopprettede datasettet. Du vil ha muligheten til å velge et annet
navn dersom du ønsker det. Du vil også få muligheten til å spesifisere om du ønsker å gjenopprette eventuelle
eksterne multimediafiler.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Restore…

Overwrite Warning

File Menu
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2.8

Prosjektutforskeren

Prosjektutforskervinduet brukes for å gi et godt overblikk over alle personnavn og Datasett i det gjeldende
Prosjektet.
Vis Prosjektutforskervinduet ved å velge Vindu >Prosjektutforsker
eller klikk på Prosjektutforskerknappen under menylinja:

Prosjektutforskeren ovenfor er sortert på Fornavn,
det er også mulig å sortere på Etternavn mfl.
Dersom Vis Id-nummer er avkrysset i Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Prosjektutforsker, vil
hvert navn bli etterfulgt av vedkommende persons Id-nummer, se eksemplet ovenfor. (Innstillingsvinduet kan
åpnes ved å høyreklikke i Prosjektutforskeren og velge Innstillinger.)
Dersom Prosjektet inneholder mer enn ett Datasett, kan personer bli identifisert med både nummeret på
Datasettet (som angitt i Datasettordneren) og deres individuelle Id-nummer i hvert Datasett. (f.eks. 2:14
indikerer personen med Id-nummer 14 i Datasett 2) (Datasettordneren kan åpnes ved å høyreklikke i
Prosjektutforskeren og velge Datasettordner.)
Prosjektutforskeren angir også hvor mange navn som vises, om et navn er primært (merket med en stjerne),
hvilke fødsels- og dødsdatoer som har blitt registrert, og om en person har ektefelle og eller barn. I dette siste
tilfellet vil et klikk på plusstegnet utvide posten til å inkludere disse. Det er også en valgfri indikator som viser
om Datasettet er låst og ikke kan derfor endres.
Dersom du foretrekker å ha primærnavna uthevet med fet skrift, i stedet for med en stjerne så kan dette
valget gjøres i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger > Prosjektutforsker.
(Høyreklikk i Prosjektutforskeren for å velge Innstillinger på en rask måte.)
All den overnevnte informasjonen hjelper til med å identifisere en person og til å gjøre sammenligninger
mellom Datasett.
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Prosjektutforskeren gir muligheten til å identifisere en eller flere personer som kan søkes etter på Internett
eller som kan kopieres eller flyttes mellom datasett.
Det er veldig praktisk å definere en Layout der Prosjektutforskeren vises fast og er knyttet til de andre
vinduene, se dette eksempelet:

Prosjektutforskeren som fast vindu til venstre:

Når ny person markeres i Prosjektutforskeren vil personens detaljerte hendelser, ektefelle, bilde, søsken og
barn vises i de andre vinduene.

Prosjektutforskeren kan også filtreres på mange kriterier, f.eks. på personer som har mer enn 5 barn:
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Filtreringsfunksjonen i Prosjektutforskeren, og ellers i TMG, bruker også metoden ”spørring utfra
eksempler” som vises her:

Dette enkle filteret finner personer født i Oslo.
Se også emnet Prosjektutforsker i kapitlet Søke i data, Vinduer i kapitlet Vise og skrive ut data, og Legg til
personer i kapitlet om Registrere data.
Se også emnet Flytt person og Kopier person i kapitlet Registrere data.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Project Explorer
Window Menu

Filter the Project Explorer
Move Person(s)

Clear the Project Explorer Filter
Copy Person
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Kapittel

3

3

Bruke TMG
Du kan enten bruke tastaturet (<Tabulator>, <Ctrl>+<Tabulator>, piltaster og spesielle
tastekombinasjoner) eller musa for å bevege deg rundt på skjermen.

3.1
3.1.1

Menysystemet
Menylinjer og nedtrekksmenyer

Alle skjermbilder i TMG har en menylinje øverst som gir tilgang til de aktuelle operasjonene for det enkelte
skjermbilde eller vindu. Alle ord på en menylinje inneholder en menyoverskrift som kontrollerer en
nedtrekksmeny med flere valg.
Med musa peker du på menyoverskriften og klikker med den venstre museknappen. Gjør et valg på
nedtrekksmenyen ved å utheve valget og slippe museknappen.
I tillegg til å klikke med musa på menyvalget kan du også trykke <Alt> for å få opp menylinja. Flytt mellom
menyoverskriftene ved å bruke høyre- og venstre piltast, og trykk <Enter> for å se nedtrekksmenyen. Du kan
også bruke hurtigtasten – den understrekede bokstaven (vanligvis den første, men denne metoden virker ikke
fullt ut med norsk språk) på menyen.
TMGs nedtrekksmeny Verktøy og standardlayout, Detaljvindu + Barn + Søsken:

DNA-logg er en mulighet for å registrere DNA-prøver for en person, i første omgang fra to laboratorier i
USA.
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Forskningsforslag fra GenSmarts er et nytt tilleggsprogram (se demoversjon her
http://www.whollygenes.com/gensmarts.htm ) som vil analysere dine data og gi råd om videre
forskningsarbeid, hvor og hvorfor. Foreløpig bare relevant for USA-slekt.
Statsforkortelser er mest aktuelt for statene i USA, men kan også nyttes for norske forhold om brukeren
ønsker å definere/nytte kortnavn på fylkene. (Det er ikke kjent om det finnes en offisiell forkortelse for norske
fylker, bortsett fra den gamle bilbokstaven)
3.1.1.1

Hurtigmenyer (Høyreklikk)

Ved å klikke med høyre museknapp kan du nesten overalt i programmet få opp en hurtigmeny med
forskjellige valg. Ved å høyreklikke på en hendelse i hendelsesrammen i personvisningen får du for eksempel
disse valgene:
Rediger den hendelsen (dvs. vise Hendelsesregistreringsvinduet), endre visningen til Personvisning,
Familievisning eller Slektstrevisning, Filtrer for hendelser av denne typen, Filtrer for primære
hendelser, Filtrer for FEDB hendelser (Fødsel, Ekteskap, Død, Begravelse), Filtrer for ikke-bevitnede
hendelser, Vis tidstavlehendelser, Vis faner, Vis skjermtips på Personvisning, Slå av eller på Merking,
Vise flere eller færre linjer for hver hendelse eller endre Innstillinger.
For å avslutte en menylinje uten å gjøre et valg kan du trykke <Esc> eller <Alt> på tastaturet eller klikke
med musa et sted utenfor menyen.
Høyreklikkmenyen i hendelsesfeltet i vinduet Detaljer:

2. utgave september 2005

3:68

TMG brukerhåndbok kap. 3 - Bruke TMG
3.1.1.2

Snarvei/Hurtigtast

Mange valg på nedtrekksmenyene har en snarvei (også kalt hurtigtast) listet ved siden av seg, for eksempel en
tastekombinasjon som <Ctrl>+<P> (det vil si hold ned <Ctrl> og trykk <P>) eller en funksjonstast som
<F4>. Disse kan brukes for å velge uten å åpne en menylinje.
3.2

Bruke TMG med tastaturet

The Master Genealogist har flere forskjellige funksjoner for å gjøre forflyttinger rundt i Datasettet enklere.
Disse funksjonene er tilgjengelige fra Personvisning, Familievisning og Slektstrevisning, i Detaljvinduet og fra
Søskenvinduet, Barnevinduet og Flaggvinduet.
3.2.1

Hurtigtaster

Understrekede bokstaver gir mulighet for hurtige hopp rundt i menyene ved å bruke <Alt>-tasten sammen
med den understrekede bokstaven når du står i Hovedmeny-linja, eller med bokstaven alene inne i en
nedtrekksmeny. Funksjonstaster brukes også i programmet. Disse tastene er reservert for spesielle funksjoner.
3.2.1.1

Funksjonstaster

<F1>

Hjelp

<F2>

Vis Søkeliste eller Søk etter kjente verdier (avhengig av markørens plassering)

<F3>

Repetér forrige registrering i dette feltet (i Hendelsesregistreringsfeltet)

<F4>

Lage en ny hendelse, kildereferanse, kilde eller kildearkiv

<F5>

Redigere hendelse, kildereferanse, kilde eller kildearkiv

<F6>

Slette hendelse, kildereferanse, kilde eller kildearkiv

<F7>

Utvide Notatfeltet (med markøren i Notatfeltet)

<F9>

[OK] eller [Lukk]

MERK: <F9> virker ikke i Filvalg- og Fargevalgvinduene, dvs. Åpne prosjekt, Lagre rapport,
Merke

3.2.1.2

<F10>

Åpne Menylinja

<F11>

Kalender

<F12>

Forskningsdagbok

<Ctrl>+<F3>

Repetisjonsliste med de forrige registreringer (i Hendelsesregistreringsfeltet)

<Ctrl>+<F6>
Fokusgruppe)

Hoppe mellom åpne vinduer (Detaljer, Barn, Søsken, Flagg, Prosjektutforsker,

<Ctrl>+<F12>

Vedleggslogg

Hopp-taster

Andre hurtigtaster tillater deg å endre visning av gjeldende person; gå til Personvisning, Familievisning og
Slektstrevisning, returnere til sist viste person, gå til en person ved å bruke Id-nummeret, eller gå til den person
hvis navn er uthevet i Hendelsesvinduet.
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<Ctrl>+<P>

Hopp til Personvisning for den uthevede personen

<Ctrl>+<Y>

Hopp til Familievisning for den uthevede personen

<Ctrl>+<T>

Hopp til Slektstrevisning for den uthevede personen

<Ctrl>+<L>

Hopp til sist viste person

<Ctrl>+<I>

Hopp til en person ved å bruke Id-nummeret

<Ctrl>+<Enter> Hopp til den person hvis navn er uthevet i Hendelsesvinduet, eller til [Mor] eller
[Far] når hendelsesetiketten er uthevet
3.2.1.3

3.2.1.4

Spesielle tastekombinasjoner

<Ctrl>+<A>

Merking

<Ctrl>+<K>

Bokmerkeordner

<Ctrl>+<N>

Nytt Prosjekt

<Ctrl>+<O>

Åpne Prosjekt

<Ctrl>+<R>

Slektskapskalkulator

<Ctrl>+<S>

Returnér til siste Bokmerke

<Ctrl>+<\>

(backslash) Slå Tidstavler av og på

Andre taster

<Esc>

Escape/Avbryt

<Ctrl>+><Venstre Pil>

Forrige person i Prosjektutforskeren

<Ctrl>+><Høyre Pil>

Neste person i Prosjektutforskeren

<Meny>

Høyreklikkmenyen i dataregistreringsfeltet

<Ctrl>+<Insert>

Kopiér

<Ctrl>+<C>

Kopiér

<Shift>+<Insert> Sett inn
<Ctrl>+<V>

Sett inn

<Shift>+<Delete> Slett
<Delete>
3.2.1.5

Slett

Visninger og dataregistreringsvinduer

Flytt ned med en av disse tastene:
<Pil ned>
<Høyre Pil>
<Tabul
ator>
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Flytt opp med en av disse tastene:
<Pil opp>
<Venstre Pil>
<Shift>+<Tabulator>
Flytt til andre sider
<PgDn>
<PgUp>
Flytt mellom sider linje for linje
<Pil ned>
<Pil opp>
3.2.1.6

Alfabetisk eller numerisk sorterte rullelister

Skriv de første bokstavene eller sifrene i valgt post (inkrementelt søk).
3.2.1.7

Dialogrammer

Dialogrammene dukker opp på forskjellige steder i programmet for å la deg velge, bekrefte eller avbryte
handlinger. Du må avslutte en dialogramme, enten ved å velge et passende valg eller ved å trykke <Esc>, for å
kunne fortsette å bruke TMG.
Det brukes flere forskjellige metoder for å presentere valgene i dialogrammene:
Trykk-knapper slik som [Lukk]
Den handlingen som er tilegnet knappen utføres så snart den er valgt.
Avkryssingsrute [X]

Dersom avkryssingsruta inneholder en X så er variabelen satt. Variabelen kan endres ved hjelp av
musa. Det kan velges mer enn en rute i hver gruppe samtidig.

Valgknapp
Dersom en valgknapp inneholder en prikk så er knappen valgt. Slå valget av og på med musa. Kun en
ramme i hver gruppe kan bli valgt samtidig. Når du velger en knapp vil eksisterende valg slettes, akkurat
som på en bilradio.
Pop-up
En ramme inneholdende en rulleliste med forskjellige valg. Denne er ofte skyggelagt til venstre og under.
Flytt skrivemarkøren for å markere et valg og klikk.
Tekstramme
Tekstrammene dukker som oftest opp som et hvitt felt med sorte bokstaver.
Flytte rundt i en dialogramme
I alle dialogrammer vil <Tabulator> knappen flytte skrivemarkøren fra felt til felt og
<Shift>+<Tabulator> flytter skrivemarkøren bakover. Mellomromtasten eller <Enter> brukes for å
velge.
3.2.1.8

Bokmerker

Du kan merke gjeldende skjermbilde/vindu for enkelt å kunne returnere seinere. Dette gir deg muligheten til
å fokusere på en person eller en familie samtidig som du viser skjermbilder for relaterte personer.
<Ctrl>+<K>

går til Bokmerkeordneren

<Ctrl>+<S>

returnere til siste Bokmerke

Se også avsnittet om Bokmerker senere i dette kapitlet.
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Bokmerkeordneren kan legges på verktøylinja (her i midten øverst):

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
User Interface
Edit Menu
Menu System

3.3

Navigation
Error Messages
Warning Screens

Navigation using the Keyboard
Help with Help
Bookmark

Mus

Her følger noen generelle tips og noe spesifikk informasjon om hvordan du kan bruke musa i forskjellige
deler av programmet.
3.3.1

Navigering

Du kan på en enkel måte bevege deg rundt i programmet ved hjelp av en mus. Du kan utheve, velge, trekke
ned menyer, flytte vinduer og avbryte. Den enkleste måten å lære seg hvordan du kan komme deg rundt ved
hjelp av musa er ved å eksperimentere. Forsøk å klikke på forskjellige steder på skjermen for å se hva som
skjer! Vær spesielt oppmerksom på hvilken del av hvert utvalg du må trykke for å få respons. I de fleste tilfeller
vil du trykke på den understrekede bokstaven eller tallet, navnet på et utvalg eller valg-knappene vist med små
rammer eller sirkler.
I mange tilfeller (men ikke alle) er et museklikk ensbetydende med <Enter> eller <Linjeskift>, noen ganger
er du nødt til å bruke piltastene eller <Tabulator> for å flytte tekstmarkøren og deretter klikke med musa for å
velge et spesielt emne.
3.3.1.1

Nedtrekkmenyer

Du kan klikke på menynavnet på hovedmenylinja, deretter kan du klikke igjen på den aktuelle kommandoen
i menyen du ønsker.
Du kan også flytte musa til den menyen du ønsker, trykke ned venstre museknapp og, mens du fortsetter å
holde knappen nede, flytte uthevingen til den kommandoen du ønsker og slippe knappen for å velge.
3.3.1.2

Personvisning

Når du starter programmet første gang vil du se Personvisningen. Dette er stedet hvor navn,
slektsforbindelser og hendelser vises.
Endre fokusperson
For å gå til en annen person kan du dobbeltklikke på et hvilket som helst navn i Navn/Sted-kolonnen
i Hendelsesvinduet i Personvisning.
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Hendelser
Ved å klikke på ethvert sted bortsett fra Navn/Sted-kolonnen i en hendelse (slik som Bosted,
Ekteskap, Begravelse etc.) vil du åpne Hendelsesregistreringsvinduet for hendelsen.
Personvisning i Detaljvinduet med Standard layout:
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3.3.1.3

Familievisning

I Familievisning vil du ved å dobbeltklikke på et hvilket som helst navn flytte denne personen til [Proband]posisjonen oppe til venstre. All vist informasjon vil endres i samsvar med dette. Ved å klikke på [Neste] vil
bildet endres til en evt. annen ektefelle for Probanden. Barna og foreldrene til de forskjellige ektefellene vil bli
vist. Dersom Probanden ikke har flere ekteskap så vil [Neste]-knappen være grået ut.
Familievisning i Detaljvinduet:

Familievisning med små verktøylinjeknapper og en layout tha1024_PDSB fra www.tha.no
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3.3.1.4

Trevisning

I (Slekts)Trevisning vil du ved å dobbeltklikke på et navn tegne opp treet på nytt med den valgte personen i
Probandposisjonen i midten. I Barnevinduet og Søskenvinduet for denne Probanden kan du også
dobbeltklikke for å tegne et nytt tre med denne personen som Proband.
Ved å klikke på [Neste] vil bildet endres til en evt. annen ektefelle for Probanden ( og barn og søsken).
Dersom Probanden ikke har flere ekteskap så vil [Neste] knappen være grået ut.
For å bytte til en annen visning så klikker du på Personvisning, Familievisning eller Slektstrevisningfanen.
Trevisning i Detaljvinduet:

Trevinduet har egne knapper bak de eldste anene som har fler aner. Ved klikk på pila vil hele anetreet flytte
seg én generasjon til venstre.

2. utgave september 2005

3:75

TMG brukerhåndbok kap. 3 - Bruke TMG
3.3.1.5

Flytte rundt i skjermbilder og vinduer

De fleste skjermbilder er satt sammen av vinduer som deler opp skjermen. Du kan velge (i Vindusmenyen)
å vise enhver kombinasjon av følgende vinduer: Detaljer, Barn, Søsken, Flagg, Bilde, Fokusgruppe og
Prosjektutforsker.
or å flytte mellom de forskjellige vinduene i et skjermbilde kan du trykke på ønsket vindu, eller trykke
<Ctrl>+<F6>.
Noen skjermbilder og menyer har mer informasjon som kan vises. For å rulle opp og ned, eller til høyre og
venstre, kan du klikke på passende piler i rullefeltet til høyre og nede på skjermen. Ved å velge pilen og holde
venstre museknapp nede vil du rulle kontinuerlig. Slipp knappen for å stoppe.
3.3.1.6

Vinduer og dialogrammer

Noen ganger etter at du har aktivert et vindu i et skjermbilde klarer du ikke å se hele vinduet uten å flytte det.
For å flytte et vindu plasserer du musa på det blå feltet øverst i vinduet, trykk ned venstre museknapp og hold
den nede. Vindusrammen vil bli stiplet. Mens knappen holdes nede trekkes vinduet ved å flytte musa. Slipp
museknappen når vinduet er i ønsket posisjon. (Dersom et vindu ikke beveger seg så kan det være i maksimal
størrelse. Dobbeltklikk på det blå feltet øverst i vinduet og du vil kunne flytte det som nevnt over.)
For å avslutte en dialogramme eller et vindu kan du bruke en av følgende metoder:
- Klikk på [X] knappen i øvre høyre hjørne.
- Klikk på en av knappene i dialogrammen, for eksempel [Avbryt], [Lukk] eller [OK].
- Velg Avslutt på Fil menyen.
- Klikk på et blankt område på skjermen.
3.3.2

Verktøylinjer

Noen verktøylinjer (Vis > Verktøylinjer) kan brukes for raske hopp i programmet. Hold musepekeren over
hver knapp for å se dens hensikt.
3.3.2.1

Standard verktøylinje

Denne verktøylinja har disse funksjonene:
Åpne prosjekt
Finn person med Id-nummeret
Søkelista
Siste valgte person
Legg til ny person
Hurtigsøk på Internett
Forskningsdagbok
Vedleggsloggen/Multimediafiler
3.3.2.2

Hurtigsøk (verktøylinje)

Når verktøylinja for hurtigsøk er aktivert kan du flytte til den første personen hvis etternavn begynner med
den bokstaven du velger. Når Prosjektutforskeren er koblet til de andre vinduene kan du lokalisere personer i
Prosjektutforskeren ved å klikke på bokstaven for etternavnets første bokstav. Prosjektutforskeren vil flytte til
den første personen hvis etternavn begynner med den valgte bokstaven og alle de andre vinduene vil bytte til
den samme personen. Bruk pilknappene for å finne riktig person.
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Alle verktøylinjene aktivert og vist samtidig med innstillingsvalget "små knapper":

3.3.3

Knytte Prosjektutforskeren til andre vinduer

Høyre-klikk i Prosjektutforskeren og velg "Knytt Prosjektutforskeren til andre vinduer".
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Navigation

3.4

Mouse

View Menu

Toolbars

Bokmerker

Mens du beveger deg rundt i dine data gir The Master Genealogist deg en Bokmerkefunksjon hvor du kan
lagre en person for å kunne komme raskt tilbake. Bokmerker samarbeider med Prosjektutforskeren. Et
Bokmerke gjør det enkelt å returnere til skjermbildet til en spesiell Person uten å måtte lete denne opp igjen.
Bokmerkene er uavhengige av om du står i Personvisning, Familievisning eller Slektstrevisning.
3.4.1

Bokmerker; verktøylinje

Verktøylinje for Bokmerker (Vis > Verktøylinjer> Bokmerker) har verktøy slik at du kan åpne
Bokmerkeordneren og sette et bokmerke for gjeldende person.
For å sette et bokmerke for gjeldende person ved hjelp av bokmerke-verktøylinja klikker du på Sett
bokmerke på denne personen-knappen. Gjeldende person vil da bli lagt til Bokmerkelista.
For å åpne Bokmerkeordneren klikker du på Åpne Bokmerkeordneren-knappen.
Merknad: Du kan ha så mange bokmerker du ønsker, men i Bokmerkeordneren vil bare de siste 25
bokmerkene vises. Lista på Bokmerke-verktøylinja er kun begrenset av skjermstørrelsen.
Bokmerker, verktøylinja:

3.4.2

Bokmerkeordneren

I Bokmerkeordneren kan du legge til og slette bokmerker. For å åpne Bokmerkeordneren kan du trykke
<Ctrl>+<K>, klikke på Åpne_Bokmerkeordneren-knappen på Bokmerke-verktøylinja som beskrevet over,
eller ved å velge Vis > Bokmerker > Bokmerkeordner.
For å legge til et bokmerke fra Bokmerkeordneren klikk på [Legg til]. Gjeldende person vil bli lagt til i
bokmerkelista.
For å slette bokmerker kan du velge [Slett alt] for å slette alle eller utheve et bokmerke og velge [Slett] for å
slette ett bokmerke.
Bokmerkene forblir satt selv om du avslutter TMG, slik at du kan bruke dem igjen.
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3.4.3

Bruk av bokmerker

For å legge til et bokmerke kan du enten bruke verktøylinja for bokmerker eller Bokmerkeordneren som
beskrevet over.
For å slette et bokmerke må du bruke Bokmerkeordneren som beskrevet over.
For å gå til det sist brukte bokmerket i denne sesjonen trykker du <Ctrl>+<S> eller velg Vis > Bokmerker
> Gå til siste bokmerke.
For å finne en bokmerket person klikker du på nedpilen til høyre på verktøylinja for Bokmerker, velg
personens navn og slipp museknappen eller uthev navnet nederst på Vis > Bokmerker-vinduet.
Bokmerkeordneren:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Navigation

3.5

View Menu

Bookmark Toolbar

Bookmarks

Avslutte, gå tilbake

De fleste vinduer i TMG kan bli lukket ved å klikke på [X]-knappen i øvre høyre hjørne. Mange har også
knapper som kan brukes for å avslutte, for eksempel [Avbryt], [Lukk] eller [OK]. I tillegg kan du alltid angre
ved å trykke [Esc] knappen på tastaturet.
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Kapittel

4

4

Vise data
Dersom du har importert data fra et annet program vil dette kapitlet hjelpe deg med å finne de igjen i The
Master Genealogist og å forstå strukturen til programmet. Dersom du starter et nytt Prosjekt eller Datasett så
vil det antakeligvis være best å hoppe over dette kapitelet og gå direkte til kapitlet Registrere data. Når du har
registrert noe data kan du returnere hit for å oppdage forskjellige måter å se på dataene.

4.1

Verktøylinjer

Du kan velge (Vis > Verktøylinjer eller høyreklikke på en Verktøylinje) å vise noen eller alle Verktøylinjer
på skjermen slik at du enkelt kan utføre en funksjon uten å gå via en meny. Verktøylinjer kan bli ”festet” like
under Hovedmenyen eller langs en av sidene på skjermen. Verktøylinjene kan også plasseres ”flytende” et
annet sted på skjermen.
Plassér musepekeren over et ikon på en Verktøylinje for å se hvilken funksjon den har.
For å flytte en Verktøylinje klikker du på kanten og drar den med musa.
For å ”feste” en Verktøylinje flytter du den til området rett under Hovedmenyen eller langs kantene på
skjermen.
For å Frigi en Verktøylinje trekker du den bort fra sin plass. Når Verktøylinja er fri vil navnet vises øverst på
Verktøylinja.
Prosjektutforskeren (se nedenfor) har sin egne urørlige Verktøylinje.
Alle verktøylinjer er her aktivert og plassert øverst på skjermen:

4.1.1

Verktøylinje Standard

Standard Verktøylinje inneholder noen av de mest brukte funksjonene fra de forskjellige menyene, som
knappen for å åpne et prosjekt, finne en person ved hjelp av Id-nummer eller Søkeliste, returnere til sist viste
person, legge til en ny person, søke på Internett og gå til Forskningsdagboka eller Vedleggsloggen.
Verktøylinje "Standard":
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4.1.2

Verktøylinje Layout

Verktøylinja for vindusoppsett/-layout inneholder knapper for å vise tilgjengelige vinduer (Prosjektutforsker,
Detaljer, Flagg, Barn, Søsken, Bilde og Fokusgruppe). Disse knappene gjør det samme som å krysse av for
disse valgene på Vindusmenyen, men fortere. Denne Verktøylinja lar deg også lagre en egen layout (eller flere)
ved å gå til Layoutordneren (Dette er det samme som å velge Vis > Layout > Ordne layouter) eller
gjenopprette en lagret layout (det samme som å velge Vis > Layout > og klikke på ønsket layout.)
Verktøylinje "Layout":

4.1.3

Verktøylinje Hurtigsøk

Verktøylinja for enkelt søk lar deg på en hurtig og enkel måte lokalisere personer i Prosjektutforskeren ved å
klikke på den bokstaven som ønsket etternavn begynner på. Prosjektutforskeren vil flytte til den første
personen hvis navn begynner på denne bokstaven.
Verktøylinje "Hurtigsøk":

4.1.4

Verktøylinje Bokmerker

Verktøylinja for bokmerker har verktøy som gir deg mulighet til å sette og returnere til bokmerker. Se emnet
Bokmerker i kapitelet Bruke TMG.
Verktøylinje "Bokmerker":
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4.1.5

Verktøylinje Rapporter

Verktøylinja for rapporter er en rask måte å generere eller se en forhåndsvisning av noen av rapportene i
Rapportmenyen.
MERK: Forhåndsvisning av rapporter gir deg en rask og enkel måte å skrive ut en rapport som f.eks.
Fortellende personrapport. Men du har ingen mulighet til å gjøre endringer i rapportoppsettet bortsett fra
skrivervalg. Rapportene inneholder ikke sluttnoter/fotnoter, bibliografi, indeks, innholdsfortegnelse, osv.
Kilder blir inkludert i en forhåndsvist rapport dersom det er markert for dette i Hurtigtips.
Verktøylinje "Rapportering":

4.1.6

Verktøylinje Hendelsesredigering

Verktøylinja for Hendelsesredigering inneholder alle verktøyene du trenger for å legge til, slette og filtrere
hendelser; for å merke/fjerne markering av primære hendelser (alle innstillingene i Rediger menyen); eller for å
slå Tidstavler av og på i Hendelsesvinduet (også tilgjengelig i Verktøy menyen).
Verktøylinje "Hendelsesredigering":

4.1.7

Verktøylinje Tekstredigering

Verktøylinja for tekstredigering gir deg rask tilgang til redigeringsfunksjonene: klipp, kopier, lim, angre, gjøre
om igjen og stavekontroll. Du kan også liste verdier som sist er registrert i et felt (<F2>), repetere siste feltverdi
(<F3>) eller liste de siste femten verdiene (<Ctrl>+<F3>).
Verktøylinje "Tekstredigering":

4.1.8

Verktøylinje Brukerdefinert

En brukerdefinert Verktøylinje (Vis > Verktøylinjer > Tilpass) kan inneholde de knappene du ønsker,
f.eks. knapper for å skifte mellom Bokmål og Engelsk. De knappene du bruker mest kan plasseres sammen på
denne Verktøylinja. Du kan for eksempel lage en knapp som skriver ut en spesiell rapport som du bruker ofte.
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Verktøylinjeordneren:

Verktøyknapp for norsk bokmål lagt inn

Brukerdefinert verktøylinje for Norsk og Dansk språk lagt inn (nederst til venstre):

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Custom Toolbar
Load a Specified Accent Definition
Custom Toolbar - List of Timelines

Custom Toolbar Manager
Custom Toolbar - List of Tag Types
Run a Report of a Specific Name
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4.1.9

Verktøylinja i Prosjektutforskeren

Verktøylinja øverst på Prosjektutforskeren inneholder knapper som tillater deg å flytte til forrige person eller
neste person i lista, søke i Prosjektutforskeren, repetere et tidligere definert søk, filtrere Prosjektutforskeren og
oppheve filteret. Se også avsnittet om Prosjektutforskeren i kapitlet om Vinduer.
Prosjektutforskeren filtrert med brukerdefinert filter "engebretsen2":

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
View Menu

4.2

Toolbars

Filter the Project Explorer

Files and Folders

Vinduer

Du bestemmer selv hvilke vinduer (av totalt 7) du ønsker å ha framme på skjermen. Du kan bruke enten
Vindusmenyen eller knappene på Verktøylinja for layout (Vis > Verktøylinjer > Layout) for å velge ett eller
alle av vinduene Prosjektutforsker, Detaljer, Flagg, Barn, Søsken, Bilde og Fokusgruppe. Flytt og skaler
vinduene til skjermen ser ut slik du ønsker den. Deretter lagrer du layouten ved hjelp av Layoutordneren (ved å
velg Vis > Layout > Ordne Layout eller ved å velge Lagre_egen_layout-knappen på Verktøylinja for layout).
Du kan velge å ha en grafisk fil som bakgrunn i vinduene ved å skrive navn og filbane i Fil > Innstillinger
> Programinnstillinger: Generelt. Du må også velge Bakgrunnsbildemodus i samme bilde. Du kan også
krysse av for Vis statuslinje i samme bilde. En statuslinje vil vises nederst på skjermen og vise status(av/på) for
<Insert>, <NumLock>, <Scroll Lock> og <Caps Lock> knappene. Når disse knappene er på er teksten
skrevet med fet tekst.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Layout ToolbarLayout Manager

Program Options: General
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4.2.1

Ordne, sette opp vinduer

Du kan flytte og endre størrelsen på alle vinduer manuelt, eller du kan velge Vindu > Ordne alle for at
programmet skal ordne vinduene for deg. For å flytte vinduene manuelt klikker du i tittelfeltet øverst i vinduet
og drar det til den nye plasseringen. Slipp museknappen når vinduet er der du ønsker det.
For å endre størrelsen på et vindu med musa plasserer du pekeren i et hjørnet av vinduet du ønsker å endre
størrelsen på. Musepekeren endrer seg til en tohodet pil. Trykk ned venstre museknapp og trekk musa til den
siden du ønsker og slipp knappen.
De sju vinduene i TMG, alle er her aktivert og det arbeides med å flytte og endre vinduer til en ny layout (som
lagres under brukerbestemt navn):

Endre kolonnebredder
Noen ganger kan du ikke se hele vinduet fordi kolonnene er for brede. Du kan plassere markøren på en av
de vertikale linjene mellom kolonnene, holde nede venstre mus-knapp og dra linja til høyre inntil kolonnen har
den bredde du ønsker og så slippe muse knappen. Du kan dra den høyre linja inntil du når kolonnens venstre
delelinje. Dersom du gjør det vil kolonnens innhold bli skjult. For igjen å vise innholdet, trekk den høyre linja
mot høyre.
Hoppe mellom vinduer
Klikk med musa i ønsket vindu eller trykk <Ctrl>+<F6> for å hoppe fra vindu til vindu. Eller du kan også
velge Neste fra nedtrekksmenyen som du får når du klikker på ikonet i øverste venstre hjørne av alle vinduer.
Zoom
Klikk på knappen ved siden av Lukk knappen (X) i øvre høyre hjørne av skjermen for å skifte mellom full
skjerm og vindus størrelse.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Window Menu

View Menu

Layouts
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4.2.2

Prosjektutforsker

Prosjektutforskeren ble introdusert under temaet Datasett i kapitlet Behandle registrerte data. Overskriften i
Prosjektutforskeren viser antall navn i lista, også inkludert navnevarianter som gift navn, kallenavn etc. Dersom
du ønsker å vite hvor mange personer det er i Prosjektet, kan du filterere Prosjektutforskeren til å vise bare
primærnavn.
Prosjektutforskeren, med etterkommergenerasjoner vist for Haakon VII:

Hver linje i Prosjektutforskeren inneholder følgende informasjon: Et pluss-tegn indikerer at personen har en
ektefelle/partner og/eller barn. Du kan klikke på pluss tegnet eller trykke <+> tasten på nummer-tastaturet for
å få ei liste over disse personene. På samme måte vil treet trekke seg sammen ved å klikke minus-tegnet eller
trykke <> på nummertastaturet.
Lås-ikonet forteller at datasettet som inneholder denne personen er låst og kan ikke endres. En stjerne (*)
betyr at dette er en persons primærnavn. Navn som gift, kallenavn og andre navnevariasjoner vises uten stjerne.
Du kan bruke fet skrift istedet for stjerne for å identifisere primærnavn ved å endre instillingen i Fil >
Innstillinger > Programinnstillinger: Prosjektutforsker (Vinduet for Innstillinger kan også nås ved å høyre
klikke i Prosjektutforskeren og velge Innstillinger.)
Da standard sorteringsorden er på etternavn står personens navn med etternavn først, etterfulgt av et
komma og deretter personens fornavn. Personens Id-nummer kommer etter navnet dersom det er spesifisert i
Programinnstillinger: Prosjektutforsker. Til slutt står personens fødsels- og dødsdatoer hvis de er registrert.
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Dersom du ikke ser navn Id-nummer og datoer, er det flere mulige løsninger:
Utvid Prosjektutforskervinduet
Høyreklikk i vinduet og merk Vis skjermtips i Prosjektutforskeren. Dette vil vise eventuell
tilleggsinformasjon når markøren føres over et navn.
Høyreklikk i vinduet og merk Tekst over flere linjer i Prosjektutforskeren. Dette vil plassere
eventuell tilleggstekst på neste linje(r).
Høyreklikk i vinduet og velg Innstillinger. De forrige to valgene er tilgjengelig fra
Programinnstillinger; Prosjektutforsker.
Merk: Du kan også gjøre andre endringer under innstillinger på denne måten.
Manøvrere i Prosjektutforskeren
Du kan velge "Forrige i Prosjektutforsker" eller "Neste i Prosjektutforsker" på Vis-menyen eller bruke <Pil
opp> eller <Pil ned> for å endre fokus til forrige eller neste person på lista. <Ctrl>+<Pil opp> og
<Ctrl>+<Pil ned> vil skrolle opp og ned uten å forandre fokusperson.
Du kan også bruke pilene på høyre side av vinduet for å skrolle gjennom lista, eller bruke knappene på
Prosjektutforskerens verktøylinje.
Etter hvert som du flytter deg gjennom Prosjektutforskeren, vil andre vinduer på skjermen (f.eks.
Detaljvindu, Barn, Søsken) få samme fokusperson som Prosjektutforskeren. Denne koblingen er styrt av en
opsjon på høyreklikk-menyen i Prosjektuforskervinduet “Knytt Prosjektutforskeren til andre vinduer”.
Filtrere Prosjektutforskeren
I noen tilfelle vil du ønske å filtrere Prosjektutforskeren slik at bare utvalgte navn vises; for eksempel for å se
hvor mange personer det er i prosjektet, kan du filtrere på primær-navn. Det er et stort antall
filtreringsmuligheter tilgjengelig ved å velge Filtrer prosjektetutforsker på Rediger-menyen eller ved å klikke på
trakt-ikonet på Prosjektutforskerens verktøylinje. Det vil ta lengre tid å fylle Prosjektutforskeren når et filter er
aktivt.
Prosjektutforskeren kan filtreres på over 200000 filterkriteriekombinasjoner!
Filtermetoden ”Spørring utfra eksempler” er den enkleste for filtreringer som gjelder personnavn, datoer og
stedsnavn, her for å finne personer født i Oslo:
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Her er et mulig filter for å vise de av anene til person 1 som har mer enn 1 ektefelle:

Alle filter kan lagres for seinere gjenbruk, feks med navnet "ane til Id1 og gift flere ggr".
Du kan aktivere ett eller flere av filtervalgene når som helst og du kan lagre en filterdefinisjon for senere
bruk. Ei liste over lagrede filterdefinisjoner kan sees ved å klikke på knappen på feltet til høyre på
Prosjektuforskerverktøylinja, eller ved å klikke på trakte-ikonet og deretter på [Hent inn]. Du kan hente inn
eller slette hvilken som helst av de lagrede filterdefinisjonene.
Du kan også velge å legge alle de filtrerte navna til ei Fokusgruppe for å søke på Internett eller for eksport av
data, ved et valg på høyreklikk-menyen. Se senere under Velge navn for ei Fokusgruppe.
Når du definerer et filter i Søkelista, kan du kopiere det til Prosjektutforskeren fra Filtrere_Søkeliste-vinduet.
Sortere Prosjektutforskeren
I utgangspunktet er Prosjektutforskeren sortert på etternavn, men det er flere andre muligheter som kan
velges fra Sorteringsfeltet i Prosjektutforsker vinduet, inkludert sammentrekte lister som viser etternavn eller
fornavn bare en gang (unike navn).
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Prosjektutforskeren kan sorteres på 11 forskjellige måter:

Eksempel på sortering som viser unike etternavn (Ferner er utvidet til å vise alle personer):

Merke navn i Prosjektutforskeren
Dersom du har valgt å bruke Merkingsfunksjonen, vil du se at de aktuelle personene er merket med egen
farge i Prosjektutforskeren. Du kommer til Merkefunksjonen ved å høyreklikke i Prosjektutforskeren. Se
avsnittet om Merking senere i dette kapitlet for mer informasjon.
Legge navn i Fokusgruppe
Du kan utheve ett eller flere navn i Prosjektutforskeren og legge dem i ei Fokusgruppe ved å høyreklikke i
Prosjektutforskervinduet og velge Legg valgte navn til Fokusgruppe. Flere enn en person kan velges ved først å
klikke på den første personen og deretter holde nede <Ctrl> tasten mens du klikker på flere personer; eller for
å velge en sammenhengende liste, klikke på den første personen og deretter holde nede <Skift>-tasten og
klikke på den siste personen. De valgte personene vil bli lagt til den aktive Fokusgruppa.
Du kan også velge Legg til alle navn i Fokusgruppen for å legge alle personene i aktiv Prosjektutforsker til
aktiv Fokusgruppe.
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Se mer informasjon om Fokusgrupper under avsittet om Søke på Internett i kapitlet om Søking.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Project Explorer
Search the Project Explorer
Picklist
More Filter and Accent Examples

4.2.3

Filter the Project Explorer
Focus Group
Picklist Filter
Program Options: General

Clear the Project Explorer Filter
Find a Person
Filter and Accent Examples
Program Options: Project Explorer

Detaljvinduet

Detaljvinduet inneholder det meste av data om en person i et Datasett eller et Prosjekt. Det har tre deler:
Personvisning, Familievisning, Trevisning. Disse delene når du ved å klikke på fanene på toppen av
Detaljvinduet, eller ved hjelp av hurtigtastene <Ctrl> + <P>, <Ctrl> + <Y> og <Ctrl> + <T>. Personen
som vises i i detaljvinduet, kalles Fokusperson.
Hver person blir tildelt et Id-nummer av programmet. Det er også et Referanse-felt for hver person som kan
inneholde bokstaver, tall eller begge deler. Istedet for, eller i tillegg til Id-nummeret, kan du velge å vise
referansefeltet etter personnavnet i Personvisning, Familievisning eller Trevisningsbildet. Dette valget kan
gjøres under menyen Fil > Innstillinger > Programinnstillinger: Generelt, Format for Id.
Detaljvinduet, Person (viser alle registrerte hendelser inkl. foreldre, ektefelle(r) og barn):

Dobbeltklikk på hendelsesnavnet for å se detaljene.
Merket på toppen av Detalj-vinduet indikerer om Datasettet er låst eller ikke. Dersom det er låst, kan du ikke
endre eller legge til data. Gå til Fil > Datasettbehandler for å låse det opp. Når det er låst opp, kan det ikke
låses igjen. Dersom du merker av Visningshistorie husker detalj-etikett i Fil > Innstillinger >
Programinnstillinger: Generelt, vil du kunne se ei liste over de sist brukte visningsbilder og personer på Vismenyen.
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Detaljvinduet, Familie (viser hovedperson m/foreldre og ektefelle(r) m/foreldre):

Detaljvinduet, Tre (viser hovedpersonens aner og ektefelle(r), totalt 5 generasjoner):

Trevinduet har egne knapper bak de eldste anene som har fler aner. Ved klikk på pila vil hele anetreet flytte
seg én generasjon til venstre.
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4.2.3.1

Forskningsoppgaver

Dersom et forskningsoppdrag er knyttet til personen i detaljvinduet, vil Forskningsdagbok-ikonet på
Standard verktøylinje lyse grønt.
4.2.3.2

Multimediafil-indikator

Dersom et vedlegg er lagt til personen i Detaljvinduet, vil Vedleggsloggikonet på Standard verktøylinje lyse
grønt.
Fotovedlegg finnes for Haakon VII (fotoapparatikonet er farget grønt):

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Exhibit Log

Research Task

Window Menu

View Menu
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4.2.3.3

Personvisning

Personvisningsbildet brukes til å vise all informasjon som er registrert om en person:

Navn-ramme
Personens primærnavn, fars navn og mors navn vises øverst til venstre i personvisningsbildet i detaljvinduet,
sammen med deres Id-nummer og/eller Referanse nummer (som spesifisert i Fil > Innstillinger >
Program innstillinger: Generelt). Andre navn som er registrert på personen vil framkomme i hendelseslista i
detaljbildet, like under navnet til fokuspersonen og hans/hennes foreldre.
Annen info-ramme
Dette er rammen til høyre for Navn-rammen, med kolonnene Type og Verdi.
Referanse
Dette feltet kan brukes for å koble personens data sammen med en annen registrering utenfor TMG, f.eks.
et referansenummersystem i samlepermer eller i et annet slektsdataprogram. Brukeren kan velge å registrere
den tilsvarende nummereringen i programmet som data var importert fra, et Ancestral File Number, et
Anetavlenummer eller en kode fra et annet arkiveringssystem. Standard lengde på referansefeltet er 12 tegn
eller lengden på det største referanse-feltet i det importerte datasettet, hvis det er større.
Barn
Dette feltet viser hvor mange barn personen har. Dette er et tall som viser antall primære foreldre-barn
relasjoner som er registrert.
Dersom du har merket av Vis barn i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger: Hendelsesramme, er
barnehendelser inkludert i hendelsesrammen og sortert etter Sorteringsdatoen til barnets primære fødthendelse.
Udaterte hendelser er sortert enten øverst eller nederst, avhengig av ditt valg i Fil > Innstillinger >
Programinstillinger: Hendelsesramme. Enten du har valgt å vise barna i Personvisningsbildet eller ikke, kan de
vises i Barn vinduet.
Soundex-kode
Soundexkoden for personens primære etternavn vises også i Annen info-rammen. Se eget vedlegg med
forklaringer bl.a. av SOUNDEX.
Alder
Alder-feltet viser personens aktuelle alder, eller alder ved død. Dette blir beregnet av programmet basert på
primære født- og død-hendelser.
Antall hendelser
Antall hendelser som vises i Hendelsesrammen.
Sist redigert
Sist redigert viser dato for siste gangen personens data ble redigert.
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Tilpasse Annen info-rammen
Du kan tilpasse denne rammen til å inkludere eller ekskludere en eller flere av felta nevnt over, eller endre
rekkefølgen de framstår. Dette gjøres ved å høyre-klikke i rammen og velge "Tilpass Annen_info-ramme".
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Details Window
Person View
Customize ‘Other info’ Box

Reference Field

Reference Field Customization

Hendelsesramme
Hendelsesrammen inneholder hendelseslista. Denne omfatter alle hendelser eller informasjonselement om
personen. Hendelsene er sortert kronologisk. Av plasshensyn kan det være at ikke all informasjon for
hendelsen blir vist fullt ut i Personvisningsbildet. Dersom valget Vis skjermtips i personvisning er avkrysset i
Fil > Innstillinger > Programinnstillinger: Skjermtips, vil all informasjon i hendelsen vises i en ramme når
markøren føres over feltet.
I noen tilfelle er det så mye informasjon i notatfeltet at du må åpne hendelsen. For å vise all informasjon i en
hendelse, dobbelklikk på hendelsesetiketten, eller marker den, høyreklikk og velg Rediger denne hendelsen for å
se vinduet for å legge til eller endre hendelser.
Dersom det er flere hendelser enn det er plass til på skjermen, kan du trykke <PgDn> og <PgUp> eller
bruke skyveknappen på høyre side av hendeksesrammen for å se flere sider, eller bruk <Pil Ned> og <Pil
Opp> for å skrolle gjennom hendelsene en av gangen.
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Hendelsesramme med så mange hendelser og informasjon om disse at ikke alle kan vises samtidig:

Primærmarkering
En stjerne helt til venstre i Hendelsesrammen viser at hendelsen på denne linja er Primær. TMG tillater flere
hendelser av samme type hendelse, relasjon eller navn, men bare én kan være primær. Den primære hendelsen
vil bli brukt av Visual Chartform og andre rapporter når du forventer bare én hendelse av en type. (Unntaket er
Gift-hendelser, som normalt vil bli primær for hvert par, slik at en person med mer enn ett ekteskap vil ha alle
ekteskap merket som primære.)
For å flytte primærmerkingen fra en hendelse til en annen av samme type, merk den aktuelle linja som skal
være primær og trykk stjerne-knappen på verktøylinja (Vis > Verktøylinjer > Hendelsesramme) eller velg
Primær Av/På fra Rediger-menyen.
Det primære navnet står etter type Navn i den øvre delen av Personvinduet. For å velge et annet navn som
primært, merk det i hendelsesrammen og gjør som beskrevet over.
De primære foreldrene står under det primære navnet. For å fjerne den primære merkingen (hvis du for
eksempel ikke er sikker på relasjonen eller ikke vil at den skal vises i rapporter), merk [Far]- eller [Mor]-knappen
og fortsett som angitt over. Et valg i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger: Hendelsesramme gir
anledning til å bruke Uthevet i stedet for en stjerne for å markere en primær hendelse.
Hendelsestype
Den første kolonnen i Hendelserammen er Hendelsestype som viser Hendelsesnavnet for hver hendelse
eller annen informasjon. For å se all informasjon som er registrert på en hendelse, dobbelklikk på
Hendelsestypen eller høyreklikk og velg Rediger denne hendelsen.
Hendelsesregistreringsvinduet
Hendelsesregistreringsvinduet er stedet hvor all informasjonen om hver hendelse i Datasettet blir registrert
og vist fram. Det er forskjellige vinduer for Hendelse, Navn, Relasjon, Historie og Adressehendelser.
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Registreringsvinduet for hendelser, her Ekteskap:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Chronological Sort
Data Entry: Dates
Data Entry: Places
Memo

Citation
Data Entry: Events
Data Entry: Relationships
Tag Entry Screen

Data Entry
Data Entry: Addresses
Data Entry: History Data Entry: Names
Date Format
Exclude Information
Toggle Primary
Witness

Dato/Sorteringsdato
Den andre kolonnen i Hendelsesrammen inneholder datoen når hendelsen fant sted. Dersom du ønsker kan
du endre denne (Fil > Innstillinger > Programinnstillinger > Hendelsesramme) til å vise sorteringsdatoen i
stedet for den reelle datoen. Dersom fullstendig dato er kjent, vil disse datoer antagelig være de samme.
Navn/Sted
Navnet til den andre hovedpersonen (dersom det er en) og stedet hvor hendelsen skjedde, vises i den tredje
kolonnen i Hendelsesrammen.
Alder
Programmet beregner personens alder ved den enkelte hendelse og viser den nær høyre kant av
hendelsesrammen dersom Vis kolonne for alder er markert i Fil > Innstillinger > Programinnstillingerer >
Hendelsesramme. Denne beregningen er gjort med bakgrunn i den primære fødselsdato som er registrert for
personen. Dersom datoen er ufullstendig, vil bare en ca alder, vist med tegnet tilde (~) bli beregnet.
Notater, Kilder
Dersom det er et notat knyttet til hendelsen, vil det være et merke i M-kolonnen nær høyre side av
hendelsesrammen. Dersom det er en kildereferanse knyttet til hendelsen, er det et merke i K-kolonnen.
Kildekvalitetsverdier (avansert modus)
Dersom Vis kolonne for kvalitet er avmerket i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger:
Hendelsesrammen, vil en kolonne vises til høyre i hendelsesrammen og navnerammen i personvisning og den
vil inneholde de høyeste kvalitetsverdiene som er angitt for hendelsen.
Vitnehendelser (avansert modus)
Vitnefunksjonen vil medføre at i bildet personvisning vil hver person oppført i Andre vitner-fanen i Legg til
hendelse-bildet vises (fanen vises bare dersom Fil > Programinnstillinger > Dataregistrering > Avansert er
avmerket). Dette valget gir en mulighet til å koble hendelsen til personer som ikke var hoveddeltakerne (dvs.

2. utgave september 2005

4:95

TMG brukerhåndbok kap. 4 - Vise data
hovedpersoner). I tillegg til å vises i personvisning for hver hovedperson, vil hendelsen også vises i
personvisning for alle vitnene.
Bevitnede hendelser vil bli vist i personvisning på en av to måter, avhengig av hvordan de ble lagt inn
opprinnelig.
Brukertilpasse hendelsesrammen
Avsnittene over beskriver standard innstillinger for Hendelsesrammen i personvisning. Det er imidlertid
mange muligheter til å forandre på innholdet og/eller hvordan dette vises. Mange av innstillingene som er
opplistet under, så vel som andre muligheter, kan nås ved å høyre-klikke i personvisning. Bruk Fil >
Innstillinger > Programinnstillinger > Hendelsesramme for å merke eller fjerne merket for følgende:
Velg hvor mange linjer som skal vises for hver hendelse
Velg om udaterte hendelser skal sorteres øverst eller nederst av Hendelsesrammen
Velg om navnevarianter skal sorteres øverst, nederst eller etter sorteringsdato
Vis primære hendelser med uthevet skrift i stedet for med stjerne
Vis bare grunnleggende hendelser (FødslEkteskapDødBegravelse)
Vis barn
Vis bevitnede hendelser
Vis alder-kolonnen
Vis ikke-primære hendelser
Vis ekskluderte data
Vis kvalitetskolonnen
Vis dato istedet for Sorteringsdato
Vis historiehendelser for personer som ikke er koblet til hendelsen
Vis Tidstavler med farge
Trykk <Enter> for å åpne Hendelsesvinduet
Hendelsesrammen har mange brukervalgte innstillinger:
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Filtrere hendelser
I tillegg til å filtrere Hendelsesrammen til å inneholde bare primære navn og hendelser (Rediger > Bytt
primær) eller til bare å vise grunnleggende hendelser (fra Fil > Innstillinger > Programinnstillinger >
Hendelsesramme, som beskrevet over) kan du velge å vise bare én hendelsestype av gangen ved å velge Filtrere
hendelser fra Rediger menyen.
Hoppe til en annen person
Ved å dobbelklikke på et navn som vises (eller merke det og trykke <Ctrl>+<P>) vil bildet vil bli satt opp
med denne personen som ny fokusperson, eller du kan merke et navn og trykke <Ctrl>+<Y> eller
<Ctrl>+<T> for å hoppe til Familie- eller Trevisning for denne personen.
Tidstavler
En tidstavle er en særskilt database med historiske hendelser i kronologisk orden. Tidstavlefunksjonen kan
slås på som en hjelp til å se hendelser i en persons liv mot en historisk bakgrunn. Når en Tidstavle er slått på,
vil historiske hendelser som skjedde i personens levetid bli vist i hendelsesrammen innimellom hendelsene i
personens liv. Et antall Tidstavler følger med programmet og brukere kan lage sine egne etter behov. Mange
tidstavler kan lastes ned fra www.tha.no.
Detaljvinduet med Tidstavler aktivert:

Ovenfor er tidstavler for Statsministre og Ulykker i Norge aktivert, disse og andre tidstavlefiler kan
hentes på www.tha.no
Tidstavlebehandler
Tidstavlebehandleren som finnes på Verktøymenyen lister opp alle tilgjengelige Tidstavler og lar deg legge til,
redigere, slette og velge hvilke Tidstavler som skal vises. Når Tidstavler er valgt, vil de bli vist dersom Vis
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hendelser fra valgte tidstavlene er avmerket. Du kan også vise Tidstavler dersom du velger Vis tidstavler i
personvisningen fra Verktøymenyen, eller dersom du høyreklikker i Detaljer Person og velger Vis
tidstavlehendelser, eller dersom du velger Vis tidstavler med farge fra Fil > Innstillinger >
Programinnstillinger: Hendelsesramme og så klikker [Bruk], eller dersom du veksler med <Ctrl>+< eller med
klokke-knappen på verktøylinja.
For mer informasjon, se Tidstavlebehandleren i kapitlet om TMG-verktøy nedenfor.
Tidstavlebehandleren:

Tidstavle for Norges statsministre er markert.
Tidstavlebehandlerens vindu for redigering av tidstavlens poster:

Eksemplet viser tidstavle for Norges statsministre
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Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Toolbars
Chronological Sort
Timeline
Add New Timeline
Accent
4.2.3.4

User Interface
Filter Tags
Timeline Manager
Edit Timeline
Display a New Person

Date Format
Program Options: Tag Box
Tools Menu
Turn on Selected Timelines

Familievisning

Familievisning er det andre av vinduene som er en del av detaljbildet. Du når det fra Vismenyen eller ved å
trykke <Ctrl>+<Y> eller ved å klikke på Familie-fanen. Familievisning ligner på et familiegruppeark som blir
brukt i papirbaserte registreringer. Det fokuserer på et ekteskap til fokus personen og viser grunnleggende født,
gift og død informasjon for paret og deres foreldre. Ved å dobbelklikke på hvilket som helst navn (eller merke
og trykke <Ctrl>+<Y>) vil den personen settes i fokus, eller du kan merke navnet og trykke <Ctrl>+<P>
eller <Ctrl>+<T> for å hoppe til personvisning eller trevisning for denne personen.
Vinduet Detaljer - Familie med vinduet Barn under:

Dersom fokuspersonen har mer enn ett ekteskap (f.eks. 3 som ovenfor), vil det være en indikator som
[Neste] 3 av 3. Bla igjennom ekteskapene ved å trykke [Neste]. Barna fra det viste ekteskapet vil ha en hake i
kolonnen lengst til venstre i Barnevinduet.
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Dersom personen har flere enn ett ekteskap, vil den sist viste ektefellen bli beholdt som den aktive ektefellen
og bli vist først i trevisning og i Utvidet Søkeliste.
Du kan styre skriftstørrelsen som brukes i Familievisning ved hjelp av en valg i Fil > Innstillinger >
Programinnstillinger: Annet. Dette kan hjelpe dersom skjermen enten er større eller mindre enn vanlig, eller
dersom du bruker TMG i et vindu som er mindre enn skjermen.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Display a New Person
User Interface
4.2.3.5

Family View
Program Options: Other

Trevisning

Trevisning er det tredje av bildene som er en del av Detaljvinduet. Du når dette fra Vis-menyen eller ved å
trykke <Ctrl>+<T> eller ved å klikke på Tre-fanen.
Trevisning er utformet for å vise et dynamisk anetre. Dersom det er en pil til høyre for siste kolonne, betyr
det at det finnes aner til denne personen i Datasettet. Ved å dobbelklikke på navnet på en person i trevisningen
(eller merke det og trykke <Ctrl>+<T>) vil gjøre denne personen til fokusperson og vise dennes aner, eller du
kan merke personen og trykke <Ctrl>+<P> eller <Ctrl>+<Y> for å hoppe til personvisning eller
familievisning for denne personen.
Vinduet Detaljer - Tre:

Anetreet fortsetter i dette eksemplet for Carl IV og Oscar I, legg merke til anesammenfall fordi Olav og
Märtha var søskenbarn.
Et klikk på pila til høyre for Carl IV vil flytte anetreet én generasjon til venstre.
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Dersom personen har mer enn ett ekteskap vil det være en indiaktor som [Neste] (1 av 3). Skift mellom
ekteskapene ved å klikke [Neste]. Barna i det viste ekteskapet vil ha et merke helt til venstre i Barne-vinduet.
Dersom personen har mer enn etT ekteskap, vil den sist viste ektefellen bli beholdt som aktiv ektefelle og vil
bli vist først i familievisning og i den Utvidete Søkelista.
Du kan kontrollere skriftstørrelsen som blir brukt i trevisning ved et valg i Fil > Innstillinger >
Programinnstillinger: Annet. Dette kan være til hjelp dersom skjermen enten er større eller mindre enn vanlig
eller du bruker TMG i et vindu som er mindre enn skjermen.
Gustav VI Adolf med ektefelle 2 av 3:

Gustav har 5 barn med Margaret, merket med hake i venstre kolonne i Banrviduet.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Display a New Person
Tree View
User Interface

Bookmark
Navigation
Program Options: Other
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4.2.3.6

Visningshistorie

Ei liste over navn og Id-nummer til de sist viste personene, vil bli tilføyd nederst i Vis-menyen. TMG husker
opp til ti av de siste personene. Den siste vil være øverst i lista. Ved å trykke <Alt>+<V> etterfulgt av tallet
tildelt personen i lista i Vis Historie, vil denne personen bli satt i fokus. Tallene er 1-9 og 0 for 10. Ved å klikke
på navnet med musa, oppnår du det samme.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
View Menu
4.2.4

Bookmark

Last Viewed Person

Flaggvinduet

Et flagg er et ett-tegns felt som kan brukes til å kodifisere informasjon om en person eller til å klassifisere
personer i Datasettet. Flagg brukes sammen med merke-funksjonen for å vise navn i forskjellige farger
avhengig flaggverdier, og til å filtrere informasjon for visning eller rapporter.
Flagg-vinduet viser alle standard-flaggene i et prosjekt (SEX/kjønn, LIVING/lever, BIRTH
ORDER/fødselsrekkefølge, MULTIPLE BIRTH/flerbarnsfødsel, ADOPTED/adoptert, ANCESTOR
INTEREST/aneinteresse og DESCENDANT INTEREST/etterkommerinteresse) sammen med flaggene
som er definert for det enkelte Datasett. (Et tilpasset flagg, CLERGY, er lagt til i Sample datasettet). Når
importerte dataformat inneholder noe tilsvarende som standardflaggene, vil de automatisk bli lagt til et av de
sju flaggene. Dersom det er laget egendefinerte flagg i annet slektsprogram, vil de bli importert med samme
flagg-navn.
Alle andre brukerdefinerte flagg tilhører et Datasett. TMG støtter inntil 250 forskjellige flagg i hvert Datasett.
Det er ikke noen begrensning for antall flagg i et prosjekt.
Alle slektsprogram inneholder ihvertfall 2 flagg: SEX og BIRTH ORDER (i en eller annen form). De fleste
har også LIVING og mange har MULTIPLE BIRTH og noen har ADOPTED. I tillegg kan du i enkelte
program definere egne flagg.
Vis Flaggvinduet ved å merke det av i Vindu-menyen eller ved å klikke på vinduets knapp i Layoutverktøylinja. Se også temaet Flagg i Legge til informasjon i kapitlet om å Registrere data senere.
NB: kommende versjon vil også ha norske flagg som standard, men disse var ikke klare når dette skrives.
Flaggvinduet:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Flag
BIRTH ORDER Flag
4.2.5

Flags Window
Layouts

Sex Flag
Layout Manager

Flag Manager
Accent

Barnevinduet

Barnevinduet viser barna til fokuspersonen i Detaljvinduet. Barna står i rekkefølge etter Sorteringsdato for
deres primære fødsels-hendelse. Dersom ingen sorteringsdato er registrert, vil de bli sortert øverst eller nederst i
lista avhengig av valget gjort i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger: Hendelsesramme. Dersom
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fødselsdato ikke er kjent og det ikke er registrert sorteringsdato, men rekkefølgen av barna er kjent, kan flagget
BIRTH ORDER/fødtrekkefølge settes for hvert enkelt barn. Dette vil ikke ha noen effekt for skjermvisning,
men vil kontrollere rekkefølgen i rapporter.
Barnevinduet:

Første feltet i vinduet indikerer med en hake at barnet er barn av aktiv ektefelle i familievisning eller
trevisning. Dersom det er bare én ektefelle, vil alle barna være merket (forutsatt at alle barna var barn av denne
ektefellen).
Den andre kolonnen viser med en venstrepil at dette barnet har etterkommere.
Den tredje og fjerde kolonnen i vinduet viser født- og død-år for barnet.
Den femte inneholder barnets navn, det sjette kjønn og til sist navnet til barnets ektefelle (dersom det er flere
enn en ektefelle, vil den vises som sist ble vist sammen med barnet). For å gjøre en av barna til fokusperson i
Vis person, dobbelklikk på navnet eller høyreklikk og velg Endre fokus til denne person.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Window Menu
Display a New Person
4.2.6

Children Window
BIRTH ORDER Flag

Edit Birth Order

Søskenvinduet

Søskenvinduet viser søsknene til fokuspersonen i Detaljvinduet. Søsknene kommer i rekkefølge etter
sorteringsdato for deres primære født-gruppe hendelse. Dersom de ikke har noen fødtdato, vil de bli sortert
øverst eller nederst i lista avhengig av valget gjort i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger >
Hendelsesramme. Det første feltet viser at personen har etterkommere. Det andre og tredje feltet viser født- og
død-dato. Det fjerde feltet inneholder navn, det femte kjønn og det siste navnet på ektefellen.
Søsken (av Haakon VII):

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Display a New Person
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4.2.7

Bildevinduet

Bildevinduet viser et bilde koblet til personen i detaljvinduet. Dersom det er mer enn ett bilde, vil det som er
merket primært bli vist.
Bildevinduet kan varieres i størrelse,
og bildet tilpasser seg automatisk til valgt størrelse:

Se tema Vedlegg i kapitlet om å Legge til informasjon for mer informasjon.
4.2.8

Vinduet Fokusgruppe

Ei Fokusgruppe er ei samling av personer for bruk ved rapportskriving, for eksport og ved søking på
Internett. Ei gruppe personer kan bli lagt i Fokusgruppevinduet ved å velge det første medlemmet og så legge
til aner, etterkommere og/eller ektefeller. Grupper kan også lages ved å velge personer fra Prosjektutforskeren
eller ved å markere dem fra høyreklikk-menyene i personvisning, Barn eller Søskenvinduene.
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Fokusgruppevinduet, her sortert på fornavn:

Fokusgruppefunksjonen viser
• antall navn i gruppa og antall valgte navn
• kan legge til valgt(e) person(er)s aner + etterslekt i ønsket antall generasjoner
• kan legge til valgt(e) person(er)s ektefelle(r) + navnevariant(er) i én operasjon
• funksjon for eksport og import av fokusgrupper med brukervalgt gruppenavn
Når ei Fokusgruppe er laget, trenger ikke vinduet være åpent for at Fokusgruppa skal være aktiv. Du kan
også kopiere ei Fokusgruppe til et annet datasett og lagre Fokusgrupper for senere bruk. Ei Fokusgruppe kan
sorteres på etternavn, fornavn eller Id-nummer.
Høyreklikkmenyen i Fokusgruppevinduet gir mulighet til å forandre fokusperson i detaljvinduet, definere
merking, slå av eller på merking, eller foreta søk på Internet. Se nærmere om Fokusgruppe i kapitlet om søking.
Fokusgruppe med hele slekta!
Hele slekta til kong Harald (i demoprosjektet ovenfor) kan defineres ved å fortsette med den viste gruppa,
klikke knappen ”Velg alle” og deretter ”Legg til andre” inntil totalt antall personer ikke øker lenger. Antallet blir
77 totalt og omfatter alle personer som er i biologisk slekt eller gift med slektningene. Denne fokusgruppa kan
med fordel Eksporteres med navnet ”Haralds slekt” for seinere gjenbruk i rapporter o.l.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Focus Group
Search the Web

Window Menu
Export Wizard

Project Explorer
Copy Person
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4.3

Layout (vindusoppsett)

The Master Genealogist gir deg anledning til å styre layouten/oppsettet av vinduer og verktøylinjer på
skjermen, lagre disse og bruke dem igjen. En layout inkluderer størrelsen og posisjonen til vinduer og
verktøylinjer, skriftstørrelser i lister (min/maks), antall linjer for en hendelse i Hendelsesrammen, om det skal
være faner på detaljvinduet og bredden på kolonner i vinduer som Detalj, Barn, Søsken og Flagg. Det
inneholder også informasjon om størrelse og plassering av hovedbildet i TMG.
Standard layout inneholder vinduene Detaljer (personvisning), Barn og Søsken. Dersom du foretrekker et
annet oppsett, velg de vinduene du ønsker fra Vindu-menyen. Velg Layout-verktøylinja fra Vis
>Verktøylinjer. Plasser vinduene ved å flytte dem og/eller forandre størrelsen på dem ved hjelp av vanlig
Windows-teknikk beskrevet tidligere i dette kapitlet under Windows. Velg Vis > Layout > Ordne layouter
eller klikk Lagre-knappen på Layout-verktøylinja for å få fram Ordne Layout. For å hente fram en tidligere
layout, klikk på pil-ned-ikonet på høyre side av Layout-verktøylinja eller velg Vis > Layout fra menyen.
Standard layout har tre vinduer aktive:

Tidstavle (Norges statsministre) er aktivert på Personvinduet.
NB: Når du avslutter TMG, kan du bli spurt om du ønsker å lagre layouten din. Dersom du ikke har
forandret layouten, bør du svare [Nei]. Av og til vil faktorer utenfor TMG, som for eksempel bannere på
Internet, medføre at skjermstørrelse endrer seg. TMG ser på dette som en endring av layouten. Dersom du
svarer [Ja] når du blir spurt om du vil lagre, vil du neste gang du starter TMG, kunne få “huller” hvor slike
bannere var plassert.
4.3.1

Layoutordneren

Den øverste delen av Layoutordner-vinduet lar deg lage en ny layout ved å lagre vinduer og verktøylinjer slik
de nå er satt opp på skjermen din. Den nedre delen av Layoutordner-vinduet lar deg endre eller slette en layout
som tidligere ble lagret.
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Layoutordneren:

Brukerdefinert layout er aktiv.
Her er flere eksempler på brukerdefinerte vindusoppsett/layouter, filene (*.LO) kan lastes ned fra
www.tha.no.
Etterfølgende tre layouter er konstruert for skjermoppløsning 1024x768 med forskjellig antall, størrelse og
plassering av vinduene for å fylle hele skjermen.
Brukerdefinert Layout "tha1024_DBFSB":

Vinduene Detaljer, Bilde, Flagg, Søsken og Barn åpne samtidig, og verktøylinja Bokmerker.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
View Menu

Layout

Toolbars Layout Toolbar

Layout Manager
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Brukerdefinert Layout "tha1024_PDBFSB":

Vinduene Prosjektutforsker, Detaljer, Bilde, Flagg, Søsken og Barn åpne samtidig, og verktøylinja
Bokmerker.
Brukerdefinert Layout "tha1024_PDSB":

Vinduene Prosjektutforsker, Detaljer, Søsken og Barn åpne samtidig, og verktøylinja Bokmerker.
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Layouten nedenfor er konstruert for skjermoppløsning 1400x1050,
en vanlig skjermtype på bærbare PCer.
Samme brukerdefinerte layout som ”tha1024_PDBFSB” med større skjermoppløsning gir plass til flere
navn og mer informasjon:
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4.4

Søkelister for personer

Søkelista for personer (Rediger > Finn en person > Søk i Søkelista, eller <F2>, eller klikk på kikkertikonet på verktøylinja) inneholder ei liste over navn sammen med Id-nummer, ei stjerne som (*) indikator for
primærnavn og annen informasjon om personen. Overskriftslinja i Søkelista viser antall navn som er vist i
Søkelista. Dette inkluderer Navn som gift, Kallenavn, Forskjellige stavemåter for navn og andre
Navnevariasjoner. Dersom Åpne Søkeliste med gjeldende person i fokus er avkrysset i Fil > Innstillinger >
Program innstillinger: Generelt, vil Søkelista åpne med fokuspersonen avmerket. Dersom dette ikke er
avkrysset, vil den åpnes fra toppen.
•
•
•

Bruk pil opp eller ned, PgUp/PgDn, Home/End eller musa for å manøvrere deg gjennom Søkelista.
Skriv en/flere bokstaver i Søk-feltet for å gå direkte til første personnavn som starter på denne/disse
bokstavene.
Dobbeltklikk (eller F2) i Søk-feltet for å skrive et navn du vil finne direkte.

For hjelp til å avgjøre om du skal bruke Prosjektutforskeren eller Søkelista, se temaet Prosjektutforsker eller
Søkeliste? i kapitlet om søking.
4.4.1

Enkel Søkeliste

Det er to varianter av Søkelista for personer: Enkel og Utvidet. Enkel Søkeliste er standard. For å endre til
Utvidet, gå til Fil > Innstillinger > Programinnstillinger > Lister og merk av Utvidet Søkeliste. Enkel
Søkeliste har færre muligheter enn Utvidet Søkeliste, men den er mye raskere å bruke. Dersom du har en sein
datamaskin, bør du antakelig bruke enkel Søkeliste.
Enkel Søkeliste sortert på Etternavn (bokstav L er trykket, første navn på L vises midt på lista):
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Datasett
Du kan se alle datasett, eller velge det datasettet du ønsker å se i Datasett-feltet.
Sortere Søkelista
Søkelista er standard sortert på etternavn, men du kan endre sorteringsrekkefølge dersom du ønsker.
Sorteringsrekkefølge som brukes er avmerket i Sorteringsrekkefølge-indikatoren i Sorter etter-feltet, f.eks.
“Etternavn”. Du kan velge å sortere etter: Etternavn, Fornavn, Etternavn Soundex, Fornavn soundex, primær
fødselsdato, primær dødsdato, Id-nummeret eller Referansefeltet. Etternavn Soundex vil sortere etter Soundex
etternavn og fornavn. Fornavn Soundex vil sortere etter Soundex fornavn og etternavn.
Enkel Søkeliste, sorteringsmuligheter:

Filtrere Søkelista
Du kan bruke filter for å begrense antall personer i Søkelista. For eksempel dersom du ønsker å vite antall
personer i prosjektet kan du filtrere for bare primære navn. Du kan også bruke en kombinasjon av kriterier,
som navn-element og flaggverdier for å vise bare de navna som oppfyller kriteriene. Dersom du ønsker se
navna på den filtrerte lista etter hverandre, må du imidlertid bruke Prosjektutforskeren.
Dette enkle filteret med to kun betingelser vil finne alle ytterste anegreiner,
eller "tretoppene" - de personer som ikke har far eller mor registrert:

Filterfunksjonen ovenfor kan også brukes for mer avanserte filtre:
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En enklere og raskere måte å filtrere Søkelista på er vist i dette Filtreringsvinduet, som finner personer
døde etter 1888 i Oslo:

Denne filtreringsmetoden egner seg for enkle filterkrav som gjelder personnavn, hendelsesdatoer og
stedsnavn.
Velg Filtervinduet (klikk på fanen Filter) for å se hvordan denne spørringa er utformet med den mest
fleksible metoden:

Søke i Søkelista
Søkelista er det primære søkeverktøyet for å finne en person ved hjelp av navn i Datasettet eller prosjektet
ditt. Se kapitlet om søking for mer informasjon.
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4.4.2

Utvidet Søkeliste

Utvidet Søkeliste har alle egenskapene som Enkel Søkeliste med følgende tilleggsvalg:
Kolonnemodus
Utvidet Søkeliste kan vises i Kolonne-modus eller Hendelsesmodus. Du kan velge hvilke kolonner som skal
vises i Søkelista. Mulighetene er mange bl.a. personens navn, id-nummer, fødselsdato, dødsdato og
referansefelt for hver person med navn og id-nummer for hver forelder og en ektefelle. Dersom det er mer
enn én ektefelle vises den som nå er valgt i familievisning og trevisning.
Utvidet Søkeliste, 4 kolonner er valgt:

Hendelsesmodus
I hendelsesmodus, kan du velge hvilke hendelser som skal vises i Søkelista. En kopi av hendelsestypene i
Hendelsestypelista vil vises og hvilken som helst kombinasjon kan velges. Når et navn er uthevet i Søkelista, vil
innholdet i de valgte hendelsestypene for personen vises.
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Utvidet Søkeliste med hendelsesvisning:

Utvidet Søkeliste med kolonnevisning:

Merking
Dersom du har valgt å bruke Merkings-funksjonen vil personene også bli merket i utvidet Søkeliste. Se neste
tema om Merking for mer informasjon.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Simple Picklist
Picklist Options
Find a Person

Expanded Picklist
Display a New Person
Filter and Accent Examples

Alphabetical List Picklist Filter
Tag List Options Project Explorer or Picklist?
More Filter and Accent Examples
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4.5

Merking

Merkingsfunksjonen gir mulighet til å vise navn til utvalgte personer i de tre hovedvisningene
(personvisning, familievisning, trevisning), i barnevinduet og søskenvinduet og i Prosjektutforskeren, Søkelista
og grafiske rapporter ved hjelp av forskjellige farger for bakgrunn og tekst. Merking blir aktivert ved
sammenfall med en verdi i et felt eller et flagg som du har valgt.
Merkingsfunksjonen aktivert, her viser den Maud Angeliqas aner (grå bakgrunn):

Utvidet Søkeliste er her satt opp med bl.a. felt for fars og mors navn.
Flere kolonner og aktivert Merking vil gjøre Søkelista tyngre og noe tregere i bruk.
NB: Merking i grafiske rapporter er begrenset til ti basert på flagg. For eksempel i Sample datasettet kan du
velge å merke alle geistlige personer (clergy flagg). Alle geistlige personer vil da bli vist i de fargene du velger for
bakgrunn og tekst, istedet for standard farger. Du kan også velge å merke alle som ble født et bestemt år eller
på et bestemt sted. Mange bruker denne funksjonen til å vise deres direkte aner i en annen farge. Eller du kan
sette forskjellige farger for hvert datasett i et prosjekt slik at du lett kan se hvilket datasett en person tilhører.
Aktiv merkefunksjon vises i statuslinja nederst på hovedbildet.
Dette er en to-trinns prossess. Merkefunksjonen må være slått på og satt for en bestemt verdi eller
betingelse, og feltet eller flagget må ha samme verdi eller fylle angitte betingelser. Merking kan bare brukes når
verdier er lagt inn i datasettet.
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Arbeide med merking
Velg Merking fra Fil-menyen, trykk <Ctrl>+<A>, eller dobbelklikk på statuslinja nederst på skjermen for å
få fram Merkingsdefinisjonsvinduet. Her kan du sette, redigere, slette, lagre og hente tilbake merkedefinisjoner,
velge bakgrunns og tekst farger for merkingene og slå dem av og på. (Merkingsvinduet kan også nås ved å
høyreklikke i Prosjektutforskeren og velg Merking.)
Vinduet Merkingsdefinisjon:

Merkingsbetingelsen vist her vil merke alle de ytterste anegreinene ("tretoppene") med valgt farge.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Accent
Flag Manager
File Menu
Files and Folders
Project Explorer

Color Window
Load Accent Definition
Filter and Accent Examples
Chart Options: Boxes
Search the Project Explorer

Save Accent Definition
Flags Window
More Filter and Accent Examples
Picklist Filter
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4.6

Hovedregistre

The Master Genealogist har en rekke ”hoved”registre som brukeren kan hente den aktuelle informasjon fra.
4.6.1

Kilderegister

Kilderegisteret finner du via Verktøy-menyen. Det er ei liste over alle kildene du har lagret i prosjektet ditt.
Det tjener som en indeks over kilder, og gir tilgang til Kildedefinisjons-skjermbildet, der du kan se kildeposter.
Kilderegisteret viser som standard Kildeforkortelse, Kildenummer, og Standardkvalitet for hver av de aktive
kildene i prosjektet. Det vises et lås-symbol for data fra låste datasett.
Du kan navigere i Kilderegisteret som i andre alfabetiske lister i programmet.
Kilderegistervinduet med kilder sortert etter kildenummer:

Filtrering av kildeposter
Du kan se kildene i alle datasett i prosjektet, eller du kan velge å filtrere kildene slik at bare kilder fra ett
datasett eller bare kilder fra ulåste datasett vises på listene.
Sortering av kildeposter
Som standard sorteres Kilderegisteret etter kildeforkortelsen (kort navn på tittelen). Du kan også velge en av
de andre sorteringsrekkefølgene (Kildenummer, Tittel, eller Standardkvalitet), hvis du foretrekker det. Dersom
[Mer>>] velges (se nedenfor), er Kilderegisteret sortert etter Kildetittel, men du kan velge en av de andre
sorteringsrekkefølgene (Kildeforkortelse, kildenummer eller Standardkvalitet) om du foretrekker det.
[Mer>>]
Du velger [Mer>>] dersom du vil utvide Kilderegisteret til å vise Tittelen for hver kilde, og dessuten flere
detaljer om kilden. Denne lista inkluderer alle kilder som er lagt inn i datasettet, både aktive og inaktive.
Statusen vises i statusfeltet Aktiv. Den forkortede lista [Mindre<<], som bare viser aktive kilder, er den som
vises som standard. Men for hver arbeidsøkt blir Kilderegisteret vist slik den var da du gikk ut av det sist.
Arbeide med kilder
Uansett hvilken visning av Kilderegister du bruker i et ulåst datasett, [Mer>>] eller [Mindre<<], så kan du
legge til, redigere, slette, søke, kopiere, omnummerere og sammenføye kilder. (I et låst datasett kan du bare se
på eller søke i kildeoppføringene.)
Når du velger [Legg til], blir du bedt om å velge kildetype, og kildedefinisjons-bildet blir vist.
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Når du velger [Rediger] kommer du direkte til kildedefinisjons-bildet for den valgte kilden. Det er i dette
bildet du legger inn kildedata. Informasjonen for hver kilde blir bare lagt inn én gang.
Se emnet Kilder i kapitlet Registrere data og Søke i data for ytterligere informasjon.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu
Add/Edit Source Type
Citation
Source Definition Screen: General
Source Definition Screen: Attachments
4.6.2

Master Source List
Alphabetical List
Source Number
Surety Levels
Renumber Source
Merge Sources
Source Definition Screen: Supplemental
Source Definition Screen: Output Form

Kildearkivregister

Kildearkivregisteret brukes for å registrere hvor en bestemt kilde ble funnet.
Det kan være et bibliotek, et arkiv, hjemme hos en person, eller til og med en person sjøl. En
kildearkivregistrering brukes både for å dokumentere hvor kildene ble funnet, og som hjelp til å organisere
framtidige undersøkelser.
Kildearkivregisteret kommer du til fra Verktøy-menyen. Dette er ei liste over kildearkivene i prosjektet ditt.
Det viser forkortelsen fra Kildearkivdefinisjons-vinduet, der du kan se kildearkivposter. Et lås-symbol vises for
kildearkiv fra låste datasett. (Du kan bare endre og legge til opplysninger i ulåste datasett.) Du kan navigere i
Kildearkivregisteret på samme måte som i andre alfabetisk sorterte lister i ditt datasett.
Filtrere kildearkivposter
Du kan se kildearkivene for alle datasett i prosjektet, eller du kan velge å filtrere kildearkivene slik at bare
arkivene i ett datasett eller bare de i ulåste dataset kommer fram på lista.
Sortere kildearkivposter
Kildearkivregisteret er som standard sortert etter Kildearkivforkortelse, men du kan velge å sortere etter
Kildearkiv-Idnummer i stedet.
Arbeide med kildearkiv
Fra kildearkivregisteret i et ulåst datasett kan du legge til, redigere, slette, søke, kopiere, omnummerere og slå
sammen kildearkiv. (I et låst datasett kan du bare se på og søke i kildearkivet.) Når du velgere enten [Legg til]
eller [Rediger], åpnes kildearkivdefinisjons-bildet.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu
Alphabetical List
Repository Number
4.6.3

Master Repository List
Repository Definition
Renumber Repository

Merge Repositories

Stedsnavnregister

Stedsnavnregisteret kommer du til via Verktøy-menyen. Dette er ei liste over stedsnavna i
datasettet/prosjektet ditt. Det kan brukes for å ordne stedsnavn (delnavn) som er plassert i feil felt (for
eksempel ved import fra et annet program), for å endre stedsnavn for enkelthendelser (ved bruk av knappen
[Hendelser]) eller globalt, til å verifisere informasjon du allerede har lagt inn, og for å Registrere flere element i
datafelta på en gang.
En lås på venstre side av kildeposten indikerer at posten kommer fra et låst datasett. Data fra låste datasett
kan du se på, men de kan ikke redigeres fra Stedsnavnregisteret.
(Du kan også komme til Stedsnavnregisteret når du merker av Ordne stedsnavn under en GEDCOM- eller
annen import.)
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Stedsnavnregisteret (to datasett, ett er låst):

Eksemplet ovenfor er sortert på Detalj+Bydel/Sogn+Kommune+Fylke. Det er fortsatt behov for rydding i
registeret, feks flytte Trondheim til Kommunekolonna (se Ordne stedsnavn nedenfor).
Klikk på knappen Hendelser for å se alle hendelser som skjedde på et aktuelt sted.
Filtrere stedsnavnposter
Du kan vise stedsnavn i alle datasett i prosjektet, eller du kan velge å filtrere slik at bare stedsnavn i ett
datasett eller bare stedsnavn i ulåste datasett vises i lista.
Ordne stedsnavn
Hvis du – f.eks. etter en import – ser at stedsnavnfelta ikke er ordna riktig (f.eks. fordi bynavnet er i
kolonnen for fylkesnavn), så kan du flytte hele kolonner med denne funksjonen. Du kan også flytte enkelte felt
i hvilket som helst ulåst datasett.
Klikk i feltet du vil flytte, og trykk <Ctrl>+<venstre-pil> for å flytte til venstre, eller <Ctrl>+<høyre-pil>
for å flytte til høyre.
Se eksemplet i vinduet ovenfor: Merk navnet Trondheim og klikk <Ctrl>+<høyre-pil> for å flytte begge
delnavn Trondheim og Sør-Trøndelag ei kolonne til høyre.
Arbeide med stedsnavn
I et ulåst datasett kan du redigere detaljene for ethvert stedsnavn i Stedsnavnregisteret. Når du redigerer en
stedsnavnpost, har du tilgang til en del felt som du ikke ser i Stedsnavnregisteret: Kort stedsnavn, Start- og
sluttdato, og Kommentar.
I et låst datasett kan du se på posten, men ikke redigere den. Du kan også sortere lista etter hvilket som helst
stedsnavnelement, og søke etter alt innhold.
Hvis du trenger å endre en stedsangivelse som er brukt mye i et datasett, så kan du klikke på [Erstatt] for å
åpne Globalt søk og erstatt-vinduet. For eksempel kan du ha behov for å rette et feilstavet bynavn.
MERK: Hvis du har foretatt mange endringer eller slettinger mens du har brukt Stedsnavnregisteret, så er
det lurt å optimere prosjektet (Fil > Vedlikehold > Optimer) for å bli kvitt element du har slettet.)
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Søk-og-erstatt i hele Stedsnavnregisteret i dette vinduet:

Eksemplet erstatter "Asker krk." med "Asker kirke".
Bruk knappen Antall for å beregne hvor mange navn som evt. berøres av denne endringa FØR du
klikker Erstatt.
Se emnet Stedsnavn i kapitlet Registrere data, og avsnittet Søk etter et stedsnavn i kapitlet Søke i data, for
ytterligere informasjon.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu
Alphabetical List
Edit Place
Search Master Place List
4.6.4

Master Place List
Realign Place Names
Sort Master Place List
Global Search and Replace (Places)

Optimize

Hovedhendelsesliste

Hovedhendelseslista kommer du til fra Verktøy-menyen. Dette er ei liste over alle hendelsene i et prosjekt
eller et datasett. I tillegg til datasettnummeret, vises de elementene som ble registrert i en
Hendelsesregistrering: Hendelsestype, Hovedperson 1, Hovedperson 2, Hendelsesdato, Sted, og Notat. En lås på
posten indikerer at posten kommer fra et låst datasett. (Du kan også komme til Hovedhendelseslista fra
Forskningsoppgave-skjermbildet når du legger en forskningsoppgave til en hendelse. Se emnet
Forskningsoppgaver under Legge til informasjon i kapitlet Registrere data.)
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Hovedhendelsesliste sortert på hendelsesType:

Filtrere hendelsesposter
Når du kommer til Hovedhendelseslista fra Verktøy-menyen, kan du vise hendelsene fra alle datasett i
prosjektet., eller du kan velge å filtrere hendelsene slik at bare de fra ett datasett eller bare hendelsene i ulåste
datasett vises.
Når du kommer til Hovedhendelseslista fra Forskningsoppgave-bildet, så er det allerede satt filtrering,
avhengig av en rekke faktorer. Når du legger en forskningsoppgave til hendelsen, blir filteret satt etter alle ulåste
datasett. Når du knytter en oppgave til en hendelse som allerede er knyttet til en person, en kilde, eller et
kildearkiv, så vil Filtrer etter datasett-feltet settes til det datasettet som inneholder den aktuelle personen, kilden
eller kildearkivet. Du kan ikke endre filteret når du kommer til Hovedhendelseslista gjennom
Forskningsoppgave-bildet..
Sortere hendelsesposter
Hovedhendelseslista er som standard sortert etter Datasett-Id, men du kan velge å sortere etter
Hendelsestype, Hovedperson 1, Hovedperson 2, Hendelsesdato eller Sted i stedet. Du kan ikke sortere etter
Hendelsesnotat.
Arbeide med hendelser
Du kan søke i Hovedhendelseslista etter Hendelsestype, Hovedperson 1, Hovedperson 2, eller Sted. Hvis du
merker navnet til en Hovedperson i en hendelse, så kan du hoppe til Personbildet for vedkommende person
ved å dobbeltklikke eller velge [Gå til Hovedperson 1] eller [Gå til Hovedperson 2], eller du kan redigere
hendelsen ved å klikke [Rediger] og derved gå til Hendelsesregistrering for den hendelsen.
Se emnet Hendelser i kapitlet Registrere data, og emnet Søk etter en hendelse i kapitlet Søke i data, for
ytterligere informasjon.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu
Tag Entry Screen

Master Event List
Master Tag Type List
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4.6.5

Hendelsestyperegister

Hendelsestyperegisteret kommer du til via Verktøy-menyen. Dette er ei alfabetisk liste over alle
hendelsestypene i det datasettet du har valgt. På toppen av hendelsestype-vinduet kan du velge det datasettet du
vil bruke. Du kan bare komme til hendelsestyper for ulåste datasett. Mange hendelsetyper følger med i
programmet, men du kan legge til så mange hendelsestyper du har bruk for.
Hendelsestypevinduet:

Hendelsestypelista har en knapp [Oversette] som kan brukes til å oversette hendelsesnavn og
setninger i et eksisterende datasett til TMGv6 standard.
4.6.5.1

Oversette hendelser i eksisterende prosjekt

De nyere versjoner av TMG har fått stadig bedre norske versjoner av standardhendelsenes navn og
setningskonstruksjoner. Derfor kan det være fordelaktig å oversette hendelsene i eksisterende prosjekt og
datasett til siste standardversjon. Her er en metode for å gjøre denne jobben raskt.
NB: Prøv den først på en kopi av ditt originalprosjekt for å se resultatene før du kjører den endelige
oversettingsrunden!
Lag et nytt prosjekt med 1 person i på følgende måte:
1.
2.
3.
4.
5.

Fil > Nytt prosjekt, oppgi filnavn feks ”nyttv602”
Velg ”Dataregistrering” i dialogen for nytt prosjekt, trinn 1 vises, klikk ”Neste”
Fyll ut noen få data for en person, feks ”Ole Nord” født ”1999” i ”Alta” i trinn 2, klikk ”Neste”
Klikk ”Neste” i trinn 3,4,5 og klikk ”Fullfør” i trinn 6 for å fullføre etablering av det nye prosjektet
Det nye prosjektet har nå alle standardhendelser med standard setninger, disse kan du se ved å velge
Verktøy > Hendelsestypeliste
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Hendelsestypelista for et helt nytt prosjekt:

Her vises standard hendelsesnavn og et eksempel på setningen for Dåp.

Bytt prosjekt tilbake til det som skal oversettes, lukk det nye samtidig, fortsett slik:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Velg Verktøy > Hendelsestypeliste for å vise alle hendelsestyper i prosjektet
Klikk knappen Oversette (du blir minnet på å ta sikkerhetskopi først!)
Klikk OK og velg det nye prosjektet du nettopp etablerte ovenfor
TMG spør om du også vil importere setningsstrukturer for valgte språk, svar Ja på alle og OK til slutt
TMG melder etter kort tid at "Oversettingsprosessen er ferdig"
Klikk på noen av hendelsene for å se setningskontruksjonen mm
Ditt gamle/eksisterende prosjekt har nå fått TMGs standardhendelser
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Hendelsesgrupper
Hver hendelsestype blir knyttet til en hendelsesgruppe når den blir dannet. Det er ti grupper: Navn,
Slektskap, Fødsel, Død, Begravelse, Ekteskap, Skilsmisse, Historie, Adresse, og Annet. Når en hendelsestype
først er blitt knyttet til en hendelsesgruppe, så kan den ikke flyttes til en annen gruppe.
Filtrere hendelsestyper
Hendelsestypelista kan du filtrere slik at du bare ser hendelser som hører til en bestemt hendelsesgruppe:
Alle grupper (ikke noe filter), Navn, Slektskap, Fødsel, Død, Begravelse, Ekteskap, Skilsmisse, Historie,
Adresse, eller Annet.
Arbeide med hendelsestyper
Fra Hendelsestypelista kan du legge til, slette, redigere, eller utvide lista til å omfatte alle hendelsestyper,
aktive og inaktive.
Om du deaktiverer hendelsestyper som du sjelden eller aldri bruker, får du ei kortere liste med bare de
aktuelle hendelsestypene. For eksempel er ikke hendelsestyper knyttet til SDH (Mormonerkirken) synlige hvis
valget Vis SDH-hendelsestyper ikke er haket av. Andre hendelser kan deaktiveres på Hendelsetypedefinisjonsvinduet som er beskrevet nedenfor. De blir synlige bare dersom det er hake ved Vis deaktiverte hendelsestyper.
Når du velger [Legg til] eller [Rediger], så åpnes vinduet Definisjon av hendelsestype. Det er i dette vinduet
du legger inn hendelsetype-data. Dette omfatter en etikett, en fortidsform, en forkortelse, hendelsesgruppetilknytningen, om hendelsen er aktiv, hvilke roller og setninger som brukes i fortellende rapporter, hvordan du
ønsker opplysningene vist, og hvilken GEDCOM-Tag som skal brukes ved eksport. Mange av disse data vises
summarisk i hendelsestyperegisteret, sammen med informasjon om filterstatus, om hendelsestypen er standard
eller egendefinert, og hendelsesgruppen som hver hendelsestype hører til. Standard hendelsestyper (dvs. de
som ble levert med programmet) kan ikke slettes. Brukerdefinerte hendelsestyper kan bare slettes hvis de ikke
er i bruk.
I de fleste felta er det en høyreklikk-meny med Klipp, Kopier, Lim inn, og Stavekontroll. Setnings-feltet har
også format og typesnitt/skriftkoder i høyreklikkmenyen. De fleste felt støtter bruken av hurtigtaster:
<F2> - søk etter hva som er lagt inn i feltet tidligere
<F3> - gjenta forrige inntasting
<Ctrl>+<F3> - velg blant de siste 15 inntastingene
Se emnet Legge til informasjon - Hendelser i kapitlet om Registrere data nedenfor for å få informasjon om å
legge en hendelse til en enkelt datapost.
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Vinduet for redigering av setningskonstruksjon m.m. for hendelsen Død, fanen Generelt:

Vinduet for redigering av setningskonstruksjon m.m. for hendelsen Død, fanen Roller og setninger:

(Rollenes navn er ikke oversatt til norsk når dette skrives)
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Vinduet for redigering av setningskonstruksjon m.m. for hendelsen Død, fanen Annet:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu
Tag Type Definition

Master Tag Type List
Add Tag

Tag Type List
Tag Entry Screen
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4.6.6

Stilliste

Stillista er ei liste over de personnavn- og stedsnavn-stilene du har laget, og de som følger med TMG som
standard. Hvis du ikke har laget noen stiler sjøl, så blir bare standard-stilene vist. Med mindre du har særlige
behov, trenger du antakelig ikke denne muligheten. Standard stil for personnavn og for stedsnavn velger du i
Datasettordneren for hvert datasett. Stiler følger med når du tar sikkerhetskopi av ditt prosjekt.
Du kan bare velge stiler i Avansert modus.
En personnavnstil med norske feltnavn og bruk av FarsMellomnavn::

Personnavnstil velges fra Stillista:
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En stedsnavnstil med norske navn på etiketter/datafelt:

I ulåste datasett kan du lage nye stiler i tillegg til dem som fulgte med, du kan redigere stilene du har laget, og
du kan slette ikke-standardstiler. Du kan ikke redigere eller slette en standard-stil.
I et låst datasett kan du se på stilene, men du kan ikke legge til eller endre noe.
Det er minst tre grunner til å bruke steds- og navnestiler.
• For å få samsvar mellom etiketten/feltnavnet og inntastingsrekkefølgen i Hendelseregistrering-bildet og
de kulturelt riktige navna og gjengse formene for presentasjon når du legger inn data som har en bestemt
kulturell opprinnelse.
• For å bruke på nytt et eksisterende navne- eller stedsfelt som ikke har noen vanlig bruk i denne
sammenhengen; hvis du for eksempel ikke bruker Tempel-feltet, kan det gjøres om til et felt som passer
din bruk.
• For å endre sorteringsrekkefølgen for navne- eller stedsnavn-felt.
Dersom du for eksempel har lagt inn en annen etikett på Kommune-feltet, og kalt det Sogn. Denne etiketten
vil du bruke når du registrerer for en periode før kommunene ble etablert. I stedet for å endre etiketten
Kommune til Sogn hver gang, så kan du lage en stil du kaller Før_1820 der etiketten Sogn allerede er med i
stilen. Når du legger inn data for tida før formannskapslovene, så ville du bruke Før_1820-stilen.
MERK: Stedsnavnetiketter kommer aldri med på rapporter eller grafiske utsrkifter, så den egendefinerte
etiketten er bare for å tilpasse skjermbildet ditt.
PASS PÅ! Endringer du foretar i stiler påvirker ikke data som allerede var lagt inn. Tenk nøye gjennom hva
du gjør før du gjør endringer som påvirker feltet der bestemte datatyper skal legges inn. Hvis du for eksempel
kaller Detalj-feltet for By, og begynner å Registrere By-data i det feltet, så vil jo data som er lagt inn der
tidligere, fortsatt være Detalj-data, og du får en blanding av data i samme felt.
Hjelpeprogrammet TMG Utility 5 av John Cardinal kan brukes til å endre/bytte stiler for navn og
stedsnavn i eksisterende datasett, se info på www.tha.no.
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Det kan angis en standard personnavn- og stedsnavnstil for hver hendelsestype:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu
Master Style List
Custom Style Modification
Place Field Labels
Field Labels on the Tag Entry Screen
4.6.7

Edit Name Style
Modify Place Field Labels

Edit Place Style
Edit Labels

Forskningsdagbok

Du kommer til Forskningsdagboka fra Verktøy-menyen, eller ved å trykke på <F12>, eller ved å klikke på
Forskningsdagbok-knappen (notisbok). Den brukes til å holde rede på status for Forskningsoppgavene du
lager etter hvert som du har utført oppgaver for å registrere et spesielt forskningsområde.
En forskningsoppgave kan sette navn på planer, spesifiserte aktiviteter, og resultatene av disse. Oppgavene
kan knyttes til en person, en hendelse, en kilde, og/eller et kildearkiv. Det kan også være allmenne oppgaver
som ikke er knyttet til noen av disse postene. Dersom en oppgave er knyttet til en person, hendelse, kilde
og/eller kildearkiv, så blir Forskningsdagbok-knappen grønn når skjermbildet for henholdsvis Persondetaljer,
Hendelsesregistrering, Kildedefinisjon og Kildearkivdefinisjon vises.
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Forskningsdagbok med diverse notater:

Fokus
Fokus viser til den personen, hendelsen, kilden osv som en oppgave er knyttet til. Når du åpner dagboka,
blir fokus satt på den personen, hendelsen, kilden eller det kildearkivet som var aktiv akkurat da. Loggen viser
også ei liste over alle oppgaver som er knyttet til den samme person. Du kan også velge å vise allmenne
oppgaver (som ikke er knyttet til noe spesielt), eller alle oppgaver i datasettet/prosjektet.
Fra Forskningsdagboka kan du endre fokus eller sorteringsrekkefølge, filtrere dagboka, og legge til, redigere
eller slette forskningsoppgaver. Dersom du velger [Legg til] eller [Rediger], åpnes Forskningsoppgaveskjermbildet. Det er her du beskriver oppgaven, legger til søkeord, legger inn framdrifta, og – om du ønsker det
– holder rede på utgiftene du har hatt. Det meste av denne informasjonen blir vist i Forskningsdagboka når
oppgaven er markert..
Filter
Du kan til enhver tid filtrere Forskningsdagboka slik at den selektivt viser de oppgavene som er av interesse.
Filter-felta tilbyr valgmuligheter for filtrering på ord eller setningsdeler (for eksempel sted, etternavn, kildearkiv,
etc.) som er brukt i felta oppgavenavn eller søkeord. Søkeord-filteret søker etter informasjon i Søkeord-feltet
som vises i forskningsoppgaven.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu

Research Log

Research Task
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4.7

Vedleggslogg

Du kommer til Vedleggsloggen fra Verktøy-menyen, eller ved å trykke på <Ctrl>+<F12>, eller ved å klikke
på Vedleggslogg-knappen (kamera). Den brukes til å lagre dokumentasjon fra forskningsarbeidet slik at
dokumentasjonen er bevart så lik originalen som mulig.
Et vedlegg kan være et bilde, som et fotografi eller skannet dokument; en lydfil, som et opptak av en
stemme; en video, som en film tatt opp med et videokamera; en kopi av et tekstdokument. Det kan knyttes til
hvilken som helst person, hendelse, kilde eller kildearkiv. Det kan også være et allmennt vedlegg som ikke er
knyttet til noen av disse postene.
Dersom et vedlegg er knyttet til en person, hendelse, kilde og/eller kildearkiv, blir Vedleggslogg-knappen
grønn når skjermbildet for henholdsvis Persondetaljer, Hendelsesregistrering, Kildedefinisjon og
Kildearkivdefinisjon vises.
En vedleggslogg med bilder av kongefamilien:

Bilde 3-12 av 27 bilder i datasettet, se info nederst til høyre..
Vedleggsloggen viser en rekke rammer, en for hvert vedlegg. Hver ramme viser navnet på vedlegget og hva
slags vedlegg det er (tekst, bilde, audio eller OLE). Hvis den ikke finner et bestemt vedlegg, viser
Vedleggsloggen et surt fjes. Det kan være fordi filen ikke ble korrekt importert, fordi den ikke finnes på rett
plass i det originale datasettet, eller av andre årsaker.
4.7.1

Bilder

En stjerne ved siden av et navnet på et bilde viser at dette vedlegget er markert som primært, og blir brukt i
Bilde-vinduet i en del rapporter.
4.7.1.1

Minibilder

Minibilder brukes i Vedleggsloggen for å vise bildevedlegg. De kan også bli brukt i bildevinduet i
Persondetaljer. Minibilder lagres i JPG-format.
Merk Lagre minibildene (Fil >Innstillinger >Gjeldende prosjektinnstillinger >Avansert) for å lagre et
minibilde av hvert vedlegg på harddisken. Hvis det ikke er satt hake ved dette valget, blir det brukt mindre
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diskplass, men det tar lengre tid å bruke Vedleggsloggen, fordi hvert minibilde i loggen må dannes på nytt fra
originalbildene. Originalbildet påvirkes ikke på noen måte, uansett om minibilder finnes eller ikke finnes.
MERK: Hvis du høyreklikker på et bilde i Vedleggsloggen, og velger Visning eller Egenskaper, så vises det
opprinnelige bildet, ikke minibildet. I rapporter brukes også originalbildet, ikke minibildet.
Hvis Lagre minibildene er markert kan du også markere Bruk minibilde i bildevinduet, da blir minibildet
brukt i bildevinduet på persondetaljer.
Minibildestørrelse
Dette valget kontrollerer størrelsen av minibildet, og derved også oppløsningen og diskplassbruken.
Størrelsen må være mellom 50 og 200 bildepunkter (piksler); standard er 150 bildepunkter og dette ser ut til å
fungere bra i de fleste tilfeller, og en original på 2 MB blir et minibilde på 50 kB eller mindre. Et slikt lite bilde
lastes mye raskere enn det store, med ingen særlig synlig kvalitetsforringelse på skjermen. Hvis du imidlertid
maskimerer Vedleggsloggen eller bilde-vinduet, så ser du kvalitetsforringelsen. Hvis du kompenserer det med å
øke minibildestørrelsen, så forbedres kvaliteten, men det bruker mer diskplass og medfører lengre tid for å
åpne bildet, noe som reduserer fordelen med å bruke minibilder.
MERK: For å redusere størrelsen av sikkerhetskopien, så kan du slå av Lagre minibildene før du lager
sikkerhetskopien (dette gjør at minibildene blir slettet), optimere, og så lage sikkerhetskopi. Hvis du så velger å
slå på lagring av minibilder igjen, så vil det ta litt tid mens de blir laget.
For å se på et vedlegg, så dobbeltklikker du på Vedlegg-ikonet, eller høyreklikk og velg Vis. (dersom Lyd er
slått av i Windows-kontrollpanelet, får du ikke høre lydvedlegg)
Bilderedigeringsvinduet:

Fokus
Fokus viser til den personen, hendelsen, kilden osv. som vedlegget er knyttet til. Loggen viser alle vedlegg
som er knyttet til fokus. Standard-fokus er personen, hendelsen, kilden eller kildearkivet som var aktiv akkurat
da. Loggen kan også settes til å vise Alle vedlegg og vedlegg til generelle emner.
Ved å endre fokus, kan du vise hvilket som helst vedlegg fra hvor som helst i programmet. Hvis du velger en
person, kan du endre Id-nummeret i Id-feltet (eller klikke på kikkertknappen og søke i søkelista) for å filtrere
vedlegg-søket ytterligere. Da blir bare vedleggene som er knyttet til den spesielle personen vist i loggen. (Hvis
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en person er i fokus, så blir alle vedlegg som er knyttet til hendelser i denne personens liv, og vedlegg som er
knyttet til personen sjøl, vist.)
Fra Vedleggsloggen kan du legge til, redigere eller slette et vedlegg; du kan endre fokus for loggen, sortere
vedleggene etter vedleggsnavn, filtrere etter vedleggstype, filtrere etter et ord eller en frase i vedleggsnavnet,
filtrere etter Id-nummer, se vedleggene i en større ramme, se detaljer om vedlegget, endre primærmerket for
bilder, bytte til et annet vedlegg eller en annen side med vedlegg, angi hvor mange rader og rekker loggen skal
ha, gå til søkelista og lysbildeordneren, og kopiere et vedlegg til lysbildeordneren. Høyreklikk på et tomt
område for å se andre valgmuligheter.
Statusvinduet nederst på skjermbildet (kalles også emnerammen) viser antallet merkete vedlegg, og antallet
vedlegg som samsvarer med filteret og med fokus.
Se emnet Vedlegg/Multimediafiler i kapitlet Registrere data for ytterligere informasjon
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu
Exhibit Screen
Acquire an Image
Files and Folders

Exhibit Log
Exhibit Properties
Slideshow Manager
Supported Image and Media Formats for Slideshows and Exhibits
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Kapittel

5

5

Registrere data

5.1

Registrere personer

Det er mange måter du kan Registrere nye personer i datasettet ditt på.
Hvis du velger Legg til-menyen på hovedmenyen (klikk på den med musa eller trykk <Alt>+<L> på
tastaturet), så kan du legge til ektefelle, forelder, søsken eller barn til den aktuelle personen ved å velge i menyen
(Ektemann/partner, Hustru/partner, Ektef./partn., Far, Mor, Bror, Søster, Søsken, Sønn, Datter, eller Barn).
Du kan også legge til en person uten å spesifisere noe slektskap til subjektet ved å velge Ikke i slekt. (Du kan
kople personen til en annen senere hvis du ønsker det). Hvert av disse valgene vil ta fram Legg til person-bildet
(se nedenfor).
Menyen "Legg til":

Hvis du velger Legg til person fra lista, eller klikker på Legg til ny person-knappen (person med pluss-tegn)
på standard Verktøylinje (er den usynlig? - velg Vis > Verktøylinjer > Standard), så kommer Legg til
persontype-bildet fram.
Om du markerer en person i Prosjektutforskeren og velger Legg til person fra Legg til-menyen eller klikker
Legg til ny person-knappen vises også Legg til persontype-bildet. Dette bildet har knapper for å legge til [Far],
[Mor], [Ektemann/partner], [Hustru/partner], [Sønn], [Datter] eller [Ikke i slekt]. Når en av disse er valgt,
åpnes Legg_til_persontype-bildet. Du kan angi et annet datasett hvis det er flere enn ett i det aktive prosjektet,
men da må valget være Ikke i slekt.
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Legg til persontype-vinduet:

Når du velger å spesifisere et slektskap til den aktuelle personen, vil TMG prøve å spare deg for litt arbeid
ved å gjette på dine behov og foreslå en del data. Har du for eksempel valgt å legge til sønn eller datter,
kommer et bilde Velg den andre av foreldrene fram. Marker den riktige forelderen og trykk <OK>, eller
markér ”Identifiser en annen person”, og velg vedkommende fra søkelista (Kikkert-knappen). (Hvis den andre
forelderen ikke er med i datasettet ennå, så velger du ”Ingen” eller lar det stå 0 (null) i Id-nummer-feltet.)
Det blir etablert en slektskaps-hendelse/-relasjon for hvert foreldre-barn-par. Du kan også velge (Fil >
Innstillinger > Programinnstillinger > Spørsmål/Advarsler) for å bli spurt om å få opp en Registrere
Ekteskaps-hendelse for foreldrene. Hvis det passer, kan du velge å spare tid ved å få farens etternavn lagt til
barnets navn automatisk i Registrere person-bildet. Dette velger du ved å hake av for Sett inn farens etternavn
i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger > Spørsmål/Advarsler.
MERK: Hvis du vil kople sammen to personer som allerede er lagt inn i datasettet, så se under Hendelser
og Slektskap under emnet Legg inn informasjon nedenfor. Ikke bruk Legg til-verktøyet i disse tilfellene.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Select Second Parent
5.1.1

Add Person

Legg_til_person-vinduet

Legg_til_person-vinduet gir deg mulighet til å registrere all informasjon som du har funnet om én person fra
én enkelt kilde.
Som standard forventer vinduet at du legger inn informasjon om navn, fødsel og død, og eventuelt om
ekteskap. Ved å klikke på [Oppsett]-knappen, så kan du velge å ta med annen informasjon som hendelser eller
flagg. Du kan også angi hvilke hendelses-felt du ønsker skal vises. Informasjon som legges inn i dette bildeet
danner basis for den automatiske konstruksjonen av separate hendelser for navn, slektskap (der det passer) og
hendelser, sammen med en henvisning til kilden. For å legge til informasjon fra andre kilder velger du
Personbildet etter at Legg til-operasjonen er ferdig.

2. utgave september 2005

5:135

TMG brukerhåndbok kap. 5 - Registrere data
Vinduet for å legge til data om 1 person fra 1 kilde:

Oppsettet (hvilke datafelt) kan brukerstyres.
(Datafeltnavn var ikke ferdig oversatt til norsk når dette skrives)
Bruk <Tab> for å flytte fra felt til felt. Der det passer, kan du bruke gjentakelsestaster for å spare tid (se
Gjentakelsestaster nedenfor under Snarveger).
Du kan endre Id-nummeret til personen som registreres før personen lagres. Med markøren i Id-nummerfeltet trykker du <F2> for å se ei liste med ubrukte Id-nummer.
I avansert modus er det også felt for å angi sannsynlighetsnivå for hendelsene navn/slektskap, fødsel, død og
andre. Du kan også velge andre hendelsesetiketter.
Trykk <F4> eller klikk på pluss-knappen for å åpne kildereferanse-bildet og legge til kilden for dataene. Fra
dette bildet kan du bare legge til én enkelt kilde. Skriv kildenummeret dersom du kjenner dette, eller trykk
<F2> for å velge fra Kilderegisteret, ved å markere valget ditt og trykke <Enter>. Legg inn aktuell referanse til
kilden i kildereferansedetalj-feltet, for eksempel sidenummer og lignende.
Denne kildereferansen vil bli lagt til hver av hendelsene du laget fra Registrere person-vinduet (navn, fødsel,
død, evt. ekteskap og andre hendelser du har valgt å legge til), og til foreldrekoplingene i rammen Primære
foreldre. Registerere person-bildet får du bare når du legger et nytt individ til datasettet. Du kan når som helst
legge til andre hendelser fra personbildet.
Se nedenfor under Legge til informasjon: Hendelser – Navn for detaljer om navnefelt.
5.1.2

Hurtigregistrering

Du kan også legge til en ny person fra Hendelsesregistrerings-vinduet når du legger til en hendelse der det er
flere enn én hovedperson, slik som ekteskap, eller når du legger til et vitne. Denne måten er spesiell nyttig når
du vet lite om den nye personen.
For hurtigregistrering av en person fra Hendelsesregistrerings-vinduet skal du klikke på Legg_til_ny_personknappen for å komme til vinduet for hurtigregistrering. Du kan ikke tilpasse dette vinduet; det har ingen
[Oppsett]-knapp.
Se også emnene Id-nummer og Registrere data: Slektskapsforhold nedenfor.
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Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Entry
Add Person Type
Master Source List
Surety
Picklist
Hot Keys
Repeat Field Value
Program Options: Prompts
5.1.3

Add Person
Add Person Template
Citation
12DPM
Repeat Keys
List Field Values
List Recent Field Values
Tag Entry Screen Witness

Id-nummer

Et løpende Id-nummer knyttes til hver person etter hvert som personer legges til i et datasett. Det tjener
som en rask måte å referere til en bestemt person. Når et datasett legges til et prosjekt, blir hver persons Idnummer en kombinasjon av prosjektnummeret fulgt av personens Id-nummer i datasettet, for eksempel 1:27.
Se også under Detalj-vindu – Personbilde i kapitlet om Vise og skrive ut data.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
ID Number
5.1.4

Unused ID Numbers

Slektskapsforhold

I The Master Genealogist er det bare ett biologisk slektskapsforhold som defineres når data registreres:
det mellom foreldre og barn. Alle andre biologiske slektskapsforhold beregnes av programmet, basert på
foreldre-barn-forholdet.
TMG støtter flere enn ett foreldre-barn-forhold og dokumenterer adopsjonsslektskap og andre
familievariasjoner som stammer fra importerte data eller som legges inn for hånd. (Sjøl om du kan indikere et
adoptivbarn ved å bruke ADOPTERT-flagget, så vil du sannsynligvis legge inn en Adopsjons-hendelse også,
slik at du kan angi detaljer om sted, dato osv.) Men bare én far og én mor kan merkes som primær. Det er den
primære forelderen som brukes når forfedre og etterkommere beregnes i rapporter og vinduer.
Når et barn knyttes til en far og en mor, uten at det finnes noen ekteskapsregistrering, så vil TMG spørre om
det skal registreres en ekteskapshendelse. – dersom det er merket av for Spør etter foreldrenes ekteskap i Fil >
Innstillinger > Programinnstillinger > Spørsmål/Advarsler.
Slektskapet mellom foreldre og barn er registrert i en slektskaps-hendelse. Barnets primære foreldre vises
under barnets navn i Personvinduet. Enhver ekstra forelder (altså ikke-primær) vises i hendelsesrammen midt
på vinduet. Barn vises i Barn-vinduet, og kan vises i hendelsesrammen på Personvinduet, hvis det er angitt i Fil
> Innstillinger > Programinnstillinger: Hendelsesramme.
Hovedpersonens primære foreldre og biologiske barn vises i Detaljer-vinduet:

Når du dobbeltklikker på en Hendelsesetikett i Personbildet, som f.eks. Fødsel i eksemplet ovenfor, kommer
du til Hendelsesregistrering for den hendelsen. Hvis du klikker på en Slektskaps-hendelse, som Sønn-Bio
ovenfor, får du se foreldre/barn-forholdet, sammen med kildereferansen som ble registrert på Legg til personbildet, hvis der er noen. Fra dette bildet kan du også legge til flere kildereferanser.
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Se også det neste emnet under Legge til informasjon.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Entry: Relationships
Connect People Using a Tag
Citation
Program Options: Tag Box
5.1.5

Relationship Tag
Add Person
Person View

Kopiere person

Du kan kopiere en person innenfor et datasett, eller kopiere en eller flere personer mellom datasett innenfor
samme prosjekt.
For å kopiere én person, må du velge Legg til > Kopiere person(er) og angi personen som skal kopieres.
For å kopiere flere enn én person må du først velge personene i Prosjektutforskeren eller definere dem i en
Fokusgruppe. Dernest velge Kopier person(er) og angi hvilket datasett de skal kopieres til. Kopier person(er)bildet inneholder en fane for Datatyper som skal være med. Pass på at du merker av for dem du vil ha kopiert
sammen med personen(e).
Vinduet "Kopier person":

Når du kopierer en person innenfor et datasett kan du godta det nye Id-nummeret som blir tildelt av
programmet, eller du kan trykke <F2> mens du har markøren i Ny persons Id , og få ei liste over ubrukte Idnummer, som du kan velge mellom.
Når du kopierer én eller flere personer til et annet datasett, må dette andre settet være etablert i same
prosjekt; du kan ikke lage et nytt datasett mens du kopierer. Kilder kopieres sammen med personene og
hendelsene deres. Hvis en person har ett eller flere brukerdefinerte flagg, blir disse også kopiert med. Du får
mulighet til å velge hvilke datatyper (navnevariasjoner, individuelle hendelser, delte hendelser, koplinger til
hendelser personen(e) har vært vitne til, koplinger til foreldre, multimediavedlegg, oppgaver) som skal være
med i kopieringa.
MERK: Når du kopierer til et annet datasett, blir slektskapsforholdene mellom personene i den kopierte
gruppa beholdt, men du må sjøl kople disse til personer i det andre datasettet. Når du kopierer en person
innenfor ett datasett, f.eks. for å danne et søsken, vil koplingene til foreldre beholdes, men ikke koplingene til
barn.
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PASS PÅ! Når du kopierer eller flytter personer fra ett datasett til et annet, kopierer du også med kilder,
hendelser (med de tilhørende hendelsestyper), hendelser som personen var vitne til, og delte hendelser. For å
unngå å overskrive informasjon i mål-datasettet, vil mål-datasettets opplysninger bli beholdt hvis etikettene er
like.
For eksempel vil mål-datasettets hendelsetype-struktur bli beholdt dersom det kopieres over en hendelse
med hendelsestype av samme navn. Standard hendelsestyper blir ikke kopiert, fordi de allerede finnes i måldatasettet. Slik vil all tilpasning i en hendelse, som tilpassede setninger og ekstra roller, kunne gå tapt dersom
navnet på hendelsetypen også finnes i mål-datasettet. Egendefinerte hendelsestyper blir kopierte, såfremt det
ikke allerede finnes en hendelsestype med samme navn i mål-datasettet. Hendelser med vitner kopieres hvis
dette er valgt, men bare dersom en Hovedperson i denne hendelsen inngår i gruppa som kopieres.
Delte hendelser, slik som ekteskap, blir kopierte, men hvis den andre personen ikke er med i den kopierte
gruppa, så faller personen bort fra hendelsen. Foreldre/barn-lenker blir kopiert såfremt Lenker til foreldre er
angitt og både foreldre og barn er med i gruppa som kopieres. Kilder kopieres alltid. Historiehendelser kopieres
ikke.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Copy Person
Focus Group
Add Person
Copy Tag
5.1.6

Project Explorer
Unused ID Numbers
Add Tag
Flag Manager

Move Person

Flytte person

Du kan flytte en person fra ett datasett til et annet. For å flytte en person, må du velge Rediger > Flytt
person(er) og angi personen som skal flyttes. For å flytte flere enn en person, så må du først velge personene i
Prosjektutforskeren eller definere dem i en Fokusgruppe. Dernest velge Rediger – Flytt person(er) og angi
hvilket datasett de skal flyttes til.
MERK: Å flytte en person fjerner denne personen fra det originale datasettet og plasserer henne eller ham i
et annet datasett. Vær svært varsom med å bruke denne muligheten, da alle lenker til denne personen blir brutt.
I de fleste tilfeller bør du bruke Kopiere personer i stedet.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Move Person(s)
Focus Group

5.2
5.2.1

Project Explorer
Confirmation Required

Legge til informasjon
Referansenummer

Hvis du har et nummersystem for personene i ditt datasett, og ønsker å beholde dette, så kan du legge dette
nummeret inn i Referanse-feltet på Personbildet. Dette feltet brukes ofte til å registrere ”Ancestral File”nummeret, et Anetavle-nummer, et ”Henry”-nummer, et Id-nummer fra et tidligere slektsdataprogram, eller en
kode med sammenheng til et personlig system. Mange rapporter lar deg ta innholdet i Referanse-feltet med
som ekstra identifikasjon for hver person.
Når du importerer data fra et annet program, kan du velge å legge spesiell informasjon inn i Referanse-feltet.
Når du eksporterer data, kan du velge hvordan innholdet i feltet skal eksporteres.
Sortere etter Referansefeltet
Referanse-feltet kan brukes for sortering av Søkelista og Prosjektutforskeren, og i enkelte rapporter.
Hvis du vil sortere etter Referanse-feltet, er det viktig å forstå at sortering forgår etter alfanumerisk
rekkefølge, ikke i tallrekkefølge.
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Tilpasning av Referanse-feltet
Standardlengden av dette feltet er 12 tegn, men du kan endre dette til å ha plass til inntil 250 tegn.
Høyreklikk på ramma Annen info i øvre høyre del av Personbildet; velg Tilpass ’Annen info’-ramme, marker
Referanse og klikk [Tilpass], og legg inn den ønskete lengden. Skjermstørrelsen vil kunne begrense hvor mye
du får se.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Customize Other Info
5.2.2

Reference Field

Reference Field Customization

Hendelser

En Hendelse omfatter informasjon som er unik for bestemte personer. De enkelte beskrivelser av Hendelse
kan tilhøre forskjellige Hendelsestype (f.eks. Fødsel, Utdanning, etc.).
Begynner- og avansert modus
Når du begynner å bruke The Master Genealogist for første gang får du spørsmålet om å velge mellom
Nybegynnermodus eller Avansert Modus.
Nybegynnermodus gjør at du kan lære deg basisfunksjonaliteten i TMG. Når du er klar til å benytte de
avanserte funksjonalitetene i TMG kan du velge Dataregistreringsmodus i menyvalget Fil > Innstillinger
>Programinstillinger >Dataregistrering.
Du vil herfra ha tilgang til følgende dataregistreringsfelt: Roller, Sorteringsdato, Stedsnavnstiler, Navnestil,
Hendelsesspesifikt navn (navnevarianter), Vitner, Setninger, og Kvalitetsgrader.
Hver enkelt Hendelsestype inngår i en Hendelsesgruppe og av disse finnes 10 stk.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Foreldre/Barn-slektskap (relasjon)
Fødsel
Død
Begravelse
Ekteskap
Skilsmisse
Historie
Adresse
Annen hendelse

Når en Hendelsestype først er definert kan den ikke forandres til en annen gruppe. Det kan defineres et
hvilket som helst antall Hendelsestyper i en gruppe, men bare en i hver gruppe kan være primær — unntatt for
gruppen Annen hendelse, som kan ha en primær hendelse for hver Hendelsestype (f.eks., Bopel, Folketelling
etc.). For eksempel i Fødselsgruppa finnes, ved siden av Hendelsestype Fødsel også Dåp og en rekke andre.
I de tilfeller hvor fødselsinformasjon ikke er tilgjengelig kan en annen hendelse knyttes opp som den
primære og benyttes for kalkulasjoner. Dersom du ønsker å registrere voksendåp, vil du måtte definere en ny
Hendelsestype, f.eks. DåpVoksen knyttet til Annen hendelsegruppe.
Dette kan gjøres fra skjermbildet Definisjon av Hendelsestype og da fra menyvalget Legg til.
Når "Advar når primærhendelse mangler" er krysset av under menyvalget Fil >Innstillinger
>Programinstillinger >Spørsmål/Advarsler vil du bli varslet dersom du forsøker å slette en Hendelse og
dette ikke er en primærhendelse.
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Begravelse som egen hendelse
Hendelsen Begravelse behandles som en separate gruppe (Bagravelse, Kremasjon, Urnenedsettelse, etc.) fra
Hendelsen Død. På denne måten er det mulig å ha samtidig, både primærhendelse – død og primærhendelse –
begravelse samt ha rapportutskrifter som er begrenset til primærhendelser.
Legge til en hendelse for en person
For å linke en Hendelsestype til en bestemt person, må du være sikker på at denne personen er
hovedpersonen i Detaljvinduet. Velg deretter Legg til hendelse fra Legg til – menyen eller tast <F4>, eller
trykk Pluss-ikonet på Verktøylinja. Velg deretter ønsket Hendelsestype i Liste over hendelsestyper. Benytt Velg
eller <Enter>. Dette gjør at Hendelses-vinduet åpnes.
Merk: De mest vanlige hendelsene Navne-variasjoner, Fødsel, Ekteskap, Død, Begravelse og Historie kan
velges direkte fra menyvalget Legg til, eller ved bruk av funksjonstastene, henholdsvis <Ctrl>+<V>,
<Ctrl>+<B>, <Ctrl>+<M>, <Ctrl>+<D>, <Ctrl>+<U> og <Ctrl>+<H>.
Vinduet for å legge til en hendelsestype (Ekteskap):

Redigere en eksisterende hendelse
Enhver informasjon som er registrert tidligere kan endres ved å benytte Hendelsesregistreringsvinduet. Merk
ønsket Hendelsesetikett i Personvisning og velg Rediger hendelse fra Rediger-menyen eller <F5>.
De fleste felt har funksjoner for tekstredigering (klipp ut, kopier, lim inn, stavekontroll) som er tilgjengelig
ved å høyre-klikke i feltet.
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Vinduet for å registrere og redigere en hendelse (Utdanning):

Deaktivere/aktivere hendelsesetiketter
Dersom det i Dataregistreringsmodus er valgt Avansert modus og Stedsnavnetiketter eller Navnehendelser
er aktivert, via Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Dataregistrering, vil markøren stoppe ved
feltetiketten, samt ved datafeltet, når data registreres.
For hurtigere dataregistrering kan du aktivere Navnehendelser og/eller sette Stedsnavnetiketter til deaktivert,
da vil markøren hoppe over etikettene.
For midlertidig å gjøre feltetikettene virksomme eller uvirksomme når dataregistrering pågår, høyre-klikk i
Hendelsesregistreringsvinduet i et felt eller feltetikett for å velge Gjør etikettene midlertidig uvirksomme eller i
datafeltet for Gjør etikettene midlertidig virksomme
Når du forlater Hendelsesregistreringsvinduet, vil etikettene resettes til standard slik som valgt ved Fil
>Innstillinger >Programinnstillinger >Dataregistrering.
Navn
Det kan oppgis så mange personnavn som er nødvendig for å registrere alle navnevarianter, kallenavn eller
individuelle alias.
Navn som gift kan også registreres automatisk når giftemålet føres inn.
Hendelsestyper for Navn i Hendelsestypelista (Legg til >Legg til hendelse) omfatter Navnevariant, NavnDøpe, Navn-Endring, Navn-Gift, og Navne(felle). I tillegg kan du legge til nye Hendelsestyper (F.eks NavnStadier) ved å velge Legg til >Legg til hendelse >Legg til.
Dersom du ønsker å endre Hendelsestype for et navn, dobbel-klikk på personnavnet i Detaljvinduet for å
åpne Hendelsesregistreringsvinduet for navnehendelsen. Klikk på tasten ”Hendelsestype” og velg ønsket
Hendelsestype fra lista.
Hendelsesregistreringsvindu for et navn
Det fullstendige navnet er delt opp i ni felt for å tilpasse indeksering og søk. Disse felta er:
Tittel
Prefiks
Fornavn
Mellom-/Farsnavn
Etternavn
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Suffiks
AnnetNavn
SorteringsEtternavn
SorteringsFornavn
Du kan velge å benytte alle, eller bare noen av felta når du registrerer et navn på en person. Det er mulig at
de langt fleste bare har Fornavn og Etternavn, noen få har kanskje Tittel og Suffiks, men i de færreste tilfellene
vil det være behov for å benytte alle felta.
Registreringsvinduet for personnavn:

Høyre-klikk i disse felta for tekstredigering (Klipp ut, Kopier, Lim inn og Stavekontroll) eller for midlertidig
å aktivere/deaktivere navne-etiketter. (Se ovenfor om Deaktiverte/Aktiverte hendelsesetiketter).
I Avansert Modus, kan navne-etikettene endres for – skjermvisning – og navnestiler kan defineres for å
endre rekkefølge ved utskrifter. Vær oppmerksom på at Navne-etiketter blir aktivert (eller tilgjengelig fra mus)
fra Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Dataregistrering dersom du ønsker å endre innstillinger eller
midlertidig aktivere disse slik som beskrevet om Deaktiverte/Aktiverte hendelsesetiketter
Tittel
Tittelfeltet benyttes til titler, slike som Dr., Professor, Jordmor etc.
Prefiks
Til fornavn benyttes prefiks for å angi status, f.eks. kong Harald. Det er vanlig at i denne delen av navnet
benyttes ikke store bokstaver.
Fornavn
Individets første og forskjellige døpenavn som inngår før etternavn, føres her.
FarsMellomnavn (Mellomnavn eller Farsnavn/Patronym)
Dette feltet benyttes i de tilfeller hvor det er en del av navnet kan identifiseres av Farsnavn/Patronym,
Mellomnavn etc.
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Etternavn
Personens etternavn registreres her. Du kan registrere andre navn som f.eks. inneholder alternative
skrivemåter for etternavn, bruk da hendelsen Navnevariant.
Dersom Advar når etternavnet ikke finnes er avkrysset i Fil >Innstillinger >Programinnstillinger
>Spørsmåle/Advarsler, vil du blir varslet dersom etternavnet ikke eksisterer i datasettet. Du vil her bli spurt
om du ønsker å legge til navnet i datasettet. Dette vil forhindre at du uforvarende legger til et feilstavet navn.
NB!: Dersom deler av et navn er ukjent, ønsker du kanskje å benytte en eller annen form for konvensjon for
å indikere dette. Vær oppmerksom på at bindestrek (-) og dobbel bindestrek (--) er reservert for skjule
informasjon på skjerm eller i utskrifter. Derfor er det best å ikke benytte disse (-)/(--) for å erstatte ukjente
navn. Dersom feltet for etternavn eller fornavn er tomt, vil TMG (som standard) erstatte disse med (--?--).
Et unntak vil være dersom du ikke ønsker at etternavn eller fornavn skal skrives ut, dvs. med en
navnevariant, legg inn bindestrek (-) i begynnelsen av felta for etternavn eller fornavn.
Etternavn med STORE bokstaver
Det beste er at alle etternavn registreres med bare stor forbokstav (f.eks. Hansen), for å sikre at navnet lagres
på en eksakt form. Dersom etternavn registreres med store bokstaver (f.eks. JENSEN) da vil navna bli
presentert og skrevet på denne måten, og alle variasjoner (f.eks.. Slike navn som DeMulder, MacAlister,
O’Neal, etc.) vil forsvinne.
Du kan velge å bli varslet dersom etternavn blir registrert med store bokstaver; kryss av Advar når
etternavnet står med store BOKSTAVER i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger >
Spørsmål/Advarsler.
Dersom du ønsker å ha alle etternavn vist/skrevet ut med STORE bokstaver kan du heller velge dette fra Fil
>Innstillinger >Gjeldende Prosjekt >Generelt og valget Vis etternavn med store bokstaver.
Suffiks
Suffiks slik som Jr., Sr., Ph.D., registreres her.
Annet navn
Dette feltet benyttes I de fleste tilfeller hvor det fines deler av navnet som ikke kan føres andre steder i
navnet, slik som Konge av Norge Feltet kan benyttes til å registrere et etternavn som en person benytter i
tillegg til selve etternavnet.
Sorteringsetternavn
Dette feltet benyttes til å spesifisere hvordan etternavn skal sorteres. Vanligvis benyttes det samme navnet
som i feltet for Etternavn, men kan være forskjellig i de tilfeller hvor sorteringen også skal inkludere
Mellomnavn.
(Dette feltet er ikke opprinnelig tenkt å sortere forskjellige stavemåter for navn. Dersom du ønsker å sortere
utfra forskjellige måter eller navn er det best at du benytter navnehendelser, slik som Navnevariasjon (eller
Navn, Endring eller Navn, Gift, etc.).
Sorteringsfornavn
Dette feltet benyttes til å spesifisere hvordan fornavn kan sorteres. Vanligvis benyttes det samme navnet
som i feltet for Fornavn, men kan være forskjellig pga ulikheter i stavemåter eller i de tilfeller hvor sortering av
navn også skal inneholde Prefiks.
Dato
Du kan registrere dato og tidsrom når navn var benyttet. Se Dato i Hendelsesregistreringsvinduet for
hendelser nedenfor. (i Avansert Modus, kan du benytte en estimert Sorteringsdato til å oppnå en kronologisk
sortering navnet. En Sorteringsdato blir ikke skrevet ut. Se Dato i Hendelsesregistreringsvinduet for hendelser
nedenfor.)

2. utgave september 2005

5:144

TMG brukerhåndbok kap. 5 - Registrere data
Notat
Du har ubegrenset plass til å kommentere eller legge inn notater/merknader om navn som registreres. Se
om Notat under Hendelser for mer informasjon.
Kildereferanse
Registrér så mange kildereferanser som nødvendig for å dokumentere en persons bruk av navnet. Se
Kildereferanser under Hendelser for mer informasjon.
Primært navn
Dersom en person har mer enn ett navn registrert, må ett av disse registreres som personens primærnavn.
Dette navnet er det som finnes bak navneetiketten i Personvisning og er det navnet som vil benyttes til
rapporter. Alle andre (ikke-primære) navneetiketter vil være vist i Hendelsesramme i Personvisning.
Dersom du ønsker å benytte et annet navn som primærnavn, klikk på navnet i Hendelsesramme og trykk på
*-ikonet. Slå av/på primærflagg for aktuell hendelse i Hendelsesramme verktøylinje (Vis >Verktøylinje
>Hendelsesramme) eller velg Slå av/på primærflagg for aktuell hendelse fra Rediger-menyen.
Gift navn
Hendelsen Navn, Gift benyttes til å dokumentere nytt navn etter ekteskap for en gift kvinne. Generelt sett
bør den originale registreringen være kvinnens fødselsnavn eller pikenavn. Et gift-navn gjør det mulig at
kvinner kan søkes på eller filtreres i Søkelista og Prosjektutforskeren, enten ved bruk av deres pikenavn eller
navnet etter ekteskapet. Det er ingen begrensninger i antall navnregistreringer hver person kan ha.
NB!: Fornavn behøver ikke være en del av hendelsen Navn, Gift. Programmet inkluderer det primære
fornavnselementet i Søkelista og Prosjektutforskeren, selv om disse ikke er inkludert i hendelsen Navn, Gift. Se
beskrivelse av Søkeliste i senere kapittel.
Dersom det i Fil >Instillinger >Programinstillinger >Spørsmål/Advarsler er haket av for Spør etter
navn som gift vil det for en kvinne opprettes en hendelse Navn, Gift. Dersom hendelsen opprettes vil hun bli
listet under begge navn i Søkeliste og Prosjektutforskeren. Dersom det er krysset av for Kopier datofelt fra
ekteskap vil det spørres om du vil kopiere ekteskapsdato fra hendelse Ekteskap til hendelse Navn, Gift.
Søking etter navn
Når det registreres et nytt, ikke-primært navn er det ikke nødvendig å repetere element som er de samme
som i det primære navnet ettersom disse automatisk legges til i Søkelistene.
Se beskrivelse av Søkeliste i senere kapittel.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Entry: Names
Citation
Tag Type Definition
5.2.2.1

Surname Capitalization
Memo
Program Options: Prompts

Slektskap

Som beskrevet ovenfor vil hendelsen Slektskapsforhold (som Sønn-Bio) automatisk, når en ny person
registreres, indikere slektskap og relasjon til en hovedperson. Til tross for dette vil du kunne koble to personer
i et slektskap etter at de begge er blitt medlemmer i ditt datasett. I dette tilfellet vil du selv måtte opprette en
hendelse Slektskapsforhold.
Hendelsesregistreringsvindu for et slektskapsforhold
Hendelse Slektskapsforhold inneholder Id-nummer til foreldre og barn, et Notat-felt og plass for å legge inn
referanser. Se Notat og Referanser i Hendelsesregistreringsvinduet for Hendelser nedenfor.
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Vinduet Hendelsesregistrering for slektskapsforhold:

Lenke en forelder til et barn
Fra barns Personvisning, dersom feltet for Far eller Mor under barnets navn er tomt, kan du klikke på
etiketten eller utheve dette og trykk <Enter> for å åpne Hendelsesregistreringsvinduet for slektskap, hvor Id
Nummer for forelder kan registreres.
En annen måte er å benytte Legg til >Legg til hendelse og velg ønsket hendelse (f.eks. Far-Bio eller MorBio) fra Liste over hendelsestyper. Dette vil også gi tilgang til Hendelsesregistreringsvinduet for slektskap.
Lenke et barn til en forelder
Fra forelders Personvisning, bruk Legg til >Legg til hendelse og velg ønsket hendelse (f.eks. Sønn-Bio) fra
Liste over hendelsestyper.
Automatisk slektskapsberegning
I Fil >Innstillinger >Gjeldende prosjektinnstillinger >Annet kan det krysses av for Automatisk
slektskapsberegning. Dette innebærer at i hvert Personvisningsbilde vil biologisk slektskap for fokusepersonen
bli vist i forhold til en forhåndsvalgt person. Dette vil også inkludere slektskapsforholdene til adopterte og
fosterbarn dersom slektsforholdene mellom barn og foreldre er satt som primær.
NB! Ved å benytte denne muligheten vil det innebære at hastigheten på programmet vil reduseres, - særlig
dersom prosjektet er stort.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Entry: Relationships Connect People Using a Tag
5.2.2.2

Current Project Options: Other

Hendelser generelt

De fleste hendelsene tilhører denne kategorien, som inkluderer hendelser som ikke omfatter navn,
slektsforhold, historiske hendelser eller addresser.
Registreringsvindu for en hendelse
Hendelsesregistreringsvinduet som blir åpnet ved å velge aktuell hendelsesetikett fra Liste over
hendelsestyper (Legg til > Legg til hendelse) er stedet hvor hver hendelse for en person i datasettet blir
registrert.
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Hendelsestype
På toppen av Hendelsesregistreringsvinduet er tasten [Hendelsetype]. Teksten til høyre for tasten gir navnet
på den valgte hendelsen da denne ble registrert. Denne kan bli endret ved å trykke [Hendelsetype] og velge fra
Liste over hendelsestyper. Du kan velge å endre en Hendelsestype til en annen, men bare innen samme
Hendelsesgruppe.
Hendelsesregistreringsvinduet (her for Utdanning):

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tag Type Group

Hovedperson(er)
Navnet til en hovedperson eller hovedpersoner som er deltakere i en hendelse vises i toppen av
Hendelsesregistreringsvinduet. Det kan ikke finnes mer enn to hovedpersoner i en hendelse. (I Avansert
Modus kan antallet personer være ubegrenset, slik som Vitner.)
Navnevariasjon (avansert modus)
Til høyre for hovedpersonene finnes et felt hvor det kan velges hvilke av personenes navnevariasjoner som
skal benyttes for denne bestemte hendelsen. Du kan velge å benytte en kvinnes navn som gift. Klikk på nedpila
og merk av den navnevariasjonen som ønskes.
Roller (avansert modus)
For å velge spesifikke roller for hovedpersonene i en hendelse, klikk på nedpila ved siden av etiketten
Hovedperson.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Roles

Datoregistrering
TMG kan registrere eller importere dato i et hvilken som helst format. Dato som registreres på tilgjenglige
format vil konverteres til format som kan velges i Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Generelt.
Det er derfor viktig å være klar over om du registrerer eller importerer i rekkefølgen Måned-Dag eller DagMåned. Til tross for at mange datoformat aksepteres, er det viktig å benytte en konsistent stil. Når du
registrerer dato i TMG bruk gjerne et alfabetisk format for måned for å unngå at uønskede feil skal oppstå.
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Dersom du mottar en datafil fra en annen slektsforsker og er usikker på det datoformatet, importér filen til
et separat prosjekt først slik at den kan kontrolleres her.
De fleste forkortelser (f.eks. “circa”, ”før” etc.) kan registreres sammen med en dato. Når det registreres flere
hendelser som benytter samme dato er det raskt å benytte funksjonstasten <F3> for å gjenta datoen
automatisk.
Datoformatene i TMG kan vises på 9 forskjellige måter uavhengig av registreringsmåten:
mm/dd/åååå
åååå.mm.dd
dd/mm/åååå
dd.mm.åååå
dd-mm-åååå
Mmm dd,åååå
MMM dd,åååå
dd Mmm åååå
dd MMM åååå

02/20/2001
2001.02.20
20/02/2001
20.02.2001
20-02-2001
Feb 02, 2001
FEB 02, 2001
20 feb 2001
20 FEB 2001

Cirkadatoer
En dato registrert som “circa” dekker et område av +/- (pluss/minus) et antall år fra et gitt årstall. Dette
tidsrommet vil påvirke den måten som dato vil behandles på, i forskjellige tidsepoker, f.eks. hendelsene
Tidstavle, Historikk og Levetid.
Dersom du ønsker å redefinere området “circa” kan dette gjøres i Fil >Innstillinger >Gjeldende
Prosjektinnstillinger >Avansert.
Irregulære datoer
Dersom du benytter en dato som TMG ikke godkjenner vil du bli varslet om at du har benyttet en irregulær
dato. Denne datoen vil bli lagret eksakt slik den registreres, uten konvertering. Enhver dato som ikke oppfyller
kriteriekravene vil anses som en irregulær dato.
Det kan være tilfeller hvor du ønsker å plassere tekst i et Dato-felt, f.eks. ”6.dagen i 4.måned”. Dato-feltet vil
akseptere slik tekst, og i Avansert Modus kan du holde orden på visningen av hendelser ved å plassere en tekst
i feltet Sorteringsdato.
En dato som registreres med et enkelt spørsmålstegn (?) vil ikke bli sett på som en irregulær dato. Dato vil bli
sortert som om spørsmålstegnet ikke var registrert (f.eks. 30 Jun 1975?). En dato uten alle fire tegn i
årstallsformatet ses på som en ikke-komplett eller irregulær dato, slik at den ikke kan registreres i riktig
århundre.
Sorteringsdatoer (Avansert modus)
Sorteringsdato benyttes for å opprettholde en kronologisk rekkefølge ved Personvisning og i rapporter hvor
hendelsenes eksakte dato er ukjent.
Når en dato føres i dato-feltet for en ny hendelse vil datoen automatisk kopieres over i Sorteringsdato, men
innholdet kan endres av bruker. Dersom det ikke føres dato i dette feltet, eller at innholdet er en irregulær dato,
er det opp til bruker å legge dato i Sorteringsdato.
Det er mulig at importert data ikke inneholder Sorteringsdato ettersom det er få slektsprogram som benytter
seg av denne muligheten.
I dette tilfellet vil The Master Genealogist alltid anvende gyldig datoinnhold for Sorteringsdato. Dersom du
foretrekker at musemarkøren skal utelate Sorteringsdato når du registrerer en ny hendelse kan dette skje ved å
fjerne haken foran Bruk feltet for sorteringsdato, fra Fil >Innstillinger >Programinnstillinger
>Spørsmål/Advarsler.
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Dersom du ønsker å endre gjeldende dato vil Sorteringsdato automatisk oppdateres for å registrere den nye
dato. Foretrekker du å bli varslet hver gang dette skjer kryss av Spør om å oppdatere sorteringsdatoen i Fil
>Innstillinger >Programinnstillinger >Spørsmål/Advarsler.
NB!: Det er ingen genealogisk signifikans i Sorteringsdato. Siden datoen ikke skrives ut kan du benytte dem
fritt til en hvilken som helst presentasjon.
Datoer etter gammel kalender
Datoer mellom 1583 og 1752 kan betraktes som Gammel Stil. Denne perioden representerer
overgangstiden, mellom innføring av Gregoriansk kalender i 1582, til erstatning av den Julianske kalender, som
også ble benyttet i Storbrittania og koloniene i Commonwelt fram til 1752.
The Master Genealogist godtar dato, slike som 24 Feb 1690 OS (Old Style), 24 Feb 1690/1 eller 24 Feb
1690-1.
Dersom mye av din slektsforskning gjelder land som endret til ny stil for dato på en tid som er forskjellig fra
standard i programmet kan dette endres i Fil >Innstillinger >Programinstillinger >Generelt.
Informasjon om Kalenderskifte i Norge og Danmark (kilde: programmet Dage):
"Forskellen i døgn mellem den julianske og gregorianske kalender er 10 plus et døgn for hvert
århundredskift siden den julianske kalender indførtes i 1582, hvor afvigelsen mellem solen og den julianske
kalender var 10 døgn. (Århundredeskift 1600 og 2000 regnes ikke med) Ved overgangen til den gregorianske
kalender i årene 1582-1700 skulle disse 10 døgn udelades. For de lande, som udsatte skiftet, blev
kompensationen 11 eller flere døgn. Overgangene skete således (if. Bauer og Grotefend).
Danmark (monarkiet, d.v.s. Kongerigerne Danmark og Norge samt Hertugdømmerne Slesvig og Holstein
(men ikke Island og Færøerne) i 1700. 11 dage udeladt mellem søndag 18 februar og mandag 1. marts. (Kgl.
rescript af 28 november 1699). Ved reskript af 11 december 1776 bestemtes det, at kalenderen skulle hedde
den forbedrede rigskalender .Island og Færøerne skiftede også kalender i 1700, men her udelodes 11 dage
mellem lørdag 16 november og søndag 28 november."
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Program Options: General.
Date Format
Date: Incomplete or Irregular
Program Options: Prompts

Data Entry
Data Entry: Dates
Date: Circa
Old Style Dates
Chronological Sort Program Options: Tag Box
Repeat Keys
Hot Keys

Datovisning
Dato blir vist i et konsistent format. I et importert Datasett vil formatet være uavhengig av den måten som
datoene ble registrert på i sitt originale datasett.
I Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Generelt finnes et valg av ni forskjellige datoformat.
Dato som registreres i disse formatene vil bli konvertert til å vise det formatet du har valgt i Fil
>Innstillinger >Programinnstillinger >Generelt. I stedet for Sorteringsdato kan det fra Fil >Innstillinger
>Programinnstillinger >Hendelsesramme velges Vis dato istedet for sorteringsdato. Dato sorteres
kronologisk på flere steder, ved å benytte innholdet i Sorteringsdato, uansett om Dato eller Sorteringsdato er
vist.
Dette inkluderer Hendelsesramme på Personvinduet og Søkelista. Dersom Sorteringsdato var tom eller ikke
inkludert i de importerte data vil innholdet i Dato bli benyttet i Sorteringsdato.
Irregulære datoer blir ikke sortert kronologisk i Personvinduet. Dersom en irregulær dato oppstår i Datofeltet kan Sorteringsdato sortere korrekt dersom datoinnholdet var registrert i de originale data før import, eller
dersom Sorteringsdato var registrert i Avansert Modus
På den annen side, slike hendelser betraktes som u-daterte og sorteres på toppen av Hendelsesramme eller
kan endres i Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Hendelsesramme.
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NB!: Det valgte datoformatet for skjermvisning kan være forskjellig fra som det er valgt for rapporter. For
eksempel; sjøl om programmet vil skrive navnet på en måned fullt ut i rapporter er det ikke behov for å vise
det fulle månedsnavn på skjermen.
Tidstavlehendelser / Historiehendelser
Området valgt for “circa”-datoer vil bli benyttet for å bestemme hvilke Tidstavle- eller Historie-hendelser
som vises i Hovedpersonens Personsvindu. Dette området subtraheres fra Hovedpersonenes fødselsdato og
adderes til Hovedpersonens dødsdato for å bestemme ønsket tidsperiode.
Levetidsberegning
Dersom du vil vise en person og hennes liv i et historisk perspektiv, vil det være til stor hjelp å se alle
hendelsene som skjedde i hennes livløp, sett i sammenheng med hendelsene som skjedde umiddelbart før og
etter.
Programmet beregner et start-år og et slutt-år som estimat for levetida til Hovedpersonen. Denne
tidsperioden benyttes til å bestemme hvilke Tidstavle- eller Historie-hendelser som presenteres i Personvinduet
når funksjonaliteten for Tidstavle er aktivert fra Verktøy/Tidstavlebehandler, eller når ”Vis bevitnede
hendelser” er krysset av i Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Hendelsesramme.
Start-året er definert utfra primærpersonens fødselsdato, minus “circa”-verdien (slik den er definert i Fil
>Innstillinger >Gjeldende prosjektinnstillinger >Avansert).
Dersom det ikke finnes primære fødselshendelser, mangler årstall eller at dato er irregulær vil det her heller
ikke finnes et start-år
Slutt-året for perioden er definert på same måte, ved å bruke primærhendelsen for dødsfall, pluss “circa”verdien. Dersom den ene enden av tidsperioden er kjent mens den andre er ukjent, da vil ”Antatt høyeste
levealder” fra Fil >Innstillinger >Gjeldende prosjektinnstillinger >Avansert benyttes til å bestemme den
andre enden av tidsperioden.
Dette gir:
Start = Slutt - Antatt høyeste levealder - Circa
eller
Slutt = Start + Antatt høyeste levealder + Circa
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Entry: Dates
Date Format
Date: Circa
Date: Incomplete
Person View
Picklist
Life Span
Program Options: Tag Box
Current Project Options: Advanced
5.2.2.3

Program Options: General
Chronological Sort
Show Timelines on the Person View
Timeline Manager

Stedsnavn

Stedet hvor hendelsen skjedde blir registrert i separate felt for å forenkle søkemulighetene:
•
•
•
•
•

Detalj (som gardsbruk, gravsted, kirke, aldershjem etc.)
Bydel/Sogn
Kommune
Fylke
Land.
Disse felta kan benyttes for en hvilken som helst geografisk eller politisk inndeling av stedsnavn.
For Norge er felta ovenfor oversatt på en måte som bør passe med norsk inndeling av stedsnavn.
Videre finnes et begrenset felt for:

•
•

BrdLng (Breddegrad/Lengdegrad)
Tempel (til bruk for medlemmer av Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (LDS).
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I tillegg finnes felt som benyttes bare i en Adressehendelse — Adressat, Postnummer og Telefonnummer.
Du kan modifisere de stedsetikettene som benyttes i Avansert Modus. Vær oppmerksom på at en slik
modifisering påvirker kun skjermvisningen, - den har ingen effekt på utskrifter.
Vær sikker på at Stedsetikettene er aktiverte (eller tilgjengelig kun med mus) fra Fil >Innstillinger
>Dataregistreringer dersom du ønsker å gjøre endringer, eller midlertidig å aktivere slik det er beskrevet i
Deaktiverte/Aktiverte hendelsesetiketter.
Stedsnavndetalj
Detalj-feltet kan deles så mange som ni separate deler ved bruk av vertikale linjer (||). I Avansert Modus
kan deretter hver del settes inn på egen plass i en Setning, for bruk i fortellende rapporter.
Dersom du lar noen felt være tomme, mellom separatorene, kan du her legge <mellomrom> for at du da
lettere skal se hvor mange felt som er utelatt. Med andre ord |||| vil aksepteres, men benytter du || || er det
enklere å se at du har blanke felt.
Bredde/Lengde
Feltet for BrdLng krever et spesielt dataformat. Dersom du ønsker å benytte denne muligheten, se Hjelp
om Latitude og Longitude.
Du kan velge å la programmet bestemme om data i dette feltet er korrekt utfylt. Dette gjøres ved å krysse av
for Kontroller Lengde/Bredde-verdi i Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Spørsmål/Advarsler.
Stedsnavnregister
Når du står i Stedsnavnfeltet i Hendelsesregistreringsvinduet har du tilgang til ei liste over alle de stedsnavn
som tidligere er registrert i Datasettet. Dette kan skje ved å velge Rediger/Liste feltverdier eller taste <F2>.
Den tida som trengs for å lage denne lista er avhengig av størrelsen av datasettet. Dersom du har store datasett
og vil ønske å bli minnet om en mulig forsinkelse, kan du krysse av for Advar før søk etter feltverdi i Fil
>Innstillinger >Programinnstillinger >Spørsmål/Advarsler.
Den første registreringen for hver linje i lista skjer i det feltet som markøren er plassert når funksjonstasten
<F2> trykkes. F.eks., dersom markøren står i feltet Detalj når <F2> trykkes vil ei linje kanskje se slik ut;
Veldre, Ringsaker, Hedmark, Norge
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Entry: Places
Master Style List
Field Labels on the Tag Entry Screen
Master Place List
Place List
Place Names
Edit Place Style
Variables (Event Tags)

Latitude and Longitude

Stedsnavn
Når stedsnavn skal registreres er det viktig å være konsistent for å kunne foreta meningsfulle søk seinere.
Dersom et stedsnavn er endret over tid vil du kanskje ønske å notere begge navna i feltet for stedsnavn.
Benytter du en forkortelse, vær sikker på at disse er konsistente.
Stedsnavnsetiketter vil aldri bli skrevet ut i rapporter. Derfor må innholdet i disse felta skrives eksakt slik du
ønsker at de skal skrives ut.
Høyre-klikk i et hvert felt gir tilgang til tekstredigeringsmuligheter (Klipp ut, Kopier, Lim inn og
Stavekontroll eller for å midlertidig aktivere/de-aktivere hendelsesetiketter).
Datointervall for et sted
Dersom du kjenner tidsperioden for når et bestemt stedsnavn ble benyttet kan du registerere start-år og
slutt-år i Rediger sted-vinduet sammen med enhver kommentar du har.
Du kan velge å la programmet bestemme hvorvidt datoen og stedsnavnet er korrekt registrert ved å krysse
for; Advar når stedet ligger utenfor godkjente verdier, Advar når stedet KANSKJE ligger utenfor godkjente
verdier. Disse kan velges fra Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Spørsmål/Advarsler.
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Dersom du har 0 i begge datofelt vil det ikke skje noen validering av dato i forhold til stedsnavn.
Husk på at felt for et stedsnavn må motsvare hva som er registert av start-dato og slutt-dato for det enkelte
stedsnavn.
Kort stedsnavnformat
Kort stedsnavn blir benyttet i grafiske slektstre og andre rapporter hvor det fulle formatet ikke vil passe.
Standard format for Kort stedsnavn er [BYDEL/BYGD], [KOMMUNE], [FYLKE]. Du kan endre felta som
skal inkluderes i Kort stedsnavn ved Fil >Innstillinger >Gjeldende Prosjektinnstillingervil du kanskje ønske
å notere begge navna i feltet for stedsnavn. Benytter du en forkortelse, vær sikker på at disse er konsistente.
Stedsnavnsetiketter vil aldri bli skrevet ut i rapporter. Derfor må innholdet i disse felta skrives eksakt slik du
ønsker at de skal skrives ut.
Høyre-klikk i et hvert felt gir tilgang til tekstredigeringsmuligheter (Klipp ut, Kopier, Lim inn og
Stavekontroll eller for å midlertidig aktivere/de-aktivere hendelsesetiketter).
Datointervall for et sted
Dersom du kjenner tidsperioden for når et bestemt stedsnavn ble benyttet kan du registerere start-år og
slutt-år i Rediger sted-vinduet sammen med enhver kommentar du har.
Du kan velge å la programmet bestemme hvorvidt datoen og stedsnavnet er korrekt registrert ved å krysse
for; Advar når stedet ligger utenfor godkjente verdier, Advar når stedet KANSKJE ligger utenfor godkjente
verdier. Disse kan velges fra Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Spørsmål/Advarsler.
Dersom du har 0 i begge datofelt vil det ikke skje noen validering av dato i forhold til stedsnavn.
Husk på at felt for et stedsnavn må motsvare hva som er registert av start-dato og slutt-dato for det enkelte
stedsnavn.
Kort stedsnavnformat
Kort stedsnavn blir benyttet i grafiske slektstre og andre rapporter hvor det fulle formatet ikke vil passe.
Standard format for Kort stedsnavn er [BYDEL/BYGD], [KOMMUNE], [FYLKE]. Du kan endre felta som
skal inkluderes i Kort stedsnavn ved Fil >Innstillinger >Gjeldende Prosjektinnstillinger/Annet. Du kan
endre Kort stedsnavn for et bestemt stedsnavn ved å benytte Verktøy > Stedsnavnregister. Dobbel-klikk på
et stedsnavn og klikk Rediger, eller trykk funksjonstasten <F5> eller <Enter>.
Vinduet for redigering av et stedsnavn åpnes med Rediger-knappen i Stedsnavnregisteret:

Kommentar
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Det samme Rediger sted-vinduet brukes til å registrere notater eller kommentarer for et bestemt stedsnavn,
f.eks. i betydningen av retning; østre, nedre etc.
Bilder
Det kan knyttes bilde(r) til et stedsnavn på samme måte som for Hendelser, se fotoapparat-ikonet.
Redigere stedsnavn for en person
Stedsnavnfelta for en personregistrering kan redigeres når som helst ved å dobbeltklikke på den aktuelle
hendelsesetiketten i Personvinduet og gjøre endringer i Hendelsesregistreringsvinduet som da kommer opp.
Du kan også få tilgang til Hendelsesregistreringsvinduet fra Stedsnavnregisteret ved å merke et stedsnavn og
deretter klikke Hendelser-knappen. Merk av stedsnavnet i Hovedhendelsesliste-vinduet og trykk Redigerknappen.
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Redigere stedsnavn i et datasett
Bildet Rediger sted viser all informasjon om et stedsnavn som finnes i Prosjektet. Det gir deg muligheter til å
endre de felt som ønskes, men husk på at endringene vil gjelde for alle registreringene i det valgte Datasett.
Dersom redigering forårsaket et duplikat vil Optimer fjerne dem.
Stedsnavnregisteret har knapper for Søk, Søk på nytt, søk-og-Erstatt, Rediger (et stedsnavn) og vise Hendelser for
et bestemt stedsnavn:

Redigere stedsnavn i et prosjekt
Fra Stedsnavnregisteret kan du utføre Global søk og erstatt for alle stedsnavn i Prosjektet ved å klikke
Erstatt. Dette kan være nyttig dersom du ønsker å erstatte et feilstavet stedsnavn. Bare ulåste datasett vil bli
påvirket av dette
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Vinduet for Globalt søk og erstatt:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Entry: Places
Place Field Labels
Data Entry: Address
Sentence Structures
Hot Keys
5.2.2.4

Places
Edit Place
Maater Place List
Program Options: Prompts
Search Master Place List

Place Names
Global Search and Replace (Places)
Master Style List
Repeat Keys
Optimize

Notat

Notat-feltet benyttes til å registrere tilleggsopplysninger for en hendelse. Dette feltet har i praksis ubegrenset
størrelse.
For å zoome et Notat-vindu til et større vindu, klikk på Notat-tasten eller benytt funksjonstasten <F7> med
markøren i Notat-feltet.
Et notat kan deles opp i så mange som ni områder. I Avansert Modus kan hver del settes inn på forskjellige
steder i en Setning for bruk i fortellende rapporter.
Notat-feltet har en høyre-klikk meny med bl.a. Klipp ut, Kopier, Lim inn, Format- og Setningskoder.
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Notatfeltet aksepterer også formatert tekst som vist i dette eksemplet:

Kalle ekstern fil fra Notatfeltet
I tillegg til Notat-felt inne i programmet kan også notat lagres utenfor Datasettet, i en ekstern fil. Slike notat
vil importeres i TMG og inkluderes i rapporter når Notat er spesifisert. Et uttropstegn vil være første tegn for
slike notat, fulgt av filbane og filnavn.
F.eks. !C:\DATA\ABC-SLEKTA.DOC
Du kan redigere Notat-felt, endre eller slette filbane/filnavn slik som for all annen tekst. Du kan plassere en
splitt-felt markør (||) etter filnavnet dersom det er ønskelig. En kommentar kan bli inkludert i [M2]-delen av
notat, f.eks. !C:\DATA\ABC.DOC||Dette er en utskrift av en fødselsattest.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Edit Menu
Sentence Construction
HTML Embedded Codes
Variables (Event Tags)
5.2.2.5

Exclude Information
Embedded Format Codes
Web URLs and Email

Memo
Available Format, Font, and Other Codes
Citation

Kildereferanser

TMG gjør det enkelt å følge opp og spore kildene til enhver del av informasjon. En hendelse kan ha fritt
antall kilder. Fordi forskjellige deler av hendelsen (Dato, Sted, Notat) kan komme fra forskjellige kilder er det
viktig å registrere alle disse. Dersom du legger inn forskjellige kvalitetsgrader i Avansert Modus kan disse
indikere hvilke dataelement som kommer fra hvilken kilde.
I tillegg, dersom du registerer flere enn én uavhengig kilde for samme informasjon vil dette bidra til at
kildematerialet blir mer pålitelig.
For å registrere en ny Kildereferanse trykk funksjonstasten <F4> eller klikk på +-knappen over
Kildereferansefeltet. Skriv et Kildenummer eller trykk funksjonstasten <F2> eller benytt Kikkert-ikonet for å
søke etter kilder fra Kilderegisteret. (Dersom kilden ennå ikke var registrert kan du trykke <Legg til> i
Kilderegisteret. Se kapitlet om Kilder.)
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Kildereferanser registreres i Hendelsesregistreringsvinduet (nederst til høyre):

Registreringsvinduet for Kildereferanse.

Kildereferansedetalj
Dette feltet brukes for mer spesifikk informasjon i kildereferansen, for eksempel sidenummer, dato for
korrespondanse o.l. Feltet har ubegrensa størrelse og kan omfatte kommentarer så detaljerte som nødvendig,
for eksempel en kommentar til nøyaktigheten av kilden eller en forklaring på konflikter i informasjon/data.
Feltet Kildereferansedetalj redigeres på samme måte som Notatfelta ellers i programmet.
Splitte kildereferansedetalj
Feltet Kildereferansedetalj kan deles i opptil ni individuelle deler. Delene separeres med delingstegn - dvs. to
vertikale linjer (||) - på akkurat samme måte som et Notatfelt kan deles opp. (Inkluderte kildereferanser støtter
ikke delte kildereferansedetaljer.)
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For å inkludere Kildereferansedetaljen i rapporter kan den angis i Kildedefinisjonsvinduet (Kildetypefeltet
for alle kilder av en bestemt type eller Utskriftsformatfeltet for en bestemt kilde) med variabelen [CD], som
representerer hele kildereferansefeltet, eller med [CD1], [CD2] ... [CD9] som representerer elementene i en
oppdelt Kildereferansedetalj. Kildemaler kan derfor referere til de individuelle elementene i en
Kildereferansedetalj på samme måte som [M1] ... [M9] i en setningsstruktur refererer til individuelle deler av
Notatfeltet. Uavhengig av om Kildedetaljen inneholder delingstegn, er [CD1] ekvivalent (det samme som) med
[CD].
I Avansert modus kan du legge inn kvalitetsverdier for den nye kildereferansen.
Kildereferansekommentar
Dette feltet kan brukes til å kommentere kildereferansens kvalitet o.a.
Bilde
Det kan også legges inn bilde(r) av kildereferansen, se kikkertikonet.
Kryss av for Advarsel når en hendelse ikke har kildereferanse i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger
> Spørsmål/Advarsler om du ønsker å bli varslet når du registrerer en hendelse uten noen kildereferanse.
Kildereferanser kan også tas inn i Notatfelt. Se Hjelpsystemet om "Citation and Memo" (Kildereferanser og
Notat) for instruksjoner.
Fra Kildereferansefeltet i Hendelsesregistreringsvinduet kan du redigere en kildereferanse ved å
dobbeltklikke på den eller merke den og trykke <F5>. Du kan slette den ved å klikke på minustegnet eller ved
å trykke <F6>.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Citation
Surety
Surety for Embedded Citation

Master Source List
Program Options: Prompts

Source Number
Memo

Rask registrering av gjentatte kildereferanser
Hvis du er i ferd med å legge inn informasjon for flere hendelser fra samme kilde, kan du gjøre
registreringsarbeidet raskere ved å bruke repetisjonstastene <F3> og <Ctrl>+<F3> for å kopiere Kilde og
Kildereferanse. Om du har lagt inn en Referanse og/eller en kvalitetsverdi vil disse ikke bli kopiert av
repetisjonstastene, men må legges inn manuelt. Se temaet Snarveger nedenfor.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Repeat Keys

Hot Keys

Kildekvalitet (Avansert modus)
For hver Kilde du siterer kan du indikere ditt estimat av kvalitet/pålitelighet for disse elementene: første og
andre hovedperson, dato, sted og notat (12DSM). Skalaen går fra 0 (gjetning) til 3 (mest pålitelig - vanligvis
primærkilde).
Et minustegn (bindestrek) angir "negativ kvalitet", dvs. informasjon som er fastlagt å være feil. I dette tilfelle
bør en forklaring skrives i Notat- eller Kildereferansefeltet. Om kilden ikke ga noen informasjon om et av
elementene, bør kvalitetsfeltet for dette elementet stå blankt.
Hvis Vis kolonne for kvalitet er haket av under Fil > Innstillinger > Programinnstillinger >
Hendelsesramme vil den høyeste kvalitetsverdien som vises nederst i vinduet Hendelsesregistrering også bli vist
i vinduet Detaljer - Person for hovedpersonen(e) og vitner (om disse finnes). Merk at høyeste kvalitet ikke er
noen totalverdi eller gjennomsnitt.
Om du ønsker å bli varslet når ingen kvalitetsverdi er registrert for en kildereferanse, hake av Advar når
kildereferansen ikke har kvalitetsgrad i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger > Spørsmål/Advarsler.
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Ekskluderte kildereferanser
En bindestrek plassert foran Kildenummeret vil utelate kildereferansen fra utskrifter, med mindre Vis
ekskluderte kildereferanser er haket av for en rapportdefinisjon.
Se også temaet Ekskludere informasjon nedenfor.
Inkludere kildereferanser i Notatfeltet
Kildereferanser kan inkluderes i et HendelsesNotatfelt. Dette er nyttig for å kunne sitere forskjellige kilder
for forskjellige deler av Notatfeltet.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Citation
Memo
5.2.2.6

Surety
Person View

Excluded Citations
Program Options: Prompts

Setning (Avansert modus)

Til hver hendelse er det tilknyttet en standard Setning som vil bli skrevet ut i fortellende rapporter. I
Avansert modus kan du endre denne Setningen slik at den stemmer med din egen skrivemåte eller språk. Du
kan tilpasse den fullt ut for hver person ved å skrive den nøyaktig som du ønsker at den skal vises. Variabler
bruker du bare om du ønsker det, se Vedlegg D - Variabler.
Om du ikke skriver noe i dette setningsfeltet, vil setningen som er definert for den aktuelle Hendelsestypen
(f.eks. Fødsel, Ekteskap) bli brukt.
MERK: Setninger for hovedpersoner og vitner som skrives inn i Hendelsesregistreringsvinduet eller vinduet
Legg til Vitne vil overstyre de globale setningene som finnes for de aktuelle Hendelsestypene.
For å redigere setningsfeltet klikker du på Setningsknappen slik at setningsfeltet vises. Det framgår av tittelen
over feltet for setningsstruktur om setningen er standard for denne hendelsestypen, eller om den er
brukerdefinert (redigert av brukeren).
Setningen må redigeres for de aktuelle språk, som velges i eget felt.
Registrering av Ekteskap, med standard setningsstruktur for Bokmål:
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Setninger kan også inneholde Skriverkoder som styrer hvordan de forskjellige elementene i setningen (navn,
dato osv.) skal skrives ut i rapporter. Setninger kan ha opptil 254 tegn.
Vitnesetninger kan også endres når et vitne er markert.
Du kan også endre den Rolle hovedpersonen(e) (eller vitne(ne)) har i denne hendelsen. Hver Rolle kan ha
sin egensetningsstruktur for hvert språk. Egne setningsstrukturer kan defineres for mannlige og kvinnelige
deltakere i hendelsen, med de riktige pronomen.
Høyreklikkmenyen i feltet Setningsstruktur brukes for å velge de aktuelle variablene:

Ovenfor vises hvilke utskriftskoder som kan brukes for elementene i en setning.
Når du står i Setningsfeltet kan du også bruke funksjoner på Verktøymenyen (som tekstmakroer) og
Redigermenyen (som Kopier og Lim inn).
Om du bestemmer deg for å endre standarden for hver setning for den aktuelle Hendelsestypen - som
krever bruk av variabler - kan du gå til menyen Legg til > Legg til Hendelse, markere Hendelsestypen, klikke
knappen Rediger, og gjøre de ønskelige endringene. Denne muligheten har du også i Begynnermodus.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Sentence Construction
Sentence Structures
Tag Type List
Tag Type Definition
Tag Entry Screen
Roles
Modifying the Rules of Sentence Construction
Variables (Event Tags)
Variables (Name Tags)
Unknown Variables
Prepositions

Tags
Tag Type Definition: Roles and Sentences
Examples of Sentence Construction
Available Format, Font, and Other Codes
Conditional Variables
Embedded Printer Codes
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5.2.2.7

Vitner (Avansert modus)

Et Vitne er en person som er tilknyttet en gitt Hendelse, sjøl om han/hun kanskje ikke er en av
Hovedpersonene. Ordet "vitne", slik det brukes i TMG, forutsetter ikke "øyenvitne", men heller en person
som du ønsker å knytte til Hendelsen av en eller annen grunn.
Et Vitne kan ha vært fysisk til stede, eller Hendelsen kan bare ha vært av betydning for hans/hennes liv. En
kone kan registreres som vitne til sin manns dødsfall under krigen, eller alle medlemmer i en familie kan
registreres som vitner til hendelsen folketelling.
Hvert vitne vil få den bevitnede Hendelsen vist i Detaljvinduet hvis Vis bevitnede hendelser er haket av på
Fil > Innstillinger > Programinnstillinger > Hendelsesramme.
Et Vitne kan registreres i Vitnefeltet i vinduet Hendelsesregistrering på to måter - ved å klikke + - tegnet og
skrive inn Id-nummer for personen eller ved å klikke ikonet med + og kikkert for å legge til en gruppe
personer fra Søkelista.
En Hovedperson betraktes som "vitne" til sin egen Hendelse.
Setninger, språk og Roller kan tilordnes vitner på samme måte som Hovedpersoner.
Vitnesetning
Standardsetningen for alle vitner til en Hendelsestype registreres i vinduet Definisjon av hendelsestype. Du
kan endre den her om du ønsker en annen formulering/oppbygging for alle bevitnede Hendelser.
Vitneregistreringsvinduet har et vitne-notatfelt, separat for hvert vitne:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Witness
Sentence Structures
Tag Type Definition

Witness Editing
Roles
Picklist

Sentence Construction
Language
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5.2.3

Historie

The Master Genealogist støtter også Historiehendelser som inneholder de samme felt som vanlige
Hendelser, med unntak av felt for Hovedpersoner fordi Historiehendelser knytter personer til historiske
hendelser bare som vitner.
Denne hendelsestype er utformet for hendelser av en global natur, og ikke personlig. Hendelsene vises i
Personvinduet for personen som var vitne til den historiske hendelsen hvis Vis bevitnede hendelser er haket av
på Fil > Innstillinger > Programinnstillinger > Hendelsesramme.
For å tvinge alle Historiehendelser som skjedde i en persons levetid til å bli vist i Personvinduet uansett om
de er koplet til eller ikke, hake av for Vis historie for personer som ikke er koblet på Fil > Innstillinger >
Programinnstillinger > Hendelsesramme.
Alle funksjoner i Hendelsesregistreringsvinduet for Historie er de samme som for vanlige Hendelser.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Entry
Data Entry: Events
5.2.4

Data Entry: History
Witness

Adresse

Hendelsestypen Adresse, som er medlem i Hendelsesgruppa Adresse, brukes for å registrere en persons
nåværende postadresse. Denne er ikke samme hendelse som typen Bosted, som er i gruppa Annen hendelse og
brukes for å registrere tidligere adresser. Det kan være mange Bostedshendelser for en person, men vanligvis
bare én adresse for en person som lever.
Registrér Adresse på samme måte som andre hendelser via Hendelseslista.
Vitner kan også registreres for en Adressehendelse for å få med de øvrige personer med samme adresse.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Data Entry
5.2.5

Data Entry: Address

Ekskludere informasjon

Det er flere metoder innen TMG hvor du kan velge å ha enkelte felt eller deler av felt fra en Hendelse som
blir unntatt fra å bli vist i Personvindu, Familievindu og Trevinduet, uten å utelate hele hendelsen.
5.2.5.1

Eksklusjonsmarkør, enkel

Den enkle Eksklusjonsmarkør, ” – ”, er en bindestrek, eller minustegn ved starten av et felt. Den ekskluderer
feltets innhold fra å bli vist i Personvinduet, om ikke Vis Ekskluderte Data er aktivert i Fil >Innstillinger
>Hendelsesramme.
Eksklusjonsmarkøren hindrer også innholdet fra å bli skrevet ut, dersom ikke en rapport blir generert med
Vis Ekskluderte Data i Rapportinnstillingsvinduet er aktivert.
Malene for Full Fotnote, Kort fotnote og Bibliografi i Utskriftsform-menyen under Kildedefinisjon-menyen
støtter også den den enkle Eksklusjonsmarkøren. En mal merket med denne viser teksten i forhåndsvisning,
men blir ikke skrevet ut.
En enkel Eksklusjonsmarkør ved begynnelsen av en Setning i hvilken som helst Hendelse, eller ved
begynnelsen av teksten i en Notat-hendelse, forhindrer utskrift av den hendelsen og eksport av hele hendelsen
ved GEDCOMeksport, dersom Vis Ekskluderte Data ikke er aktivert.
En enkel Eksklusjonsmarkør ved begynnelsen av Notat-feltet i alle andre Hendelser forhindrer utskrift av
den Hendelsens tekst og den vil heller ikke bli med i en GEDCOMeksport dersom Vis Ekskluderte Data ikke
er aktivert.
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Enkle Eksklusjonsmarkører kan også benyttes i Kildearkiv. Når [REPOSITORY/kildearkiv],
[REPOSITORY ADDRESS], eller [REPOSITORY INFO] benyttes i en setningsmal, vil alle Kildearkiv med
enkel Eksklusjonsmarkør sees i forhåndsvisning, dersom Vis Ekskluderte Data ikke er satt på.
En enkel Eksklusjonsmarkør foran kildenummeret i vinduet Hendelsesregistrering > Kildereferanser vil
forhindre den aktuelle kilde å bli skrevet ut og bli med i GEDCOMeksport, dersom Vis Ekskluderte Data ikke
er satt på.
5.2.5.2

Eksklusjonsmarkør, dobbel

En Dobbelt Eksklusjonsmarkør “--” (to bindestreker) er også tilgjengelig for å opprettholde en god
datasikkerhet. Denne doble Eksklusjonsmarkøren blir satt inn i forkant av setningsfeltet for å markere at denne
Hendelsen aldri skal skrives ut i en fortellende rapport eller tabell, og heller ikke bli med i en eksport til en
GEDCOMfil. Hendelsen vil likevel komme med i ”Liste over...” rapporter.
Dobbelt Eksklusjonsmarkør vil ikke bli overstyrt selvom Vis Ekskluderte Data er aktivert. Du må fjerne
Eksklusjonsmarkørene for å få fram teksten.
Malene for Full Fotnote, Kort fotnote og Bibliografi under Kildedefinisjon > Utskriftsform støtter også
den doble Eksklusjonsmarkøren. En Mal som er merket pp denne måten vises ikke i forhåndsvisning og kan
ikke skrives ut.
5.2.5.3

Klammeparentes (sensitiv informasjon)

Sensitive Klammeparenteser blir benyttet i tilfeller hvor enkelte ord eller fraser skal unnlates i rapporter.
Denne sensitive informasjonen omgis av parenteser {som dette}. Sensitive Klammeparenteser fungerer
innenfor et område for å isolere spesielle ord og uttrykk. Slik informasjon vil ikke bli vist i Personvinduet, men
vil være synlig ved Hendelsesregistrering.
Sensitiv informasjon vil heller ikke bli skrevet ut i rapporter dersom Vis Sensitive Data er aktivert. Det er
også et eget valg for å skrive ut selve parentesen eller ikke.
Sensitive Klammeparenteser kan også benyttes i kildemaler (Full Fotnote, Kort fotnote og Bibliografi), i
tillegg til alle kilder. Sensitive Klammeparenteser kan ikke benyttes i tekstmakroer.
5.2.5.4

Skjult tekst

En innbakt kode for Skjult Tekst kan settes inn i alle Notatfelt. (Notatfelt, Setningsfelt eller kildehenvisning i
menyen for Hendelsesregistrering; eller Notatfelt i Tillegg og Utskriftform i Kildedefinisjonsmenyen), ved å
merke den aktuelle tekst, høyreklikke og velge formater/skjult tekst. Tekst som blir kontrollert med denne
koden vil aldri bli skrevet ut i noen rapport, hverken til skjerm, fil eller skriver. Det er det samme som skjer ved
hjelp av Sensitive Parenteser, med det unntak at funksjonen ikke kan overstyres. Du trenger ikke huske på å
gjøre noe valg i Rapportdefinisjonen.
Eksempel: [HID:]Denne tekst vill aldri bli skrevet ut..[:HID]
For å se teksten uten de Kodene du har satt inn, høyre klikk og velg ikke vis koder.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Memo
Available Printer Codes
5.2.6
5.2.6.1

Person View
Tag Entry Screen

Exclude Information

Snarveger
Repetisjonstaster

Repetisjons-/Gjenta-funksjonen gjør det enkelt å sette inn data på en organisert måte. I de fleste datafelt kan
du velge Rediger > Gjenta feltverdien, eller å trykke <F3>. Trykker du flere ganger på <F3> blar du seg
gjennom de 15 siste inntastinger for det aktuelle feltet.
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Dersom du foretrekker Rediger > Liste over siste feltverdier eller <Ctrl>+<F3> får du opp ei liste
over de 15 siste verdiene som du kan velge ifra.
Merk: Mens <F3> vanligvis gjentar de siste 15 brukte verdiene, er det en situasjon hvor det ikke stemmer.
Trykker du <F3> i et felt som er en av de 15 verdiene på lista, vill TMG sette inn den verdien som er den
neste på lista. Du får tilgang til hele lista ved å trykke <Ctrl>+<F3>.
<F3>-funksjonen er ikke tilgjengelig fra Notat, Setning eller Kildereferansedetaljvinduet. Dersom du ønsker
å legge den samme informasjonen i mange forskjellige felt, kan du lage en Tekst Makro (se nedenfor) for å
forenkle jobben. Alternativt kan du bruke <Ctrl>+<C> (kopi) og <Ctrl>+<V> (lim inn) for å kopiere en den
samme tekst så mange ganger du ønsker.
5.2.6.2

Unike verdier

Ved å trykke <F2>-tasten når du står i et stedsnavnfelt, kommer det fram ei liste over tidligere benyttede
verdier i alle stedsnavnfelt. Ved å markere et av dem og trykke <Enter> setter du inn alle verdier i de
forskjellige felt. Dersom det er mange verdier i søkelista kan denne metoden være senere å bruke enn å benytte
<F3>-tasten.
5.2.6.3

Tekstmakroer

Enkelte ganger ønsker du å benytte den samme teksten flere ganger. En TekstMakro gir deg muligheten til å
hente fram den samme teksten flere ganger. Dette sparer deg for mange tastetrykk og bidrar til færre feil. Du
kan ha opptil elleve TekstMakroer lagret, koblet til tastene <Shift>+<F2> til <Shift>+<F12>. Hver
TekstMakro kan ha opptil 254 tegn. TekstMakroer er tilgjengelige i NotatFelt.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Repeat Keys
5.2.6.4

Hot Keys

Tools Menu

Text Macros

Verktøylinjeknapper

Du kan plassere de kommandoer du benytter oftest på verktøylinja.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Custom Toolbar Manager
5.2.6.5

Snarveimenyer

Du kan høyreklikke i mange vinduer for ta fram SnarveiMenyen som gir deg en rask tilgang til aktuelle
funksjoner.
5.2.7

Flagg

Flagg ble introdusert under emnet Flaggvinduet i kapitlet ”Vise data” ovenfor.
5.2.7.1

Flaggordner

Flaggordneren aktiveres fra Filmenyen eller ved å høyreklikke på et gitt flagg i flaggvinduet og deretter velge
Tilpass flagg fra den menyen som kommer fram. Det vises ei liste over de flagg som finnes i prosjektet,
inklusive dets beskrivelse (hvis det er en) og de mulige verdier flagget kan ha. Flaggordneren gir deg mulighet
for å legge til, redigere, slette, aktivere og deaktivere flaggene i prosjektet ditt og endre rekkefølgen av de
eksisterende flagg.
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Vinduet for Flaggordneren, her med 10 brukerdefinerte flagg nedenfor standardflaggene:

Legge til flagg
Når du legger til et nytt flagg og tilhørende verdier er det vigtig å plassere et spørsmålstegn som første mulige
(standard) verdi. Når flagget en gang er lagt til i prosjektet, vil det figurere i flaggvinduet for alle personer og vil
automatisk bli satt til den første verdi på lista.
Deretter kan verdien endres til det ønskede tegn for hver person, enten ved å redigere verdien i
Flaggvinduet eller ved å sette verdiene for en gruppe av individer ved hjelp av en Liste over personer-rapport.
Legg inn en kort beskrivelse av flagget og dets verdier, hvis disse ikke er umiddelbart innlysende.
Flaggnavn (opp til 51 tegn) og flaggverdier (1 tegn) kan skrives med store eller små bokstaver, tall og andre
tegn unntatt komma. Pund-tegnet (#) kan brukes som en verdi, men ikke i navnet. Mellomrom kan brukes i
navnet, men mellomrom eller andre blanke tegn kan ikke brukes som verdi for et flagg.
Innlegging av nye flagg har ingen innflytelse på eksisterende flagg i datasettet. I datasettfeltet kan du velge det
datasett hvor flagget skal være gjeldende, hvis flere enn ett datasett er ulåst.
Midlertidige flagg
Det er ofte nyttig å opprette ett eller to brukerdefinerte flagg til midlertidig bruk for å konstruere komplekse
søkeuttryk i en rapport.
Endre flaggnavn og deres mulige verdier
For å redigere et flagg, skal du velge Fil >Flaggordner eller høyreklikke et tilfeldig sted i flaggvinduet og
velge Tilpass flagg i menyen. Marker flagget du ønsker å redigere og velg [Rediger] eller trykk F5.
Det er viktig å være oppmeksom på at hvis flaggnavnet eller lista med de mulige verdier er endret, medfører
dette at alle eksisterende tildelte verdier i databasen går tapt for dette flagg. Du bør eksperimentere og være
sikker på at definisjonen av flagget er som ønsket, før du tildeler verdier for mange personer.
Kun brukertilpassede flagg kan redigeres. Standard flagg kan ikke modifiseres.
Høyreklikk på et hvilket som helst felt for å aktivere tekstredigeringsverktøyene (klipp ut, kopiere, lim inn,
stavekontroll).

2. utgave september 2005

5:165

TMG brukerhåndbok kap. 5 - Registrere data
Aktivere/deaktivere flagg
For å Deaktivere et Flagg, skal du velge Fil > Flaggordner eller høyre-klikke et hvilket som helst sted i
Flaggvinduet og velge Tilpass flagg fra menyen. Marker Flagget som skal redigeres og velg [Deaktiver]. Flagget
vil heretter ikke lenger være synlig i Flaggvinduet. For å Aktivere igjen, følger du de samme trinn og velger
[Aktiver].
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
File Menu
Edit Flag Value
Accent
5.2.7.2

Flag Manager
Flags Window
Repeat Keys

Add New Flag
List of People
Hot Keys

Endre flaggverdier for en person

Flaggvinduet, som kan vises på din skjerm hvis dette er valgt i Vindusmenyen, er stedet hvor flaggverdiene
for personer endres. Et flagg kan kun settes til de verdier som er defineret i Flaggordneren. Dobbeltklikk på
flagget i Flaggvinduet for å redigere et flagg og tast inn den korrekte verdi.
5.2.7.3

Flagget BIRTH ORDER (født-rekkefølge)

Flagget BIRTH ORDER viser i hvilken rekkefølgen barna av et par ble født. Dette flagget brukes til å
nummerere barn i visse rapporter, så som Familieutskrift, når fødselsdatoene er ukjente. Hvis fødselsdatoer for
alle barn er kjent, skal BIRTH ORDER-flagget ikke settes, da det vil være overflødig.
5.2.7.4

Flagget SEX (kjønn)

Flagget SEX (kjønn) i flaggvinduet brukes i forbindelse med generering av rapporter, beregning av
statistikker, sette merking, kontroll for datauoverensstemmelser, etc. Det er derfor viktig at flagget settes
korrekt. Det er mulig å sette flagget til følgende verdier: ? (ukjent kjønn), F (Female = hunkjønn), og M (Male
= hankjønn). Verdien ? for ukjent kjønn er sjeldent brukt. Når du legger til sønner, døtre, brødre, søstre, mødre
eller fedre i The Master Genealogist, settes dette flagget automatisk. Det settes automatisk til “?” hvis du
tillegger et “barn” eller en “søsken”.
Se også under Vinduer i kapitlet Vise og skrive ut data.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Flags Window

BIRTH ORDER Flag

Edit Birth Order
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5.2.8

Kilder

Kilderegisteret, som finnes i menyen under Verktøy, ble introdusert i kapitlet om Vise data, under
Hovedregistre. Her kan kilder legges til, redigeres, slettes, kopieres, omnummereres og flettes.
5.2.8.1

Legge til en kilde

TMGs Kilderegister, her utsnitt av 154 kilder sortert på Forkortelse:

Når du klikker på [Legg til]-knappen i Kilderegistret, blir du først bedt om å velge Kildetype fra vinduet
Kildetyper. Vinduet Kildetyper viser hver Kildetype sammen med strukturen for full fotnote, kort fotnote og
bibliografi. (Dette vinduet kan også nås direkte fra Verktøymenyen, hvor du kan modifisere fotnotene og/eller
bibliografimalene. Hvis du gjør det, vil de bli modifisert for all etterfølgende bruk av denne Kildetype).
Den Kildetype som velges avgjør hvilke inndateringsfelt (Kildeelement), kildemaler, og formatering av
utskrevne fotnoter og bibliografier, som vil bli brukt for denne kilde.
Kildetypene (også kalt Kildekategorier) er basert på to førende stilveiledninger i USA: Cite Your Sources av
Richard S. Lackey (Jackson, Mississippi: University Press of Mississippi, 1980) og Evidence! Citation &
Analysis for the Family Historian av Elizabeth Shown Mills (Baltimore: Genealogical Publishing Company,
1997). En tredje mulighet er å bruke et brukerdefinert sett av kildekategorier. Lista over kategorier som vises på
dette skjermbildet er avhengig av innstillingen for Kildekategorier under Fil > Innstillinger > Gjeldende
prosjekt: Annet. Standardverdien er Brukerdefinert.
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Vinduet Kildetyper med et brukerdefinert sett av kilder:

Brukerdefinerte kildetyper er gitt et navn som startet med * for å bli sortert øverst i lista.
Hvis du har valgt Brukerdefinert i et ulåst Datasett, kan du Legge til en ny Kildetype; Redigere, Kopiere, eller
Slette en eksisterende, eller markere en eksisterende Kildetype som primær fra vinduet Kildetype. En primær
Kildetype er den som vil bli brukt, hvis du fjerner en Kildetype som blir brukt i eksisterende kilde.
Hvis du har valgt Mills eller Lackey, kan du redigere fotnote- og bibliografimalene i en Kildetype, men du
kan ikke legge til eller slette Kildetyper. Kildetyper tilknyttes automatisk når du velger Mills eller Lackey.
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Redigeringsvinduet for en eksisterende kildetype:

Du kan se Kildetypene i et låst datasett, men du kan ikke legge til, redigere eller slette — heller ikke selv om
du har valgt Brukerdefinert.
Du kan også forhåndsinnstille alle Kildetyper i et gitt datasett til enten Mills- eller Lackeyformat ved å klikke
på Ned-pila i toppen av vinduet og markere Datasettet, deretter klikke på [Initialiser].
ADVARSEL! Hvis du velger å gjøre dette, vil alle eksisterende Kildetyper, inklusive alle brukerdefinerte
Kildetyper, bli overskrevet med den aktuelle standardverdi fra enten Mills eller Lackey. Hvis du har en
brukerdefinert Kildetype, der det ikke finnes en tilsvarende Mills eller Lackey, blir den slettet.
Når du så har valgt en passende Kildetype, kommer Generelt-fanen fram på Kildedefinisjonsvinduet. Her
har du mulighet for å angi grunnleggende informasjon om den nye kilde.
MERK: Kildemaler er konstruert av Wholly Genes, Inc., i henhold til vår delvise oversetting av ovennevnte
stilguider og er ikke forutsatt godkjent eller anerkjent av forfatterne, og vi garanterer heller ikke at de presis
avspeiler utgivernes intensjoner. Brukerne oppfordres til å konsultere disse stilanbefalingene for å sikre korrekt
bruk.
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Kildedefinisjonsvinduet med valgt kildetype (eksempel på bok-kilde):

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Source Definition: General
Source Types
Initialize Custom Source Types
Hot Keys
5.2.8.2

Source Definition: Output Form
Add/Edit Source Type
Repeat Keys
Master Source List
Source Element Groups

Kildebeskrivelse: Generelt

Fanen Generelt har følgende felt (se også eksempelvinduet foran):
Kildenummer
Et Kildenummer tilføyes fortløpende til alle nye kilder. Dette nummeret brukes til å identifisere
kildereferanser under Hendelsesregistrering. Kildenumre og kildeforkortelser er alltid tilgjengelige ved å referere
til Hovedhendelseslista (Verktøy menyen), hvor du kan endre kildenumrene enkeltvis eller alle på en gang (for
å fjerne hull i rekkefølgen), hvis du ønsker det.
Kvalitetsgrad
Tallet for Standard Kvalitetsgrad er din bedømmelse av den overordnede troverdighet av kilden på en skala
fra 0 til 3, med 3 som høyeste grad av troverdighet. (Det er også mulig å angi en tankestrek for indikasjon av
helt upålitelig kilde). Denne Standard Kvalitetsgrad vil komme til syne i Kildegisteret. Det er tenkt som en
simpel huskeregel til hjelp når du taster inn en kildereferanse; den settes aldri i andre datafelt. Det kan, men
behøver ikke være, det samme som den kvalitetsgrad som er angitt sammen med de enkelte deler av en
kildereferanse, når det refereres til en kilde.
Aktive kilder
Kilder der Aktiv? er markert med “Ja” vil opptre på [Mindre<<]-vinduet i Kilderegisteret. Hvis “Ingen” er
valgt, vil de ikke bli listet der, men du vil stadig være istand til å se dem på det utvidede [Mer>>]-vinduet. Når
du er ferdig med å hente den ønskede informasjon fra en kilde, kan du velge å markere den som inaktiv for å
holde Kildelista så oversiktlig som mulig. Valget av “Ja” eller “Ingen” har ingen innvirkning på datasettet.
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Ikonene Oppgave & Vedlegg
Hvis en forskningsOppgave eller et Vedlegg er blitt tilknyttet til en Kilde, vil ikonet for Forskningsdagbok
eller Vedleggslogg lyse grønt på alle faner i Kildedefinisjonvinduet. Ved å klikke på disse, får du adgang til
loggene.
Forkortelse
Forkortelsen vil bli brukt til å sortere Kilderegisteret. Den vil også opptre i Kildereferanse-området under
Hendelsesregistrering. Hvordan du velger å formulere den, avhenger av hvordan du ønsker kildene gruppert i
Kilderegisteret, f.eks. etter lokalitet, etter type, etc.
Kildetype
TMG har allerede satt inn den Kildetype du valgte fra Kildetyper-vinduet og har inkludert den under de
tilhørende kildeelement (også kalt kildekomponenter) for denne type. Hvis du ønsker å skifte til en annen type,
kan du klikke på [Kilde Type]-knappen for å få adgang til vinduet Kildetyper igjen og gjøre et annet valg.
Kildeelement
Hvis du ønsker å endre et av kildeelementene, skal du klikke på elementnavnet for å få adgang til vinduet
Kildeelement, hvor du kan velge et annen, endre navnet, eller, hvis elementet ikke allerede er i bruk, endre den
gruppe det hører til. Du kan bare slette et kildeelement, hvis det ikke er i bruk.
NB: når dette skrives er kildeelementene fortsatt på engelsk, og derfor også tatt inn med engelsk betegnelse
nedenfor.
Hvis du mener å ha behov for andre kildeelement enn dem som er på lista, kan du klikke på et av de blanke
felta for å åpne vinduet Kildeelement, som lister alle dem som er tilgjengelige og inneholder en [Legg til]knapp, hvis du ikke finner den du har bruk for. Dette vil lede deg til Legg_til_kildeelement-vinduet, som
inneholder ei liste over Elementgrupper, som du velger det nye kildeelementet fra. Du kan opprette nye
kildeelement, men ikke nye kildeelementgrupper.
MERK: Ingen Kildedefinisjon kan inneholde mer enn ett kildeelement fra hver Elementgruppe. Se Vedlegg
B for å få ei liste over Elementgrupper og de kildeelement de allerede inneholder.
Ttittel
Fordi titlene på genealogiske publikasjoner kan være ganske lange, er det ingen begrensninger på dette feltet.
Kilder listes etter tittel i det utvidede Kilderegisteret (klik på Mer >>).
Kort Tittel
Den forkortede tittel brukes når en kilde gjentas i Fotnoter og Sluttnoter.
Author/Publisher - Forfatter/Utgiver
Når en kildetype krever et navn på en forfatter, utgiver eller en redaktør, bør navnet skrives i formen
“Etternavn, Fornavn” (uten anførselstegn). Navn på flere utgivere atskilles med et semikolon. Ved utskrift vil
for- og etternavn bli omarrangeret som nødvendig i forbindelse med Fotnoter/Sluttnoter og Bibliografier. Da
komma blir brukt til å adskille for- og etternavn, kan komma ikke brukes andre steder i dette feltet.
Hvis utgiveren er en person i ditt Datasett, kan du taste inn Id-nummeret for den person i [Utgiver] feltet, og
navnet vil bli vist. Fotnote/Sluttnote- og Bibliografi-formatene vil bli konstruert ved å bruke det primære
navnet på utgiveren og de kan sees på Kildedefinisjon > Utskriftsform.
Andre kildeelement
Informasjonen som finnes her vil variere med kildetypen. Når data er blitt importert fra andre program, er
det avsatt tilstrekkelig plass til all informasjon som importeres fra kildefeltene i det originale datasettet.
Datoer kontrolleres ikke av innstillingen for datoformat og kan legges inn nøyaktig som de fremstår i kilden.
Visse kildeelement legges inn i andre vinduer/skjermbilder:
Kildereferansedetalj
Registreres i dialogrammen Kildereferanse, når en kildereferanse registreres under Hendelsesregistrering.
Kommentarer
Registreres på fanen Tillegg i dialogrammen Kildedefinisjon.
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Kildearkiv, Kildearkiv Informasjon (adresse, etc.), Kildearkiv Referanse
Registreres i dialogrammen Kildedefinisjon (fra Kildearkivsregister) for det primære kildearkiv som er angitt
på fanen Vedlegg i dialogrammen for Kildedefinisjon.
Bilder av kilde
Klikk på fotoapparatikonet for å legge inn bilder av kilden.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Source Definition: General
Source Definition: Attachments
Research Log
Exhibit Log
Source Number
Source Elements
Add/Edit Source Element
Repeat Keys
Master Source List
Citation

Source Definition: Supplemental
Source Definition: Output Form
Research Task
Exhibit
Source Types
Source Element Groups
Surety Values
Hot Keys
Repository Definition Screen
Memo
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5.2.8.3

Kildebeskrivelse: Tillegg

Fanen Tillegg i dialogrammen Kildedefinisjon gir mulighet for å registrere mer detaljert informasjon for
kilden.
Vinduet for registrering av Tillegg til kilden:

Kommentarer
Feltet Kommentarer brukes til å registrere ytterligere detaljer eller brukerens kommentarer om kilden. Dette
felt er ubegrenset og fungerer som alle andre Notatfelt i TMG. Kommentarfeltet er et Kildeelement og kan
skrives ut i kildereferanser, hvis det inkluderes i en kildemal som [MEMO] eller [COMMENTS].
Formateringskoder kan brukes i et kommentarfelt ved å markere den ønskede tekst, høyre-klikke på
kommentarfeltet, velge Formater og sette inn den ønskede kode.
Nedtegner
Feltet Nedtegner angir skaperen av kilden — enten informasjonen ble nedtegnet av en enkelt person eller ei;
er et sivilt, kirkelig eller kommersielt foretaks produkt; eller er fra en institusjon, så som en skole eller et
hospital. Annet brukes hvis ikke noen av disse passer. Dette feltet skrives ikke ut.
Medium
Mediet for en kilde er oftest en bok eller et annet visuelt medium. Valgmulighetene er Annet, Film, Bok,
Video, Audio, eller Minne. Dette feltet skrives ikke ut.
Kildetrohet
Anslår troheten (pålitelighet, kvalitet) av kilden i den foreliggende form. Valgmulighetene er Annet, Original,
Fotokopi, Avskrift eller Uttrekk. Dette feltet skrives ikke ut.
Register er laget
Valgmulighetene er Ukjent, Ingen eller Ja. Dette feltet skrives ikke ut.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Source Definition Screen: Supplemental
Memo
Source Definition: Attachments

Source Definition: Output Form
Available Format, Font, and Other Codes
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5.2.8.4

Kildebeskrivelse: Vedlegg

Fanen Vedlegg i dialogrammen Kildedefinisjon forbinder Kilden til andre registrerte Kilder og/eller til ett
eller flere Kildearkiv.
Vinduet for å registrere kildearkiv og kilder for denne kilde:

Kildearkiv for denne kilde
Kildearkiv skrives ut i Fotnoter, Sluttnoter, og/eller Bibliografier hvis [REPOSITORY], [REPOSITORY
ADDRESS], etc., er inkludert i Kildedefinisjon > Utskriftsform-fanen (se nedenfor) eller i standard Kildetype.
Det første kildearkiv som opprettes for en kilde vil bli tilknyttet primær status (*) automatisk. Det er den
som vil vises i strukturerte kildereferanser. For å gjøre et annet Kildearkiv primært, skal du markere og klikke
på stjernen til venstre for lista. Hvis intet kildearkiv er markert som primært, vil ingen bli skrevet ut, selv om det
inkluderes i en kildemalen.
Kilder til denne kilde
Til en bok eller andre kilder er ofte brukt informasjoner fra andre kilder. En referanse til disse tidligere kilder
kan inkluderes under Kildedefinisjon til din orientering. Disse opplysninger skrives ikke ut.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Source Definition Screen: Attachments
Master Repository List
5.2.8.5

Citation
Repository Link Entry Screen

Kildebeskrivelse: Utskriftsform

Valgmulighetene på fanen Utskriftsform kontrollerer hvordan Fotnoter, Sluttnoter og Bibliografier vil vises i
utskriften.
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Vinduet for å bestemme hvordan Fotnoter og Bibliografi skal skrives ut:

Variabelnavn (som AUTHOR/Forfatter) var ikke ferdig oversatt til norsk når dette skrives.
Ibid.
Ibid. = Ibidem (latin) = samme sted. Øverst på fanen Utskriftsform kan spesifiseres hvordan “ibid.” skal
vises når
•

•

•

den forrige kildereferanse var til samme kilde; (Kildereferansedetalj vil bli skrevet ut hver gang den er
forskjellig; hvis kildereferansedetalj er oppdelt, [CD1], [CD2], etc., vil dog kun det første segment bli
skrevet ut. Du blir nødt til å velge samme kilde og kildereferansedetalj, hvis du ønsker alle segmenter
skrevet ut.)
når den foregående kildereferanse var til samme kilde og samme kildereferansedetalj; (Den andre og
underordnede referanse til en kilde vil bruke den korte Fotnote/Sluttnote hvis kilden, men ikke
kildereferansedetaljen er den samme som den foregående kildereferanse.)
eller
av (brukes ikke).

Ditt valg vil bl.a. avhenge av hvor generell kilden er. Hvis den er meget generell (f.eks. “Folkeregister”), vil
du kanskje bare ønske å bruke “ibid.” hvis kildereferansedetaljen også er identisk. Uansett vil “ibid.” kun bli
brukt i en bestemt rapport hvis det er spesifisert i Rapportdefinisjon for denne rapporten.
Full/Kort fotnote/sluttnote og Bibliografi
Formatet for registreringer av lange og korte Fotnoter og Bibliografi er fastsatt av TMGprodusent Wholly
Genes standardmaler, som er beskrevet under Kildetype.
Utvalget av oppsett er basert på innstillingen for Kildekategorier under Fil > Innstillinger > Gjeldende
prosjektinnstillinger > Annet. I dette skjemaet for utdata kan du skrive inn dine egne ord og vendinger
dersom du ikke er fornøyd med det resultatet som oppsettet gir.
Fotnoten/Sluttnoten og/eller Bibliografiens oppsett vil bare bli vist her dersom det er gjort endringer.
Dersom du redigerer oppsettet for full Fotnote, kort Fotnote eller Bibliografi, vil ordet (Overskrevet) vises.
Dette viser deg at denne Kildedefinisjonen ikke er den samme som standard oppsett for Kildetypen. Klikk
[Forhåndsvisning] for å se hvordan Fotnoten/Sluttnoten eller Bibliografien vil se ut i utskriften.
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Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Source Definition: Output Form
Citation
5.2.8.6

Source Types
Master Source List

Sitere en kilde globalt (for hele datasettet)

Denne spesialiteten (Verktøy > Kilderegister, merk en Kilde og klikk [Global referanse]) vil tillate deg å lage
og lenke en Kildereferanse til alle registreringer i Datasettet eller til de registreringene (navn, hendelse,
slektskap, og/eller kilde) som du indikerer. Dersom Kildereferansen allerede eksisterer, blir den ikke duplisert.
Denne spesialiteten blir vanligvis brukt når du akkurat har importert et nytt Datasett som ikke inkluderte en
Kilde da den ble importert.
MERK: Kilder kan bli satt som Global referanse bare for registreringer i det samme Datasettet som Kilden.
ADVARSEL! Siden denne funksjonen kan lage flere henvisninger som ikke er så enkle å reversere, bruk
denne funksjonen med forsiktighet. Det anbefales at du alltid tar en sikkerhetskopi av prosjektet ditt før du
foretar denne typen altomfattende endringer.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Master Source List

Cite a Source Globally
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5.2.9

Kildearkiv

Kildearkivregisteret finnes under hovedmenyen Verktøy. Denne ble introdusert i kapitlet ”Vise data”, i
omtalen av Vindu og oppsett av hovedlister. Dette tillater deg å legge til, redigere, slette, søke, kopiere,
renummerere og slå sammen Kildearkiv.
Kildearkivregisteret:

Legge til et kildearkiv
Når du klikker på [Legg til]-knappen vil definisjonsvinduet for Kildearkivregisteret åpnes.
Kildearkiv, definisjonsvinduet:
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Kildearkivnummer
På toppen av Definisjonsvinduet for Kildearkivregisteret, vil du finne Kildearkivnummer, som er
fortløpende nummerert ettersom Kildearkivregisteret er laget. Kildearkivsnummer og Kildearkivsforkortelser
er alltid tilgjengelige ved å henvise til Kildearkivsregisteret. Der kan du også endre Kildearkivnummer, enten ett
om gangen eller alle på en gang (for å fjerne gap mellom numrene), dersom du ønsker det. Dersom du velger et
kildearkiv for en bestemt kilde, vil Kildearkivsnummeret og Kildearkivsforkortelsen bli vist i Kildedefinisjon:
Vedleggsfanen for denne kilden.
Oppgave- og multimediaindikatorer
Dersom et Oppgavenavn eller et Multimedia har blitt lagt til et kildearkiv, vil Forskningsdagbok- eller
Vedleggsloggikonet lyse grønt i Definisjonsvinduet for Kildearkivregisteretvinduet. Du kan klikke på ikonet for
å se dem.
Kildearkivforkortelse
Dette er feltet der et evt. forkortet navn på arkivet registreres.
Personindentifikatorer (valgfritt)
Dersom Kildearkivet er hjemme eller på arbeidsplassen hos noen som finnes i prosjektet, kan du skrive inn
Id-nummeret (Navn-Id) til denne personen. Du kan også skrive inn andre navneopplysninger, for eksempel
navnet på den personen som eier et arkiv.
Stedsnavnstil (Avansert modus)
Dersom du har definert, eller ønsker å skifte Stilliste, Klikk på [Stedsnavnstil] for å åpne Stillista.
Adresseinformasjon
Skriv inn evt. adressat; detalj; bygd/by; fylke; postnummer; telefon; land; breddegrad/lengdegrad; og evt.
Temple-informasjon (eller hvilken som helst annet felt som skal legges til dette spesielle kildearkivet).
Notat
Notatfeltet brukes som alle andre notatfeltet i programmet.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Master Repository List
Repository Definition Screen
Research Task
Place Style
Hot Keys
Repeat Keys

Merge Repositories
Repository Number
Master Style List
Memo
Source Definition Screen: Attachments
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5.2.10 Forskningsoppgaver

Forskningsdagboka, som du finner på Verktøy-menyen ble introdusert i kapitlet Vise data.
Fra denne kan du nå de Forskningsoppgavene som har blitt registrert, samt en oppsummering for hver av
dem; endre fokuset på rekkefølge for sortering; filtrert ved Oppgavenavn eller nøkkelord; og Legge til, redigere
eller slette Oppgaver.
En Forskningsoppgave er et notat eller en påminnelse om en spesiell undersøkelse som skal/bør utføres.
Det kan føres opp poster med planer og spesifikke steg, og kartlegge utviklingen og kostnaden ved å følge opp
disse undersøkelsene.
Legge til en forskningsoppgave
Når du klikker [Legg til]-knappen i Forskningsdagboka, får du opp et vindu for Forskningsoppgaver. Klikk
på kikkertsymbolet ved siden av Person, Hendelse, Kilde eller Kildearkiv for å søke etter Personer, Hendelser,
Kilder eller Kildearkiv som du ønsker å legge til denne oppgaven. Du kan legge til en oppgave til alle fire
dersom du ønsker det (Personer, Hendelser, Kilder eller Kildearkiv). Dersom det er lagt til en Oppgave til en
person, hendelse, kilde og/eller Kildearkiv, vil ikonet for Forskningsdagbok lyse grønt i Personvindu,
Hendelsesregistrering, Kildedefinisjonsvindu eller Kildearkivsregistervinduet. Hvert Forskningsoppgavevindu
har felt for når den sist ble redigert (oppdateres automatisk), Oppgavenavn, utviklingsdata (utformet, planlagt,
påbegynt, framdrift, ferdig) med kommentarer, nøkkelord, kostnad og en hovedkommentar.
Ny forskningsoppgave for en person er under registrering:

Egne oppgaver kan f.eks. også knyttes til en Hendelse for denne personen.
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Forskningsdagboka for et prosjekt med Alle oppgaver vist:

Alle oppgaver velges i Fokusfeltet nede til høyre.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Research Log
Repeat Keys

Research Task
Hot Keys

5.2.11 Vedlegg/Multimediafiler

En samling med bevis for å dokumentere forskningen, er en av de essensielle oppgaver for en slektsforsker.
For å lagre disse bevisene i en form som er så tett opp til originalen som mulig brukes
Vedlegg/Multimediafiler. Et Vedlegg kan være et bilde, som f. eks. et foto eller et skannet dokument; en lydfil,
som et opptak av en stemme; en video, som en film tatt opp med et videokamera; andre multimedia (OLE)
filer; eller en litterær transkripsjon av et tekstdokument. Et Vedlegg kan knyttes til hvilken som helst person,
hendelse, kilder eller kildearkiv. Du kan også ha et generelt Vedlegg som ikke er knyttet til noen registrering.
5.2.11.1

Vedleggslogg

Vedleggsloggen, som er tilgjengelig fra Verktøymenyen, ble introdusert i kapitlet Vise data. Her kan du legge
til, redigere, slette, bytte fokus, sortere, filtrere og endre oppsettet av Vedleggsfilene.

2. utgave september 2005

5:180

TMG brukerhåndbok kap. 5 - Registrere data
Vedleggsloggvinduet med bilder fra et demoprosjekt fra www.tha.no:

Legge til en multimediafil
Når du legger til et Vedlegg til Vedleggsloggen, vil det legges til det aktuelle temaet (person, hendelse, kilder
eller kildearkiv) som er i fokus når du gjør dette. Du kan endre fokuset til Alle Vedlegg eller Vedlegg til
generelle emner dersom du ønsker dette. Høyreklikk i det blanke feltet i loggen og velg den type Vedlegg som
du ønsker å legge til. I de fleste tilfeller, vil du nå vinduet for å Legge til nytt vedlegg, der du kan peke til
lokaliseringen av Vedlegget. En ramme for Vedlegg, inneholdende et bilde eller et ikon, vil bli lagt til
Vedleggsloggen.
En annen måte å Legge til et Vedlegg til Multimedieloggen, er å dra og slippe en fil fra et annet program,
som Windows Utforsker, til det grå feltet i Multimedieloggen. Du kan dra og slippe mange typer filformater,
som f. eks. TXT, .JPG, .TIF, .MP3 m.m. For å bruke denne metoden, må du redusere størrelsen på TMGvinduet slik at du kan nå det andre programmet.
Sette inn en ny bildefil
En grafisk fil kan lagres som et Vedlegg. Filen kan finnes i flere populære format, og kan være lagret som en
ekstern fil eller importert, slik at bildet er lagret internt i Datasettet. En intern fil vil bli værende i Datasettet
dersom det blir flyttet eller kopiert. En ekstern fil kan deles med andre program uten å ta opp ekstra plass. Filen
kan lagres som Farge, Gråskala eller To-farge-format.
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Høyreklikk i åpent felt i Vedleggsloggen for å få opp menyen for å sette inn et nytt bilde:

Sette inn ny lydfil
Lydfiler i formatene WAV-, MIDI- eller MP3-format kan gjøres tilgjengelige som lydfiler. Et eksempel kan
være et opptak av bestemors stemme. Lydvedlegg er alltid eksterne.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Image Window for Exhibits

Audio Window for Exhibits.

Video Window for Exhibits

Sette inn en ny filmfil
Filmer kan også bli brukt som Vedlegg. Du kan f. eks. bruke en video laget av en eldre slektning som
snakker om livet sitt. Videofiler er alltid eksterne.
Sette inn en ny tekstkopi
Et Vedlegg kan være en litterær tekstavskrift eller et utsnitt (foto, skanning) av et dokument eller intervju.
For eksempel kan notater om henvisninger bli databehandlet, og filen kan lagres som et Vedlegg, som kan nås
via Datasettet. Et tekstvedlegg kan lagres som en ekstern fil eller inne i Datasettet.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Text Window for Exhibits

Sette inn nytt OLE-objekt
OLE-objekt kan også brukes som et Vedlegg, men et OLE-objekt kan ikke være et primært Vedlegg. Når
OLE-vinduet kommer opp, velg Rediger > Sett inn objekt, eller Kopier og Lim inn fra Utklippstavla. OLE er
“Object Linking or Embedding”. Du kan legge til alle slags OLE-objekt som et TMG Vedlegg. Dette objektet
kan enten være lenket eller lagt til fra andre applikasjoner. Denne applikasjonen må kunne kjøre under
Windows og den må støtte Object Linking and Embedding (OLE).
Dersom du legger til et Vedlegg (det vil si – du tar vekk merket på Lenkerammen når du setter inn objektet
fra en fil, som er standard oppsett), tar denne en kopi av objektet og legger det i Prosjektet ditt, slik at det vil bli
sikkerhetskopiert. Når du lagrer og åpner Vedlegget igjen, vil det være det samme, dersom ikke originalfilen har
blitt redigert eller slettet i mellomtiden.
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Dersom du lenker et objekt i et Vedlegg (dvs., du krysser av i Lenkerammen), lager det fortsatt en kopi og
legger denne i Prosjektet slik at det er sikkerhetskopiert. Når du senere gjenoppretter og åpner dette Vedlegget,
vil det søke etter originalen på harddisken, og åpne det dersom det blir funnet. Dersom det ikke blir funnet,
åpner den kopien som den har lagret. Idet du lukker dette Vedlegget, lagrer det igjen en kopi av den sist lagrede
versjonen av fila. Så dersom du har laget og lagret endringer i denne sammenhengen (dvs. i TMG), en senere
TMG sikkerhetskopi vil inkludere den seneste kopien av denne fila.
Dette betyr at dersom du lenket (ikke la til) et Vedlegg, endret originalen utenfor TMG, sikkerhetskopierte
TMG uten å gi tilgang til Vedlegget igjen, sletter originalfilen fra harddisken (eller flyttet Prosjektet til en annen
datamaskin), for så å gjenopprette sikkerhetskopien, vil du kunne se en kopi av Vedlegget i dets uendrede
tilstand. Med andre ord, i det tilfellet vil ikke sikkerhetskopien inkludere den aller siste versjonen av fila på
harddisken. Men dette er egenskapen hos OLE.
Ønsker du å bevare dine Vedlegg som eksterne filer, og du ønsker en sikkerhetskopi for å være sikker på at
du har den aller siste versjonen av fila, skal du bruke eksternt Vedlegg (ikke OLE) eller du skal ikke endre fila
utenfor TMG. I alle fall, evnen til å åpne et OLE Vedlegg avhenger av korrekt installasjon av vertsprogrammet
(f.eks. MS Word, MS Paint, osv.). Dersom dette ikke er installert eller ikke er ordentlig knyttet til filtypen på
datamaskinen der du har gjenopprettet Prosjektet, da vil du ikke være i stand om å åpne dette Vedlegget. Dette
er igjen en egenskap hos OLE.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
OLE Object Window for Exhibits

Insert Object

Files and Folders

Multimediafilegenskaper
For å legge til et navn, en referanse, beskrivelse, bildetekst, lyd, intern/ekstern betegnelse, primær betegnelse
(for bilder), eller annen informasjon til Vedlegget, høyreklikk i rammen og velg Egenskaper.
MERK: Vedleggsloggen kan være filtrert for et ord eller en frase i Vedleggets emnenavn. I tilfelle, velg navn
med omhu. Dersom et bestemt ord eller en frase ikke er i navnet, kan det hende at du ikke finner Vedlegget i
Loggen. Det er fire faner; Generelt, Lyd, Info og Beskrivelse. Velg hvilken som helst fane for å vise
informasjonen som finnes der. (Ikke alle fanene vil vises i alle Vedleggene.)
Multimediafiljusteringer
For å vise og justere Vedlegg, dobbelklikk på rammen, eller høyreklikk og velg Visning. Du vil da få mulighet
til å se eller spille av Vedlegget og gjøre visse justeringer, avhengig av hva slags type Vedlegg.
Bildevindu
Du kan zoome, tilpasse det fra topp til bunn, strekke det fra side til side, vende det vertikalt, snu det
horisontalt, endre størrelse , rotere de teller du kan hente en annen fil.
Bildevinduet i Vedleggsloggen med menyknappene:
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Lydvindu
Fra dette vinduet kan du kontrollere volum, balanse og hastighet på lyden, spille av, ta pause, stoppe eller
sette lyden til å gå i kontinuerlig løkke.
Videovindu
Dette vinduet lar deg spille videoen, hente inn en annen video, stoppe, gjenoppta, vise fullskjerm, reversere
eller spole fremover, tilpasse til vinduet, spille i aktuell størrelse, kontrollere hastigheten på avspillingen og vise
video og lydkontroller, vise en statusbar og en stausbane så du kan se hvor mye som er spilt av.
Tekstvindu
Dette viser tekstvedlegg.
5.2.11.2

Lysbildeordneren

Du kan lage en Lysbildeframvisning ved å kopiere Vedlegg fra Vedleggsloggen. Høyreklikk på et Vedlegg og
velg Kopier til Lysbildeordner fra Vedleggsloggen, eller du kan nå Lysbildeordner fra Verktøymenyen.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu
Acquire an Image
Audio Window for Exhibits
Rotate Image
Slideshow Manager

Exhibit Log
Exhibit Properties
Image Window for Exhibits
Text Window for Exhibits
Files and Folders
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Kapittel

6

6

Endre data
I de fleste tilfelle kan endringer gjøres ved å åpne vinduet/skjermbildet der informasjonen ble registrert/lagt
inn og gjøre de nødvendiger endringer eller slettinger.
Hendelser kan slettes ved å merke dem i Personvinduet og klikke på minus-symbolet på verktøylinja.
Kildereferanser kan slettes ved å merke dem i Hendelsesregistreringsvinduet og klikke på minus-symbolet på
sida av kildereferansevinduet.
Søk i Hjelpsystemet på Edit og Delete for detaljer om andre endringer og slettinger.
En Hendelse kan også Redigeres og/eller Slettes via høyreklikkmenyen:
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Kapittel

7

7

Søke i data

7.1
7.1.1

Søke etter person(er)
Id-nummer

Trykk tastene <Ctrl>+<I> eller klikk på #-knappen på Standard verktøylinje. Skriv inn Id-nummeret i
søkefeltet i vinduet Søk_på_Id-nr og trykk Linjeskift. Hvis du ikke kjenner Id-nummeret, klikk på kikkertikonet
eller trykk <F2> for å søke med Søkelista (se nedenfor om denne).
Hvis du har mer enn ett datasett kan Id-nummer skrives inn med enten kolon, semikolon, punktum eller
bindestrek: 2:1, 2;1, 2.1, or 2-1. De vil bli vist med et kolon. Hvis du skriver inn bare personens Id-nummer og
ikke datasettnummeret, altså 1 istedenfor 1:1 eller 2:1, vil vinduet Velg en person komme opp med ei liste over
alternativ personer. Merk den personen du ønsker, og trykk <Linjeskift> eller klikk [Velg].
Søk etter Id-nr 1:

Det er 3 datasett med Id-nr 1, derfor vises et eget vindu med de aktuelle personene.
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7.1.2

Anetavlenummer

For å søke etter en person via Anetavlenummeret, velg Finn en person > Søk med anetavlenummer via
Rediger-menyen og skriv inn anetavlenummeret i søkevinduet. Nummeret regnes ut med gjeldende
hovedperson som nummer 1. Hvis den rette personen ikke er registrert i datasettet vil ei "Ikke funnet"-melding
bli vist.
Søkemenyen finnes via Rediger-menyen:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Search by Ahnentafel Number
7.1.3

Referansenummer

For å søke etter en person ved bruk av Referansenummer, velg Finn en person > Søk med
referansenummer via Rediger-menyen (som vist ovenfor) og skriv inn referansenummeret i søkevinduet. Hvis
den rette personen ikke er registrert i datasettet vil ei "Ikke funnet"-melding bli vist.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Search by Reference Number
7.1.4

Søkelister

Søkelista ble introdusert i kapitlet Vise data. Den er det tiltenkte verktøyet for å søke etter personer via deres
navn i datasettet. For å tilfredsstille søkebehovet best mulig vil også alternative navn vises i Søkelista.
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For eksempel, hvis personen har de følgende navneregistreringer:
primært navn
kallenavn
navn som gift
vil Søkelista inneholde disse navn:

Kari Nordmann
Tulla
Kari Larsen

* Nordmann, Kari
Nordmann, Tulla
Larsen, Kari
Den vil ikke inneholde Tulla Larsen fordi ingen av disse navneelementene kommer fra primærnavnet.
Finne en person via navnet
Den raskeste måte å finne en person på i prosjektet er med Enkel Søkeliste via Rediger-menyen. I
redigermenyen velger du Finn en person > Søk i Søkelista, eller trykk <F2> for å starte Søkelista. Du kan
også klikke med musa på kikkertknappen på standard verktøylinje.
Enkel Søkeliste er standard i TMG, Utvidet Søkeliste er et brukervalg:

Du kan gjøre et trinnvis søk ved å skrive de første få bokstavene i det aktuelle navnet i søkefeltet. Skriv inn
navnet i formatet Etternavn, Fornavn. Du tas direkte til det første navnet som passer.
Hvis du har mange registreringer med samme etternavn, kan du finne det raskere ved å trykke <F2> en
gang til for å gå til Søk_i_Søkeliste-vinduet.
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I begge tilfelle er det ikke nødvendig å skrive hele navnet. Skriv så mye av navnet som du trenger for å
markere det navnet du ønsker, trykk så <Ctrl>+<Linjeskift>, klikk på [Velg] eller dobbeltklikk på personens
navn for å få til Personvinduet for den valgte personen. (I Utvidet Søkeliste må du trykke <Linjeskift>, klikk
på [OK] eller dobbeltklikke på personens navn.)
<Linjeskift>-tasten og venstre- og høyrepiltastene beveger markørene horisontalt mellom felta for en gitt
person.
Det horisontale rullefeltet gjør det mulig å se mer av vinduet men endrer ikke merket felt. Opp- og
nedtastene beveger markøren vertikalt gjennom en gitt kolonne. Det vertikale rullefeltet gjør det mulig å se
flere navn, men endrer ikke merket felt.
Finne en person via Id-nummer eller Referansenummer
Bruk Sorter_på-feltet for å sortere Søkelista etter Id-nummer eller Referansenummer.
Søk ved å skrive inn nummeret, ikke navnet. I alle andre sammenhenger skjer søking etter navnet og er
uavhengig av sorteringsmåte, du vil altså (unntatt for Id-nummer og Referansenummer) alltid skrive inn navnet
for å kjøre et søk.
Begrense mulighetene
Hvis du ikke er sikker på navnet, Id-nummeret eller Referansenummeret kan du filtrere Søkelista på mange
forskjellige måter - etter navneelement, flagg eller hendelseselement - for å begrense lista til bare de navn som
sammenfaller med din informasjon. Se mer om filtrering i kapitlet Filtrere Søkelista i kapitlet Vise data foran.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Simple Picklist
Picklist Filter

7.1.5

Expanded Picklist
Find a Person

Search in Picklist

Prosjektutforsker

Prosjektutforskeren ble introdusert i kapitlet Behandle registrerte data under temaet Datasett og i kapitlet
Vise data under temaet Vinduer.
For å søke etter en person i Prosjektutforskeren kan du enten bruke Finn en person > Søk i
Prosjektutforskeren fra Redigermenyen, eller du kan klikke på Søk_i_Prosjektutforskeren-knappen i toppen av
Prosjektutforskervinduet. Søk_i_Prosjektutforskeren-vinduet vil da komme opp. Du kan bl.a. søke på Tittel,
Prefiks, Fornavn, Fars-/Mellomnavn, Etternavn, Suffiks, Annet navn, Sorteringsfornavn, Sorteringsetternavn
eller ethvert flagg eller hendelseselement.
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Et Søk i Prosjektutforskeren kan ha opptil 5 kriterier:

Velg feltet å søke i ved å klikke nedpila til høyre i feltvinduet, og gjør deretter ditt valg.
Klikk nedpila i det neste feltet og velg: = (er lik), <> (er ikke lik), Inneholder, Inneholder ikke, Begynner
med, Begynner ikke med, Slutter med, Slutter ikke med, < Kommer før, >= Kommer ikke før, > Kommer
etter, <= Kommer etter, Er mellom, Er ikke mellom, Er tom. Skriv inn navnet (eller deler av det) du ønsker å
søke etter.
Hvis du har mer enn én søkebetingelse og du ønsker å få med bare de personer som tilfredsstiller alle
kriterier, klikk radioknappen nederst i vinduet foran teksten 'Alle disse'.
Hvis du har bare én søkebetingelse eller du ønsker å få med alle de personer som tilfredsstiller ett eller flere
kriterier, klikk radioknappen nederst i vinduet foran teksten 'Enhver av disse'.
Etter at du har klikket [OK] vil den første personen som tilfredsstiller søkekriteriene bli uthevet.
Når du har satt søkeparametrene i Prosjektutforskeren, kan du fortsette å søke ved å velge Rediger > Finn
en person > Søk i Prosjektutforskeren igjen eller ved å klikke Søk_i_Prosjektutforskerene_igjen-knappen
øverst i prosjektutforskervinduet.
MERK: Hvis du bruker "= Er lik", må feltinnholdet være eksakt slik som det ble registrert.
7.1.5.1

Hurtigsøk verktøylinje

Verktøylinja Hurtigsøk (Vis > Verktøylinjer) gir deg muligheten til å flytte Detaljvinduet raskt til den første
personen som har et etternavn som begynner på den bokstaven du klikker på.
Når Prosjektutforskeren er koplet til de andre vinduene gir Hurtigsøk-verktøylinja deg samme mulighet til å
finne personer raskt i Prosjektutforskeren med samme metode. Bruk piltastene til å finne den rette personen.
For å kople Prosjektutforskeren til de andre vinduene må du høyreklikke i Prosjektutforskervinduet og velge
dette alternativet.
Du ønsker kanskje at Detaljvinduet skal hoppe til den første personen som har et primært etternavn (heller
enn f.eks. gift navn) som begynner med den valgte bokstaven. I dette tilfelle må du filtrere Prosjektutforskeren
for bare primære navn. Se Filtrere Prosjektutforskeren i kapitlet om Vinduer ovenfor.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Easy Search Toolbar

View Menu

Toolbars
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7.1.5.2

Begrense søkeresultatene, filtrering

Heller enn å Søke og Søke igjen, som markerer bare ett navn om gangen, ønsker du kanskje å begrense
Prosjektutforskeren til ei liste med alle de navn som tilfredsstiller søkekriteriene. Du kan filtrere
Prosjektutforskeren med de samme kriteriene som du bruker for søking.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Project Explorer
7.1.5.3

Search the Project Explorer

Filter the Project Explorer

Prosjektutforskeren eller Søkelista?

Av og til kan det være vanskelig å avgjøre om du bør bruke Prosjektutforskeren eller Søkelista når du ser
etter en person i Prosjektet. Her er noen tips som som hjelp til å bestemme deg:
Det kan hjelpe å tenke på Prosjektutforskeren som en slags omvendt Tre-visning. Bruk Prosjektutforskeren
når du ønsker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ei liste som tilsvarer et navigerbart etterkommertre
å se to eller flere etterkommere samtidig, en ovenfor den andre
å se personer sortert først på Datasett og så på navn
å se ei liste over unike etternavn (Etternavnsliste, kort). Du kan da klikke på plusstegnet foran navnet for å
ekspandere ett eller flere etternavn til å vise alle personer som har dette etternavnet
ditto for fornavn
å bruke Forrige- og Nesteknappene for å navigere gjennom lista en person om gangen
å finne personer som tilfredsstiller et bestemt kriterium innenfor ei liste som er filtrert og sortert etter
forskjellige kriteria. For eksempel kan du filtrere for personer som har et fornavn som begynner på "Jan"
sortert etter fødselsdato.
ei navigerbar liste som er fokusert på en del av prosjektet og en Person/Familie/Tre-visning som er
fokusert på en annen
ei navigerbar list med personer fra ett Datasett på venstre side og ei liste fra et annet Datasett til høyre (to
TMGkopier kjøres samtidig)
å velge flere personer fra ei liste (med <Ctrl>+klikk eller klikk_og_dra) og så legge dem til ei
Fokusgruppe og Søke på Internett etter alle personene samtidig

Søkelista er derimot raskere og enklere de gangene du bare ser etter en person via navnet. Den kan også
filtreres for å vise bare de personer som tilfredsstiller filterkriteriet - for eksempel de som har et bestemt
etternavn - men du kan ikke bla gjennom den filtrerte lista slik som i Prosjektutforskeren. (Men, hvis du bruker
den Avanserte Søkelista og ikke den enkle, kan du kopiere filteret til Prosjektutforskeren)
Du kan se hendelsene i hver persons liv når du søker. Hvis du har flere personer med samme navn vil denne
muligheten gjøre det enkelt å bestemme hvilken av dem som er den du ønsker.
7.1.6

Bokmerker

For personer som du har inspisert og som du kan ønske å gå tilbake til seinere, kan du sette Bokmerker for å
gjøre dette raskere. Se temaet Bokmerker i kapitlet Bruke TMG.
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7.1.7

Søke på Internett

Du kan raskt og enkelt søke slektsrelaterte sider på Internett direkte fra TMG.
7.1.7.1

Søke etter en person

Prosjektutforskeren
Med personen som gjeldende hovedperson (subjekt), velg Søk på Internett fra Internettmenyen og merk av
for "Alle navn for gjeldende fokusperson". Eller merk et navn i Prosjektutforskeren og velg "Valgte navn i
Prosjektutforskeren" i samme Søk_på_Internett-vindu.
Vinduet Søk på Internett med valget "Alle navn for gjeldende fokusperson":

7.1.7.2

Søke etter ei gruppe av personer

Prosjektutforskeren
Merk flere navn i Prosjektutforskeren ved å klikke på den første personen og så holde nede <Ctrl>-tasten
når du klikker de neste personene. Hvis du ønsker å merke flere navn som vises i rekkefølge klikker du på den
første personen, holder så nede <skift>-tasten og klikker den siste personen.
Du kan så velge Internett > Søk på Internett som beskrevet ovenfor, eller du kan klikke
Hurtigsøk_på_Internett-knappen på Standard Verktøylinje. Hurtigsøk vil straks utføre søket ved å bruke
standardinnstillingene for de forskjellige søkedatabasene, og ikke gi deg mulighetene til å velge alternativer for
hver database, slik Internett > Søk på Internett vil gjøre.
Fokusgruppe
I Prosjektutforskeren kan du velge de personer som skal legges til ei Fokusgruppe som beskrevet ovenfor.
Høyreklikk i Prosjektutforskeren og velg Legg valgte navn til fokusgruppe.
Du kan også velge "Legg til alle navn i fokusgruppen" for å legge til alle navn som nå er i
Prosjektutforskeren.
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I fokusgruppevinduet (Vindu > Fokusgruppe) klikker du på [Medlem] for å legge til det første medlemmet i
fokusgruppa. Vinduet "Legg nytt medlem til fokusgruppe" vil komme til syne. Skriv inn Id-nummeret til den
personen som skal legges til, eller velg fra Søkelista ved å klikke kikkertknappen.
I vinduene Person, Barn eller Søsken kan du høyreklikke og velge "Legg denne personen til fokusgruppe".
Såsnart ett medlem er lagt til i fokusgruppa, kan du også legge til hennes/hans aner, etterkommere, ektefeller
og navnevarianter ved å klikke på den tilsvarende knappen i fokusgruppevinduet.
Det er faner for fem databaser i Søk_på_Internett-vinduet (FamilySearch.org, Ancestry.com, Gendex.com,
Rootsweb.com og Genealogyportal.com), se vinduseksemplet ovenfor.
Velg dine foretrukne innstillinger for hver database som du ønsker å søke i og velg "Søk etter: Valgte navn i
Prosjektutforskeren" eller "Medlemmer av fokusgruppe". Klikk så på [Søk].
Søkemuligheter hos Ancestry.com:

Som standard vil maksimalt antall samtidige Internettsøk være 10. Hvis du har problemer med Internettsøk,
kan du prøve å redusere dette antallet. Hvis du har en rask datamaskin og mye minne, kan du gjerne øke det
(opp til 99). For å endre standardinnstillingene, legg inn ditt foretrukne antall i feltet "Maksimalt antall
samtidige Internettsøk" i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger > Generelt.
Etter at du har klikket [Søk] for å begynne søkene på Internett, vil du se at din Internettleser kommer opp en
gang for hver nettside og person du har valgt å søke etter. For å bevege deg mellom nettsidene, velg ikonene
nederst på skjermen eller bruk <Alt>+<Tab>.
7.1.7.3

Andre nettsteder

For å gå til andre sider på Internett velger du Internett > Andre internettsider og velger fra lista som blir
vist eller velger "Tilpass..." for å legge til ei nettside som du måtte ønske å ha med.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
7.2
7.2.1

Web Menu
Focus Group

Søke etter stedsnavn

Search the Web
Other Sites

Project Explorer

Stedsnavnregister

Stedsnavnregisteret, som du har tilgang til via Verktøymenyen, ble introdusert i kapitlet Vise data. Det
inneholder alle stedsnavn som er registrert i datasettet, som beskrevet i kapitlet Legge inn data.
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Stedsnavnregisteret med Detaljfeltet markert for søking:

7.2.1.1

Søke etter et sted i en kolonne

For å søke i en kolonne i Stedsnavnregisteret, klikk på tittelen for kolonna og skriv inn det navnet du ser
etter. Lista vil bevege seg til første post/sted som passer med det du taster inn. (Du må skrive fort. Hvis du
venter mer enn et halvt sekund, vil søket begynne igjen med den neste bokstaven du skriver.)
Du kan finne ut at dette søket blir mer brukervennlig hvis du først sorterer Stedsnavnregisteret på den
kolonna du søker i. Da vil alle forekomster av det samme stedsnavnelementet vises sammen. For å gjøre dette
klikker du på [Sorter] og velger de kolonnene du ønsker sortering på fra vinduet Sorter stedsnavnlista.
7.2.1.2

Søke i flere kolonner

Søk etter ethvert stedsnavn eller del av stedsnavn i alle kolonner ved å klikke på [Søk]-knappen og skrive inn
de aktuelle bokstaver i søkefeltet. De datasett som det søkes i vil avhenge av hvordan filteret ditt er satt opp, se
filterfeltet øvers i Stedsnavnregistervinduet.
7.2.1.3

Søke etter hendelser som skjedde på et bestemt sted

Stedsnavnregisteret kan produsere ei filtrert hendelsesliste med hendelsene som skjedde på det valgte stedet.
MERK: Dette er en rask måte å få opp ei liste over hendelser som passer med alle felt i et stedsnavn. For
mer komplisert filtrering må du bruke rapporten Liste over hendelser.
For å produsere ei filtrert liste over hendelser merker du et stedsnavn og klikker [Hendelser]. Om du ønsker
å redigere en bestemt hendelse, merk den og klikk [Rediger] for å få opp hendelsesredigeringsvinduet. Ønsker
du å gå til Personvindu for en av personene, klikk [Gå til hovedperson 1] eller [Gå til hovedperson 2] eller
dobbeltklikk på en persons navn i en hendelse.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Master Place List

Search Master Place List

2. utgave september 2005

7:194

TMG brukerhåndbok kap. 7 - Søke i data
7.2.2

Stedsnavndatabaser på Internett

MERK: Du må ha tilgang til Internett for å bruke denne funksjonen.
TMG har et menyvalg med tilgang til flere stedsnavndatabaser på Internett. For å søke i disse, velg Internett
> Stedsnavndatabaser og velg det landet du ønsker. Din internettleser vil så åpne den stedsnavndatabasen du
har valgt.
Brukertilpasse stedsnavndatabaser
Du kan legge til dine egne nettsteder til Stedsnavndatabasene ved å velge Internett > Stedsnavndatabaser
> Tilpass. Skriv navnet på databasen etterfulgt av semikolon, så internettadressa til nettstedet for databasen.
For eksempel:
Norgesglasset, Statens kartverk; http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html
Etter at du har klikket [OK] vil navnet bli lagt til Stedsnavndatabaselista på Internettmenyen.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Web Menu

7.3

Customize Place Databases

Søke etter hendelse(r)

Hovedhendelseslista, tilgjengelig fra verktøymenyen, er beskrevet i kapitlet Vise data. Lista inneholder alle
hendelser som er blitt lagt inn i datasettet, beskrevet under Registrering av data. Du kan søke i alle kolonner
unntatt hendelsesdato og hendelsesnotat (men, du kan sortere etter hendelsesdato).
Sortér kolonnen du ønsker å søke i ved å klikke på overskriftstittelen som da fargemarkeres eller velg fra
nedtrekksvinduet. (Dette kan nok ta en del tid ved store databaser og/eller med merkingsfunksjonen aktiv).
F.eks.: For å søke etter hovedperson 1´s etternavn, sorter på hovedperson 1.
I søkefeltet: Skriv inn bokstavene i søket ditt til markøren lyser opp i ønsket kolonne. Hvis det er flere
hendelser som tilfredsstiller ditt kriterium, og når du når fram til første hendelse som tilfresstiller ditt kriterium,
klikk på den rette hendelsen i Hendelslista. Eller, du kan klikke på den opplyste hendelsen og bruke ned-pilen
til ønsket hendelse.
Klikk på Hovedperson1 eller Hovedperson 2 og gå til Personvinduet hvor hendelsen finnes.
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Hovedhendelseslista, her sortert på Hendelsestype:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Master Event List

7.4

Søke i tidstavle(r)

Gå til Tidstavlebehandleren på Verktøymenyen, marker den Tidstavlen du ønsker og bruk Rediger.
Du kan filtrere Tidstavlehendelsene; trykk først Rediger, så Filter og skriv inn teksten du søker.
Se også under temaet Tidstavler i kapitlet Vise og skrive ut data.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Timeline Manager

7.5

Søke etter kilde(r)

Det er to måter å søke på i Kilderegisteret. Det første er ganske enkelt å skrive inn søket i søkerubrikken,
men du må være rask, hvis du nøler mer enn et halvt sekund starter søket på nytt.
Den andre måten er å klikke på Søk-knappen og så velge Forkortelse og /eller Tittel for søketeksten du
skriver.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Master Source List

7.6

Search for a Source

Søke etter kildearkiv

Det er to måter å søke på i Kildearkivregisteret. Det første er ganske enkelt å skrive inn søket i
søkerubrikken, men du må være rask, hvis du nøler mer enn et halvt sekund starter søket på nytt.
Den andre måten er å klikke på Søk-knappen og så velge Forkortelse og /eller Navn for søketeksten du
skriver.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Master Repository List

Search for a Repositor
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7.7

Søke etter multimedia(vedleggs)fil(er)

Gå til Vedleggsloggen under Verktøy. Her ligger alle vedlegg som er lagt inn i datasettet. Du kan søke helt
generelt i søkevinduet eller spesifisere fra to vinduer: Type eller Fokus med flere valg hver. Søketeksten kan
skrives inn i Filter-feltet. Trykk på kikkertsymbolet for å få fram fokuspersonen i en utvidet søkeliste, herfra
kan du velge ny fokusperson.
Vedleggsloggen inneholder bare vedleggene som passer med ID nummeret og/eller filterteksten du har
skrevet inn.
Statusfeltene nederst på skjermbildet vil vise antallet markerte vedlegg og også antallet vedlegg som
tilfredsstiller filteret og fokussettingen.
MERK: Hvis du søker etter et vedlegg som er knyttet til et Kildenummer eller et Kildestednummer, må
numrene kjennes på forhånd. Det er ikke mulig å komme til Kildelista eller Kildestedlista fra denne loggen.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Exhibit Log

7.8

Exhibit

Søke etter forskningsoppgave(r)

Forskingsdagboka inneholder alle oppgaver som er lagt inn i datasettet. Søket kan spesifiseres med en
nedtrekksmeny og ulike sorteringer kan velges. Fokus kan være etter Personer, Hendelser, Kilder eller
kildearkiv eller alt.
MERK: Hvis du søker etter et vedlegg som er knyttet til et Kildenummer eller et Kildestednummer, må
numrene kjennes på forhånd. Det er ikke mulig å komme til Kildelista eller Kildestedlista fra denne loggen.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Research Log

Research Task
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Kapittel

8

8

TMG-verktøy
Flere Hovedregister/-lister som du har tilgang til via Verktøymenyen ble introdusert i kapitlet Vise data. Det
finnes også andre verktøy som kan gjøre ditt arbeid enklere og raskere.

8.1

Tekstredigering

Velg Verktøy >Tekstredigering for å bruke den interne tekstbehandleren i TMG til å redigere eller lage nye
eksterne tekstfiler.
Velg fil fra Åpne-vinduet eller skriv inn nytt filnavn i filnavnvinduet, og du kan starte å skrive. Du kan bruke
f.eks.: <Ctrl>+<X>, <Ctrl>+<C>, eller <Ctrl>+<V> for å : fjerne, kopiere eller lime inn tekster, respektive.
Stavekontrollen (engelsk) er tilgjengelig fra Rediger eller bruk <Ctrl>+<S> for å kontrollere stavingen din.
Klikk på OK vil lagre filen din. Når markøren er i Tekstredigering, i et Memo-felt eller i et annet tekstfelt, kan
du nå tekstredigeringsfunksjonene ved å høyreklikke i feltet. I tillegg kan du legge til formaterings- og
skriftkoder i teksten.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Text Editor
Undo
Internal Spell Checker

8.2

Text Editing Menu
Redo
Available Format, Font, and Other Codes

Text Editing Toolbar
Edit Menu

Tekstmakroer

Makroverktøyet er tilgjengelig via Verktøymenyen.
Hvis du har tekster du vil gjenta flere steder, kan du lagre dem ved å bruke 11 ulike tastekombinasjoner,
<Shift>+<F2> til og med <Shift>+<F12>, og bruke dem ved å plassere markøren på stedet du vil ha
teksten og så velge tastekombinasjonen du brukte. Skriv inn makroteksten i feltet nærmest ønsket
nøkkelkombinasjon. Største antall tegn er 254 i hvert felt. Bruk <Tab> for å flytte deg mellom felta. Et
semikolon (;) kan brukes for Linjeskift.
Bruk OK-knappen for å lagre dine valg. Hvis teksten din er lang, kan det lønne seg å Klippe ut og Lime inn
fra Rediger-menyen.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu
Text Macros
Hot Keys

8.3

Person View
Memo

Edit Menu
Repeat Keys

Tidstavlebehandler

Se kapitlet Vise data for en introduksjon av Tidstavler. Tidstavlebehandleren er tilgjengelig fra
Verktøymenyen. Her finner du korte beskrivelser av de tidstavlene som er lagt inn. Marker den du ønsker og
lista over hendelser blir synlig. Disse tidstavlene kan utveksles med andre brukere, du kan laste ned nye
tidstavler fra TMGs hjemmeside www.whollygenes.com , fra Norge v/ www.tha.no eller lage dine egne. For å
legge inn nye tidstavler må du kopiere dem inn i Timeline-mappen hvor TMG er installert.
Du kan lage din egen tidstavle på denne måten: Klikk på Legg til-knappen og fyll ut tavlenavnet (maks. 8
tegn) samt en kort beskrivelse. Klikk OK og du kan fylle ut hendelsene etter et trykk på Rediger-knappen. Nye
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linjer kan legges inn etter ønske. Et høyreklikk i et felt tillater tekstredigeringer, som Klipp ut, Lim inn og
Stavekontroll.
Velg de tidstavlene du vil ha synlige i Personvinduet ved å markere dem og klikke Velg-knappen. Hendelser
fra de valgte Tidstavlene vil da vises innenfor aktuell persons levetid i Personvinduet.
Tidstavle NORSTATM velges ved å klikke på Velg-knappen:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Add New Timeline
Turn on Selected Timelines
Timeline Manager
Repeat Keys

8.4
8.4.1

Edit Timeline
Tools Menu
Life Span
Hot Keys

Finne og slå sammen dobbeltgjengere
Søke etter dobbeltgjengere

For å finne mulige dobbeltgjengere i et datasett eller et prosjekt bruker du
Søk etter dobbeltgjengere under Verktøymenyen.
Du kan finne ut om det er flere enn én registrering av en person. Her kan du spesifisere søket for å se om
det finnes kandidater å slå sammen ved å bruke fornavn, etternavn, datoer for fødsel eller død (herunder
årsintervall), eller spesielle egenskaper ved foreldres navn.
Du kan velge om du vil sammenligne personer bare i det aktuelle datasettet eller i andre datasett. Ei liste over
mulige personpar vises på skjermbildet Slå sammen to personer, se neste avsnitt. Marker et par, se på Detaljer
for mer informasjon på skjermbildet Slå sammen to personer. Du kan se dem enkeltvis eller som et
sammensatt bilde. Hvis du finner at et par ikke er samme person, kan du krysse dem av ved siden av navnet for
å fjerne dem fra lista. Hvis du får for mange kandidater på lista, må du kanskje sette noe strammere
søkekriterier i et nytt søk.
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Startvinduet for Søk etter dobbeltgjengere:

Du kan lagre flere konfigurasjoner med forskjellige søkekriterier under eget navn, f.eks. THA1.
NB! Kandidater fra forskjellige datasett kan ikke slås sammen, men du kan bruke denne metoden til finne ut
om det er samme person. Denne arbeidsmetoden egner seg bra for å sammenligne en importert GEDCOMfil
(legger seg alltid i eget datasett) med et datasett du allerede har i prosjektet.
Hvis dobbeltgjengere finnes, kan du evt. kopiere vedkommende over fra et datasett til et annet og slå dem
sammen som beskrevet her. Du kan også sette opp filtre for å holde unna personer i søket i andre datasett.
Eksempel på alternative kriterier for sammenligning av fødselsdatoer:

Bare ett av alternativene gjelder eksakte, identiske datoer for dobbeltgjengernes fødsel..
Ofte kan dobbeltgjengere har litt forskjellig fødselsdato, med bare årstallet felles eller noen få dager
forskjell.
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Eksempel på resultat av et søk, 17 mulige par dobbeltgjengere er funnet i dette prosjektet:

Som vist er de tre første personparene fra hvert sitt datasett 1 og 2, en typisk situasjon etter import av
en datafil fra en annen slektsforsker.
Se neste avsnitt om videre arbeid med sammenslåingskandidatene.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Check for Duplicate People
Summary
Birth
Filters

Configuration
Surnames
Death
Merge Candidates

Merge Two People
Given Names
Parents
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8.4.2

Slå sammen to personer (dobbeltgjengere)

Vinduer/Skjermbilder
Funksjonen Slå sammen to personer kan nås via Verktøymenyen og Søk etter dobbeltgjengere, eller, hvis du
alt kjenner hvilke personer du ønsker å slå sammen, gå rett til Slå sammen to personer. Hvis du kjenner
kandidatene får du muligheten til se registrerte data over personene før du slår dem sammen. Se eksemplet i
avsnittet foran.
Detaljert informasjon om to sammenslåingskandidater:

Slå sammen to personer – delt visning
Etikettene for begge personene vises side om side. Etikettene er farvekodet for å skille personene. Hver
etikett kan merkes (av eller på) med en hake om den skal beholdes hvis personene slås sammen.
Refereansefeltet vises også.
Id-nummeret for personen til venstre er det som blir beholdt ved en sammenslåing. Hvis de samme
hendelsene er merket for begge personene, vil personen til venstre bli markert med Primærflagget. Hvis
referansefeltet for venstre person er tomt, vil feltet for personen til høyre bli brukt. Et dobbeltklikk på
Etiketten åpner Hendelsesvinduet. Kontrollér Notat, kildereferanse og vitner i tillegg til opplysninger om
datoer og stedsnavn før du velger hva du vil beholde. Du kan bytte sider (venstre/høyre) ved trykk på Vendknappen.
For å markere Hendelser som kanskje vil bli brukt i en sammenslåing, merk hendelsen og klikk i X-kolonnen
eller trykk på <F8>. Alle Hendelser som ikke er markert i X-kolonnen vil bli utelatt ved sammenslåingen av to
personer. Du kan også velge mellom Merk alle eller Fjern alle merkinger for begge personene.
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Slå sammen to personer – kombinert visning
Her vises ett skjermbilde med persondata i kronologisk rekkefølge. Du har de samme valgene som i delt
visning. For å bytte mellom visningene kan du klikke på <F7> eller på Delt visning.
Hvis du finner at et par kandidater ikke er samme person, kan du fjerne dem fra lista ved å krysse av i ruta
som inneholder vedkommendes navn. Hvis du har for mange personer i kandidatlista, må du kanskje sette
strammere kriterier i Kontroll av duplikater-skjermbildet.
Kombinert visning viser alle hendelser etter hverandre kronologisk for begge kandidater:

Slå sammen to dobbeltgjengere
Fra vinduene Delt visning eller Kombinert visning kan du velge Slå sammen for å slå sammen personene
eller du kan velge Lukk for å unnlate å slå dem sammen.
MERK: Du kan bare slå sammen personer i det samme Datasettet, selv om du kan sammenlikne personer
fra flere Datasett. Hvis Slå sammen-knappen er grå/inaktiv, (som i eksemplene ovenfor) sjekk om personene
er i samme Datasett (det er de ikke i eksemplet ovenfor). Hvis ikke, må du kopiere en av dem først eller du kan
slå sammen datasettene.
Skjermfarger, innstillinger
Under Fil >Innstillinger >Programsinnstillinger >Annet kan du velge farger til å identifisere personene
i Slå sammen to personer, både i Delt og Kombinert visning.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Merge Two People
Check for Duplicate People

Merge Two People - Split and Combined Display
Program Options: Other

2. utgave september 2005

8:203

TMG brukerhåndbok kap. 8 - TMG-verktøy
8.5

Gi personer nye Id-nummer

Hver person i TMG har et unikt Id-nummer som blir tildelt automatisk når ny person blir lagt inn i
Datasettet. Når en person blir slettet fra Datasettet blir dette nummeret ikke brukt om igjen. Hvis mange
personer blir slettet fra Datasettet, kan det bli store hull i nummerrekken.
Dette gjør ingen ting siden numrene ikke har noen reell verdi. Men mange TMG brukere ønsker å tette disse
hullene. I Verktøymenyen er det derfor en mulighet til velge Gi personer nye nummer. Her kan du velge å
rennummerere alle personene i Datasettet, start med en person som har et nummer som er utenfor eller større
enn det første hullet, eller du kan renummerere en person fra ei liste av ubrukte nummer.
Når du legger inn en ny person Datasettet, kan du også velg et ID-nummer fra ei liste (trykk på <F2> med
markøren i ID feltet) i stedet for det neste nummer fra lista TMG bruker.
En og en, eller alle personer kan gis nye nummer:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Renumber People

Id Numbers

Unused Id Numbers
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8.6

Slektskapskalkulator

Denne kalkulatoren nås fra Verktøymenyen eller bruk <Ctrl>+<R> og viser biologisk(e) slektskap mellom
to personer i Datasettet. Den kan også vise felles aner for hvert slektskapsforhold. Kalkulatoren er basert på
markerte Primære foreldre og beregner ingenting fra ikke-primære registreringer, heller ikke beregner den
slektskap gjennom ekteskap.
For å kalkulere slektskapet mellom to personer må du skrive inn vedkommendes Id-nummer. Kjenner du
ikke numrene, kan du finne dem fra Søkelista, bruk kikkertknappen.
Det omvendte slektskapsforholdet kan vises ved et trykk på Vend-knappen. Du kan også begrense søket ved
å vise ønsket antall generasjoner i feltet: Søk innenfor … generasjoner.
Velg Beregn for å starte søket. Alle biologiske slektskap som blir funnet listes i vinduet. Knappen Aner kan
brukes for å vise felles aner.
Slektskapskalkulatoren beregner biologisk slektskap:

Vend-knappen kan brukes om det ønskes å beregne det omvendte slektskapet
mellom Harald og Christian, tippoldebarn.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Relationship Calculator

Progenitors

Id Number
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8.7

Datokalkulator

Denne kalkulatoren finnes på Verktøymenyen og kan brukes til å beregne en dato fra en gitt startdato når et
antall dager, måneder eller år er kjent, for eksempel fra en dato funnet på en gravsten.
Legg inn en dato (følg mønsteret over tekstruten), velg Trekk fra eller Legg til, legg inn antall dager, måneder
eller år i rutene for dette. Bruk <Tab> eller klikk deg frem mellom felta. Resultatet vises automatisk.
Kalkulatoren beregner datoer fram eller tilbake fra Startdatoen:

NB! Datoer før år 100 f.Kr. kan ikke beregnes.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Date Calculator

Tools Menu

Text Editing Toolbar
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8.8

Kalender

Denne dukker opp når du trykker på Kalender fra Verktøymenyen eller trykker <F11>, og da starter den
med inneværende måned. Skriv inn ønsket dato i det øverste vinduet eller bruk pilene slik:
Trykk [>] knappen for å øke med en måned, [>>] knappen for å øke med ett år
Trykk [<] knappen for å minske med en måned, [<<] knappen for å minske med ett år
Kalenderen viser at 17. mai 1814 var en tirsdag:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Calendar

8.9

Tools Menu

Engelsk kongelig datokonverterer

Dette verktøyet dukker opp når du trykker på ”Kongelig” datokonverter på Verktøymenyen. Verktøyet
konverterer datoer fra formatet ”den første dag i desember i dronning Anns 5. regjeringsår” eller tilsvarende
for andre britiske monarker (Henry II til Elisabeth II, 1154 - 2001) til TMGs aktuelle datoformat. Mer
opplysninger kan hentes med <F1>.
For å konvertere fra en ”kongelig”-dato til TMG’ datoformat, skriv inn monarkens dag, måned og år samt
monarkens navn ved å bruke pilene ved hvert felt samt velge navn og nummer.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Regnal Date Converter

External Utilities
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8.10 Windows tegnkart

Under eksterne verktøy på Verktøymenyen kan Windows Tegnkart hentes fram. Her kan du finne alle
skrifttyper installert under Windows og bruke dem i Navn, Merknader eller i Tekstredigering. Velg skrift,
dobbeltklikk på den eller bruk Velg-knappen. Bruk Kopier-knappen for å mellomlagre tegnet på Windows
Utklippstavle. Plasser så markøren der du ønsker tegnet plassert i dokumentet, bruk <Ctrl>+<V> eller Lim
inn-knappen på Tekstredigeringslinja.
Windows Tegnkart for skrifttype Garamond (som brukes i denne boka):

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
External Utilities

Character Map

8.11 Legge til eksterne hjelpeprogram

Du kan legge til flere eksterne hjelpemidler eller program på menyen hvis du ønsker det. Dette gjøres ved å
legge inn noen linjer i filen APP.INI som ligger i TMGs programmappe:
[ExternalUtilities]
Utilities2=WordPad,C:\Programfiler\Windows NT\Tilbehør\wordpad.exe
Utilities3=Word,C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE
Linjene ovenfor vil legge til WordPad og Word på TMGs meny "Eksterne verktøy".
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Tools Menu

External Utilities

Character Map
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8.12 Tipskort

Dette er vinduer som dukker opp første gang du åpner et skjermbilde hvis Vis tipskort er haket av under Fil
>Innstillinger >Programinnstillinger >Generelt. Her beskrives bl.a. mange av skjermfunksjonene og
hvordan de brukes.
Hvis Tipskort er krysset av som nevnt ovenfor, kan du høyreklikke på Hjelp-knappen i hvilket som helst
vindu for å få fram Tipskortet.
I alle verktøylinjene for Person-, Familie- og Tre-vinduene dukker små, kjappe hjelpetekster opp hvis du la
markøren hvile noen få sekunder på et symbol.
Tipskortet som vises for Hendelsesregistreringsvinduet:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Toolbars

8.13 Skjermtips

Disse tipsene kan bli slått av og på under Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Generelt >
Skjermtips. Det er separate valg for Skjermtips for Prosjektutforskeren, Personvinduet, Barnevinduet,
Søskenvinduet og Multimedia.
Personvinduet: Her vises komplette detaljer fra registrerte data hvis bare deler er vist på 1 linje (plassen er
for liten).
Prosjektutforskeren, Barne- og Søskenvinduet: Her vises navn og data fullt ut hvis plassen er for liten.
Multimedia/Vedleggsloggen: Her vises detaljer fra vedlegget.
Skjermtipsene kan også slås av og på via høyreklikk i aktuelt vindu.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Program Options: Item Tips
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8.14 Skjermbildekopi

Du kan ta avtrykk av alle aktive skjermbilder samtidig ved å trykke på <Alt>+<Print Screen>. Deretter kan
du på vanlig måte lime dette inn i et dokument eller i en e-post.
8.15 Hjelp-systemet

Hjelpsystemet i TMG var ikke oversatt til norsk når dette skrives.
Det er svært mange henvisninger til Hjelpsystemet i denne håndboka, slik at den som kan forstå engelsk
også kan finne supplerende informasjon direkte ved å klikke Hjelp-knappene som finnes i alle vinduer.
Hjelpmenyen bl.a. med informasjon om Hjelpsystemet:

Se avsnittene nedefor om de øvrige menyvalgene på Hjelpmenyen.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Help with Help
8.15.1 Kontekst-sensitiv (sammenhengsavhengig) Hjelp

Bruk <F1>-tasten hvorsomhelst i programmet for å åpne Hjelpvinduet med relevant informasjon for det
vinduet du står i.
Klikker du F1-tasten mens markøren står i Prosjektutforskeren
vil dette Hjelpvinduet komme opp:

2. utgave september 2005

8:210

TMG brukerhåndbok kap. 8 - TMG-verktøy
8.15.2 Hjelp, Innhold

Velg Innhold fra Hjelp-menyen hvor du vil finne tre faner: Innhold, Indeks og Søk.
Innhold
Her finner du ei emneliste. Dobbeltklikk på bok-ikonet eller marker det med et klikk på Åpne for å få frem
en utvidelse av teksten til neste nivå. Nå kan du klikke på boksene med spørsmålstegn for å få frem
emneteksten.
Innholdsfortegnelsen i Hjelpsystemet:

Indeks
Velg første bokstav i søkeordet i felt 1 og marker emnet in felt 2 som du vil ha Hjelp for. Klikk Vis-knappen
for å få fram teksten.
Indeksen i Hjelpsystemet med resultat av søkebokstavene "proje":
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Søk
Velg Søk-fanen for å søke på de enkelt stikkord i hele Hjelpsystemet.
Søker etter ordet "project", klikk videre i felt 2 og 3 for detaljert hjelptekst:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Help with Help
Help Index

Help Contents
Find Help On…
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8.16 Tips og hint

Et nytt tips om hvordan du kan bruke TMG dukker opp hver gang du starter programmet.
Når du går lei av (eller har lært det meste godt nok ...) disse tipsa kan du skru dem av via Fil >Innstillinger
>Programinnstillinger >Oppstart og avslutning og fjerne haken foran Vis tips og hint.
Du kan også gå gjennom hele Tips og hintlista fra Hjelpmenyen.
Tips 14 av over 70 minner deg om sikkerhetskopiering:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Help with Help

Tips and Hints

8.17 Ofte Stilte Spørsmål (OSS/FAQ)

Hvis du har Internett-tilgang kan du klikke deg inn på TMGs hjemmesides område for OSS, FAQ (Ofte
Stilte Spørsmål, Frequently Asked Questions) som du finner på Hjelpmenyen.
Her kommer du direkte til Wholly Genes sider med et antall spørsmål og svar som fagfolkene der har
besvart. Her er det også svar fra kunnskapsrike brukere.
Direkte adresse er http://whollygenes.com/faq.htm

2. utgave september 2005

8:213

TMG brukerhåndbok kap. 8 - TMG-verktøy
8.18 Guided Tour of The Master Genealogist

Dette er en slags digital "presentasjonsvideo" (på engelsk når dette skrives) om TMG som du kan laste ned
fra Internett: http://www.WhollyGenes.com/tmg5.htm
Oppstartbildet i "Guided Tour":
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Introduksjonen:

8.19 Se etter oppdateringer av TMG

Les om dette i kapitlet Introduksjon.
8.20 Lås opp full programversjon

Les om dette i kapitlet Introduksjon.
8.21 Teknisk brukerstøtte

Hvis du får problemer eller har spørsmål du ikke finner svar på kan du ringe Wholly Genes Technical
Support i USA (410) 715-2260, eller sende en faks til USA (410) 379-5424; eller en e-post til oss på:
support@whollygenes.com
Problemrapport bør leveres
Velg Hjelp og Teknisk brukerstøtte og trykk på Problemrapport. Dokumentet Trouble.doc legger seg i
TMG-mappen. Med tekstbehandleren i TMG eller ditt vanlig tekstbehandlingsprogram kan du fylle ut
manglende tekst. Så kan du fakse det eller sende det som e-post til Wholly Genes.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Help Menu

Technical Support

8.22 Om The Master Genealogist

Fra Hjelpmenyen finner du ved å klikke Om The Master Genealogist opplysninger om programversjonen,
varemerkedata, brukernavn, brukerkode og om copyrightvilkårene.
Du finner også lenker til Wholly Genes/TMGs hjemmesider, lenker til hvor du kan registrere programmet
ditt eller abonnere på nyhetsbrev.
http://www.WhollyGenes.com << Hovedside som alltid har linker til de øvrige
http://www.WhollyGenes.com/register.htm
http://www.WhollyGenes.com/newsletter.htm
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8.23 Systeminformasjon

Ett klikk på Systeminfo viser deg Microsoft Systeminformasjon (tekniske data om datamaskinen og
Windows og alle programmene).
8.24 Brukerhåndbok/Users Guide

En trykt utgave (på engelsk) kan leveres sammen med TMG. En elektronisk utgave (PDF) er gratis
tilgjengelig via Internett. For å lese dem trenger du Adobe Acrobat Reader.
Herværende Brukerhåndbok er en oversatt og utvidet versjon av original Users Guide.
8.25 Brukergrupper

Det finnes brukergrupper både i Norge, USA og andre land som kan være nyttige å kontakte. På Wholly
Genes hjemmesider skal det finnes ei liste: http://www.whollygenes.com/html/ugroups.htm
Informasjon om norske brukergrupper finnes via http://www.tha.no
8.26 Internettsider TMG USA

På http://www.whollygenes.com eller på noen av sidene under finner du mer informasjon:
Teknisk brukerstøtte: http://www.whollygenes.com/html/support.htm
Brukergrupper og mange nyttige kilder: http://www.whollygenes.com/resources.htm
OSS/FAQ: http://whollygenes.com/faq.htm
Wholly Genes Community message board: http://www.WhollyGenes.com/forums.htm
Her finner du også Online chat.
8.27 Nyhetsbrev

For å lære mer og for å holde deg oppdatert kan du melde deg som abonnent på Nyhetsbrevet. Se under
Hjelp og Om The Master Genealogist eller gå til: http://www.whollygenes.com/newsletter.htm og meld deg
på der.
8.28 Oppgradere fra Silver til Gullversjon

For å oppgradere fra Silver Edition av The Master Genealogist til Gold Edition må du henvende deg til
Wholly Genes i USA, fortrinnsvis via TMGs hjemmesider
http://www.WhollyGenes.com
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Kapittel

9

9

Vise og skrive ut data

9.1

Skriveroppsett

Velg Fil > Skriveroppsett for å sette innstillinger for skriveren, papiret, orientering og marger. Rapportene
vil automatisk tilpasse seg skriveren og valgene du har gjort her; imidlertid kan du alltid velge en annen skriver
og/eller innstillinger før du skriver ut en bestemt rapport.
NB: Rapportskriveren i TMG bruker ikke automatisk den første tilgjengelige papirskuff. Hvis din skriver
har mer enn en skuff, husk å spesifisere hvilken skuff du ønsker å bruke.
Du kan bestemme utskriftsspråk, skrifttyper og skriftstørrelser i Rapportdefinisjons-vinduet når du velger en
rapport. Se avsnittene om Rapportinnstillinger nedenfor.
Skrifttypevalg for rapporter:

Rapportsystemet vil bruke skrivere konfigurert i Windows. Hvis TMG ikke er i stand til å skrive ut en
rapport, vil et varselvindu foreslå mulige grunner for feilen. Hvis du ikke får skrevet ut din rapport etter å ha
sjekket disse mulighetene, vær vennlig å kontakte Wholly Genes Technical Support.
Hvis du er interessert i store, grafiske slektstavler – kan hende til et kommende slektsstevne eller som gaver
— kan du velge å skriver ut noen tavler (Aneslektstre med rammer, Etterkommertre med rammer,
Timeglasstre med rammer, og Vifteslektstre) til en Bitmap (.BMP), JPeg Image (.JPG), eller Visual Chartform
(.VC2) fil slik at du kan sende din tavle til Utskriftstjeneste for slektstre (Chartform Delivery) for vår Chart
Printing Service eller få den skrevet ut lokalt. Veiledning for å utforme disse tavlene finnes nedenfor under
emnet Visual Chartform.

2. utgave september 2005

9:217

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
9.1.1

PDF-skriver, installasjon

Denne muligheten er tatt med for de som ønsker å bruke PDF-filer* (anbefales!) og bruker Windows
XP/NT/2000 og hvor forsøk på å skrive ut en PDF-fil ikke har fungert.
*) Filformatet PDF er meget velegnet for å produsere rapporter som kan sendes via epost e.l. til andre
slektsforskere og åpnes/leses/skrives ut av disse med nøyaktig samme utseende/utforming som originalen.
Det finnes gratis progravare fra Adobe som leser PDF-filer.
For å installere en skriverdriver permanent for bruk til PDF-filer, klikk Fil >Skriveroppsett >Installer PDF
Skriver, svar [Ja], og klikk [OK]. Eller bruk metoden beskrevet nedenfor.
Klikk knappen [Egenskaper] i Rapportdefinisjonsvinduet for å få opp vinduet med knappen [Installer PDFskriver] og installere denne som en permanent skriverdriver:

NB: Denne installasjonsprosessen må utføres av noen som har logget seg på Windows med
administratorrettigheter, noe de fleste har på sin egen PC. Hvis du ikke har slike rettigheter, må du få
Systemadministrator til å gjøre denne oppgaven for deg.
TMG genererer en PDF-fil ved å installere en skriver med navnet "Wholly Genes PDF Writer" i din
skriverliste. Utskriften fra skriveren sendes til en PDF-fil, men den er ellers identisk med en hvilken som helst
annen skriverdriver.
Noen brukere irriterer seg over å finne skrivere som de ikke kjenner igjen i sin skriverliste (Start >
Innstillinger > Skrivere), så TMG oppretter "Wholly Genes PDF Writer" når den trengs, genererer
rapporten, og sletter straks skriveren fra lista.
Hvis du ikke har administratorrettigheter på PCen din, kan ikke TMG installere driveren når den trengs .
Den eneste løsningen er å installere skriverdriveren permanent, dvs. slik at den opptrer permanent i din
skriverliste.
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Men du kan ikke gjøre dette uten å ha administratorrettigheter.Derfor trenger du noen med
administratorrettigheter til å logge seg på PCen, åpne TMG, følge anvisningene nedenfor, og deretter avslutte
TMG og logge av. Når brukeren neste gang logger seg på og kjører TMG, kan hun generere en PDF-fil fordi
driveren allerede er installert.
Dette gjelder mest for brukere som har TMG installert for eksempel på jobben, eller på en offentlig
datamaskin, for eksempel på et bibliotek. Når administratoren av slike systemer ikke gir
administratorrettigheter til brukerne, er det fordi de ikke ønsker at brukerne skal installere skrivere eller
programvare.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Printer Setup

Printer Warning

2. utgave september 2005

9:219

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
9.2
9.2.1

Rapporter
Rapportmenyen

Rapportmenyen inneholder ei liste over de mest vanlig brukte rapporttypene; fra disse kan du skape mange
andre. Rapportene kan sendes til skjermen først, direkte til skriveren eller til en fil. Nederst i menyen er ei liste
over de sist utskrevne rapportene, som kan velges for utskrift eller redigering.
Når du velger en type rapport fra rapportmenyen, vil programmet åpne vinduet Rapportdefinisjon (se
nedenfor) for den type rapporten du har valgt. Herfra kan du definere en ny rapport, eller, ved å velge fra
nedtrekksmenyen Navn på konfigurasjon, redigere eller skrive ut en tidligere definert rapport.
Følgende rapporttyper er tilgjengelige på rapportmenyen:
Norsk

rapportnavn

Engelsk rapportnavn

Anetavle
(Fortellende/Kolonneform)
Anetavle – direkte linje (Fortellende/Kolonneform)
Aneslektstre med rammer (Grafisk)
Kontroll
Bibliografi (kumulativ)
Etterkommertre med rammer (Grafisk)
Etterkommere – Liste med innrykk
Etterkommere – Liste, fortellende med innrykk
Statistisk fordeling av personer Distribution of People (Statistic)
Sluttnoter (kumulativ)
Familie
Viftetre (Grafisk)
Timeglasstre med rammer (Grafisk)
Person, listeform
Person, fortellende
Bok (Journal) (Fortellende)
Slektningsoversikt
Liste over …(Kolonneform)
Kildereferanser
Hendelser
Navn
Personer
Stedsnavn
Kildearkiv
Kilder
Hendelsestyper
Oppgaver
Vitner
Stamtavle (Tekstgrafikk)
Stamtavle - komprimert
Prosjektinformasjon
Slektskap (Tekstgrafikk)
Statistikk
Bokredigering
Internettside med rapporteksempler
Utskriftstjeneste for slektstre

Ahnentafel (Narrative/Columnar)
Ahnentafel - Direct Line (Narrative/Columnar)
Ancestor Box Chart (Chart)
Audit (Statistic)
Bibliography (Cumulative)
Descendant Box Chart (Chart)
Descendant Indented Chart (Chart)
Descendant Indented Narrative (Narrative)
Endnotes (Cumulative)
Family Group Sheet (Chart)
Fan Chart (Chart)
Hourglass Box Chart (Chart)
Individual Detail (List)
Individual Narrative (Narrative)
Journal (Narrative)
Kinship rapport (Kinship)
List of... (List)
Citations
Events
Names
People
Places
Repositor ies
Sources
Tag Types
Tasks
Witnesses
Pedigree (Chart)
Pedigree - Compressed (Chart)
Project Information (Project Information)
Relationship Chart (Chart)
Statistical rapport (Statistical)
Book Manager
Sample Reports web site
Chart Printing Service
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Rapportmenyen med 32 standardrapporter:

Alle rapporter kan brukertilpasses og lagres som tilleggsrapporter med brukerdefinerte navn.
9.2.2

Verktøylinjemenyen Rapporter

Verktøylinjemenyen Rapporter (Vis > Verktøylinjer > Rapporter) har knapper som hurtig og enkelt lar
deg generere rapporttyper som Person, Kilder, Viftetre, Etterkommertre , Anetre og Timeglasstre:
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9.2.3

Forhåndsvisning av rapporter

Forhåndsvisning av rapporter tillater ikke at du gjør endringer i utskriftsparametrene, med unntak av valg av
skriver. (Rapportene kan imidlertid tilpasses fra Rapportmenyen ved å bruke samme Navn på konfigurasjon).
De inkluderer ikke sluttnoter/fotnoter, bibliografi, registre, innholdsfortegnelser, etc. Kilder inkluderes i
noen av forhåndsvisningsrapportene, hvis det er angitt i overskrift eller Verktøytips.
Standardrapporter forhåndsvisning:
Forhåndsvisning av fortellende personrapport (for personen i fokus)
Forhåndsvisning av fortellende personrapport med kilder (for personen i fokus)
Forhåndsvisning av Kilderegister (for personen i fokus)
Du kan tilføye egne forhåndsvisningsknapper for rapporter du har brukerdefinert. Se avsnittet om
forhåndsvisning av rapporter nedenfor under Rapportdefinisjon.
9.2.4

Visual Chartform (Grafiske slektstre)

Under verktøylinjemenyen Rapport finnes også knapper for å lage Vifteslektstre, Etterkommertre,
Aneslektstre og Timeglasslektstre. Hver av disse knappene vil aktivere Rapportdefinisjonsvinduet for det valgte
slektstreet, slik at du kan tilpasse det. Denne metoden gir samme resultat som å velge rapporten fra
rapportmenyen.
9.2.5

Rapportdefinisjon

9.2.5.1

Definere en ny rapport

Velg en rapporttype via Rapportmenyen.
Klikk på [Legg til]-knappen i Rapportdefinisjonsvinduet for den valgte rapporttypen for å definere en ny
rapport av samme type. Du vil bli bedt om å oppgi et Filnavn for rapportdefinisjonen. Dette navnet vil så vises
som Navn på konfigurasjonen, og vil bli lagret med filendelsen *.rpt.
Navn på konfigurasjonen
Når du velger navn som skal vises i Navn_på_konfigurasjonen-feltet, bør du gi et navn som beskriver
rapporttypen og de valgte innstillinger. Lista med rapportnavn sorteres alfabetisk, så det vil være lurt å
planlegge hvordan du ønsker at rapportene skal grupperes og navngi dem deretter. Hvis du arbeider med en
kopi av en standardrapport, eller hvis du har laget en ny rapport, pass på å gi den et unikt navn så du kan
identifisere den senere.
NB: Navn på konfigurasjonen, som tjener til å identifisere rapporten i TMG, har ingen sammenheng med
rapportens tittel som skrives ut på rapporten, som beskrevet nedenfor under Rapportinnstillinger - Generelt.
Tittelen har heller ingen sammenheng med Filnavnet som du angir for en ferdigstilt rapport når du velger
Skriv til: Fil. Denne filen har filendelsen (*.pdf, * .txt, o.a.) avhengig av valgt Filtype.
Fokus
(Tilgjengelig i de fleste rapporter, ikke alle. Bibliografi og Sluttnoter har ikke fokusvalget.)
Fokuspersonen er startpersonen f.eks. i en Etterkommerrapport der han/hun kan være den eldste personen.
I en Anerapport kan det gjerne være deg selv eller en av dine foreldre.
Velg rapportens hovedperson(er) eller annet fokus for rapporten fra følgende liste.
1. Bruk gjeldende fokusperson (gjeldende Subjekt i detaljvinduet).
2. En person (velg fra Søkelista).
3. Filtrert gruppe (velge et tidligere definert filter fra lista, eller legge til et nytt - se avsnittet om Filter
nedenfor).
4. Fokusgruppe (velge en tidligere definert Fokusgruppe).
5. Valgte personer i Prosjektutforskeren (må være valgt tidligere).
6. Alle personer i prosjektet (eller kilder, stedsnavn, etc.).
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NB: Vær oppmerksom på at hvis du angir mer enn èn person som fokus i en rapport som inkluderer aner
og/eller etterkommere (Ane- og etterkommer-rapporter, bokrapport, o.a.), vil det bli produsert en separat
rapport for hver person.
Skriv til:
For å velge utskriftssted for rapporten, klikk radioknappen ved siden av Skjerm, Fil eller Skriver. Hvis du
sender rapporten til skjermen, vil du ha mulighet for å skrive den ut etter forhåndsvisning.
Hvis du ønsker å sende rapporten til en fil, må du velge filtype og angi en filmappe samt filnavn for
rapporten. Ved slutten av denne rapportprosessen kan du bli spurt om enten å åpne filen, eller du kan ha valgt
alltid eller aldri åpne filen. Dette valget ble gjort i Fil > Innstillinger > Programinnstillinger > Rapporter.
Rapportdefinisjonsvinduet for rapporttypen Anetavle for gjeldende fokusperson::

Egenskaper
For å endre egenskapene for rapporter som sendes til skjerm, skriver, eller fil, klikk knappen [Egenskaper].
Hvis utskriften sendes til skjerm eller skriver, vil Skriveroppsettvinduet dukke opp. Dette vinduet kan også
åpnes ved å velge Fil > Skriveroppsett. Valgene som gjøres i Skriveroppsett er globale og blir ikke lagret
sammen med rapportdefinisjonen.
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Skriveroppsettvinduet:

Velg skriver, papirtype, orientering og marger i dette vinduet.
Hvis utskriften sendes til en Adobe Acrobat PDF-fil, vil PDF Egenskaper vinduet dukke opp. Valgene som
gjøres i PDF Egenskaper lagres sammen med rapportdefinisjonen.
Du kan spesifisere en oppløsning for PDF filen. Du kan også sette inn et “vannmerke” på hver side med
fritt valg av tekst, teksttype, farge, orientering og plassering på siden.
Innstillinger for PDF-formatet:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Printer Setup PDF Properties

2. utgave september 2005

9:224

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
9.2.5.2

Rapportinnstillinger

Klikk [Innstillinger]-knappen for å endre rapportdefinisjonen.
Se mer om detaljerte innstillinger i kapitlet Rapportinnstillinger nedenfor.
9.2.5.3

Lagre, Skrive ut eller Avbryte en rapport

Når du har ferdigdefinert rapporten, velg [Skriv ut og lagre] eller tast <F9> for både å lagre
Rapportdefinisjonen og skrive ut rapporten til utskriftsstedet du har spesifisert.
Velg [Lagre] for å lagre Rapportdefinisjonen uten å skrive ut, eller velg [Avbryt] eller tast <Esc>, og svar Ja
for å avslutte Rapportdefinisjonen uten å skrive ut rapporten eller lagre endringer i Rapportdefinisjonen.
NB: Straks du har startet utskriving av rapporten, kan du velge [Avbryt] fra framdriftsforløpsvinduet for å
stanse utskriften, men <Esc> tasten virker ikke her.
9.2.5.4

Utskriftssted (Skriv til:)

Hvis rapporten sendes til skjermen, kan du velge å skrive ut hele rapporten eller den aktuelle siden til
Windows standardskriver fra forhåndsvisningsvinduet.
Hvis rapporten sendes til en skriver, vil Skriveroppsettvinduet dukke opp, og du kan velge skriver, papir,
orientering og marger.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Save, Print, or Cancel a report

Printer Setup
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9.2.5.5

Filter - finne/isolere grupper av personer

Et filter er en svært kraftig metode for å isolere en mindre gruppe (personer, kilder, e.l. avhengig av hvilken
type rapport du definerer) fra det totale innholdet i ditt Datasett/Prosjekt.
Filteret består av ett eller flere filteruttrykk, hvert av dem vises som ei linje i Rapportfiltervinduet.
9.2.5.5.1

Eks. 0: De ytterste/eldste anegreinene ("Tretoppene")

I mange sammenhenger er det nyttig å vite hvilken person som er den eldste/ytterste/siste i en anegrein, og
dette filteret er et av de enkle å sette opp i TMG.

Rapportfiltervinduet åpnet fra Rapportdefinisjonsvinduet, klikk [Legg til] Filtrert gruppe:

Filter som finner de ytterste anegreinene, eller "tretoppene".
Dette Filteret finner altså personer som hverken har far eller mor registrert, dvs. "Far Er ikke kjent" OG
"Mor Er ikke kjent". Disse personene er derfor de ytterste kjente anegreinene i datasettet.
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Et filteruttrykk har fire (eller fem) element:
Felt (noen ganger med et Underfelt),
Operator,
Verdi, og
Forbind (koplingsvariabel og/eller/slutt).
Konstruksjonen av et filter er basert på Boolsk logikk. Fra Rapportdefinisjonsvinduet for mange av
rapportene kan du velge Filtrert gruppe som "Rapportens hovedperson(er)." Klikk deretter på [Legg til]knappen for å gå til rapportens Rapportfiltervindu for et nytt filter. Det vil være et blankt felt for hvert element
i filteruttrykket. Hvert felt unntatt Verdi har en nedtrekksmeny (indikert med en ”pil ned” trekant) som du kan
klikke for å hente en komplett liste med mulige valg for det feltet. (Hvis et element i lista under Felt har tre
prikker etter seg, forventes et Underfelt for det elementet.)
Lista over tilgjengelige Operatorer varierer i forhold til de valg som er gjort under Felt.
Du kan skrive inn en bestemt informasjon i Verdifeltet, eller du kan sette inn [?] i feltet, slik at programmet
vil spørre etter aktuell verdi hver gang du genererer en rapport. Dette gjør Rapportdefinisjonen mer fleksibel,
ettersom den kan brukes med forskjellige navn, stedsnavn, etc.
Dersom filteret skal bestå av mer enn ett filteruttrykk, må du velge enten OG eller ELLER i Forbindfeltet.
Det siste filteruttrykket vil ha SLUTT i Forbindfeltet. Hvis du merker av den lille rammen (under stjernen *)
før et Felt som inneholder en hendelse, vil bare primære hendelser bli tatt i betraktning.
I toppen av Rapportfiltervinduet, etter "Lagre filter som", må du gi et beskrivende navn som filteret vil bli
listet med i Rapportdefinisjonsvinduet etter "Filtrert gruppe." Du vil da kunne bruke det igjen eller endre det.
Bruk <Tab> for å flytte fra ramme til ramme i Rapportfiltervinduet.
9.2.5.5.2

Eks.1: Personer født før 1902

Et enkelt filter for å isolere alle personer i Datasettet med Fødselsdato før 1902:
Filtermetoden ”Spørring utfra eksempler” er her brukt for å oppnå samme resultat
som beskrevet nedenfor ved bruk av Filterfanen:
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Et detaljert filteroppsett for å finne personer født før 1902 kan gjøres med disse feltverdiene:
Felt:
Underfelt:
Operator:
Verdi:
Forbind:

Fødtgruppe
Dato
< Kommer før
1902
SLUTT

Rapportfilter med 1 filterlinje:

Som tillegg til filteret på linje 1 er det mulig å ta med Ektefeller, Aner og Etterslekt som vist nederst i
vinduet. Eksempelvis "Aner i 5 generasjoner".

NB: Personer som ikke har en Fødselshendelse vil ikke bli inkludert i resultatet, mens de med en
Fødselshendelse men ingen Fødselsdato vil bli med.
Når rapporten startes vil filterets betingelser bli beregnet og vist som i dette eksemplet:

Det er 183 personer som har en Fødtgruppehendelse før 1902.
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9.2.5.5.3

Eks.2: Født før 1902 og ikke i Ringebu

En innstramming av filteret i Eksempel 1 for å eliminere personer registrert som født i Ringebu:
Fødtgruppe
Fødtgruppe

Dato
Et stedsnavnfelt

< Kommer før
<> Er ikke lik

1902
RINGEBU

OG
SLUTT

Filter for rapporter (lagres/brukes tilsvarende som Filter for Prosjektutforskeren):

NB: Igjen, personer som ikke har en Fødtgruppehendelse vil ikke bli inkludert i resultatet, mens de med en
Fødtgruppehendelse men ingen Fødtgruppedato vil bli med.
Når rapporten startes med 2-linjers filteret ovenfor vises antall personer som i dette eksemplet:

Det er 183 personer som har en Fødtgruppehendelse før 1902.
Det er 161 personer som har en Hendelse med et annet stedsnavn enn Ringebu.
Kombinasjonen av de to filtrene gir 161 personer.
9.2.5.5.4

Eks.3: Født før 1902 eller ikke i Ringebu

Vi får et annet resultat hvis ELLER brukes i stedet for OG:
Fødtgruppe Dato
Fødtgruppe Et stedsnavnfelt

< Kommer før
<> Er ikke lik

1902
RINGEBU

ELLER
SLUTT

RESULTAT NÅ:
Det er 183 personer som har en Fødtgruppehendelse før 1902.
Det er 161 personer som har en Fødtgruppehendelse med et annet stedsnavn enn Ringebu.
Kombinasjonen av de to filtrene gir 183 personer som er født før 1902 eller er født et annet sted enn
Ringebu.
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9.2.5.5.5

Eks.4: Født før 1902 og ikke i Ringebu og ikke Haugen

En tilleggsbetingelse til Eksempel 2 eliminerer personer med etternavn Haugen:
Fødtgruppe Dato
Fødtgruppe Et stedsnavnfelt
Etternavn

< Kommer før
<> Er ikke lik
<> Er ikke lik

1902
RINGEBU
HAUGEN

OG
OG
SLUTT

RESULTAT NÅ:
Det er 183 personer som har en Fødtgruppehendelse før 1902.
Det er 161 personer som har en Fødtgruppehendelse med et annet stedsnavn enn Ringebu.
Det er 231 personer som har Etternavn ulik Haugen.
Kombinasjonen av de tre filtrene gir 152 personer som er født før 1902 og er født et annet sted enn
Ringebu og har et etternavn som er ulik Haugen.
9.2.5.5.6

Eks.5: Født før 1902 eller ikke i Ringebu eller ikke Haugen

Fødtgruppe
Fødtgruppe
Etternavn

Dato
Et stedsnavnfelt

< Kommer før
<> Er ikke lik
<> Er ikke lik

1902
RINGEBU
HAUGEN

ELLER
ELLER
SLUTT

RESULTAT NÅ:
Det er 183 personer som har en Fødtgruppehendelse før 1902.
Det er 161 personer som har en Fødtgruppehendelse med et annet stedsnavn enn Ringebu.
Det er 231 personer som har Etternavn ulik Haugen.
Kombinasjonen av de tre filtrene gir 240 personer som er født før 1902 og er født et annet sted enn
Ringebu og har et etternavn som er ulik Haugen.
Jo flere filteruttrykk med OG som benyttes, desto mer restriktivt er filteret og desto færre personer vil det bli
med i den resulterende lista.
Jo flere filteruttrykk med ELLER, desto flere personer i resultatet.
Komplikasjoner med filtre oppstår når OG og ELLER er blandet sammen. Da vil det være nødvendig å
benytte parenteser for å klargjøre den tilsiktede mening. (Firkanter nedenfor parentesmerket ”(” vil dukke opp
når dette skjer. Klikk i firkanten for å plassere parentesene passende sted.)

Parentesene omslutter et sammensatt filteruttrykk. TMG vil prosessere filteruttrykkene, enten enkle
eller sammensatte, i rekkefølge fra første til siste, slik at forskjellige grupperinger produserer forskjellige
resultat.
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9.2.5.5.7

Eks.6: Født før 1902, men ikke i Ringebu og ikke Lunde

(Fødtgruppe
Fødtgruppe
Etternavn

Dato
Et stedsnavnfelt

< Kommer før
<> Er ikke lik
<> Er ikke lik

1902
RINGEBU)
LUNDE

OG
ELLER
SLUTT

Filteret finner personer som er født før 1902, men ikke i Ringebu, pluss alle som ikke har etternavnet Lunde.

9.2.5.5.8

Eks.7: Født før 1902, men ikke i Ringebu eller ikke Lunde

Fødtgruppe
(Fødtgruppe
Etternavn

Dato
Et stedsnavnfelt

< Kommer før
<> Er ikke lik
<> Er ikke lik

1902
RINGEBU
LUNDE)

OG
ELLER
SLUTT

Filteret finner personer som er født før 1902, som enten ikke er født i Ringebu eller ikke har etternavnet
Lunde.
9.2.5.5.9

Eks.8: Født før 1902 eller ikke i Ringebu og ikke Lunde

(Fødtgruppe
Fødtgruppe
Etternavn

Dato
Et stedsnavnfelt

< Kommer før
<> Er ikke lik
<> Er ikke lik

1902
RINGEBU)
LUNDE

ELLER
OG
SLUTT

Filteret finner personer som enten er født før 1902 eller ikke er født i Ringebu og ikke har etternavnet
Lunde.
9.2.5.5.10

Eks.9: Født før 1902 eller ikke i Ringebu og heller ikke Lunde

Fødtgruppe
(Fødtgruppe
Etternavn

Dato
Et stedsnavnfelt

< Kommer før
<> Er ikke lik
<> Er ikke lik

1902
RINGEBU
LUNDE)

ELLER
OG
SLUTT

Filteret finner personer som er født før 1902 eller ikke er født i Ringebu og heller ikke har etternavnet
Lunde.
Etter at du har lagt inn alle filteruttrykkene du trenger for å identifisere en kjernegruppe av personer, kan du
krysse av en eller flere rammer i bunnen av vinduet for å legge til ektefeller, aner og/eller etterkommere til
kjernegruppen. Eksemplene ovenfor inkluderer ingen av disse slektningene.
Dersom du er forvirret av de mange variasjonene, bør du prøve å arbeide deg gjennom eksemplene, gjerne
ved å bruke SAMPLE-Datasettet eller ØVINGSPROSJEKTENE fra www.tha.no.
Du vil legge merke til at hvert av de ni eksemplene ovenfor produserer forskjellige personlister, avhengig av
antall filteruttrykk, bruken av OG eller ELLER, og plasseringen av parenteser, så det er viktig å være påpasselig
ved utvikling av et filter hvis du trenger et som er veldig komplekst.
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9.2.5.5.11

Eks.10: Finne enslige personer i datasettet

Et nyttig filter kan være "enslige personer", altså personer som ikke har noen biologiske eller ekteskapelige
koblinger til andre personer. Her er et filter for å finne disse:
Filter som finner enslige personer:

9.2.5.5.12

Eks.11: Finne og merke hele slekter ("øyer") i datasettet

Det vil av og til være/bli flere uavhengige slekter ("øyer") i et datasett, enten fordi brukeren ønsker det eller
på grunn av tilfeldige feilregistreringer, uteglemte enkeltpersoner eller sammenslåing av flere datasett etter
import.
Nedenfor beskrives en måte å filtrere personer på for å finne og merke "slektsøyene" med flagg. Eksemplet
er produsert med demoprosjektet haakontha (to uavhengige datasett med kong Haralds slekt) som kan hentes
fra http://www.tha.no/tmg.htm

Filteret vil finne og merke (med et flagg = Haralds slekt) sammenhørende personer i ei slekt definert ved
biologisk slektskap eller ekteskap/samboerskap*, vanlig betegnet som "hele slekta". Denne definisjonen vil
derfor også omfatte inngiftede ektefellers slekt, også når en person er/var gift flere ganger. Det samme gjelder
biologiske slektskap uten at ekteskap har vært inngått.
*) i betydningen at to personer har produsert barn, vært gift eller hatt en annen form for samvær
Definere flagg
Først må du definere flagget for kong Haralds slekt for å kunne bruke dette til å merke alle personer som er
med i slekta, dette gjøres i Flaggordneren (se Filmenyen). Lag flere flagg først som sist hvis det er flere slekter.
Flagget "Haralds slekt" definert i Flaggordneren:

Flagget er lagt inn vha. Legg til-knappen.
Flaggets verdi (?, N eller J) kan settes manuelt (hvis det gjelder et fåtall personer) eller ved hjelp av rapporten
"Liste over personer" når det gjelder mange personer. I utgangspunktet er verdien satt til "?". Sett først flagget
manuelt lik J(a) for Harald, han blir nå startperson for filtreringsrapporten nedenfor.
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Flaggvinduet viser at flagget "Haralds slekt" er satt lik J(a) for Harald:

Dobbeltklikk på flagget for å endre flaggverdien til en av de tillatte verdiene, her J.
Definere rapporten som setter flaggverdien
Start rapporten Liste over personer, marker valget Filtrert gruppe:
Rapportdefinisjonsvindu for Liste over personer, Filtrert gruppe er valgt:
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Legg til ei Filtrert gruppe der filterbetingelsen er at flagget "Haralds slekt" er lik J. Merk av nederst i vinduet
for Ektefeller/partnere, Aner og Etterslekt. Filteret skal altså finne personer som har flagget satt lik J og
deretter legge til disse personenes Ektefeller, aner og etterslekt.
Rapportfilter satt for flagget "Haralds slekt":

Legg merke til avmerkinger nederst i vinduet.
Klikk OK for å gå tilbake til Rapportinnstillingsvinduet.
Velg så Innstillinger for å aktivere funksjonen Sekundær utskrift til å sette "Haralds slekt"-flagget til J for de
personer som blir funnet av filteret.
Sekundær utskrift endrer flaggverdien:

Klikk OK for å gå tilbake til Rapportinnstillingsvinduet.

2. utgave september 2005

9:234

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
Lagre rapporten med et nytt navn for seinere bruk (klikk Legg til-knappen øverst):
Rapport med filter og sekundær utskrift lagret og klar til kjøring:

Start rapporten.
Et filtreringsvindu vil nå vise opptelling av personer som tilfredsstiller de forskjellige filterkriterier.
Filtrering runde 1:

Flagget "Haralds slekt" er lik J for 1 person, Harald.
Harald har 1 ektefelle, 21 aner og 3 etterkommere; totalt 26 personer.
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Kontrollmelding etter første runde:

Svar Ja på dette spørsmålet.
NB: Rapporten finner ikke alle medlemmer av slekta etter første runde, den må derfor kjøres flere ganger
inntil totalt antall personer ikke lenger øker.
Filtrering runde 2 starter med de 26 personene fra runde 1:

26 personer i slekta øker til 267 etter andre runde.
Kjør rapporten flere ganger inntil antall personer totalt er det samme som antallet med flaggverdien lik J og
ingen flere ektefellere/partnere, aner eller etterkommere blir lagt til:

Resultatet er 372 personer som nå har fått satt flagget "Haralds slekt" lik J.
Disse omfatter nå samtlige personer i slekta.
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9.2.5.5.13

Eks.12: Filter for en Bokrapport med hele slekta

Grunnlaget er nå lagt for å kunne kjøre ut en Bokrapport for hele slekta til kong Harald i én omgang, altså
ved å kjøre én Bokrapport én gang.
Prinsippet er å be TMG produsere en etterkommerrapport for hver av de ytterste mannlige anegreinene i
alle slektsgreiner, også de inngiftede greinene. Disse yttergreinene vil TMG nå finne vha. flagget som er satt
etter filtreringsprosessen ovenfor. Under produksjon av rapporten vil etterslektene flere ganger møtes i samme
person, og her vil TMG sette inn en kryssreferanse til den andre greina, og fortsette etterkommerrekka bare ett
sted. Sluttrapporten er én fil med et antall kapittel/avsnitt som tilsvarer antall yttergreiner i slekta.
Start Bokrapporten, legg inn et filter som finner de eldste mannlige anegreinene.
Filter som finner de ytterste, mannlige anegreinene i Haralds slekt:

Filteret finner menn som ikke har kjent far og mor og samtidig hører med i Haralds slekt (fordi flagget
Haralds slekt er lik J). Det er valgt å bruke mannlige aner fordi det sjelden er kvinner som ytterste anegrein,
men dette kan testes med et eget filtersøk på forhånd og evt. endres.
Rapporten vil inneholde alle slektsgreiner, også de inngiftede greinene. Noen etterslektskapitler vil inneholde
bare én generasjon der barna har en kryssreferanse til et annet kapittel. Disse kapitlene kan fjernes i
sluttredigering av bokrapporten, men de må være med i den første utgaven som en kontroll for å kunne sikre at
alle ekteskap/barnekull er med for de ytterste anegreinene som var gift flere ganger.
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Utdrag fra Bokrapport med hele slekta til kong Harald
(Datagrunnlag: demoprosjektet "maud-angelica" fra www.tha.no)
(Ingen hendelser er tatt med i dette eksemplet, for å vise prinsippet tydeligere)
Etterslekt av Carl (32)
Generasjon 1
1. Carl (32).
Barn av Carl1 (32) og Ingeborg (24) var:
+ 2
i. Margaretha2 (55)
+ 3
ii. Märtha (7)
+ 4
iii. Astrid (33)
+ 5
iv. Carl (44)
1

Generasjon 2
2. Margaretha2 (55) (Carl1).
Barn av Margaretha2 (55) og Axel, Prins til Danmark (54) er:
6
i. Georg, Prins til3 Danmark (57).
7
ii. Grev Flemming Rosenborg (56).
3. Märtha2 (7) (Carl1).
Barn av Märtha2 (7) og Olav V (6) er:
+ 8
i. Ragnhild3 (9)
+ 9
ii. Astrid (10)
+ 10
iii. Harald V (1)
4. Astrid2 (33) (Carl1).
Barn av Astrid2 (33) og Leopold_III (34) er:
11
i. Josephine Charlotte3 (36).
12
ii. Baudouin I av Belgia (35).
+ 13
iii. Albert (37)
5. Carl2 (44) (Carl1).
Barn av Carl2 (44) og Elsa von_Rosen (46) er:
+ 14
i. Madeline Bernadotte3 (47)
Generasjon 3
8. Ragnhild (9) (Märtha , Carl ).
Barn av Ragnhild3 (9) og Erling Sven Lorentzen (17) er:
+ 15
i. Haakon4 Lorentzen (19)
16
ii. Ingeborg Lorentzen (18).
17
iii. Ragnhild Alexandra Lorentzen (20).
9. Astrid3 (10) (Märtha2, Carl1).
Barn av Astrid3 (10) og Johan Martin Ferner (11) er:
18
i. Cathrine4 Johansen Ferner (16).
19
ii. Benedikte Ferner (15).
20
iii. Alexander Ferner (14).
21
iv. Elisabeth Ferner (13).
22
v. Carl-Cristian Ferner (12).
10. Harald V3 (1) (Märtha2, Carl1).
Barn av Harald V3 (1) og Sonja Haraldsen (2), begge født på Rikshospitalet, Oslo, er:
+ 23
i. Märtha Louise4 (4)
24
ii. Haakon Magnus (3).
13. Albert3 (37) (Astrid2, Carl1).
Barn av Albert3 (37) og Paola di_Calabria Ruffo (40) er:
25
i. Philippe4 (41).
26
ii. Astrid (42).
27
iii. Laurent (43).
14. Madeline Bernadotte3 (47) (Carl2, Carl1).
Barn av Madeline Bernadotte3 (47) og Charles de_Schooten Ullens (48) er:
28
i. Marie Christine4 Ullens (49).
29
ii. Jean Charles Ullens (50).
30
iii. Astrid Ullens (51).
31
iv. Sophie Ullens (52).
3

2

1
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Generasjon 4
15. Haakon4 Lorentzen (19) (Ragnhild3 (?), Märtha2, Carl1).
Barn av Haakon4 Lorentzen (19) og Martha Freitas (22) er:
32
i. Olav Alexander5 Lorentzen (23).
23. Märtha Louise4 (4) (Harald3, Märtha2, Carl1).
Barn av Märtha Louise4 (4) og Ari Behn (61) er:
33
i. Maud Angelica5 Behn (62).

Her stopper den første etterslekta (etter Carl).
.. rapporten fortsetter...
Her starter ny slektsgrein med etterslekt etter yttergreina Haakon
Etterslekt av Haakon VII (5)
Generasjon 1
34. Haakon VII (5).
Barn av Haakon VII1 (5) og Maud (8) var:
+ 35
i. Olav V2 (6)
1

Generasjon 2
35. Olav V2 (6) (Haakon1).
Barn av Olav V2 (6) og Märtha (7) er:
36
i. Ragnhild3 (9) (se # 8).
37
ii. Astrid (10) (se # 9).
38
iii. Harald V (1) (se # 10).

Inngiftet person i etterslekta etter Carl er Olav V. Dette kapitlet i rapporten viser Olavs ane
Haakon VII, gift 1 gang. For barna etter Olav og Märtha legger TMG inn en kryssreferanse til
samme personer i kapitlet foran.
Etterslekt av Leopold_III (--?--) (34)

Generasjon 1
39. Leopold_III1 (--?--) (34).
Barn av Leopold_III1 (--?--) (34) og Astrid (--?--) (33) er:
40
i. Josephine Charlotte2 (--?--) (36) (se # 11).
41
ii. Baudouin I av Belgia (--?--) (35) (se # 12).
42
iii. Albert (--?--) (37) (se # 13).

...forts.
Leopold er inngiftet person, gift med Astrid. Avsnittet med Leopold kan her slettes ved
endelig redigering av slektsboka fordi han ikke har flere ektefeller og de samme opplysningene
står under Astrid i et kapittel foran.

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon om filtre, inkl. et antall nyttige eksempler:
Define Filter for report
Prompt for Filter
More Filter and Accent Examples

Filter Options
Filter and Accent Examples
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9.2.5.5.14

Eks.13: Personer som er med i Folketelling 1900

Dette filteret skal finne personer som ganske sikkert eller trolig er nevnt i folketellinga i februar 1900.
Løsningen er, ikke overraskende, å finne personer som levde på folketellingstidspunktet. Det kan også være
lurt å ta med personer som kanskje kunne ha levd på dette tidspunktet.
Hvis du søker etter personer som i følge dine registrerte data levde på folketellings-tidspunktet, er den
enkle løsningen å søke etter personer som har en hendelse før eller i året 1900 og en hendelse etter
1900. Da kan du bruke dette filteret:
En hendelse
En hendelse

Dato
Dato

<= Kommer ikke etter 1900
>= Kommer ikke før

1900

OG
SLUTT

Filter for å finne ersoner som i følge dine registrerte data levde på folketellings-tidspunktet:

Eksempel på resultat av filteret ovenfor:

For å få med personer som kunne ha levd på folketellingstidspunktet må du også ta med i filterbetingelsen
personer som var født før 1900 (her definert som født etter 1795), men som ikke har registrert noen dødsdato.
Likeså kan det finnes personer som levde etter 1900, men er uten informasjon om fødselsdatoen.
Her er et filter for å finne disse personene:
Fødtgruppe
(Dødgruppe
Dødgruppe
Dødgruppe
(Fødtgruppe
Fødtgruppe

Dato >= Kommer ikke før
Dato Er tom
Antall hendelser =
Dato > Kommer etter
Dato Er tom
Antall hendelser =

1795
0
1900

)

0

)
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Filter for å finne personer som kunne ha levd på folketellingstidspunktet:

Eksempel på resultat av filteret ovenfor:

Det er altså 29 personer ekstra som kan være nevnt i folketellinga 1900.
En grei måte å merke kandidatene som tilfredsstiller folketellingsfiltrene ovenfor er å sette et flagg for dem.
Dette gjøres ved å a) definere flagget (f.eks. Folketell_kandidat) og b) kjøre rapporten Liste over personer med
sekundære utskrift som setter flaggverdien lik J(a).
Når filterrapporten er kjørt og flaggverdien satt kan du bruke Merkefunksjonen til å sett en egen farge på
personene, eller du kan kjøre ut en Liste over personer som har flaggverdien satt. Du kan også filtrere Søkelista
eller Prosjektutforskeren på verdien for flagget Folketell_kandidat.
9.2.5.5.15

Eks.14: Et besøk i f.eks. Ringebu kommune

Dette filteret skal finne personer som i løpet av sitt liv hadde en eller annen forbindelse med det stedet du
skal besøke, f.eks. en kommune som Ringebu i Gudbrandsdalen der du bl.a. kan besøke tre kirkegårder for å
finne gravsteiner etter dine aner.
Filteret skal altså finne hendelser som har skjedd på steder med stedsnavn = Ringebu, og kan konstrueres på
denne måten:
En hendelse

Et stedsnavn

Inneholder

RINGEBU
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Filter for å finne hendelser som har skjedd på steder med stedsnavn = Ringebu:

Verdien RINGEBU kan også erstattes med [?] slik at TMG spør etter et stedsnavn når filteret kjøres.
9.2.5.5.16

Eks.15: Isolere ei slektsgrein

Dette filteret skal finne og merke ei grein av et slektstre, definert som etterkommerne etter person NN med
etterkommernes ektefeller og alle aner av ektefellene. Denne greina kan deretter f.eks. skrives ut i en rapport
eller eksporteres til et nytt datasett eller en GEDCOMfil.
Det er enklest å sette et flagg for slektsgreina. Gruppa har tre komponenter:
o etterkommerne etter person NN
o ektefellene til etterkommerne
o anene til ektefellene

Trinn 1) Legge til flagg
Bruk Flaggordneren på Filmenyen og definér et flagg "Isolert" med verdiene N=Nei og J=Ja og et flagg
"Midl" med de samme verdiene N og J.
Trinn 2) Finne etterkommerne
Kjør rapporten Liste over personer med Sekundær utskrift som endrer flagget Isolert til J for filteret "Er
en etterkommer for Idnr [?]".
Generelt filter for etterkommerne etter person NN*:

*) Spørsmålstegn i hakeparentes i Verdifeltet gjør at TMG spør etter et Idnr når rapporten kjøres.
Trinn 3) Sett Midl-flagget
Kjør rapporten Liste over personer med Sekundær utskrift som endrer flagget Midl til J for filteret
"Isolert = J og legg til deres Ektfeller/partnere" (hake av nederst i vinduet).
Trinn 4) Identifisere ektefellene
Kjør rapporten Liste over personer for tredje gang med Sekundær utskrift som endrer flagget Midl til N
for filteret "Isolert = J OG Midl = J". Dette vil la flagget Midl bli urørt = J for ektefellene men ikke for
etterkommerne, altså er ektefellene isolert.
Dersom du nå merker* alle personer som har flagget Midl lik J vil du se ektefellene med valgt farge.
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Trinn 5) Legg til ektefellene og deres aner
Kjør rapporten Liste over personer for fjerde gang med Sekundær utskrift som endrer flagget Isolert til
J for filteret "Midl= J og legg til deres Aner" (hake av nederst i vinduet).

Denne runden endrer flagget Isolert til J for både ektefellene og anene. Dersom du nå merker* alle
personer som har flagget Isolert lik J vil du se den isolerte slektsgreina med den valgte farge.
*) Merkefunksjonen finnes på Filmenyen eller med <Ctrl>+a.
9.2.5.5.17

Eks.17: Stoore familier

Dette filteret skal finne familier (foreldre+barn) som har ekstra mange personer, f.eks. mann gift 3
ganger og 4 barn med hver kone, totalt 1+3+4*3=16 personer.
Filteret brukes her på Prosjektutforskeren: klikk filterikonet, legg inn filteret og lagre det med et navn som
"Stoore familier".
Antall barn
> Er større enn
Antall ektefeller > Er større enn
[?]

[?]

OG
SLUTT

Filter for å finne finne familier (foreldre+barn) som har ekstra mange personer:

Når dette filteret kjøres vil TMG spørre etter Antall barn og Antall ektefeller som ønkes brukt i
søkekriteriet.
9.2.5.6

Redigere en rapportdefinisjon

Velg en aktuell Rapportdefinisjon fra feltet Navn på konfigurasjon. Gjør dine ønskede endringer og klikk på
[Skriv ut og lagre] eller [Lagre], eller [Avbryt] eller <Esc>.
NB: Straks du har startet utskriving av rapporten, kan du velge [Avbryt] fra framdriftsforløpsvinduet for å
stanse utskriften, men <Esc> tasten virker ikke her.
9.2.5.7

Kopiere en rapportdefinisjon

En Rapportdefinisjon er lagret i en fil med filendelsen .rpt. Denne filen kan kopieres eller flyttes som enhver
annen fil.

2. utgave september 2005

9:243

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
9.2.5.8

Slette en rapportdefinisjon

Velg Rapportdefinisjon fra feltet Navn på konfigurasjon, klikk [Slett], og svar [Ja].
NB: Forsøk på å slette en standard Rapportdefinisjon vil resultere i at Rapportdefinisjonen vil bli skapt på
nytt med standard verdier.
9.2.5.9

Gi nytt navn til en rapportdefinisjon

Med navnet på den Rapportdefinisjonen som du ønsker å endre i feltet Navn på konfigurasjon, klikk [Legg
til], Skriv det nye navnet på Rapportdefinisjonen i feltet Navn på konfigurasjon, og klikk [Lagre].
Velge deretter det gamle navnet på Rapportdefinisjonen i feltet Navn på konfigurasjon, klikk [Slett], og svar
[Ja].
Rapportdefinisjoner skapes, endres og slettes i dette vinduet: (her anetavlerapporten)

9.2.6

Forhåndsvisningsrapporter

En forhåndsvisningsrapport er en rapport som kan kjøres fra en egen meny (Vis > Verktøylinjer >
Rapporter) uten å måtte innom Rapportdefinisjonsvinduet. Det kan være en rapport som følger med
programmet, eller en du har skapt selv og lagret.
Når du klikker menyknappen for en forhåndsvisningsrapport, vil du ikke se et Rapportdefinisjonsvindu eller
på noen måte være i stand til å endre format på rapporten. Rapporten vil vises på skjermen og kan skrives ut
ved å bruke utskrifts-knappene. Enhver brukerendring du har gjort (fra rapportmenyen) vil bli med når du
bruker menyknappen, så du har full kontroll over karakteristikken til disse forhåndsvisningsrapportene. Disse
rapportene er tenkt som en rask måte å vise dine data på.
Forhåndsvisningsrapportene levert med programmet kjøres fra Rapporterings-verktøylinja. De du designer
selv kjøres fra den Brukertilpassede verktøylinje.
Se nedenfor under Rapportinnstillinger: Generelt om å bruke denne egenskapen.
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Verktøylinja for forhåndsvisningsrapporter:

Anetre forhåndsvisning vises med bare ett klikk på anetreknappen i verktøylinja ovenfor:

9.2.7

Rapportinnstillinger - detaljer

Klikk på knappen [Innstillinger] for å få tilgang til en gruppe menyfaner hvor du kan tilpasse den enkelte
rapporten. Alle rapporter har en Generelt-fane, en Sideinnstillinger-fane, en Skrifttyper-fane, og kan også ha
en HTML-fane, mens andre faner kan variere med forskjellige rapporter.
Når du er ferdig med en av fanene i Rapportinnstillinger, kan du velge en annen fane ved å klikke på fanens
navn, velge [Avbryt] eller taste <Esc> for å kansellere alle endrede rapportinnstillinger, eller velge [OK] eller
taste <F9> for å lagre rapportinnstillingene.
Vinduet Rapportinnstillinger viser Fanene med de forskjellige innstillingsvalgene,
her Generelt-fanen for rapporten Anetavle:
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9.2.7.1

Generelt

Straks du har valgt en rapport, og klikket på [Innstillinger]-knappen, vil fanen Generelt i vinduet
Rapportinnstillinger vise seg. Se bildet ovenfor.
Rapporttittel
I Rapporttittel-feltet skriver du inn rapportens navn slik du ønsker den skal vises i rapporten. Du kan bruke
variablen [F] for å få rapporten til å skrive ut navnet på fokuspersonen i tittelen.
TMG tillater også at du lager rapporter som vil spørre deg om input når du genererer dem. For eksempel
kan du lage en rapport med tittelen Personer som bodde i [?], i stedet for å lage en rapport for hvert stedsnavn
du er interessert i. (Du vil måtte inkludere et passende filter for å matche tittelen. Se ovenfor under Filter om
hvordan konstruere filteruttrykk.)
TMG vil presentere et Spør_om_rapporttittelen-vindu når du genererer rapporten. Du har to linjer for hver
Rapporttittel.
Tittelplassering
I noen rapporter kan du ha mulighet for å spesifisere plasseringen av Tittelen, enten venstre-justert eller
sentrert, og om det skal være en blank linje over og under Tittelen.
Utskriftsspråk
Bruk ”pil ned”-knappen for å velge språk for rapporten.
Kvalitetsgrad
Klikk radioknappen ved siden av ønsket kvalitetsgrad for at en hendelse skal skrives ut i rapporten.
Hvis du for eksempel velger ”Terskel kvalitetsgrad 3”, så vil kun hendelser som inneholder kvalitetsgrad 3 bli
skrevet ut.
Hvis du velger ”Terskel kvalitetsgrad 2”, vil kun hendelser med kvalitetsgrad 2 eller 3 bli skrevet ut.
Kryss av for ”Ta med tom kvalitetsgrad” hvis du ønsker å skrive ut også de hendelsene som ikke inneholder
noen kvalitetsgrad.
Slektsforsker
Slektsforskerinformasjonen legges inn under Fil >Innstillinger >Gjeldende prosjektinnstillinger:
Generelt. Du kan krysse av for om du ønsker denne informasjonen tatt med i rapportene, og eventuelt hvor
mye av informasjonen du vil ha med. Angi om den skal plasseres på slutten av rapporten eller i toppteksten
eller bunnteksten.
Forhåndsvisningsrapporter
En Forhåndsvisningsrapport er en rapport som kan kjøres (med ett klikk) uten å måtte gå innom
Rapportdefinisjonsvinduet. Det kan være en rapport levert med programmet, eller en du tidligere har laget og
lagret.
For å lage en Forhåndsvisningsrapport, kryss av Forbigå rapportdefinisjonsvinduet når denne rapporten
hentes fra en Verktøylinje.
For å lage en menyknapp for en rapport, bruk Verktøylinjeordneren: Vis >Verktøylinjer >Tilpass.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: General Prompt for Title
Surety
Current Project Options: General

Language
Report Definition Screen
Custom Toolbar Manager
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9.2.7.2

Sideinnstillinger

Rapportsider kan konfigureres på mangfoldige måter. Hvis du ønsker at sidenummer skal skrives ut på
rapporten, kan du velge plassering av nummeret på siden, tekst sammen med nummeret, om sidenummer skal
vises på første side, og, for utskrift til tekstbehandler, hvilken stil som skal brukes.
Du har også muligheten til å skrive ut en grafisk linje i overskriften og/eller i bunnteksten og kan spesifisere
tabulatorinnrykk, og, spesielt for utskrift til tekstbehandler, justere margene for tekst.
Sideinnstillinger i rapporter:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Page Options
9.2.7.3

Header/Footer Definition

Skrifttyper

I de fleste rapportene kan du velge forskjellige skrifttyper, skriftstørrelser og skriftstiler for Tekst, Etternavn,
Fornavn, Datoer, Stedsnavn, Notater, Eksponenter, Etiketter, Titler og Sidenumre.
For Prosjektinformasjonsrapporten, Statistisk fordeling av Personer, Liste over Personer og Statistikkrapport
kan imidlertid kun skrifttypene for Tittel, Tekst og Sidenumre spesifiseres.
Dersom du vil at alle elementene i rapporten skal ha den samme skrifttypen, kan du legge inn ønsket
skrifttype i Tekstfeltet og klikke på kopiknappen (Kopier denne skriften til andre felt) ved siden av Tekstfeltet.
Når en rapport genereres (andre enn en Forhåndsvisningsrapport), vil du ha muligheten til endre de
definerte skrifttypene og andre utskriftsfunksjoner.
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Skrifttypeinnstillinger for rapporten Familie:

Etternavn og Fornavn
For noen rapportdefinisjoner (som Familierapporten vist ovenfor) finnes et valg i bunnen av Skrifttyperfanen som tillater at du kan velge forskjellige skrifttyper for Etternavn og Fornavn for de angitte personer.
Valgene vil variere alt etter hvilken type rapport og kan inkludere: Hovedperson, Hovedpersonens foreldre,
Andre personer, Navne-varianter, Ektefelle/partner, Ektefelles/partners foreldre, Barn, Barns
ektefelle/partner, Barns svigerfamilie og Barnebarn.
Andre personer er ”sidestilte hovedpersoner” eller vitner som ellers ikke er ”kvalifisert”, dvs de er ikke en
forelder, ektefelle, barn, eller svigerfamilie. Hvis rammen er krysset av, vil skrifttype for Etternavn og Fornavn
bli brukt. Hvis ikke vil skrifttypen for Tekst bli brukt.
Etiketter
Siden skrifttypen for Etiketter også brukes for å skrive ut grafiske linjer, er det best å velge en fast (lik
bokstavbredde) skrifttype i stedet for en proporsjonal (variabel bokstavbredde) skrifttype. Prøv flere varianter
for å se resultatet.
Skrifttypeerstatning
Dersom du ved utskrift av en rapport til fil velger en skrifttype som ikke støttes av tekstbehandleren din, vil
du bli presentert for Skrifttypeerstatningsvinduet. De støttede skrifttypefamiliene for tekstbehandleren vil bli
listet opp, og du kan gjøre et nytt valg.
Rapportformat
Fast-format-rapporter, så som Familie, Person listeform, Stamtavle, Slektskap etc., vil bli riktig formatert
kun hvis skjermens skrifttype er satt til Normal (liten - 96 dpi) eller Stor (120 dpi). Disse rapportenes layout
krever en presis tilpassing av rapportelementene tekst, rammer og bilder og vil ikke passe sammen dersom en
brukerdefinert skjermskrifttype brukes. Sjekk skjermoppsettet ditt i Windows.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Fonts

Font Substitution
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9.2.7.4

Utskriftskolonner for Liste over…- rapporter

Du kan definere hver kolonne i en listerapport ved å spesifisere dens innhold (kolonnetype), en kolonnetopptekst, og kolonnens bredde. Hver linje i oppsettvinduet representerer en kolonne i rapporten.
Et sorteringsfelt er tilgjengelig for å angi rekkefølgen av kolonnene.
Kolonnedefinering for en Liste_over_personer-rapport:

Sett inn og slett kolonner
For å fjerne en kolonne, høyreklikk linja som representerer den kolonnen du ønsker å slette og velg Slett
kolonne.
For å sette inn en kolonne, høyreklikk linja som representerer den kolonnen du ønsker å sette inn og velg
Sett inn kolonne.
Sortering
Bestem hvilken kolonne som skal være det primære sorteringsfeltet og skriv inn "1" i sorteringsfeltet for den
kolonnen. Skriv inn "2" i sorteringsfeltet for sekundær sortering (dvs. den som brukes når det finnes identiske
verdier i det primære sorteringsfeltet). Fortsett om nødvendig med sorteringsfelt "3". Du behøver ikke
spesifisere et sorteringsfelt for hver kolonne. Maksimalt antall Sorteringsfelt er 4, og dette vil være mer enn du
vanligvis har bruk for.
Kolonnetype
Flytt musepekeren til Kolonnetypefeltet og klikk på “pil ned” for å se lista over tilgjengelige felt. Pek og klikk
på dine valg.
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Mange valgalternativ i feltet Kolonnetype:

Kolonne 3 vil i dette eksemplet vise antall barn for hver person.
Kolonneoverskrift (Topptekst)
En standard topptekst er gitt for hver kolonne. Dersom du ønsker å endre den, skriv inn overskriften i feltet
under ”Topptekst”. Kolonneoverskriften kan ikke inneholde mellomrom og hver kolonne må ha en unik
overskrift.
Bredde
Siden datafeltbredde i TMG teoretisk er ubegrenset, må du spesifisere antall tegn som skal tildeles hver
kolonne. Standard antall tegn vises i hvert felt, og den totale bredden vises i bunnen.
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9.2.7.5

Kilder

Kilder kan skrives ut som fotnoter, sluttnoter, innbakte eller innbakte i parenteser.
Fotnoter er imidlertid ikke tilgjengelig for utskrift til skjerm eller skriver, og ikke alle tekstbehandlere støtter
alle tilgjengelige innstillinger. Sjekk manualen for din tekstbehandler hvis du er i tvil.
Aktuelle kildeinnstillinger i en Bokrapport:

Kryss av for Unik hvis du ønsker at sluttnoter skal skrive ut hver kilde kun én gang. (Det vil ikke bli noen
kortform eller "ibid." Etterfølgende referanser vil bli gitt samme referanse som den første.)
NB: Hvis du velger denne innstilling for rapportene som skal sendes til en tekstbehandler, vær klar over at
sluttnotene vil bli sendt som tekst. Det betyr at dersom du gjør endringer i rapporten etter at den er sendt til
tekstbehandleren, må du gjøre eventuelle endringer i sluttnotene manuelt. Du kan ikke oppdatere dem
automatisk i tekstbehandleren.
Dette vinduet gir deg også valg for å undertrykke informasjon om Kildereferansedetaljer, vise Kvalitetsgrad,
vise ekskluderte kildereferanser, ta med navnekilder og/eller slektskapskilder og deaktivere "ibid." i kildene.
Oppsamlingsfiler (Kumulative filer)
Når du genererer rapporter for å sende til skjerm eller direkte til skriver, kan du velge å samle opp filer for
fotnoter/sluttnoter og bibliografier, slik at et antall rapporter kan inkluderes i det samme dokumentet.
Hvis du imidlertid sender en rapport til en fil før du har skrevet ut dine oppsamlingsfiler, vil disse
oppsamlingsfilene mistes. Du vil bli gjort oppmerksom på hvilke filer som finnes, slik at du kan velge å avbryte
den påbegynte rapporten og skrive ut disse filene først.
Rapporter sendt til en fil er formatert for en bestemt tekstbehandler, f.eks. Word eller WordPerfect.
Mulighetene i tekstbehandleren vil avgjøre hvordan bibliografier, fotnoter/sluttnoter, registre og
innholdsfortegnelser blir behandlet. Koder for Bibliografier, Fotnoter/Sluttnoter, Registre og
Innholdsfortegnelser er innbakt i filene som sendes til tekstbehandleren og samles derfor ikke opp i TMG når
utskriften sendes til en fil.
Dersom du skriver ut til en fil, kan du velge å inkludere bibliografier, sluttnoter, innholdsfortegnelse og
registre; imidlertid vil kun bibliografier og sluttnoter samles opp over mer enn én utskriftsjobb.
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NB: Fotnoter vil bli konvertert til sluttnoter hvis utskriften sendes til skjerm eller en skriver. Registre og
Innholdsfortegnelser blir ikke produsert før rapportene virkelig sendes til en fil, siden de trenger sidenummer.
Derfor, hvis du avbryter en rapport etter å ha forhåndsvist den, vil ingen Registre eller Innholdsfortegnelser
basert på denne rapporten eksistere (selv om Sluttnoter og Bibliografi kan).
Se nedenfor under ”Registre og Publiseringsverktøy: Innholdsfortegnelser” for mer informasjon.
Oppsamling av kilder som sluttnoter (Kumulative Sluttnoter)
Ved utskrift til skjerm eller til en skriver, kan kilder samles som sluttnoter over flere rapporter. Hvis du har
krysset av for Sluttnoter på fanen Kilder under Innstillinger for Rapportdefinisjon men ikke skriver ut en
Sluttnoterapport, vil vinduet Kumulative Sluttnoter dukke opp. Du kan velge å lagre (svar Nei) og fortsette
oppsamlingen av sluttnoter, eller å slette (svar Ja) og tømme sluttnotelista og starte på ny.
Dersom du velger å lagre, vil sluttnoter samle seg opp inntil du spesielt ber om en Sluttnoterapport. Se
nedenfor under ”Detaljer for hver rapport” for videre informajon om Sluttnoterapporten.
Oppsamling av en Bibliografi
Kilder må være slått på i Rapport Innstillinger: Kilder-fanen for at en Bibliografi skal samles opp. Se
nedenfor under ” Detaljer for hver rapport” for videre informasjon om Bibliografi rapporten.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Sources
9.2.7.6

Endnotes Bibliography

Cumulative Files

Notater

Notater som ikke er inkludert i en hendelsessetning kan skrives ut som fotnoter eller sluttnoter, innbakt eller
innbakt med parenteser.
(Fotnoter er imidlertid ikke tilgjengelig for utskrift til skjerm eller skriver, og ikke alle tekstbehandlere støtter
alle tilgjengelige innstillinger. Sjekk manualen for din tekstbehandler hvis du er i tvil.)
Hvis du velger å ha Notater skrevet ut som sluttnoter, kan de bli samlet opp over flere rapporter. Velger du
Ingen, vil verken fotnoter eller sluttnoter bli skrevet ut, ei heller vil notater bli innbakt i rapporten.
NB: Dette valget virker sammen med fanen Diverse for noen av rapportene, som for eksempel Person,
listeform. Innstillingene på Notater-fanen brukes kun på notater som ikke er inkludert i en hendelsessetning
([M]). Valget under fanen Diverse gjelder kun for notater som er inkludert i hendelsessetningen.
Kryss av for Unik hvis du ønsker at sluttnoter skal skrive ut hvert Notat kun èn gang.
Etterfølgende identiske Notater vil bli gitt samme sluttnotenummer som den første.
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Innstillinger for Notater i en Bokrapport:

NB: Hvis du velger denne innstilling for rapportene som skal sendes til en tekstbehandler, så vær klar over at
notater vil bli sendt som tekst. Det betyr at dersom du gjør endringer i rapporten etter at den er sendt til
tekstbehandleren, må du gjøre eventuelle endringer i sluttnotene manuelt. Du kan ikke oppdatere dem
automatisk i tekstbehandleren.
Kryss av for Ta med navnenotater hvis du vil inkludere Notater skrevet inn i Navn-hendelser. De vil bli
skrevet ut like etter navnet.
Kryss av for Ta med slektskapsnotater hvis du vil inkludere Notater skrevet inn i foreldre-barn
Slektskapsfelt når fokuspersonen er barnet. De vil bli skrevet ut like etter barnets primære navn.
Kryss av for Ta med notater fra bevitnede hendelser hvis du ønsker å inkludere Notatfelta i bevitnede
hendelser. Når valget er slått av, vil dette hindre at hendelsesNotater skrives som en fotnote/sluttnote/innbakt
note for hvert vitne. (For å unngå at Notatet skrives i Vitnesetningen, fjern referansen til [M] fra
Setningsstrukturen.)
Oppsamling av Notater som sluttnoter
Ved utskrift til skjerm eller skriver kan Notater samles opp som Sluttnoter over flere rapporter.
Når du skriver ut neste eller etterfølgende rapporter uten å ha skrevet ut Sluttnoterapporten, vil et
Kumulativ Sluttnote-vindu dukke opp. Du kan velge å Lagre og fortsette oppsamling av sluttnoter eller Slette
Sluttnotefilen og starte oppsamlingen på nytt. Hvis du velger å lagre, vil sluttnotene samles opp inntil du
spesielt ber om en Sluttnoterapport.
Se også avsnittet ovenfor om Kilder: Oppsamlingsfiler.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Memos

Cumulative Files

Memo
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9.2.7.7

Vedlegg (Multimediafiler)

De følgende funksjoner er kun tilgjengelige når du sender en fil til Word, WordPerfect eller HTML. Du kan
velge å inkludere bildefiler som Fotnoter, Sluttnoter, Innbakt (i teksten) eller Innbakt med parenteser.
Du kan velge å Ta med (eksport) interne bilder og Ta med eksterne bilder. Bruker du den siste muligheten
kan du også velge å kopiere de eksterne bildene til målmappen.
Velg Referanse fulle banenavn for å inkludere filbanen der bildet er lagret.
Når bilder er innbakt i teksten (Word 6 eller nyere, WordPerfect 6.1 eller nyere og HTML), kan du velge å
Sentrere personbilder. Det primære bildet i hver hovedgruppe vil da bli sentrert på sin egen linje over setningen
det tilhører.
I Bokrapporten gjelder dette også for primære bilder av hvert barn som ikke kommer igjen senere i
rapporten, og for hver ektefelle dersom ”Ta med hendelse for Ektefelle/Partner”er aktivert.
(Dette valget gjelder ikke for rapporten ”Etterkommere-Liste med innrykk”. ).
Velg Med bildetekst for å inkludere bildetekst med det sentrerte bildet. Bildeteksten er skrevet med samme
skrift som benyttes til Etiketter.
Du kan spesifisere for en person at enten Primærbildet eller Alle bilder som er knyttet til personen skal
inkluderes. Dersom det er knyttet til en person, vil bildet bli plassert rett etter den personens primære navn.
Eksklusjonsmarkører og Sensitivitets-parenteser vil fungere for vedlegg.
Rapportinnstillinger for Vedlegg/Bilder:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Exhibits

Add Exhibit

Exclude Information
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9.2.7.8

Register

Når du sender en rapport til en tekstbehandler fra TMG må du gjøre endel valg for å lage forskjellige
register. Du kan også velge om du vil ha Innrykk av under-overskrifter, telle antall referanser eller legge
registeret fast inn i filen. Den tekstbehandleren du velger må ha støtte for å lage Register. Når rapporten blir
sendt til en fil vil koder for registeret bli lagt inn i filen. Det er derfor ikke mulig å lage register for mer enn én
fil. Mange tekstbehandlere har muligheten til å koble opp flere filer inn imot en masterfil, og på den måten gi
deg mulighet for å lage et dokument med tilhørende register.
Rapportinnstillinger Register med et brukervalgt registeroppsett:

Det er tre typer register tilgjengelige; Personer, Stedsnavn og Ekteskap.
Personer
I Personregisteret kan du velge å sortere på etternavn eller fornavn eller ha et Kombinert register hvor
begge navn er med. Du kan også vise info om livslengde; (år - år), (dato-dato), (f. år - d. år) eller (f. dato – d.
Dato).
Aktiver Kombinert Register for å bruke det Kombinerte Registeret i Registerdelen.
Hak av for Bruk også Sorteringsmalen for å bruke sorteringsmalen i Navnestilen. Dersom både Kombinert
Register og Bruk også Sorteringsmalen er aktivert, vil hvert navn i teksten ligge to ganger i etternavnregisteret
dersom malene er forskjellige. Er det også er huket av for fornavn, vil disse også komme inn i registeret.
Aktiver Lag GENDEX-fil og det vil bli laget en file for ”GENDEX genealogical index” ved eksport til
HTML. Denne Gendex filen kan sendes til ”GENDEX genealogical index” for å bli inkludert i dette
registeret.
Stedsnavn
Stedsnavn vil bli sortert etter Kortform for stedsnavn, Stedsnavndetalj (L2), Bydel/Sogn (L3), Kommune
(L4), Fylke (L5) eller Land (L6). Aktiverer du valget Største elementet først, vil stedsnavnet med høyest
feltverdi bli plassert først. (f. eks L5, L4, L3)
Dersom denne verdien er aktivert vil et stednavn i registeret bli ført opp slik:
Sogn og Fjordane, Gaular, Sande
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Dersom den ikke er aktivert av vil det se slik ut:
Sogn og Fjordane, Sande, Gaular
Du kan også velge et kombinert register med både steds- og personnavn sammen.
Ekteskap
For ekteskap kan du sette inn et Brud- og/eller Brudgomregister eller et kombinert register. For angivelse av
tidspunkt for ekteskapet har du følgende valg: Ikke vis bryllupsdato, (År), (Dato), (g. År) eller (g. Dato).
Annet
Under Annet kan du velge Innrykk av under-overskrifter og Slå sammen alle registre.
Slå sammen alle registre
Dette valget vil slå sammen registrene for personer, stedsnavn og ekteskap til ett felles register. Dette er
nødvendig for tekstbehandlere som bare tillater ett register med maksimalt to nivå.
Merk: Noen tekstbehandlere mottar registerkoder fra TMG, men viser dem ikke direkte i dokumentet.
Dersom du har valgt å sette inn et register i rapporten, men det vises ikke, må du benytte tekstbehandlerens
egen metode for å sette inn registeret eller velge en annen visningsmodus som viser alle deler av dokumentet.
Lage stikkord for registeret
I tillegg til de stikkord som blir laget automatisk av TMG, kan du også lage sine egne. Den mest vanlige årsak
til å gjøre dette er dersom du har et navn eller et sted i et Notat som du ønsker å ha med i et register.
For å lage et stikkord til registeret, fulgt av den tekst du ønsker å ha med, skriver du:
[INDEX:]navn-på-register:nivå1:nivå2[:INDEX]
Eksempel:
[INDEX:]Stedsnavn:Drægebø:Gaular[:INDEX]
[INDEX:]Navn:Hanson:Jan[:INDEX]
Dersom registerfunksjonen er aktivert, vil denne koden plassere den valgte teksten i registeret. Fordi det som
tas med i Registeret på denne måten ikke er den virkelige verdien i teksten, kan den benyttes til å fokusere på
innholdet.
De følgende eksempler er funksjonelt like, teksten ” Hanson;Jan” blir sent til Registeret. I det siste eksemplet
blir etternavnet Hanson vist med fete bokstaver
Eksempel:
Jan [INDEX:] Hanson;Jan [:INDEX][BOLD:]Hanson[:BOLD] var en kraftig mann.
Registernivå
Det kan lages opptil tre registernivå ved hjelp av komma eller semikolon.

Eksempel:
Jan Hanson[INDEX:]Navn:Hanson,Jan[:INDEX] ble født på Drægebø,
Sande[INDEX:]Stedsnavn:Drægebø:Gaular[:INDEX]
Et kolon eller semikolon plasserer de forskjellige element i de tre nivåer. Et komma kan også benyttes, men
gir ikke linjeskift.

Eksempel:
[INDEX:]Adresse:Berganveien 268:Nøtterøy:Vestfold[:INDEX]
Gir følgende resultat i registeret:
Adresse
Berganveien 268
Nøtterøy
Vestfold
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Eksempel:
[INDEX:]Adresse:Berganveien 268, Nøtterøy:Vestfold[:INDEX]
Gir følgende resultat i registeret:
Adresse
Berganveien 268, Nøtterøy
Vestfold
Merk: Før du lager dine egne register, er det viktig å bestemme seg for hvordan registeret skal se ut når du er
klar til å lage rapporter. Hvis ikke vil dine register ikke stemme overens med dine tidligere valg.
Merk: Register blir ikke laget før du genererer rapporter som blir sendt som et dokument til en
tekstbehandler. Derfor vil en rapport som blir avbrutt før den er ferdig, ikke lage et et register.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Indexes Frequently Asked Questions
Available Format, Font, and Other Codes
9.2.7.9

Publiseringsverktøy

Rapportinnstillinger Publiseringsverktøy:

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelsen kan kun bli laget i én fil og kan ikke bli akkumulert fra flere rapporter. Når du er ferdig
til å skrive ut rapporten, sett inn en Innholdsfortegnelse i tekstbehandleren.
Kode synlig i teksten
Velg denne dersom du ønsker å se gjennom rapporten for å kontrollere Innholdsfortegnelsen i en foreløpig
rapport. Før den endelige rapporten skrives ut må denne tilbakestilles i tekstbehandleren. Det er altså i
tekstbehandleren at registeret settes inn og manipuleres. Tekstbehandleren leser de kodene som TMG har satt
inn i dokumentet og lager en Innholdsfortegnelse i dokumentet.
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Merk: Innholdsfortegnelsen blir ikke laget før rapporten er ferdig, slik at sidenummer vil bli riktig. Det vil
derfor ikke bli laget et register dersom en rapport blir avbrutt før den er ferdig laget. (Dette gjelder ikke for
Sluttnoter og Bibliografi)
Bibliografi
En Bibliografi er en alfabetisk oversikt over de kilder som blir referert i en eller flere rapporter. For
fortellende rapporter og slektstre vil en Bibliografi kunne bli akkumulert for så å bli skrevet ut i slutten av
rapporten.
Merk: Kilder må aktiveres fra Kildedelen av Rapportinnstillinger for å samle Bibliografiene. Se nedenfor i
kapittel Innstillinger for hver rapport, for nærmere informasjon om Bibliografirapporter.
9.2.7.10

Sorter etter

Rapportinnstillingsvinduet for Sortering av personer:

Klikk på radioknappen til venstre for å velge hvilke sorteringskriterium for personer. Omhandler rapporten
bare én person, er disse valg ikke tilgjengelige.
Personene kan sorteres etter Etternavn, Soundex Etternavn, Fornavn, Soundex Fornavn, Fødselsdato,
Dødsdato, Id-nummer og Referansefelt.
Dersom rapporten ikke er en direkte opplisting av personer, men f.eks ”Liste over Kilder”, vil andre
sorteringskriterier bli tilbudt. Se under Innstillinger for de enkelte rapporttyper for nærmere detaljer.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Sort By
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9.2.7.11 Hendelser

Rapportinnstillinger Hendelser for Familierapporten:

Dette skjermbildet vil variere etter hvilke rapport som lages. Nedenfor beskrives Familierapportens
innstillinger.
Hendelsestyper
Du kan velge Ingen, Alt/Alle eller et Utvalg av de Hendelsetyper du ønsker å ha med i rapporten.
Hendelser
Her kan du velge om du kun skal ha med Primærehendelsene, Alle varianter eller Alle hendelser og
bevitnede hendelser.
Hovedpersonavsnitt
Avgrens til FEDB-gruppe-hendelser
Ta med bare hendelsene Fødsel, Ekteskap, Død og Begravelse.
Ta med foreldre
Ta med informasjon om foreldre hvis de er kjent.
Isoler felleshendelser
Hvis dette valget gjøres, vil hendelser der både subjektet (valgt person) og ektefelle/partner er
hovedpersoner bli skrevet ut sammen etter subjektets informasjon.
Anta gift
Hvis dette valget gjøres, vil en hendelse Ekteskap mellom valgt person og ektefelle bli skrevet ut også om det
ikke er registrert noe ekteskap for dette paret.
Ektefelleavsnitt
Ta med hvis det mangler
Hvis ingen ektefelleinformasjon er tilgjengelig, vil det bli satt inn et blankt felt der hvor denne informasjonen
skulle ha kommet.
Avgrens til FEDB-gruppe-hendelser
Ta med bare hendelsene Fødsel, Ekteskap, Død og Begravelse.
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Ta med foreldre
Ta med informasjon om foreldre hvis de er kjent.
Tell barn
Hvis dette valget er krysset av, vil antall barn bli nevnt før informasjonen om de enkelte blir listet opp. Eks:
”Fire barn”.
Kjente barn
Hvis dette valget er avkrysset, vil det bli inkludert ordet ”kjente” i opplistingen. Eks: ”Fire kjente barn”.
Barneavsnitt
Avgrens til FEDB-gruppe-hendelser
Ta med bare hendelsene Fødsel, Ekteskap, Død og Begravelse.
Ta med deres ektefeller/partnere
Hvis dette valget er krysset av vil informasjon om ektefeller/partnere bli inkludert.
Ta med svigerfamilie
Hvis dette valget er krysset av vil informasjon om svigerforeldre bli inkludert.
Ta med barna deres
Er dette valget krysset av vil det bli inkludert informasjon om barnas barn.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Tags
9.2.7.12

Navn

Rapportinnstillinger Navn for Bokrapporten:

Personers navn
Du kan velge hvordan du vil at et navn skal skrives ut: Små bokstaver, Etternavn med store bokstaver, Store
bokstaver eller bare med KAPITÉLER.
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Tom navnetekst
TMG bruker normalt (--?--) som en erstatning for et ukjent/manglende navn. Dette kan endres her om
skulle du ønske dette, f.eks. til (ukjent) e.l.
Identifiseringsetiketter
Du kan velge om rapporten skal inneholde Id-nummer, innholdet av Referansefeltet, begge deler eller ingen
av disse. I tillegg kan det velges om datasett-Id skal legges til før personens Id-nummer.
Andre identifikatorer
Hvis rapporten inneholder mer enn én generasjon, f.eks: Anetavle, Etterkommere fortellende eller
Bokrapport, kan det velges at Generasjonsnummer skal skrives ut. Hvis valget Generasjonsnummer blir
krysset av får du også valget om å skive ut dette i Kursiv og om Referansegenerasjoner bakover skal tas med.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Names
9.2.7.13

Datoer

Du har flere valgmuligheter for datoformat i rapporter:
mm/dd/åååå
åååå.mm.dd
dd/mm/åååå
dd.mm.åååå
dd-mm-åååå
Mmm dd, åååå
MMM dd, åååå
dd Mmm åååå
dd MMM åååå

9/17/2002
2002.9.17
17/9/2002
17.9.2002
17-9-2002
Sep 17, 2002
SEP 17, 2002
17 Sep 2002
17 SEP 2002

Forhåndsvalgt format er dd Mmm åååå som er vanlig for slektsdata i USA.
PS: Det finnes ennå (når denne boka skrives) ikke et format som er nøyaktig likt det vanligste norske dd.
mmmmmmm åååå , men formatet dd.mm.åååå er også vanlig brukt i Norge.
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Rapportinnstillinger Datoer:

NB: Datoformatet som du velger for rapporter behøver ikke være det samme som formatet du velger for
skjermvisning via Fil >Innstillinger >Programinnstillinger >Generelt.
Hvis det er valgt en bokstavform for månedsvisning, kan du også velge å få skrevet månedsnavnet fullt ut i
mange rapporter ved å krysse av valget Måneder med fullt navn. Hvis du har valgt å inkludere ukedag i datoen
(ved å bruke [DD] i datofeltet, som beskrevet i Hjelp emnevariabler (Hendelsesetiketter)) og i vedleggskapitlet,
vil du ved å krysse av valget Måneder med fullt navn også få skrevet ut ukedagen fullt ut.
Enkelte rapporter gir også muligheten for å angi om og i hvilke form du eventuelt vil at levetida til enkelte
personer (f.eks. foreldre) skal angis.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Dates
9.2.7.14

Variables (Event Tags)

Stedsnavn

Du kan velge hvordan stedsnavn skal skrives ut ved å markere enten Bruk stedsnavnstiler, Bruk kort
stedsnavnfelt, eller Bruk valgte stedsnavnfelt. Valget Komma når mangler vil plassere et komma etter et
utskriftsfelt selv om dette er tomt. Hvis dette valget er krysset av, kan du også velge Fjern kommaer på
begynnelse og slutt.
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Rapportinnstillinger Stedsnavn for Bokrapporten:

Preposisjon
For å velge preposisjon som skal brukes i forkant av utskriftsfelt kryss av for På eller I. Blank kan også
velges, da vil det ikke bli brukt noen preposisjon.
Forkort U.S. statsnavn i rapporten
Dette valget skriver den offisielle kortversjon av statenes navn i USA. Det er lite aktuelt å bruke for norske
kommuner/fylker.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Places
Master Place List
9.2.7.15

Master Style List
Edit Place

Edit Place Style
Current Project Options: Other

HTML

Valgmulighetene under HTML-fanen er tilgjengelig bare hvis HTML er det valgte utskriftsfilformatet.
Brukere med kjennskap til HTML kan endre de forhåndssatte valgene på denne sida. Endringene som kan
gjøres gjelder for Innledning, Filoverskrift, Brødtekst samt Topptekst og Bunntekst.
Du kan velge om feltet Innledning skal brukes i stedet for sideoverskrift og sette antall overskriftsnivå for
sidetitler og undertitler.
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Rapportinnstillinger HTML:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: HTML
9.2.7.16

HTML Embedded Codes

Diverse

Rapportinnstillinger Diverse for Etterkommerrapport fortellende:

Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Hvis avkrysset, vil felt som har eksklusjonsmerke (-) i begynnelsen av feltet bli skrevet ut.
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Vis sensitive data
Hvis avkrysset vil også data markert som sensitivt med ({}) bli skrevet ut. Er valget Vis sensitive data krysset
av kan du også krysse av valget Med parentes for å få med {} på utskriften.
Fortellende rapporter
Unngå linjeskift (spesialtegn)
Tegnet for å unngå linjeskift er vanligvis et spesielt tegn som angir at et setningselement ikke skal deles når
tekst brytes opp for linjeskift. Du kan definere dette tegnet (normalt ASCII 32) selv ved å legge den inn her i
det angitte feltet. Ved å blanke denne feltet vil du få tilbake forhåndssatt valg i programmet. (ASCII 32).
Et ikke-brytende tegn kan legges inn i alle Notat felt eller setninger ved å høyreklikke og velge Mellomrom
som ikke bryter fra høyreklikkmenyen.
Mellomrom mellom setninger
Du kan sette opp antall mellomrom som skal brukes mellom setninger ved å justere valget Mellomrom
mellom setninger. På skrivemaskiner var det vanlig med to tegns mellomrom, mens settemaskiner bruker ett.
Mange fortrekker fortsatt å bruke to tegn i setningsmellomrom selv om ”settemaskin”-skrifter nå brukes av
dataprogram.
Annet
Aktuelle valg her er ikke de samme for de forskjellige rapportene, se Rapportinnstillinger for den enkelte
rapport.
Ny side før hver hovedperson
Kryss av dette valget for å få et sideskift før hver ny hovedperson.
FEDB hvis mangler
Hvis dette valget krysses av vil manglende Fødsels-, Ekteskaps-, Døds- og Begravelseshendelser bli angitt.
Åpne felt for manglende data
Hvis dette valget blir krysset av vil et blankt felt bli skrevet ut der hvor det eventuelt skulle befinne seg
tomme felt. Dette kan være nyttig i de tilfeller der rapporten skal brukes videre som et arbeidsark.
Legg inn setnings[M]erknad
Hvis dette valget er krysset av vil notater bli bakt inn i rapporten hvis setningen i denne hendelsen
innkluderer notat feltet.
NB: Dette valget fungerer i sammenheng med valg som er gjort under Notaterfanen for denne rapporten.
Hvis valget er satt for å legge inn notater vil alle notater skrives ut uavhengig av dette valget og også uavhengig
av om [M] koden var brukt i hendingens setning. Hvis ingen av disse valgene er satt vil ikke notater bli lagt til
selv om [M] koden var brukt i hendelsens setning.
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Hvis dette valget er krysset av vil alle navn og hendelsesetiketter (unntatt primærnavnet) for personer med
LIVING=Y eller ? bli utelatt. De vil bli erstattet med en standard setning: [P] ”lever fortsatt”. Denne setningen
kan endres av bruker i valget Levende-tekst.
Asterisk (*) viser primærhendelser
I familierapporten er asterisk (*) brukt til å indikere primærhendelser. For å bruke kolon i stedet fjernes
haken ved dette valget.
Roller
Hak av dette valget får å skrive ut rolleetiketten i stedet for standardetiketten. (hvis roller er brukt)
Gjenta duplikatlinjer
Hvis søskenbarn inngår ekteskap vil det bli duplikater i tidligere generasjoner. Forhåndsvalget er å vise en
kryssreferanse ved det første tilfellet av dette. Du kan krysse av for å tillate at den samme ane forekommer flere
steder i rapporten.
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Beskjære for skriver
Hvis dette valget er krysset av vil linjer bli kuttet slik at det kun er informasjon fra én person per linje.
Følg bare etternavn
Hvis dette valget er krysset av vil bare linjer inneholdende samme familienavn som fokus bli inkludert.
Foreldre
Bare primære
Hvis valget er krysset av vil bare den primære formen av foreldrenes navn bli skrevet ut.
Alle varianter
Hvis dette er valgt vil alle varianter av foreldrenes navn bli skrevet ut.
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9.2.8

RAPPORTTYPER, alle 32 standardtyper

På de etterfølgende sidene gis en generell beskrivelse av hver rapporttype, av de forskjellige brukervalgbare
innstillinger av rapporten, eksempel på skjermbilder fra rapportoppsett og eksempel på samtlige rapporter.
Eksempel på en grafisk rapport - Timeglass

Kong Harald m/ektefelle Sonja er sentrum i Timeglasset, med Haralds aner til høyre og ekteparets etterkommere
til venstre. Se detaljer om rapporten i eget avsnitt nedenfor.

Eksempel på en grafisk rapport - Anetre med rammer

Utgangspersonen nederst, med 4 anegenerasjoner oppover. Anenes søsken er også tatt med, dette er valgfritt.
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9.2.8.1

Anetavle

Anetavlerapporten inneholder informasjon om forfedrene til en person. Dens fortellende form tillater at
mer informasjon kan bli lagt til enn i Stamtavlerapporten (se denne). Rapporten produseres i avsnittsform med
setningsstruktur.
En Anetavlerapport har sitt eget nummereringssystem. Utgangsperson har Anenummer 1, hver far i
rapporten har et nummer som er dobbelt så stort som hans barn. Hver mor i rapporten har et nummer
dobbelt så stort som hennes barn pluss 1. Derfor er startpersonens far alltid nr2, farfar er nr4, farmor er nr5
o.s.v.
Rapportinnstillinger Generelt for rapporten Anetavle:

Rapportinnstillingsvinduet for Anetavle tillater presis tilpassing av utskriftsformatet for rapporten. Valgene
som blir satt blir deretter lagret sammen med rapporten for framtidig gjenbruk. Du oppfordres til å
eksperimentere med de enkelte valgmuligheter for å finne et rapportoppsett du er tilfreds med i de forskjellige
sammenhenger.
NB: En Anetavlerapport støtter maksimum 250 generasjoner.
Skjermbildet for Rapportinnstillinger til Anetavle har femten faner:
Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Kilder, Notater, Vedlegg, Register, Publiseringsverktøy,
Sorter etter, Hendelser, Navn, Datoer, Stedsnavn, HTML samt Diverse.
For mer detaljer om de aktuelle temaene, se kapitlet Rapportinnstillinger foran.
Unntak for denne rapporttypen er beskrevet under:
Generelt
I tillegg til valgmulighetene beskrevet over kan du spesifisere antall generasjoner som skal rapporteres.
Diverse
Følgende valgmuligheter er beskrevet foran under kapitlet Rapportinnstillinger: Diverse da disse er felles for
flere rapport typer:
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Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Annet
Fortellende rapporter
Ny side før hver hovedperson
Åpne felt for manglende data
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Gjenta duplikatlinjer
I tillegg har denne rapporten følgende muligheter:
Ta med ukjente personer
Kryss av dette valget hvis rapporten skal vise antall manglende personer. Dette kan være ønskelig skal
rapporten brukes videre i et arbeidsdokument.
Utskrift i kolonner
Kryss av for dette valget for å få rapporten skrevet ut i kolonneform i stedet for den fortellende formen.
Hvis denne formen blir valgt blir det ikke lagt til noen preposisjon før navnefelt selv om på eller i er valgt under
Stedsnavnfanen.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Ahnentafel Rapport
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Eksempel på rapporten Anetavle:
Rapporten skrevet ut i fortellende form:

Anetavle for Maud Angelica Behn
--- 1. generasjon --1. MAUD ANGELICA1 BEHN1,1,1 ble født 29.4.2003 i Rikshospitalet, Oslo; veide 3516 gram og var 50 cm
lang.2,3 Hun ble døpt den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.2
--- 2. generasjon --2. ARI2 BEHN1,1,1 og MÄRTHA LOUISE ble forlovet den 13.12.2001.2 Han giftet seg med MÄRTHA
LOUISE, datter av HARALD V og SONJA HARALDSEN, den 24.5.2002 Nidaros Domkirke, Trondheim.1,2
3. MÄRTHA LOUISE2 ble født 22.9.1971 i Rikshospitalet, Oslo. Ved en Grunnlovsendring er Prinsessen
arveberettiget til tronen, men som en overgangsordning ble det bestemt at mann går foran kvinne for dem
som er født før 1990.2 Hun og ARI BEHN ble forlovet den 13.12.2001.2 Hun giftet seg med ARI BEHN,
sønn av OLAV BJØRSHOL og MARIANNE SOLBERG BEHN, den 24.5.2002 Nidaros Domkirke,
Trondheim.1,2
--- 3. generasjon --4. OLAV3 BJØRSHOL1,1,1
5. MARIANNE3 SOLBERG BEHN1,1
6. HARALD V3 ble født 21.2.1937 i Skaugum, Asker.4,2 Han og SONJA HARALDSEN ble forlovet i .3.1968
Oslo.2 Han giftet seg med SONJA HARALDSEN, datter av KARL AUGUST HARALDSEN og DAGNY
ULRICHSEN, den 29.8.1968 Oslo domkirke, Oslo.2
7. SONJA3 HARALDSEN ble født 4.7.1937 i Oslo.2 Hun og HARALD V ble forlovet i .3.1968 Oslo.2 Hun
giftet seg med HARALD V, sønn av OLAV V og MÄRTHA, den 29.8.1968 Oslo domkirke, Oslo.2
--- 4. generasjon --...................forts...
Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, HTML, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Anetavle:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.
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Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)
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Eksempel på rapporten Anetavle:
Rapporten skrevet ut i Kolonneform:

Anetavle for Märtha Louise
--- 1. generasjon --1. MÄRTHA LOUISE
Fødsel*
Forlovelse:
Ekteskap*
Vitne:

22.09.1971
13.12.2001
24.05.2002
02.07.2003

Rikshospitalet, Oslo.
ARI BEHN
ARI BEHN; Nidaros Domkirke, Trondheim.
Vitne; Dåp; MAUD ANGELICA BEHN;
Slottskapellet, Oslo.

--- 2. generasjon ---

2. HARALD V
Fødsel*
Forlovelse:
Ekteskap*
Vitne:

21.02.1937
.03.1968
29.08.1968
02.07.2003

Skaugum, Asker.
SONJA HARALDSEN; Oslo.
SONJA HARALDSEN; Oslo domkirke, Oslo.
Vitne; Dåp; MAUD ANGELICA BEHN;
Slottskapellet, Oslo.

3. SONJA HARALDSEN
Fødsel*
Forlovelse:
Ekteskap*
Vitne:

04.07.1937
.03.1968
29.08.1968
02.07.2003

Oslo.
HARALD V; Oslo.
HARALD V; Oslo domkirke, Oslo.
Vitne; Dåp; MAUD ANGELICA BEHN;
Slottskapellet, Oslo.

--- 3. generasjon --4. OLAV V
Fødsel*
Ekteskap*
Død*
5. MÄRTHA
Fødsel*
Ekteskap*
Død*
Begravelse*
6. KARL AUGUST HARALDSEN
Fødsel*
Ekteskap*
Død*

02.07.1903
21.03.1929
17.01.1991
28.03.1901
21.03.1929
05.04.1954
21.04.1954

. .1889
. .1920
. .1959

Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia.
MÄRTHA; Vår frelsers krk., Oslo.
Kongsseteren, Oslo.
Stockholm.
OLAV V; Vår frelsers krk., Oslo.
Oslo.
Det kongelige gravkapell, Akershus slott,
Oslo.

DAGNY ULRICHSEN; Skien.

2. utgave september 2005

9:272

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
7. DAGNY ULRICHSEN
Fødsel*
Ekteskap*
Død*

25.05.1898
. .1920
15.10.1994

Skien.
KARL AUGUST HARALDSEN; Skien.
Diakonhjemmet, Oslo.

--- 4. generasjon --8. HAAKON VII
Fødsel*
Ekteskap*
Død*

03.08.1872
22.07.1896
21.09.1957

Charlottenlund slott, Danmark.
MAUD; Buckingham Palace, London,
Storbritannia.
Oslo.

....osv....
Eksemplet ovenfor viser alle navn med små KAPITÉLER,
som er ett av flere skrifttypevalg for navn.
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9.2.8.2

Anetavle - direktelinje

Rapporten Anetavle – direktelinje er en avlegger av Anetavlerapporten foran, og den inneholder bare den
direkte linje fra en person til en stamfar/-mor. For å sette opp dette forholdet skrives Id-nummeret for to
personer i ”første person”- og ”andre person”-feltet. Bruk F2 tasten eller klikk på kikkertikonet ved feltet for å
få opp Søkelista hvis ikke Id-nummeret er kjent.
Alle muligheter for denne rapporten er de samme som for Anetavlerapporten over, med unntak av at det
ikke er noe behov for ett Sorter_etter-valg, som derfor er utelatt.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Ahnentafel - Direct Line Report

Rapportdefinisjonsvindu for Anetavle - direktelinje mellom Haakon VII og Maud Angelica:
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Eksempel på rapporten Anetavle direktelinje:
Anetavle mellom Maud Angelica Behn og Haakon VII
--- 1. generasjon --1. MAUD ANGELICA1 BEHN1,1,1 ble født 29.4.2003 i Rikshospitalet, Oslo; veide 3516 gram og
var 50 cm lang.2,3 Hun ble døpt den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.2
--- 2. generasjon --3. MÄRTHA LOUISE2 ble født 22.9.1971 i Rikshospitalet, Oslo. Ved en Grunnlovsendring er
Prinsessen arveberettiget til tronen, men som en overgangsordning ble det bestemt at mann
går foran kvinne for dem som er født før 1990.2 Hun og ARI BEHN ble forlovet den
13.12.2001.2 Hun giftet seg med ARI BEHN, sønn av OLAV BJØRSHOL og MARIANNE
SOLBERG BEHN, den 24.5.2002 Nidaros Domkirke, Trondheim.1,2 Hun og HARALD V,
SONJA HARALDSEN, og ARI BEHN var til stede ved dåpen av MAUD ANGELICA BEHN den
2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.2
--- 3. generasjon --6. HARALD V3 ble født 21.2.1937 i Skaugum, Asker.4,2 Han og SONJA HARALDSEN ble
forlovet i .3.1968 Oslo.2 Han giftet seg med SONJA HARALDSEN, datter av KARL AUGUST
HARALDSEN og DAGNY ULRICHSEN, den 29.8.1968 Oslo domkirke, Oslo.2 Han og SONJA
HARALDSEN, MÄRTHA LOUISE, og ARI BEHN var til stede ved dåpen av MAUD ANGELICA
BEHN den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.2
--- 4. generasjon --12. OLAV V4 ble født 2.7.1903 i Appleton House, Sandringham, Norfolk, Storbritannia.5 Han
giftet seg med MÄRTHA, datter av CARL og INGEBORG, den 21.3.1929 Vår frelsers krk.,
Oslo.4 Han døde den 17.1.1991 Kongsseteren, Oslo, 87 år gammel.6
--- 5. generasjon --24. HAAKON VII5 ble født den 3.8.1872 Charlottenlund slott, Danmark.7 Han giftet seg med
MAUD den 22.7.1896 Buckingham Palace, London, Storbritannia. Han døde den 21.9.1957
Oslo 85 år gammel.4

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
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9.2.8.3

Anetre med rammer (grafisk)

Se detaljer om oppsett o.a. nedenfor under Visual Chartform.
Eksempel på rapporten Anetre med rammer (nedenfra og oppover):

Denne grafiske rapporten (og de etterfølgende grafikkrapportene) er eksportert fra TMG til BMP-format og
satt inn her i Word som en bildefil.
Det kan velges fritt opptil 9 linjer med personopplysninger i hver ramme. Rammenes størrelse og
rammekanter kan brukerstyres i stor grad, og evt. flyttes manuelt etter at rapporten er produsert.
Eksempel på rapporten Anetre med rammer (venstre mot høyre):

Antall opplysninger om hver person inne i rammene er satt til kun "Levetid år-år" for å få plass til flest mulig
personer på ett ark.
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Eksempel på rapporten Anetre med rammer (aner m/søsken, venstre mot høyre):

Hver ane har her også sine søsken med i egne rammer.

Rapportene nedenfor er produsert i formatet nedenfra_og_oppover, som gir mye større bredde men
mindre høyde. De egner seg best som plakater, og ikke i ei slektsbok.
Eksempel på rapporten Anetre med rammer (nedenfra og oppover):

Eksempel på rapporten Anetre med rammer (med søsken, nedenfra og oppover):
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Anetre med rammer har et valg "Overlappende generasjoner":

Forhåndsvisning av deler av et vanlig anetre:

Her er anegenerasjonene som standard plassert i hver sin kolonne i treet.
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Forhåndsvisning av samme anetre som foran med valget ”Overlappende generasjoner:

Dette treet blir smalere men med større høyde enn standardversjonen vist foran.
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9.2.8.4

Kontroll

Kontrollrapporten, som også kan beskrives som en rapport for sjekk av rimelighet i data, søker gjennom et
utvalg av personer etter brukerdefinerte data som kan indikere mulige feil eller unøyaktigheter i de registrerte
data.
Skjermbildet for Rapportinnstillinger Kontrollrapport har åtte faner:
Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Register, Publiseringsverktøy, Sorter etter, Navn og Diverse.
Mange mulige brukerinnstillinger for Kontrollrapporten:

For mer detaljer se de aktuelle emnene foran under Rapportinnstillinger.
Unntak for denne rapport-typen er beskrevet under.
Diverse
Fødsel
Du kan velge et aldersområde for mor og far. Hvis dette er avkrysset vil programmet rapportere alle
personer med registrert fødseldato utenfor disse tidsrammene. Det samme kan kontrolleres for personer med
registrert fødselsdato etter registrert dødsdato for personen eller for foreldre. Likeså for fødsel registrert etter
hendelser som ikke har med fødsel å gjøre.
Død
Hvis disse fire kriteriene er avkrysset, vil alle personer bli med i rapporten hvis deres registrerte dødsdato er
etter en gitt alder ( bestemt av bruker), etter begravelse, før hendelser som ikke har med død å gjøre, eller hvis
deres Levende-flagg ikke er satt til N.
Annet
Hvis disse fem kriteriene er avkrysset vil programmet rapportere personer som lever etter en brukergitt
alder, er gift før en gitt alder, eller som har mer enn et gitt antall barn. Det er angitt forhåndsverdier for alle
kriterier, men det er fullt mulig å justere disse til å passe inn i de kriteriene som brukeren vil ha. Du kan også
merke av at bare nøyaktige år skal evalueres. I så fall vil upresise hendelser, f.eks: ”før 1900” ikke bli evaluert.
NB: Bare primære hendelser blir tatt med i evaluering for denne rapport typen.
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Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Audit Report

Eksempel på rapporten Kontroll:
Kontrollrapport for Alle personer
Margrethe Hansen (60)
Død etter å ha fylt 100 år.
Oline Christine Meldahl (290)
Født etter at faren var 60 år gammel.
Margrethe Haussman (409)
Født etter at faren var 60 år gammel.
Fredrik Nilssen (6)
Død etter begravelsen.
Ingvild Mortensen (7)
Død etter begravelsen.
Finn Kanthaugen (8)
Død etter begravelsen.
--- Sammendrag --240 personer testet
6 personer hadde feil.

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
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9.2.8.5

Bibliografi

En bibliografi er en alfabetisk opplisting av kilder som er referert i en eller flere rapporter. For fortellende
rapporter og grafiske slektstre kan en bibliografi bli akkumulert for å bli skrevet ut på slutten av rapporten.
NB: Valget for Kilder må være krysset av i fanen for Kilder i Rapportinnstillinger for at en bibliografi skal
kunne akkumuleres. For å aktivere en bibliografi, kryss av for Bibliografi under fanen for Publiseringsverktøy
på Rapportinnstillingssiden for den aktuelle rapporten. Velger du en skriver for utskrift vil bibliografien
akkumulere inntil du velger en utskrift fra Bibliografi fra Rapportmenyen. Da vil hver kilde bli sortert alfabetisk
og skrevet ut. Hver kilde vil bli formatert i henhold til spesifikasjonene som er gitt for kildedefinisjonsoppsettet
for den enkelte kilde.
Ved utskriving av påfølgende rapporter vil en melding om akkumulert bibliografi bli vist med spørsmål om
de akkumulerte dataene skal slettes. Svar [Ja] eller [Nei].
NB: Dette gjelder bare i de tilfeller der data sendes til skriver og ikke når data sendes til fil. Ved å skrive en
bibliografi til en fil brukes reglene til den aktuelle tekstbehandleren slik at bibliografier ikke vil akkumulere over
flere rapporter.
Rapportinnstillingsvinduet for Bibliografirapport har tre faner:
Generelt, Sideinnstillinger og Skrifttyper.
For videre detaljer, se de aktuelle temaene foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Unntak for denne rapporttypen er gitt under:
Generelt
De eneste valgene her er for Rapporttittel og Utskriftsspråk.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Bibliography Source Definition

Report Options: Sources Cumulative Files

Eksempel på rapporten Bibliografi:
Bibliografi
Almanakk-komitéen, Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 1993., (Oslo:
Almanakkforlaget, sept. 1992).
Dagbladet, Oslo.
Hvem Hva Hvor, Aftenpostens oppslagsverk, (Oslo: Aftenposten).
Kongefamiliens internettside. www.slottet.no.
Møst, Annemor. OLAV V, 30 år på tronen. Oslo: Schibsted.
Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
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9.2.8.6

Etterkommertre med rammer (grafisk)

Se detaljer om rapportoppsett o.a. nedenfor under Visual Chartform.
Etterkommertre for kong Haakon (ovenfra og nedover):

Etterkommertre for kong Haakon (venstre til høyre):
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Etterkommertre med rammer, venstre-til-høyre, har et alternativt oppsett "fossefall":

Fossefalloppsettet gir denne typen etterkommerrapport:
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9.2.8.7

Etterkommere - Liste, med innrykk

Etterkommere - Liste med innrykk er en rapport som presenterer etterkommerne av en valgt person i Listeeller tabellform.
Rapportinnstillinger tillater stor grad av tilpassing av rapporten. Alle valg blir lagret med rapporten for
framtidig bruk. Du oppfordres til å eksperimentere for å finne en stil du liker.
Det er totalt tretten faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Kilder, Notater, Register,
Publiseringsverktøy, Sorter etter, Hendelser, Navn, Datoer, Stedsnavn samt Diverse.
Vinduet Rapportinnstillinger Diverse:

For videre detaljer, se foran under de aktuelle temaene i kapitlet Rapportinnstillinger.
Unntak for denne raporttypen er gitt under:
Generelt
I tillegg til valgene gitt under Rapportinnstillinger: Generelt foran, kan du spesifisere antall generasjoner
(opp til 250) som skal inkluderes.
Hendelser
De eneste valg er Fødsel, Ekteskap, Død og Begravelse.
Diverse
De følgende valgene er beskrevet foran under kapitlet Rapportinnstillinger: Diverse da de er felles for
mange av rapporttypene:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Annet
Ektefeller/partnere
Ukjente Ektefeller/partnere
Gjenta duplikatlinjer
Åpne felt for manglende data
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Beskjære for skriver
Følg bare etternavn
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Sortere barn
Barn vil bli skrevet ut i den orden som er satt av BIRTH ORDER-flagget (FØDT REKKEFØLGE). Hvis
det ikke er satt noen verdi for dette flagget, vil fødselsdato bli brukt hvis denne er kjent.
Hvis det er enkelte barn som har verdi for BIRTH ORDER mens andre ikke har, vil sortering først skje
etter BIRTH ORDER fulgt opp av sortering etter fødselsdato.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Descendant Indented Chart

BIRTH ORDER Flag

Report Options: Fonts
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Eksempel på rapporten Etterkommere - Liste med innrykk
Haakon VII (5), f. 03.08.1872 Charlottenlund slott, d. 21.09.1957 Oslo
+Maud (8), f. 26.11.1869 Marlborough House, London, g. 22.07.1896 Buckingham Palace, .....
└── Olav V (6), f. 02.07.1903 Appleton House, Sandringham, Norfolk, d. 17.01.1991 ....
+Märtha (7), f. 28.03.1901 Stockholm, g. 21.03.1929 Vår frelsers krk., Oslo, d. 05.04.1954 ..
├── Ragnhild (9), f. 09.06.1930 Slottet, Oslo
│ +Erling Sven Lorentzen (17), f. 28.01.1923 Ullern, g. 15.05.1953 Asker krk., Oslo
│ ├── Haakon Lorentzen (19), f. 23.08.1954 Oslo
│ │ +Martha Freitas (22), f. . .1959
│ │ └── Olav Alexander Lorentzen (23), f. . .1985
│ ├── Ingeborg Lorentzen (18), f. . .1957
│ │ +Paulo Ribeiro (21), f. . .1956
│ └── Ragnhild Alexandra Lorentzen (20), f. . .1968
├── Astrid (10), f. 12.02.1932 Solbakken, Skøyen, Oslo
│ +Johan Martin Ferner (11), f. 22.07.1927, g. 12.01.1961
│ ├── Cathrine Johansen Ferner (16), f. . .1962
│ ├── Benedikte Ferner (15), f. . .1963
│ ├── Alexander Ferner (14), f. . .1965
│ ├── Elisabeth Ferner (13), f. . .1969
│ └── Carl-Cristian Ferner (12), f. . .1972
└── Harald V (1), f. 21.02.1937 Skaugum, Asker
+Sonja Haraldsen (2), f. 04.07.1937 Oslo, g. 29.08.1968 Oslo domkirke, Oslo
├── Märtha Louise (4), f. 22.09.1971 Rikshospitalet, Oslo
│ +Ari Behn (61), g. 24.05.2002 Nidaros Domkirke, Trondheim
│ └── Maud Angelica Behn (62), f. 29.04.2003 Rikshospitalet, Oslo
└── Haakon Magnus (3), f. 20.07.1973 Rikshospitalet, Oslo
+Mette-Marit Tjessem Høiby (60), f. 19.08.1973 Kristiansand, g. 25.08.2001
Linjer er satt opp slik at de kuttes automatisk for å opprettholde kun 1 linje per person.
Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Etterkommerrapporten:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)
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9.2.8.8

Etterkommere - Liste, fortellende med innrykk

Rapporten Etterkommere - Liste, fortellende med innrykk gir informasjon om alle etterkommere etter en
eller flere valgte personer.
Rapporten er lik Etterkommertre med rammer, men gir i tillegg muligheten til å velge de forskjellige
hendelsestyper som ønskes tatt med, samt å produsere rapporten som en serie av innrykkede avsnitt i
setningsform. Ektefeller er lagt inn i avsnitt med direkte etterkommere.
Rapportinnstillingsvinduet for Etterkommere - Liste, fortellende med innrykk gir mulighet for å skreddersy
utskriftsformatet. Valg som blir gjort blir lagret med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til å
eksperimentere med disse mulighetene for å finne et format som passer.
Det er fjorten faner på vinduet rapportinnstillinger: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Kilder, Notater,
Vedlegg, Register, Publiseringsverktøy, Sorter etter, Hendelser, Navn, Datoer, Stedsnavn samt Diverse.
For mer detaljer se foran under de aktuelle emner under kapitlet Rapportinnstillinger.
Unntak for denne rapport typen er beskrevet under:
Generelt
I tillegg til valgmulighetene beskrevet foran under Rapportinnstillinger: Generelt kan brukeren spesifisere
antall generasjoner som skal rapporteres. Du kan også spesifisere hvilket nummereringssystem som skal
benyttes, og om nummer skal skrives ut med uthevet skrift.
De enkelte valg er: Chicago stilmanual, MLA-håndbok, Henry-nummer, Modifiserte Henry-nummer,
d`Aboville-system.
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Rapportinnstillinger - Generelt:

Diverse
Følgende valgmuligheter er beskrevet under kapitlet Rapportinnstillinger: Diverse, siden disse er felles for
flere typer rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Annet
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Tom linje foran hver ny person
Sortere barn
Barn vil bli skrevet ut i den orden som er satt av BIRTH ORDER-flagget (FØDT REKKEFØLGE). Hvis
det ikke er satt noen verdi for dette flagget, vil fødselsdato bli brukt hvis denne er kjent.
Hvis det er enkelte barn som har verdi for BIRTH ORDER mens andre ikke har vil sortering først skje
etter BIRTH ORDER fulgt opp av sortering etter fødselsdato.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Descendant Indented Narrative

BIRTH ORDER Flag
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Eksempel på rapporten Etterkommere - Liste, fortellende med innrykk
Nummerering av etterkommere: Chicago stilmanual
Fortellende etterkommerrapport om Maud
I. Maud1 ble født 26.11.1869 i Marlborough House, London, Storbritannia. Hun giftet seg med Haakon
VII den 22.7.1896 Buckingham Palace, London, Storbritannia. Hun døde den 20.11.1938 London,
Storbritannia, 68 år gammel. Hun ble begravet den 8.12.1938 Akershus festning.
A. Olav V2 ble født 2.7.1903 i Appleton House, Sandringham, Norfolk, Storbritannia. Han giftet seg
med Märtha, datter av Carl og Ingeborg, den 21.3.1929 Vår frelsers krk., Oslo. Han døde den
17.1.1991 Kongsseteren, Oslo, 87 år gammel.
1. Ragnhild3 ble født 9.6.1930 i Slottet, Oslo. Hun giftet seg med Erling Sven Lorentzen den
15.5.1953 Asker krk., Oslo.
a) Haakon4 Lorentzen giftet seg med Martha Freitas. Han ble født 23.8.1954 i Oslo.
(1) Olav Alexander5 Lorentzen ble født 1985.
b) Ingeborg4 Lorentzen giftet seg med Paulo Ribeiro. Hun ble født 1957.
c) Ragnhild Alexandra4 Lorentzen ble født 1968 i Brazil.
2. Astrid3 ble født 12.2.1932 i Solbakken, Skøyen, Oslo. Hun giftet seg med Johan Martin
Ferner den 12.1.1961.
a) Cathrine4 Johansen Ferner ble født 1962.
b) Benedikte4 Ferner ble født 1963.
c) Alexander4 Ferner ble født 1965.
d) Elisabeth4 Ferner ble født 1969.
e) Carl-Cristian4 Ferner ble født 1972.
...forts. neste side....
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3. Harald V3 ble født 21.2.1937 i Skaugum, Asker. Han og Sonja Haraldsen ble forlovet i
.3.1968 Oslo. Han giftet seg med Sonja Haraldsen, datter av Karl August Haraldsen og
Dagny Ulrichsen, den 29.8.1968 Oslo domkirke, Oslo. Han og Sonja Haraldsen, Märtha
Louise, og Ari Behn var til stede ved dåpen av Maud Angelica Behn den 2.7.2003
Slottskapellet, Oslo.
a) Märtha Louise4 ble født 22.9.1971 i Rikshospitalet, Oslo. Ved en Grunnlovsendring er
Prinsessen arveberettiget til tronen, men som en overgangsordning ble det bestemt at mann
går foran kvinne for dem som er født før 1990. Hun og Ari Behn ble forlovet den
13.12.2001. Hun giftet seg med Ari Behn, sønn av Olav Bjørshol og Marianne Solberg
Behn, den 24.5.2002 Nidaros Domkirke, Trondheim. Hun og Harald V, Sonja
Haraldsen, og Ari Behn var til stede ved dåpen av Maud Angelica Behn den 2.7.2003
Slottskapellet, Oslo.
(1) Maud Angelica5 Behn ble født 29.4.2003 i Rikshospitalet, Oslo; veide 3516 gram
og var 50 cm lang. Hun ble døpt den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
b) Haakon Magnus4 ble født 20.7.1973 i Rikshospitalet, Oslo. Han og Mette-Marit
Tjessem Høiby ble forlovet den 1.12.2000. Han giftet seg med Mette-Marit Tjessem
Høiby den 25.8.2001.

Tilgjengelige stiler for nummerering av etterkommere er vist samlet nedenfor:
(alle hendelser er skrudd av i disse eksemplene)
Stil: Chicago stilmanual

I. Haakon VII1
A. Olav V2
1. Ragnhild3
a) Haakon4 Lorentzen
(1) Olav Alexander5 Lorentzen
b) Ingeborg4 Lorentzen
c) Ragnhild Alexandra4 Lorentzen
2. Astrid3
a) Cathrine4 Johansen Ferner
b) Benedikte4 Ferner
c) Alexander4 Ferner
d) Elisabeth4 Ferner
e) Carl-Cristian4 Ferner
3. Harald V3
a) Märtha Louise4
(1) Maud Angelica5 Behn
b) Haakon Magnus4
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Stil: MLA-håndbok
(MLA Handbook for Writers of Research Papers, Gibaldi+Franklin)
I. Haakon VII1
A. Olav V2
1. Ragnhild3
a. Haakon4 Lorentzen
(1) Olav Alexander5 Lorentzen
b. Ingeborg4 Lorentzen
c. Ragnhild Alexandra4 Lorentzen
2. Astrid3
a. Cathrine4 Johansen Ferner
b. Benedikte4 Ferner
c. Alexander4 Ferner
d. Elisabeth4 Ferner
e. Carl-Cristian4 Ferner
3. Harald V3
a. Märtha Louise4
(1) Maud Angelica5 Behn
b. Haakon Magnus4
Stil: Henry-nummer
Haakon VII1
1 Olav V2
11 Ragnhild3
111 Haakon4 Lorentzen
1111 Olav Alexander5 Lorentzen
112 Ingeborg4 Lorentzen
113 Ragnhild Alexandra4 Lorentzen
12 Astrid3
121 Cathrine4 Johansen Ferner
122 Benedikte4 Ferner
123 Alexander4 Ferner
124 Elisabeth4 Ferner
125 Carl-Cristian4 Ferner
13 Harald V3
131 Märtha Louise4
1311 Maud Angelica5 Behn
132 Haakon Magnus4
Stil: Modifiserte Henry-nummer
Samme som Henry ovenfor, men fom. tiende generasjon brukes bokstaver i stedenfor tall i
parentes: (10).
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Stil: d`Aboville-system
Haakon VII1
1 Olav V2
1.1 Ragnhild3
1.1.1 Haakon4 Lorentzen
1.1.1.1 Olav Alexander5 Lorentzen
1.1.2 Ingeborg4 Lorentzen
1.1.3 Ragnhild Alexandra4 Lorentzen
1.2 Astrid3
1.2.1 Cathrine4 Johansen Ferner
1.2.2 Benedikte4 Ferner
1.2.3 Alexander4 Ferner
1.2.4 Elisabeth4 Ferner
1.2.5 Carl-Cristian4 Ferner
1.3 Harald V3
1.3.1 Märtha Louise4
1.3.1.1 Maud Angelica5 Behn
1.3.2 Haakon Magnus4
Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)

9.2.8.9

Statistisk fordeling av personer

Rapporten Statistisk fordeling av personer viser oversikt over fordelingen av personer i datasettet ved
opptelling av f.eks. antall ektefeller eller barn.
Rapportinnstillingsvinduet for denne rapporten gir mulighet for presis tilpassing av rapporten. Valg som blir
satt her blir lagret med rapporten for framtidig gjenbruk. Du oppfordres til å eksperimentere for å oppnå ett
resultat du er fornøyd med.
Det er fem faner på Rapportinnstillingsvinduet: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Sorter etter samt
Utskriftskolonner.
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Utskriftskolonnevalg for Statistikkrapporten:

For videre detaljer se foran under de aktuelle temaer under kapitlet Rapportinnstillinger.
Unntak for denne rapporten er beskrevet under:
Skrifttyper
Skrifttyper kan velges for Tittel, Tekst, Sidenumre.
Sorter etter
Resultatet kan sorteres på kolonneverdi eller frekvens, og du kan spesifisere stigende eller synkende
rekkefølge.
Utskriftskolonner
Det er kun mulig å velge én kolonnetype om gangen for denne rapporten. Det er mange forskjellige valg for
denne kolonnen, eksempelvis navn, hendelser og Id-nummer for ektefeller og foreldre, datoer, stedsnavn,
notater for fødsel, død og ekteskap, referansefelt, nummer fra forskjellige hendelsesgrupper, etiketter samt Sist
redigert dato.
Det kan settes inn brukervalgt topptekst og bredde for kolonnen. Hyppighet og prosentvis fordeling for
hver egenskap som blir fulgt blir også inkludert i rapporten.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Distribution of People

2. utgave september 2005

9:294

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data

Eksempler på rapporten Statistisk fordeling av personer
Statistisk fordeling av personer - antall barn
Barn Frekvens Prosent
1
0
2
3
4
5
6
7
9

540
372
168
79
34
18
7
3
1

44.19
30.44
13.75
6.46
2.78
1.47
0.57
0.25
0.08

Statistisk fordeling av personer - fornavn
Fornavn
Maren
Anne
Anna
Hans
Jens
Arne
Christian
Henrik
Mette
Olav
Anders
Elisabeth
Erik
Peter
Birgitte
Bjørn
Fredrik
Heidi
Johannes
Jon
Jørgen
Kari
Margrethe
Thomas

Frekvens
11
10
9
9
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Prosent
0.90
0.82
0.74
0.74
0.65
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.49
0.49
0.49
0.49
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Excel, Word, WordPerfect, WordStar.
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Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Statistikkrapporten:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)

9.2.8.10

Sluttnoter

Goldversjonen av TMG har mulighet for å skrive ut Sluttnoter eller Fotnoter ved utskrift av en rapport.
NB: Valget for Kilder må være krysset av under Kilder-fanen på Rapportinnstillinger for at Sluttnoter eller
Fotnoter skal akkumuleres. Hvis du starter utskrift av en ny rapport uten å skrive ut en Sluttnote rapport så vil
en melding for akkumulert sluttnote bli vist. Du vil da få spørsmål om du ønsker å slette de akkumulerte data
og starte på nytt. Svar [Ja] eller [Nei]. Hvis du velger å lagre vil sluttnoter/fotnoter fortsette å akkumulere seg
inntil du spesifikt setter i gang en sluttnoterapport.
NB: Dette gjelder kun for rapporter som skrives ut til skriver og fungerer annerledes ved utskrift til fil.
Sluttnoter sendt til en fil følger reglene i ditt tekstbehandlingsprogram og vil ikke akkumulere seg over mer enn
en rapport.
Det er tre faner på denne Rapportinnstillings bildet: Generelt, Sideinnstillinger og Skrifttyper.
For videre detaljer se foran under de aktuelle temaer under kapitlet Rapportinnstillinger.
Unntak for denne rapporttypen er beskrevet under.
Generelt
I tillegg til Rapporttittel og Utskriftsspråk er det mulighet for å kontrollere vertikalt mellomrom i antall linjer.
Skrifttyper
Eneste valg er å velge skrifttype for tekst.
Se også avsnittene foran om Kilder: Kumulative filer og Kilder: Akkumulere kilder som sluttnoter og
Notater: Akkumulere kilder som sluttnoter.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon
Endnotes Cumulative Files

Report Options: Sources

Report Options: Memos
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Eksempel på rapporten Sluttnoter
Sluttnoter
1. Annemor Møst, OLAV V, 30 år på tronen (Oslo: Schibsted. Heretter OLAV
V, 30 år på tronen.
2. Ibid.
3. Almanakk-komitéen, Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel
1993., (Oslo: Almanakkforlaget, sept. 1992). Heretter "Almanakka".
4. Hvem Hva Hvor, Aftenpostens oppslagsverk, (Oslo: Aftenposten, ),
1958. Heretter "HHH".
5. Almanakk-komitéen, Almanakka, s2.
6. HHH, 1974.
7. Kongefamiliens internettside, www.slottet.no. Heretter slottet.no.
8. Dagbladet, Oslo, 30.april 2003. Heretter Dagbladet.
9. slottet.no.
10. HHH, 1957.
11. Ibid., 1958.
12. Ibid.
13. slottet.no.
14. Ibid.
............................osvosv....
Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
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9.2.8.11

Familie

Familierapporten inneholder den informasjonen du velger om en familie.
Den tilsvarer registreringene på Familievinduet og Barnevinduet for den valgte personen, men kan også
inneholde mer informasjon fordi du har muligheten til å velge de hendelsene som skal tas med.
I denne sammenheng kan en familie bestå av én person med eller uten barn eller av en person og en partner
som han/hun kan ha hatt eller kanskje ikke hadde barn med. Hvis personen hadde mer enn én partner, vil
Familierapporten bli produsert for hvert par. Du har et valg om å inkludere informasjon om foreldrene til
hovedpersonen og hans/hennes partner og om ektefeller og svigerfamilien til barna.
Hvis en gruppe av personer er valgt som fokus for rapporten, vil hver person bli behandlet separat, den ene
etter den andre.
Rapportinnstillingsvinduet for Familierapporten gir deg muligheten til spesifisere det nøyaktige formatet for
rapporten. Disse valgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til å
eksperimentere med innstillingsvalgene til du har fått dem etter din smak.
Det er fjorten faner på dette skjermbildet: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Kilder, Notater, Vedlegg,
Register, Publiseringsverktøy, Sorter etter, Hendelser, Navn, Datoer, Stedsnavn og Diverse. For detaljer om
hver enkelt, se det aktuelle tema foran under Rapportinnstillinger.
Familierapportens innstillinger av hendelser og avsnitt for hovedperson, ektefelle og barn:
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Unntak for denne rapporten beskrives nedenfor:
Vedlegg
Bilder
Mulige valg for Bilder på Familierapporten er: Ingen bilder, Små bilder og Store bilder. Du kan også velge
om du vil ha rammer skrevet ut når bilder mangler.
Diverse
Følgende valg er beskrevne foran under kapitlet Rapportinnstillinger: Diverse, som er felles for et antall
rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Annet
FEDB-hendelser når de mangler (Fødsel, Ekteskap, Død, Begravelse)
Åpne felt for manglende data
Legg inn setnings[M]erknad
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Asterisk (*) viser primærhendelser
Roller
I tillegg omfatter denne rapporten følgende valg:
Barnas fødselserekkefølge
Hvis dette valget er haket av, vil fødtrekkefølgenummeret for hvert barn bli skrevet ut i venstre marg
sammen med M eller F/K for kjønn. Hvis det ikke er haket av, vil ingen nummer bli skrevet ut.
Plass for ukjente barn
Hvis denne muligheten velges, vil det bli satt av plass for å registrere ukjente barn. Dette er nyttig hvis
rapporten skal brukes som et arbeidsskjema.
Sortere barn
Barn vil bli skrevet ut i den rekkefølge som indikeres med Fødtrekkefølge-flagget. Hvis ingen verdi har blitt
registrert for dette flagget, vil fødselsdatoen bli brukt hvis den er kjent. Om noen barn har et fødtrekkefølgeflagg og andre ikke har det, vil de førts bli sortert etter Fødtrekkefølge og så etter Fødselsorteringsdato.
Familierapporten kan nå skrives ut som en rapport uten personer til bruk som kladdeskjema for manuell
registrering av familiedata.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Family Group Sheet

BIRTH ORDER Flag
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Eksempel på rapporten Familie

Familie
Hovedperson*
Fødsel*

Olav V (6)

Ektef./partn.*
Fødsel*
Død*
Begravelse*

Märtha (7)

02.07.1903

Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia.
Ekteskap*
21.03.1929 Vår frelsers krk., Oslo.
Død*
17.01.1991 Kongsseteren, Oslo.
Far*
Haakon VII (5) (f. 03.08.1872, d. 21.09.1957)
Mor*
Maud (8) (f. 26.11.1869, d. 20.11.1938)
_______________________________________________________________________
28.03.1901
05.04.1954
21.04.1954

Stockholm.
Oslo.
Det kongelige gravkapell, Akershus slott,
Oslo.

Far*
Carl (32) (f. . .1861, d. . .1951)
Mor*
Ingeborg (24) (f. .08.1878, d. 12.03.1958)
_______________________________________________________________________
Tre kjente barn
_______________________________________________________________________
F

Ragnhild (9)
Fødsel*
Ekteskap*

Slottet, Oslo.
Erling Sven Lorentzen (17) (f.
28.01.1923); Asker krk., Oslo.
Sønn:
23.08.1954 Haakon Lorentzen (19); Oslo.
Datter:
__.__.1957 Ingeborg Lorentzen (18)
Datter:
__.__.1968 Ragnhild Alexandra Lorentzen (20);
Brazil.
_______________________________________________________________________
F

09.06.1930
15.05.1953

Astrid (10)
Fødsel*
12.02.1932 Solbakken, Skøyen, Oslo.
Ekteskap*
12.01.1961 Johan Martin Ferner (11) (f. 22.07.1927)
Datter:
__.__.1962 Cathrine Johansen Ferner (16)
Datter:
__.__.1963 Benedikte Ferner (15)
Sønn:
__.__.1965 Alexander Ferner (14)
Datter:
__.__.1969 Elisabeth Ferner (13)
Sønn:
__.__.1972 Carl-Cristian Ferner (12)
_______________________________________________________________________

... forts.
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M

Harald V (1)
Fødsel*
Forlovelse:

21.02.1937
__.03.1968

Ekteskap*

29.08.1968

Datter:

22.09.1971

Sønn:

20.07.1973

Vitne:

02.07.2003

Skaugum, Asker.
Sonja Haraldsen (2) (f. 04.07.1937), datter
av Karl August Haraldsen (26) og Dagny
Ulrichsen (25); Oslo.
Sonja Haraldsen (2) (f. 04.07.1937), datter
av Karl August Haraldsen (26) og Dagny
Ulrichsen (25); Oslo domkirke, Oslo.
Märtha Louise (4); Rikshospitalet, Oslo;
Ved en Grunnlovsendring er Prinsessen
arveberettiget til tronen, men som en
overgangsordning ble det bestemt at mann
går foran kvinne for dem som er født før
1990.
Haakon Magnus (3); Rikshospitalet,
Oslo.
Dåp (christn); Maud Angelica Behn (62);
Slottskapellet, Oslo.

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Familierapporten:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)
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9.2.8.12

Viftetre (grafisk)

Se detaljer nedenfor under Visual Chartform.

Eksempel med 9 generasjoner totalt, hel sirkel.
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Et 270 graders viftetre med 12 generasjoner
(som er maksimalt antall) vil ha plass til over 8000 aner av personen i sentrum.
Stoore slektstre kan skrives ut via Utskriftstjeneste for slektstre (se rapportnemenyen).
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9.2.8.13

Timeglasstre (grafisk)

Se detaljer nedenfor under Visual Chartform.
Timeglasstre for Harald V:

Aners søsken er inkludert i dette eksemplet.
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9.2.8.14

Person, listeform

Denne detaljerte Personrapporten gir deg muligheten til å skrive ut all informasjon som er registrert om en
bestemt person. Det tilsvarer informasjonen på Personvinduet for den valgte personen, inkludert alle hendelser,
flagg og tidstavler. Hvis en gruppe personer er valgt som fokuspersoner i rapporten, vil hver person bli
behandlet separat, den ene etter den andre.
Rapportinnstillingsvinduet for Personrapporten gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet av
rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til
å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for Personrapporten har femten faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Kilder, Notater, Vedlegg, Register, Publiseringsverktøy, Sorter etter, Hendelser, Navn, Datoer, Stedsnavn og
Diverse. For mer detaljert informasjon, se de aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Rapportinnstillinger Diverse:

Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Hendelser
Tidstavler
Du kan velge å skrive ut tidstavlehendelser som ligger innenfor levetiden til personen. Disse hendelsene kan
være enten fra globalt valgte tidstavler eller tidstavler som har blitt låste til denne personen.
Diverse
De følgende valgene er beskrevet foran under kapitlet Rapportinnstillinger Diverse fordi de er felles for et
antall rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
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Annet
FEDB-hendelser når de mangler (Fødsel, Ekteskap, Død, Begravelse)
Åpne felt for manglende data
Legg inn setninges[M]erknad
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Asterisk (*) viser primærhendelser
Roller
Foreldre
Bare primære eller alle varianter.
I tillegg inkluderer denne rapporten følgende valg:
Barns hendelser
Inkluder Barns hendelser (med barns fødselsdato).
Flagg
Inkluder flagg.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Individual Detail Report

Timeline Manager

Show Timelines on the Person View
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Et eksempel på Personrapport, listeform:

Harald5
Hovedperson*
Far*
Mor*
Fødsel*
Forlovelse:
Ekteskap*

Harald V (1)
Olav V (6) (f. 02 jul 1903, d. 17 jan 1991)
Märtha (7) (f. 28 mar 1901, d. 05 apr 1954)
21 feb 1937 Skaugum, Asker.
__ mar 1968 Sonja Haraldsen (2) (f. 04 jul 1937); Oslo.
29 aug 1968 Sonja Haraldsen (2) (f. 04 jul 1937); Oslo
domkirke, Oslo.
Datter:
22 sep 1971 Märtha Louise (4); Rikshospitalet, Oslo.
Sønn:
20 jul 1973 Haakon Magnus (3); Rikshospitalet,
Oslo.
Vitne:
02 jul 2003 Dåp (christn); Maud Angelica Behn (62);
Slottskapellet, Oslo.
_______________________________________________________________________

Referanse=1
Alder 67?
Barn=2
_______________________________________________________________________
Flagg :

SEX=M LIVING=? BIRTH ORDER=? MULTIPLE BIRTH=?
ADOPTED=? ANCESTOR INTEREST=2 DESCENDANT
INTEREST=1 slektskap=? MIDL-1=J
Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Personrapporten:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)
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9.2.8.15

Person, fortellende

Innholdet i denne rapporten tilsvarer rapporten Etterkommere, fortellende med innrykk som også gir
mulighet til å velge de hendelsestyper som skal være med og produserer rapporten som en serie avsnitt.
Rapporten er begrenset til én person om gangen, uten lenker til aner eller etterkommere. Rapporten
produseres i avsnittsformat ved å bruke setningsstrukturer. Når valget Bibliografi er skrudd på, gir den en rask
måte å skrive ut alle kilder som er registrert for en bestemt person.
Rapportinnstillingsvinduet for rapporten Person, fortellende gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige
formatet av rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du
oppfordres til å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
I tillegg til Rapportmenyen finnes det knapper på Rapportverktøylinja for denne rapporten.
Forhåndsvisningsknapper gir deg muligheten til å skrive ut en rapport raskt og enkelt, men tillater ikke
endringer i innstillingene for rapporten, bortsett fra skriverinnstillinger.
Rapportinnstillingsvinduet for Personrapporten har femten faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Kilder, Notater, Vedlegg, Register, Publiseringsverktøy, Sorter etter, Hendelser, Navn, Datoer, Stedsnavn,
HTML og Diverse. For mer detaljert informasjon, se de aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Personrapportens innstillinger for bilder:
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Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Diverse
De følgende valgene er beskrevet foran under kapitlet Rapportinnstillinger Diverse fordi de er felles for et
antall rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Annet
Åpne felt for manglende data
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Individual Narrative Report
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Et eksempel på Personrapport, fortellende:

Fortellende personrapport om Harald V (1)

Harald5
Harald V (1) ble født 21.2.1937 i Skaugum, Asker.1,2 Han og Sonja Haraldsen (2) ble
forlovet i .3.1968 Oslo.3 Han giftet seg med Sonja Haraldsen (2), datter av Karl
August Haraldsen (26) og Dagny Ulrichsen (25), den 29.8.1968 Oslo domkirke, Oslo.4
Han og Sonja Haraldsen (2), Märtha Louise (4), og Ari Behn (61) var til stede ved
dåpen av Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.5
Sluttnoter
Hvem Hva Hvor, Aftenpostens oppslagsverk, (Oslo: Aftenposten, ), 1958. Heretter
"HHH".
2
Kongefamiliens internettside, www.slottet.no. Heretter slottet.no.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Ibid.
1

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, HTML, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)
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9.2.8.16

Bok (Slektsbok, Journal)

Bokrapporten (Slektsbok-, Journal-, Genealogirapporten) er den som brukes for å skrive kapitlene i ei
slektsbok eller f.eks. en artikkel i et slektstidsskrift. Den finnes i flere standardversjoner eller i en brukerdefinert
versjon spesifisert av deg.
Rapportinnstillingsvinduet for Bokrapporten gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet av
rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til
å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet har femten faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Kilder, Notater,
Vedlegg, Register, Publiseringsverktøy, Sorter etter, Hendelser, Navn, Datoer, Stedsnavn, HTML og Diverse.
For mer detaljert informasjon, se de aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Bokrapportens generelle innstillinger:

Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Generelt
I tillegg til valgene beskrevet foran under kapitlet Rapportinnstillinger: Generelt kan du spesifisere antallet
generasjoner som skal rapporteres. Andre valg er vist nedenfor.
Stil
Velg den utskriftsstilen du ønsker for rapporten:
Register-format brukes av "New England Historical and Genealogical Register".
Record-format (også kjent som Modifisert/Modified Register) brukes av "National Genealogy Society
Quarterly".
TAG-format brukes av "The American Genealogist".
Disse er alle standardformat som tillater bare små variasjoner. Du ser at valgene er grået ut når de ikke er
tilgjengelige for den stilen du har valgt.

2. utgave september 2005

9:311

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
Brukerdefinert format, der alle valg fra de tre standardformatene er tilgjengelige, samt noen flere.
Retning
Du kan velge Etterslekt eller Aner. Hvis du velger Aner, har du to valg til: Bruk anetavlenummer og Søsken
viser bare FEDB (Fødsel, Ekteskap, Død, Begravelse).
Første referansenummer
Rapporten vil begynne å nummerere personer med det nummeret du setter i dette feltet. Dette er nyttig hvis
du utarbeider en bok som består av flere kapittel, hvert med informasjon om familien til en annen stamfar/mor.
Publiseringsverktøy
Hoveddokumentfil(er)
Hvis du har valgt å skrive rapporten til en teksbehandlingsprogramfil (som Words *.doc) og
tekstbehandlingsprogrammet støtter Hoveddokumenter, kan du velge hvordan rapporten skal deles opp
(denne brukerhåndboka er skrevet med Word og består av ett hoveddokument og 10 deldokument). Dine valg
er:
Av
En fil per generasjon
En fil per stamfar/-mor
Hendelser
FEDB forkortelse (Fødsel, Ekteskap, Død, Begravelse)
Du kan velge forskjellige måter å skrive ut informasjonen om fødsel, ekteskap, død og begravelse:
Han ble født i 1861
født 1861
1861
Navn
Du har forskjellige valg, bl.a. for å bruke KAPITÉLER for foreldre og barn.
Du kan velge om du vil skrive ut generasjonsnummer og/eller referanse-generasjoner bakover. En eller
begge kan skrives som kursiv-skrift, og mellomnavn kan kan tas med for personene i referanse-generasjonene.
Du kan velge om barnets etternavn skal være med og om det skal tas hensyn til skrifttypestiler for barns
navn. Stiler velges når rapportens layout konfigureres.
Diverse
De følgende valgene er beskrevet foran under Rapportinnstillinger: Diverse fordi de er felles for et antall
rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
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I tillegg inkluderer denne rapporten følgende valg:
Format:
Innrykket hovedperson
Seksjonsnummer uthevet
Ta med manglende ektefelle/partner
Ta med hendelser for ektefelle/partner
Nummerer alle barn
Sett punktum etter barnets nummer
Tell barn
Barna er "kjente barn"
Gruppere felles fødesteder
Ikke ta med navnet etter ekteskapet i teksten
Følg bare etternavn
FødselEkteskapDødBegravelse i eget avsnitt
Annet:
Åpne felt for manglende data
Tom linje foran hver ny person
Tom linje foran hver familie
Ta ikke med detaljer for personer som lever

Bokrapporten mfl. tar med hendelser også for ektefeller av barn som ikke har etterkommere.
For alle rapporter kan brukeren bestemme antall rapportkopier som skal skrives ut.
Det kan angis sidenummer for første rapportside.
Bruker kan bestemme om ledende nuller skal skrives ut i datoer, som 05.12.2004.
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Innstillinger av Brukerdefinert format for Bokrapporten:

Sortere barn
Barn vil bli skrevet i den rekkefølge som er angitt av fødtrekkefølge-flagget (BIRTH ORDER). Hvis ingen
verdier er registrert for dette flagget vil fødtdato blir brukt, hvis den er kjent. Hvis noen av barna har en
fødtrekkefølge-verdi og andre ikke har det, vil de bli sortert først etter fødtrekkefølge og så etter fødsel
sorteringsdato.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Journal
Journal: Tags

Journal: Focus
Journal: Misc

Journal: Type
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Eksempel på Bokrapport (med alle hendelser, uten kilder og bilder):
Etterkommer-retning.
Stil: Register (New England Historical and Genealogical Register)
Formatdetaljer for denne stilen:
avsnittsnummer uthevet
tar med manglende ektefelle/partner (vises som 'ukjent')
setter punktum etter barnets nummer
grupperer felles fødested (... barn, 'alle født' ...)
tar ikke med evt. nytt navn etter ekteskap i teksten
fødsel/ektesk./død/begr. settes i eget avsnitt
personenes generasjonsnummer vises
personenes referansegenerasjoner bakover vises,
med navn i kursiv
foreldres navn vises med KAPITÉLER
barns navn vises med KAPITÉLER

Etterslekt av Haakon VII (5)

Generasjon 1
1. HAAKON VII1 (5) ble født den 3.8.1872 Charlottenlund slott, Danmark. Han giftet seg med
Maud (8) den 22.7.1896 Buckingham Palace, London, Storbritannia. Han døde den 21.9.1957
Oslo 85 år gammel.
Barn av Haakon VII1 (5) og Maud (8) var:
2.
i.
OLAV V2 (6), født 2.7.1903 Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia; gift Märtha (7).
Generasjon 2
2. OLAV V2 (6) (Haakon1) ble født 2.7.1903 i Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia. Han giftet seg med Märtha (7), datter av Carl (32) og Ingeborg (24), den
21.3.1929 Vår frelsers krk., Oslo. Han døde den 17.1.1991 Kongsseteren, Oslo, 87 år gammel.
Barn av Olav V2 (6) og Märtha (7) er:
3.
i.
RAGNHILD3 (9), født 9.6.1930 Slottet, Oslo; gift Erling Sven Lorentzen
(17).
4.
ii.
ASTRID (10), født 12.2.1932 Solbakken, Skøyen, Oslo; gift Johan Martin
Ferner (11).
5.
iii.
HARALD V (1), født 21.2.1937 Skaugum, Asker; gift Sonja Haraldsen (2).
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Generasjon 3
3. RAGNHILD3 (9) (Olav2, Haakon1) ble født 9.6.1930 i Slottet, Oslo. Hun giftet seg med
Erling Sven Lorentzen (17) den 15.5.1953 Asker krk., Oslo.
Barn av Ragnhild3 (9) og Erling Sven Lorentzen (17) er:
6.
i.
HAAKON4 (19), født 23.8.1954 Oslo; gift Martha Freitas (22).
ii.
INGEBORG (18) ble født 1957. Hun giftet seg med Paulo Ribeiro (21).
iii.
RAGNHILD ALEXANDRA (20) ble født 1968 i Brazil.
4. ASTRID3 (10) (Olav2, Haakon1) ble født 12.2.1932 i Solbakken, Skøyen, Oslo. Hun giftet
seg med Johan Martin Ferner (11) den 12.1.1961.
Barn av Astrid3 (10) og Johan Martin Ferner (11) er:
i.
CATHRINE4 (16) ble født 1962.
ii.
BENEDIKTE (15) ble født 1963.
iii.
ALEXANDER (14) ble født 1965.
iv.
ELISABETH (13) ble født 1969.
v.
CARL-CRISTIAN (12) ble født 1972.
5. HARALD V3 (1) (Olav2, Haakon1) ble født 21.2.1937 i Skaugum, Asker. Han og Sonja
Haraldsen (2) ble forlovet i .3.1968 Oslo. Han giftet seg med Sonja Haraldsen (2), datter av
Karl August Haraldsen (26) og Dagny Ulrichsen (25), den 29.8.1968 Oslo domkirke, Oslo.
Han og Sonja Haraldsen (2), Märtha Louise (4), og Ari Behn (61) var til stede ved dåpen av
Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
Barn av Harald V3 (1) og Sonja Haraldsen (2), begge født Rikshospitalet, Oslo, er:
7.
i.
MÄRTHA LOUISE4 (4), født 22.9.1971; gift Ari Behn (61).
ii.
HAAKON MAGNUS (3) ble født 20.7.1973. Han og Mette-Marit Tjessem
Høiby (60) ble forlovet den 1.12.2000. Han giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby (60)
den 25.8.2001.
Generasjon 4
6. HAAKON4 LORENTZEN (19) (Ragnhild3 (?), Olav2, Haakon1) ble født 23.8.1954 i Oslo.
Han giftet seg med Martha Freitas (22).
Barn av Haakon4 Lorentzen (19) og Martha Freitas (22) er:
i.
OLAV ALEXANDER5 (23) ble født 1985.
4
7. MÄRTHA LOUISE (4) (Harald3, Olav2, Haakon1) ble født 22.9.1971 i Rikshospitalet, Oslo.
Ved en Grunnlovsendring er Prinsessen arveberettiget til tronen, men som en
overgangsordning ble det bestemt at mann går foran kvinne for dem som er født før 1990.
Hun og Ari Behn (61) ble forlovet den 13.12.2001. Hun giftet seg med Ari Behn (61), sønn av
Olav Bjørshol (63) og Marianne Solberg Behn (64), den 24.5.2002 Nidaros Domkirke,
Trondheim.
Hun og Harald V (1), Sonja Haraldsen (2), og Ari Behn (61) var til stede ved dåpen av
Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
Barn av Märtha Louise4 (4) og Ari Behn (61) er:
i.
MAUD ANGELICA5 (62) ble født 29.4.2003 i Rikshospitalet, Oslo. Hun
ble døpt den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
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Eksempel på Bokrapport (med alle hendelser, uten kilder og bilder):
Etterkommer-retning.
Stil: Record (National Genealogy Society Quarterly)
Formatdetaljer for denne stilen:
innrykk for hovedperson
avsnittsnummer uthevet
tar med manglende ektefelle/partner (vises som 'ukjent')
nummererer alle barn
grupperer felles fødested (... barn, 'alle født' ...)
tar ikke med evt. nytt navn etter ekteskap i teksten
fødsel/ektesk./død/begr. settes i eget avsnitt
personenes generasjonsnummer vises, i kursiv
personenes referansegenerasjoner bakover vises
foreldres navn vises med små bokstaver
barns navn vises med små bokstaver, tar med etternavn

Etterslekt av Haakon VII (5)

Generasjon 1
1. Haakon VII1 (5) ble født den 3.8.1872 Charlottenlund slott, Danmark. Han giftet seg
med Maud (8) den 22.7.1896 Buckingham Palace, London, Storbritannia. Han døde den
21.9.1957 Oslo 85 år gammel.
Barn av Haakon VII1 (5) og Maud (8) var:
+ 2 i.
Olav V2 (6), født 2.7.1903 Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia; gift Märtha (7).
Generasjon 2
2. Olav V2 (6) (Haakon1) ble født 2.7.1903 i Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia. Han giftet seg med Märtha (7), datter av Carl (32) og Ingeborg (24), den
21.3.1929 Vår frelsers krk., Oslo. Han døde den 17.1.1991 Kongsseteren, Oslo, 87 år gammel.
Barn av Olav V2 (6) og Märtha (7) er:
+ 3 i.
Ragnhild3 (9), født 9.6.1930 Slottet, Oslo; gift Erling Sven Lorentzen
(17).
+ 4 ii.
Astrid (10), født 12.2.1932 Solbakken, Skøyen, Oslo; gift Johan Martin
Ferner (11).
+ 5 iii.
Harald V (1), født 21.2.1937 Skaugum, Asker; gift Sonja Haraldsen (2).
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Generasjon 3
3. Ragnhild3 (9) (Olav2, Haakon1) ble født 9.6.1930 i Slottet, Oslo. Hun giftet seg med
Erling Sven Lorentzen (17) den 15.5.1953 Asker krk., Oslo.
Barn av Ragnhild3 (9) og Erling Sven Lorentzen (17) er:
+ 6 i.
Haakon4 Lorentzen (19), født 23.8.1954 Oslo; gift Martha Freitas (22).
7
ii.
Ingeborg Lorentzen (18) ble født 1957. Hun giftet seg med Paulo
Ribeiro (21).
8
iii.
Ragnhild Alexandra Lorentzen (20) ble født 1968 i Brazil.
4. Astrid3 (10) (Olav2, Haakon1) ble født 12.2.1932 i Solbakken, Skøyen, Oslo. Hun giftet
seg med Johan Martin Ferner (11) den 12.1.1961.
Barn av Astrid3 (10) og Johan Martin Ferner (11) er:
9
i.
Cathrine4 Johansen Ferner (16) ble født 1962.
10
ii.
Benedikte Ferner (15) ble født 1963.
11
iii.
Alexander Ferner (14) ble født 1965.
12
iv.
Elisabeth Ferner (13) ble født 1969.
13
v.
Carl-Cristian Ferner (12) ble født 1972.
5. Harald V3 (1) (Olav2, Haakon1) ble født 21.2.1937 i Skaugum, Asker. Han og Sonja
Haraldsen (2) ble forlovet i .3.1968 Oslo. Han giftet seg med Sonja Haraldsen (2), datter av
Karl August Haraldsen (26) og Dagny Ulrichsen (25), den 29.8.1968 Oslo domkirke, Oslo.
Han og Sonja Haraldsen (2), Märtha Louise (4), og Ari Behn (61) var til stede ved dåpen av
Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
Barn av Harald V3 (1) og Sonja Haraldsen (2), begge født Rikshospitalet, Oslo, er:
+ 14 i.
Märtha Louise4 (4), født 22.9.1971; gift Ari Behn (61).
15
ii.
Haakon Magnus (3) ble født 20.7.1973. Han og Mette-Marit Tjessem
Høiby (60) ble forlovet den 1.12.2000. Han giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby (60)
den 25.8.2001.
Generasjon 4
6. Haakon4 Lorentzen (19) (Ragnhild3 (?), Olav2, Haakon1) ble født 23.8.1954 i Oslo. Han
giftet seg med Martha Freitas (22).
Barn av Haakon4 Lorentzen (19) og Martha Freitas (22) er:
16
i.
Olav Alexander5 Lorentzen (23) ble født 1985.
14. Märtha Louise4 (4) (Harald3, Olav2, Haakon1) ble født 22.9.1971 i Rikshospitalet, Oslo.
Ved en Grunnlovsendring er Prinsessen arveberettiget til tronen, men som en
overgangsordning ble det bestemt at mann går foran kvinne for dem som er født før 1990.
Hun og Ari Behn (61) ble forlovet den 13.12.2001. Hun giftet seg med Ari Behn (61), sønn av
Olav Bjørshol (63) og Marianne Solberg Behn (64), den 24.5.2002 Nidaros Domkirke,
Trondheim.
Hun og Harald V (1), Sonja Haraldsen (2), og Ari Behn (61) var til stede ved dåpen av
Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
Barn av Märtha Louise4 (4) og Ari Behn (61) er:
17
i.
Maud Angelica5 Behn (62) ble født 29.4.2003 i Rikshospitalet, Oslo.
Hun ble døpt den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
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Eksempel på Bokrapport (med alle hendelser, uten kilder og bilder):
Etterkommer-retning.
Stil: TAG (The American Genealogist)
Formatdetaljer for denne stilen:
avsnittsnummer uthevet
tar med manglende ektefelle/partner (vises som 'ukjent')
setter punktum etter barnets nummer
grupperer felles fødested (... barn, 'alle født' ...)
tar ikke med evt. nytt navn etter ekteskap i teksten
fødsel/ektesk./død/begr. settes i eget avsnitt
personenes generasjonsnummer vises
personenes referansegenerasjoner bakover vises, med navn i kursiv
foreldres navn vises med KAPITÉLER
barns navn vises med KAPITÉLER

Etterslekt av Haakon VII (5)

Generasjon 1
1. HAAKON VII1 (5) ble født den 3.8.1872 Charlottenlund slott, Danmark. Han giftet seg med
Maud (8) den 22.7.1896 Buckingham Palace, London, Storbritannia. Han døde den 21.9.1957
Oslo 85 år gammel.
Barn av Haakon VII1 (5) og Maud (8) var:
2.
i.
OLAV V2 (6), født 2.7.1903 Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia; gift Märtha (7).
Generasjon 2
2. OLAV V2 (6) (Haakon1) ble født 2.7.1903 i Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia. Han giftet seg med Märtha (7), datter av Carl (32) og Ingeborg (24), den
21.3.1929 Vår frelsers krk., Oslo. Han døde den 17.1.1991 Kongsseteren, Oslo, 87 år gammel.
Barn av Olav V2 (6) og Märtha (7) er:
3.
i.
RAGNHILD3 (9), født 9.6.1930 Slottet, Oslo; gift Erling Sven Lorentzen
(17).
4.
ii.
ASTRID (10), født 12.2.1932 Solbakken, Skøyen, Oslo; gift Johan Martin
Ferner (11).
5.
iii.
HARALD V (1), født 21.2.1937 Skaugum, Asker; gift Sonja Haraldsen (2).
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Generasjon 3
3. RAGNHILD3 (9) (Olav2, Haakon1) ble født 9.6.1930 i Slottet, Oslo. Hun giftet seg med
Erling Sven Lorentzen (17) den 15.5.1953 Asker krk., Oslo.
Barn av Ragnhild3 (9) og Erling Sven Lorentzen (17) er:
6.
i.
HAAKON4 (19), født 23.8.1954 Oslo; gift Martha Freitas (22).
ii.
INGEBORG (18) ble født 1957. Hun giftet seg med Paulo Ribeiro (21).
iii.
RAGNHILD ALEXANDRA (20) ble født 1968 i Brazil.
4. ASTRID3 (10) (Olav2, Haakon1) ble født 12.2.1932 i Solbakken, Skøyen, Oslo. Hun giftet
seg med Johan Martin Ferner (11) den 12.1.1961.
Barn av Astrid3 (10) og Johan Martin Ferner (11) er:
i.
CATHRINE4 (16) ble født 1962.
ii.
BENEDIKTE (15) ble født 1963.
iii.
ALEXANDER (14) ble født 1965.
iv.
ELISABETH (13) ble født 1969.
v.
CARL-CRISTIAN (12) ble født 1972.
5. HARALD V3 (1) (Olav2, Haakon1) ble født 21.2.1937 i Skaugum, Asker. Han og Sonja
Haraldsen (2) ble forlovet i .3.1968 Oslo. Han giftet seg med Sonja Haraldsen (2), datter av
Karl August Haraldsen (26) og Dagny Ulrichsen (25), den 29.8.1968 Oslo domkirke, Oslo.
Han og Sonja Haraldsen (2), Märtha Louise (4), og Ari Behn (61) var til stede ved dåpen av
Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
Barn av Harald V3 (1) og Sonja Haraldsen (2), begge født Rikshospitalet, Oslo, er:
7.
i.
MÄRTHA LOUISE4 (4), født 22.9.1971; gift Ari Behn (61).
ii.
HAAKON MAGNUS (3) ble født 20.7.1973. Han og Mette-Marit Tjessem
Høiby (60) ble forlovet den 1.12.2000. Han giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby (60)
den 25.8.2001.
Generasjon 4
6. HAAKON4 LORENTZEN (19) (Ragnhild3 (?), Olav2, Haakon1) ble født 23.8.1954 i Oslo.
Han giftet seg med Martha Freitas (22).
Barn av Haakon4 Lorentzen (19) og Martha Freitas (22) er:
i.
OLAV ALEXANDER5 (23) ble født 1985.
4
7. MÄRTHA LOUISE (4) (Harald3, Olav2, Haakon1) ble født 22.9.1971 i Rikshospitalet, Oslo.
Ved en Grunnlovsendring er Prinsessen arveberettiget til tronen, men som en
overgangsordning ble det bestemt at mann går foran kvinne for dem som er født før 1990.
Hun og Ari Behn (61) ble forlovet den 13.12.2001. Hun giftet seg med Ari Behn (61), sønn av
Olav Bjørshol (63) og Marianne Solberg Behn (64), den 24.5.2002 Nidaros Domkirke,
Trondheim.
Hun og Harald V (1), Sonja Haraldsen (2), og Ari Behn (61) var til stede ved dåpen av
Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
Barn av Märtha Louise4 (4) og Ari Behn (61) er:
i.
MAUD ANGELICA5 (62) ble født 29.4.2003 i Rikshospitalet, Oslo. Hun
ble døpt den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
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Eksempel på Bokrapport (med alle hendelser, uten kilder og bilder):
Etterkommer-retning.
Stil: Brukerdefinert format
der alle valg fra standardstilene vist i eksemplene foran, og noen flere,
kan settes av/på etter brukerens valg.
Formatdetaljer for denne brukervalgte stilen:
avsnittsnummer uthevet
tar med hendelser for ektefelle/partner
nummererer alle barn
teller antall barn
grupperer felles fødested (... barn, 'alle født' ...)
fødsel/ektesk./død/begr. settes i eget avsnitt
personenes generasjonsnummer vises, i kursiv
personenes referansegenerasjoner bakover vises,
med navn i kursiv, tar med mellomnavn
foreldres navn vises med KAPITÉLER
barns navn vises med KAPITÉLER
tom linje foran hver ny person
tom linje foran hver ny familie

Etterslekt av Haakon VII (5)

Generasjon 1
1. HAAKON VII1 (5) ble født den 3.8.1872 Charlottenlund slott, Danmark. Han giftet seg med
Maud (8) den 22.7.1896 Buckingham Palace, London, Storbritannia. Han døde den 21.9.1957
Oslo 85 år gammel.
MAUD (8) ble født 26.11.1869 i Marlborough House, London, Storbritannia. Hun døde
den 20.11.1938 London, Storbritannia, 68 år gammel. Hun ble begravet den 8.12.1938
Akershus festning.
Det eneste barnet til Haakon VII1 (5) og Maud (8) var:
+ 2 i.
OLAV V2 (6), født 2.7.1903 Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia; gift Märtha (7).
Generasjon 2
2. OLAV V2 (6) (Haakon1) ble født 2.7.1903 i Appleton House, Sandringham, Norfolk,
Storbritannia. Han giftet seg med Märtha (7), datter av Carl (32) og Ingeborg (24), den
21.3.1929 Vår frelsers krk., Oslo. Han døde den 17.1.1991 Kongsseteren, Oslo, 87 år gammel.
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MÄRTHA (7) ble født 28.3.1901 i Stockholm. Hun døde den 5.4.1954 Oslo 53 år gammel.
Hun ble begravet den 21.4.1954 Det kongelige gravkapell, Akershus slott, Oslo.
De tre barna til Olav V2 (6) og Märtha (7) er:
+ 3 i.
RAGNHILD3 (9), født 9.6.1930 Slottet, Oslo; gift Erling Sven Lorentzen
(17).
+ 4 ii.
ASTRID (10), født 12.2.1932 Solbakken, Skøyen, Oslo; gift Johan Martin
Ferner (11).
+ 5 iii.
HARALD V (1), født 21.2.1937 Skaugum, Asker; gift Sonja Haraldsen (2).
Generasjon 3
3. RAGNHILD3 (9) (Olav2, Haakon1) ble født 9.6.1930 i Slottet, Oslo. Hun giftet seg med
Erling Sven Lorentzen (17) den 15.5.1953 Asker krk., Oslo.
ERLING SVEN LORENTZEN (17) ble født 28.1.1923 i Ullern.
De tre barna til Ragnhild3 (9) og Erling Sven Lorentzen (17) er:
+ 6 i.
HAAKON4 (19), født 23.8.1954 Oslo; gift Martha Freitas (22).
7
ii.
INGEBORG (18) ble født 1957. Hun giftet seg med Paulo Ribeiro (21).
8
iii.
RAGNHILD ALEXANDRA (20) ble født 1968 i Brazil.
4. ASTRID3 (10) (Olav2, Haakon1) ble født 12.2.1932 i Solbakken, Skøyen, Oslo. Hun giftet
seg med Johan Martin Ferner (11) den 12.1.1961.
JOHAN MARTIN FERNER (11) ble født 22.7.1927.
De fem barna til Astrid3 (10) og Johan Martin Ferner (11) er:
9
i.
CATHRINE4 (16) ble født 1962.
10
ii.
BENEDIKTE (15) ble født 1963.
11
iii.
ALEXANDER (14) ble født 1965.
12
iv.
ELISABETH (13) ble født 1969.
13
v.
CARL-CRISTIAN (12) ble født 1972.
5. HARALD V3 (1) (Olav2, Haakon1) ble født 21.2.1937 i Skaugum, Asker. Han og Sonja
Haraldsen (2) ble forlovet i .3.1968 Oslo. Han giftet seg med Sonja Haraldsen (2), datter av
Karl August Haraldsen (26) og Dagny Ulrichsen (25), den 29.8.1968 Oslo domkirke, Oslo.
Han og Sonja Haraldsen (2), Märtha Louise (4), og Ari Behn (61) var til stede ved dåpen av
Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
SONJA HARALDSEN (2) ble født 4.7.1937 i Oslo. Hun og Harald V (1), Märtha Louise (4),
og Ari Behn (61) var til stede ved dåpen av Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003
Slottskapellet, Oslo.
De to barna til Harald V3 (1) og Sonja Haraldsen (2), begge født Rikshospitalet, Oslo,, er:
+ 14 i.
MÄRTHA LOUISE4 (4), født 22.9.1971; gift Ari Behn (61).
15
ii.
HAAKON MAGNUS (3) ble født 20.7.1973. Han og Mette-Marit Tjessem
Høiby (60) ble forlovet den 1.12.2000. Han giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby (60)
den 25.8.2001.
Generasjon 4
6. HAAKON4 LORENTZEN (19) (Ragnhild3 (?), Olav2, Haakon1) ble født 23.8.1954 i Oslo.
Han giftet seg med Martha Freitas (22).
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MARTHA FREITAS (22) ble født 1959.
Det eneste barnet til Haakon4 Lorentzen (19) og Martha Freitas (22) er:
16
i.
OLAV ALEXANDER5 (23) ble født 1985.
14. MÄRTHA LOUISE4 (4) (Harald3, Olav2, Haakon1) ble født 22.9.1971 i Rikshospitalet, Oslo.
Ved en Grunnlovsendring er Prinsessen arveberettiget til tronen, men som en
overgangsordning ble det bestemt at mann går foran kvinne for dem som er født før 1990.
Hun og Ari Behn (61) ble forlovet den 13.12.2001. Hun giftet seg med Ari Behn (61), sønn av
Olav Bjørshol (63) og Marianne Solberg Behn (64), den 24.5.2002 Nidaros Domkirke,
Trondheim.
Hun og Harald V (1), Sonja Haraldsen (2), og Ari Behn (61) var til stede ved dåpen av
Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
ARI BEHN (61) og Harald V (1), Sonja Haraldsen (2), og Märtha Louise (4) var til stede ved
dåpen av Maud Angelica Behn (62) den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.
Det eneste barnet til Märtha Louise4 (4) og Ari Behn (61) er:
17
i.
MAUD ANGELICA5 (62) ble født 29.4.2003 i Rikshospitalet, Oslo. Hun
ble døpt den 2.7.2003 Slottskapellet, Oslo.

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, HTML, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Bokrapporten:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)

9.2.8.17

Slektninger

Denne rapporten består av ei liste over alle slektninger av hovedpersonen. Den omfatter foreldre, søsken,
nevøer/nieser, grandnevøer/nieser, besteforeldre, onkler/tanter, oldeforeldre, grandonkler/tanter og
søskenbarn. Graden av slektskap, som tippoldeforeldre, onkel osv. beregnes og vises inntil alle
slektskapsrelasjoner i datasettet er inkludert.
NB: Slektskapsberegningene kan komme opp i situasjoner hvor det ikke finnes naturlige/vanlige betegnelser
på norsk, f.eks. av typen "cousin twice removed".
Rapportinnstillingsvinduet for Slektskapsrapporten har tolv faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Kilder, Notater, Vedlegg, Register, Publiseringsverktøy, Navn, Datoer og Diverse. For flere detaljer, se de
aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
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Slektningrapporten kan ta med Aner, Søskenbarn, Etterslekt og slektningenes Ektefeller:

Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Generelt
I tillegg til valgene beskrevet under kapitlet Rapportinnstillinger Generelt foran, kan du spesifisere om aner
skal tas med, og i så fall hvor mange generasjoner og om søsken og/eller etterkommere skal inkluderes. Du kan
også merke av om du ønsker at ektefeller skal inkluderes.
Navn
Du kan velge å inkludere identifikatorer (som Idnr) eller ikke. Det er ingen valg for KAPITÉLER i denne
rapporten.
Datoer
I tillegg til de ni mulige datoformatene og valget om å skrive ut månedsnavn fullt ut, gir denne rapporten
deg muligheten til å velge hvordan levetidsdatoer (skrives ut bak navnet til en person) skal presenteres. Du kan
velge å skrive den fulle datoen for fødsel og død (hvis registrert) eller bare årstallet for hver. Og du kan velge å
undertrykke datoer for personer som lever.
Diverse
De følgende valgene er beskrevet foran under Rapportinnstillinger Diverse fordi de er felles for et antall
rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Annet
Åpne felt for manglende data
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Kinship Report
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Eksempel på rapporten Slektninger:

Slektninger til Harald V (1)
Ektefeller/partnere
Sonja Haraldsen (2) (f. 04 juli 1937)
Foreldre
Olav V (6) (f. 02 juli 1903, d. 17 januar 1991)
Märtha (7) (f. 28 mars 1901, d. 05 april 1954)
Søsken
Ragnhild (9) (f. 09 juni 1930)
Astrid (10) (f. 12 februar 1932)
Ektefelle/partner til søsken
Johan Martin Ferner (11) (f. 22 juli 1927)
Erling Sven Lorentzen (17) (f. 28 januar 1923)
Nevøer/nieser
Carl-Cristian Ferner (12) (f. 1972)
Elisabeth Ferner (13) (f. 1969)
Alexander Ferner (14) (f. 1965)
Benedikte Ferner (15) (f. 1963)
Cathrine Johansen Ferner (16) (f. 1962)
Ingeborg Lorentzen (18) (f. 1957)
Haakon Lorentzen (19) (f. 23 august 1954)
Ragnhild Alexandra Lorentzen (20) (f. 1968)
Ektefelle/partner til nevøer/nieser
Paulo Ribeiro (21) (f. 1956)
Martha Freitas (22) (f. 1959)
Grandnevøer/nieser
Olav Alexander Lorentzen (23) (f. 1985)
Besteforeldre
Haakon VII (5) (f. 03 august 1872, d. 21 september 1957)
Maud (8) (f. 26 november 1869, d. 20 november 1938)
Ingeborg (24) (f. august 1878, d. 12 mars 1958)
Carl (32) (f. 1861, d. 1951)
Onkler/tanter
Astrid (33) (f. 17 november 1905, d. 29 august 1935)
Carl (44) (f. 10 januar 1911)
Margaretha (55) (f. 1899, d. 1977)
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Ektefelle/partner til onkler/tanter
Leopold_III (34) (f. 03 november 1901, d. 25 september 1983)
Kristine Rivelsrud (45) (f. 22 april 1932)
Elsa von_Rosen (46) (f. 1904)
Ann Larsson (53) (f. 1921)
Axel, Prins til Danmark (54) (f. 1888, d. 1964)
Søskenbarn
Baudouin I av Belgia (35) (f. 07 september 1930)
Josephine Charlotte (36) (f. 1927)
Albert (37) (f. 1934)
Madeline Bernadotte (47) (f. 1938)
Grev Flemming Rosenborg (56) (f. 1922)
Georg, Prins til Danmark (57) (f. 1920)
Ektefelle/partner til søskenbarn
Jean av Luxembourg (38) (f. 1921)
Fabiola de_Mora_y_Aragon (39) (f. 11 juni 1928)
Paola di_Calabria Ruffo (40) (f. 1937)
Charles de_Schooten Ullens (48) (f. 1927)
Anne, Prinsesse til Danmark (58) (f. 1917, d. 1980)
Grevinne Ruth Rosenborg (59) (f. cirka 1925)
Barn av søskenbarn/Foreldres søskenborn
Philippe (41) (f. 1960)
Astrid (42) (f. 1962)
Laurent (43) (f. 1963)
Marie Christine Ullens (49) (f. 1964)
Jean Charles Ullens (50) (f. 1965)
Astrid Ullens (51) (f. 1970)
Sophie Ullens (52) (f. 1972)
Barn
Haakon Magnus (3) (f. 20 juli 1973)
Märtha Louise (4) (f. 22 september 1971)
Ektefelle/partner til barn
Mette-Marit Tjessem Høiby (60) (f. 19 august 1973)
Ari Behn (61)
Barnebarn
Maud Angelica Behn (62) (f. 29 april 2003)
Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
NB: Slektskapsberegningene kan komme opp i situasjoner hvor det ikke finnes naturlige
betegnelser på norsk, f.eks. av typen "cousin twice removed".
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9.2.8.18 Liste over kildereferanser

Denne rapporten produserer ei liste, sortert etter kildenummer, over alle kildereferanser i den valgte gruppe
av data. Den viste informasjon vil for hver kildereferanse omfatte:
Første linje:
(Kildenummer) kilde: kildereferansedetalj [kvalitetskode]
Andre og etterfølgende linjer:
Hendelsesetikett: dato; hovedperson(er); stedsinformasjon (hvis haket av); hendelsesnotat (hvis haket av).
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over kildereferanser" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige
formatet av rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du
oppfordres til å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over kildereferanser" har seks faner: Generelt, Sideinnstillinger,
Skrifttyper, Navn, Stedsnavn, Publiseringsverktøy og Diverse. For flere detaljer, se de aktuelle tema foran
under kapitlet Rapportinnstillinger.

Eksempel på rapporten Liste over kildereferanser:

Liste over kildereferanser

(1) Hvem Hva Hvor; 1957
Fødsel:
Begravelse:

23 aug 1954

Haakon VII; Charlottenlund slott
Märtha; Det kongelige gravkapell,
Akershus slott, Oslo
Haakon LORENTZEN; Oslo

(1) Hvem Hva Hvor; 1958
Fødsel:
Død:
Død:
Fødsel:
Fødsel:
Ekteskap:

21 feb 1937
21 sep 1957
20 nov 1938
09 jun 1930
12 feb 1932
21 mar 1929

Harald V; Skaugum, Asker
Haakon VII; Oslo
Maud; London
Ragnhild; Slottet, Oslo
Astrid; Solbakken, Skøyen, Oslo
Olav V og Märtha; Vår frelsers krk., Oslo

(1) Hvem Hva Hvor; 1974
Fødsel:

20 jul 1973

Fødsel:

(2) OLAV V, 30 år på tronen
Navn-Var:
Märtha
Fødsel:
Død:
Navn-Var:
Maud
Fødsel:
Død:
Navn-Var:
Ragnhild
Fødsel:
Navn-Var:
Astrid

03 aug 1872
21 apr 1954

Haakon Magnus; Rikshospitalet, Oslo

28 mar 1901
05 apr 1954

Märtha; Stockholm
Märtha; Oslo

26 nov 1869
20 nov 1938

Maud; Marlborough House, London
Maud; London

09 jun 1930

Ragnhild; Slottet, Oslo
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Fødsel:
Ekteskap:
(2) OLAV V, 30 år på tronen; side 196
Fødsel:
Død:

02 jul 1903

Olav V; Appleton House, Sandringham,
Norfolk
Olav V; Kongsseteren, Oslo

09 jun 1930
12 feb 1932
22 jul 1927
12 jan 1961
15 mai 1953

(5) Aftenposten; 17 okt 94, s9.
Død:
Død:

Ekteskap:

Astrid; Solbakken, Skøyen, Oslo
Erling Sven LORENTZEN og Ragnhild;
Asker krk., Oslo

17 jan 1991

(3) Almanakk Norge 1993
Fødsel:
Fødsel:
Fødsel:
Ekteskap:
Ekteskap:

Fødsel:
Død:

12 feb 1932
15 mai 1953

1959
1936
25 mai 1898
15 okt 1994
1920

Ekteskap:
(8) Dagbladet; 30.04.2003
Fødsel:
Navn-Var:
Ekteskap:
Navn-Var:
Ekteskap:

(9) www.slottet.no
Fødsel:
Ekteskap:
Fødsel:
Dåp:

29 apr 2003

Ragnhild; Slottet, Oslo
Astrid; Solbakken, Skøyen, Oslo
Johan Martin FERNER
Johan Martin FERNER og Astrid
Erling Sven LORENTZEN og Ragnhild;
Asker krk., Oslo
Karl August HARALDSEN
Karl Herman HARALDSEN;
Oslofjorden
Dagny ULRICHSEN; Skien
Dagny ULRICHSEN; Diakonhjemmet,
Oslo
Karl August HARALDSEN og Dagny
ULRICHSEN; Skien
Johan Christian ULRICHSEN og Marie
Bertine HANSEN; Skien
Maud Angelica BEHN; Rikshospitalet,
Oslo

Mette-Marit TJESSEM HØIBY
25 aug 2001 Mette-Marit TJESSEM HØIBY og
Haakon Magnus
Ari BEHN
24 mai 2002 Ari BEHN og Märtha Louise; Nidaros
Domkirke, Trondheim

22 sep 1971
24 mai 2002
29 apr 2003
02 jul 2003

Forlovelse:
Ekteskap:

13 des 2001
25 aug 2001

Fødsel:

19 aug 1973

Märtha Louise; Rikshospitalet, Oslo
Ari BEHN og Märtha Louise; Nidaros
Domkirke, Trondheim
Maud Angelica BEHN; Rikshospitalet,
Oslo
Maud Angelica BEHN; Slottskapellet,
Oslo
Ari BEHN og Märtha Louise
Mette-Marit TJESSEM HØIBY og
Haakon Magnus
Mette-Marit TJESSEM HØIBY;
Kristiansand
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Forlovelse:

01 des 2000

Mette-Marit TJESSEM HØIBY og
Haakon Magnus

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede kildereferanser blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Kildereferanserapporten:
Er koplet til
Er koplet til
Kilde tittel

Et navn
En hendelse
Er lik XXXXXXXXXXXX
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9.2.8.19

Liste over hendelser

Denne rapporten vil skrive ut ei liste over alle hendelser i ditt datasett.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over hendelser" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet
av rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres
til å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over hendelser" har åtte faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Utskriftskolonner, Stedsnavn, Publiseringsverktøy, Sekundær utskrift og Diverse.
For flere detaljer, se de aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Liste over Hendelser, valg av kolonner:

Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Publiseringsverktøy
Innholdsfortegnelse er bare tilgjengelig for utskrift til tekstbehandler.
Sekundær utskrift
Du kan endre flagg for en eller begge hovedpersoner, vitner og personer med en bestemt rolle. Hvis dette er
valgt, kan du undertrykke utskrift til skjerm, fil og skriver (som tar mer tid).
Diverse
De følgende valgene er beskrevet foran under kapitlet Rapportinnstillinger Diverse fordi de er felles for et
antall rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Events
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Eksempel på rapporten Liste over hendelser:
Utskriftskolonner velges av brukeren fra ei stor liste over alternativ, se eksempel ovenfor

Liste over Alle hendelser
Dato---------- Hendelsestyp P1_Fornavn_Etternavn---------- Bydel/Sogn------

1861
26 nov 1869
03 aug 1872
aug 1878
1888
1889
22 jul 1896
27 aug 1897
25 mai 1898
1899
28 mar 1901
03 nov 1901
02 jul 1903
1904
17 nov 1905
10 jan 1911
1917
1919
1920
1920
1921
1921
1921
1922
28 jan 1923
1924
c 1925
10 nov 1926
1927
1927
22 jul 1927
11 jun 1928
1929
21 mar 1929
09 jun 1930
07 sep 1930
12 feb 1932
22 apr 1932
1934
29 aug 1935
1936
1937
1937
21 feb 1937
04 jul 1937
1938
20 nov 1938
08 des 1938
11 sep 1941
1949
1950
1951

Begravelse
Begravelse
Ekteskap
Ekteskap
Ekteskap
Ekteskap
Ekteskap
Ekteskap
Ekteskap
Ekteskap
Ekteskap
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Ekteskap
Ekteskap
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Ekteskap
Ekteskap
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Ekteskap
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Ekteskap
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Død
Død
Ekteskap
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Fødsel
Død
Begravelse
Ekteskap
Ekteskap
Ekteskap
Død

Astrid
Leopold_III
Paulo Ribeiro
Haakon Lorentzen
Johan Christian Ulrichsen
Anne Marie Behn
Bjarne N. Bjørshol
Olav Bjørshol
Halvdan Hansen
Alf Solberg
Hjørdis Behn
Carl
Maud
Haakon VII
Ingeborg
Axel, Prins til Danmark
Karl August Haraldsen
Haakon VII
Carl
Dagny Ulrichsen
Margaretha
Märtha
Leopold_III
Olav V
Elsa von_Rosen
Astrid
Carl
Anne, Prinsesse til Danmark
Axel, Prins til Danmark
Karl August Haraldsen
Georg, Prins til Danmark
Haakon Haraldsen
Jean av Luxembourg
Ann Larsson
Flemming Rosenborg
Erling Sven Lorentzen
Gry Haraldsen
Ruth Rosenborg
Leopold_III
Josephine Charlotte
Charles de_Schooten Ullens
Johan Martin Ferner
Fabiola de_Mora_y_Aragon
Karl Herman Haraldsen
Olav V
Ragnhild
Baudouin I av Belgia
Astrid
Kristine Rivelsrud
Albert
Astrid
Karl Herman Haraldsen
Carl
Paola di_Calabria Ruffo
Harald V
Sonja Haraldsen
Madeline Bernadotte
Maud
Maud
Leopold_III
Flemming Rosenborg
Georg, Prins til Danmark
Carl
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Laeken
Skien

London
København
London
Skien
Stockholm
Sandringham

Skien
København

København ?

Oslo
Oslo
Stuyvenberg
Skøyen
Kussnacht

Asker
Oslo
London
Laeken
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1953 Ekteskap
15 mai 1953
1954
05 apr 1954
21 apr 1954
23 aug 1954
1956
1957
21 sep 1957
12 mar 1958
1959
1959
1959
1960
15 des 1960
12 jan 1961
1962
1962
1962
1963
1963
1964 Død
1964
1965
1965
1968
mar 1968
29 aug 1968
1969
1970
22 sep 1971
1972
1972
20 jul 1973
19 aug 1973
1977
08 jun 1978
1980
25 sep 1983
1985
17 jan 1991
15 okt 1994
01 des 2000
25 aug 2001
13 des 2001
24 mai 2002

Jean av Luxembourg

Ekteskap
Erling Sven Lorentzen
Oslo
Ekteskap
Carl
Død
Märtha
Oslo
Begravelse
Märtha
Akershus slott
Fødsel
Haakon Lorentzen
Oslo
Fødsel
Paulo Ribeiro
Fødsel
Ingeborg Lorentzen
Død
Haakon VII
Oslo
Død
Ingeborg
København
Død
Karl August Haraldsen
Ekteskap
Albert
Fødsel
Martha Freitas
Fødsel
Philippe
Ekteskap
Baudouin I av Belgia
Ekteskap
Johan Martin Ferner
Ekteskap
Charles de_Schooten Ullens
Fødsel
Cathrine Ferner
Fødsel
Astrid
Fødsel
Benedikte Ferner
Fødsel
Laurent
Axel, Prins til Danmark
København
Fødsel
Marie Christine Ullens
Fødsel
Alexander Ferner
Fødsel
Jean Charles Ullens
Fødsel
Ragnhild Alexandra Lorentzen
Forlovelse
Harald V
Oslo
Ekteskap
Harald V
Oslo
Fødsel
Elisabeth Ferner
Fødsel
Astrid Ullens
Fødsel
Märtha Louise
Oslo
Fødsel
Carl-Cristian Ferner
Fødsel
Sophie Ullens
Fødsel
Haakon Magnus
Oslo
Fødsel
Mette-Marit Tjessem Høiby
Kristiansand
Død
Margaretha
København
Ekteskap
Carl
Død
Anne, Prinsesse til Danmark
Død
Leopold_III
Fødsel
Olav Alexander Lorentzen
Død
Olav V
Oslo
Død
Dagny Ulrichsen
Oslo
Forlovelse
Mette-Marit Tjessem Høiby
Ekteskap
Mette-Marit Tjessem Høiby
Forlovelse
Ari Behn
Ekteskap
Ari Behn
Trondheim

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Excel, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede hendelser blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Liste over Hendelser:
Dato - år
Er lik ÅÅÅÅ
Dato
Er tom
En kildereferanse
Kildetittel
Er lik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
En kildereferanse
Kilde-Id
Er lik NNN
(de to siste filtrene kan brukes til å finne alle hendelser som har en
kildereferanse til en bestemt kilde)

2. utgave september 2005

9:332

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
9.2.8.20

Liste over navn

Denne rapporten vil skrive ut ei liste over alle navn i ditt datasett.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over navn" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet av
rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til
å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over navn" har seks faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Utskriftskolonner, Publiseringsverktøy og Diverse. For flere detaljer, se de aktuelle tema foran under kapitlet
Rapportinnstillinger.
Liste over navn, valg av kolonner:

Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Publiseringsverktøy
Innholdsfortegnelse er bare tilgjengelig for utskrift til tekstbehandler.
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Eksempel på rapporten Liste over navn:
Utskriftskolonner velges av brukeren fra ei stor liste over alternativ, se eksempel ovenfor
Liste over Alle navn
Navn-------------------------- Fødselsdato--- Dødsdato------ Fars Id--- Mors Id--Albert
1934
122
121
Alexander Ferner
1965
11
10
Alf Solberg
0
0
Andreas Solberg
413
414
Ann Larsson
1921
0
0
Anne Marie Behn
415
416
Anne Marie Solberg
415
416
Anne, Prinsesse til Danmark
1917
1980
0
0
Ari Behn
403
404
Astrid
12 feb 1932
6
7
Astrid
17 nov 1905
29 aug 1935
42
30
Astrid
1962
155
158
Astrid Ullens
1970
310
309
Axel, Prins til Danmark
1888
1964
0
0
Baudouin I av Belgia
07 sep 1930
122
121
Benedikte Ferner
1963
11
10
Bjarne N. Bjørshol
409
410
Carl
1861
1951
0
0
Carl
10 jan 1911
42
30
Carl-Cristian Ferner
1972
11
10
Cathrine Johansen Ferner
1962
11
10
Charles de_Schooten Ullens
1927
0
0
Dagny Ulrichsen
25 mai 1898
15 okt 1994
37
38
Elisabeth Ferner
1969
11
10
Elsa von_Rosen
1904
0
0
Erling Sven Lorentzen
28 jan 1923
0
0
Fabiola de_Mora_y_Aragon
11 jun 1928
0
0
Georg, Prins til Danmark
1920
327
328
Grev Flemming Rosenborg
1922
327
328
Grevinne Ruth Rosenborg
c 1925
0
0
Gry Haraldsen
1924
36
35
Haakon Haraldsen
1921
36
35
Haakon Lorentzen
23 aug 1954
17
9
Haakon Magnus
20 jul 1973
1
2
Haakon VII
03 aug 1872
21 sep 1957
0
0
Haldis Bjørshol
411
412
Haldis Hansen
411
412
Halvdan Hansen
0
0
Harald V
21 feb 1937
6
7
Hjørdis Behn
0
0
Ingeborg
aug 1878
12 mar 1958
0
0
Ingeborg Lorentzen
1957
17
9
Jean av Luxembourg
1921
0
0
Jean Charles Ullens
1965
310
309
Johan Christian Ulrichsen
0
0
Johan Martin Ferner
22 jul 1927
0
0
Josephine Charlotte
1927
122
121
Karen Solberg
0
0
Karl August Haraldsen
1889
1959
0
0
Karl Herman Haraldsen
1929
1936
36
35
Kristine Bjørshol
0
0
Kristine Rivelsrud
22 apr 1932
0
0
Laurent
1963
155
158
Leopold_III
03 nov 1901
25 sep 1983
0
0
Madeline Bernadotte
1938
218
308
Margaretha
1899
1977
42
30
Marianne Solberg Behn
405
406
Marie Bertine Hansen
0
0
Marius
0
400
Martha Freitas
1959
0
0
Maud
26 nov 1869
20 nov 1938
0
0
Maud Angelica Behn
29 apr 2003
401
4
Mette-Marit Tjessem Høiby
19 aug 1973
0
0
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Märtha
Märtha Louise
Olav Alexander Lorentzen
Olav Bjørshol
Olav V
Paola di_Calabria Ruffo
Paulo Ribeiro
Petrine Hansen
Ragnhild
Ragnhild Alexandra Lorentzen
Sigurd Behn
Sonja Haraldsen
Sophie Ullens

28 mar 1901
22 sep 1971
1985

05 apr 1954

02 jul 1903
1937
1956

17 jan 1991

42
1
19
407
5
0
0
0
6
17
0
36
310

09 jun 1930
1968
04 jul 1937
1972

30
2
22
408
8
0
0
0
7
9
0
35
309

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Excel, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede navn blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Liste over navn:
Et hvilket som helst navnefelt
Et hvilket som helst navnefelt
9.2.8.21

Begynner med
Inneholder

AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA

Liste over personer

Det er flere bruksområder for rapporten Liste over personer:
•
•
•

skrive ut kolonnevis liste med informasjon fra bestemte datafelt i datasettet
etablere et nytt Prosjekt eller Datasett
bruke ei filtrert liste for å velge kandidater og utføre en handling på hver av dem, f.eks. sette et flagg til en
bestemt verdi eller låse (opp) Tidstavler

Rapportinnstillingsvinduet for Liste over personer gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet av
rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til
å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for Liste over personer har sju faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Utskriftskolonner, Sekundær utskrift, Stedsnavn og Diverse. For flere detaljer, se de aktuelle tema foran under
kapitlet Rapportinnstillinger.
Et eksempel på Kolonnevalgtype i rapport Liste over personer:
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Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Skrifttyper
Skrifttyper kan bare velges for Tittel og Tekst.
Sekundær utskrift
Med rapporten Liste over personer kan du velge å bruke utskrifta til å lage et nytt Prosjekt eller Datasett, låse
(opp) Tidstavler eller endre flagg. Hvis du velger utskrift til skjerm, kan du også velge 'Undertrykk sekundær
utskrift'. Når dette valget er gjort, vil den valgte sekundære utskrift blir effektuert uten at ei egen liste med de
aktuelle personer blir vist på skjermen. (Sparer tid)
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Report Options: Secondary Output

Lag nytt Prosjekt
Dette valget lager et nytt Prosjekt med de valgte personene.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Secondary Output: Create a New Project

Confirm New Project

Lag nytt Datasett
Dette valget lager et nytt Datasett med de valgte personene og alle data for disse personene. Det spiller ingen
rolle hvilke datafelt som er valgt i utskrifta. Alle datafelt for de valgte personen vil bli kopiert til det nye
Datasettet. Originalt Datasett blir værende intakt.
Sekundær utskrift til nytt datasett:

Utskrift er i dette eksemplet skrudd av, se siste linje.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Secondary Output: Create a New Data Set

Confirm Data Set

Extract from a Data Set

Lås/Lås opp Tidstavler
Lås Tidstavler sørger for at bestemte Tidstavler alltid vil være tilgjengelige for hver person i lista.
Lås opp Tidstavler reverserer denne prosessen. Rapporten vil bli kjørt først, så vil du bli spurt om å markere
de Tidstavlene som skal låses eller låses opp for de valgte personene.

2. utgave september 2005

9:336

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
MERK: Tidstavlefunksjonen må være skrudd på for at de skal være synlige.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Timeline Manager

Show Timelines on the Person View

Endre flagg
Dette valget kan brukes for å sette et flagg for hver person i den filtrerte lista. Hvis lista ikke er filtrert vil alle
personer bli valgt. Når dette valget brukes, vil du få tilgang til ei nedtrekksliste for å velge det aktuelle flagget.
Etter at du har valgt et flagg (i venstre ramme) velger du en flaggverdi fra lista over mulige verdier (i høyre
ramme).
MERK: Når et flagg for en person endres, enten individuelt eller i en gruppe, vil feltet Sist redigert i Annen
info-vinduet kunne bli oppdatert hvis du ønsker det.
Flagg etableres via Flaggordneren på Filmenyen.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Flag

Places

List of People

Eksempel på rapporten Liste over personer:
(Kolonnevalget viser bl.a. antall barn og ektefeller)
Utskriftskolonner velges av brukeren fra ei stor liste over alternativ, se eksempel ovenfor
Liste over Alle personer

Navn-------------------------- Fødtdato------ Døddato------- Barn antal Ektef. ant
Albert
1934
3
1
Alexander Ferner
1965
0
0
Alf Solberg
1
1
Andreas Solberg
1
1
Ann Larsson
1921
0
1
Anne Marie Behn
1
1
Anne, Prinsesse til Danmark
1917
1980
0
1
Ari Behn
1
1
Astrid
12 feb 1932
5
1
Astrid
17 nov 1905
29 aug 1935
3
1
Astrid
1962
0
0
Astrid Ullens
1970
0
0
Axel, Prins til Danmark
1888
1964
2
1
Baudouin I av Belgia
07 sep 1930
0
1
Benedikte Ferner
1963
0
0
Bjarne N. Bjørshol
1
1
Carl
1861
1951
4
1
Carl
10 jan 1911
1
1
Carl-Cristian Ferner
1972
0
0
Cathrine Johansen Ferner
1962
0
0
Charles de_Schooten Ullens
1927
4
1
Dagny Ulrichsen
25 mai 1898
15 okt 1994
4
1
Elisabeth Ferner
1969
0
0
Elsa von_Rosen
1904
1
1
Erling Sven Lorentzen
28 jan 1923
3
1
Fabiola de_Mora_y_Aragon
11 jun 1928
0
1
Georg, Prins til Danmark
1920
0
1
Grev Flemming Rosenborg
1922
0
1
Grevinne Ruth Rosenborg
c 1925
0
1
Gry Haraldsen
1924
0
0
Haakon Haraldsen
1921
0
0
Haakon Lorentzen
23 aug 1954
1
1
Haakon Magnus
20 jul 1973
0
1
Haakon VII
03 aug 1872
21 sep 1957
1
1
Haldis Hansen
1
1
Halvdan Hansen
1
1
Harald V
21 feb 1937
2
1
Hjørdis Behn
1
1
Ingeborg
aug 1878
12 mar 1958
4
1
Ingeborg Lorentzen
1957
0
1
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Jean av Luxembourg
Jean Charles Ullens
Johan Christian Ulrichsen
Johan Martin Ferner
Josephine Charlotte
Karl August Haraldsen
Karl Herman Haraldsen
Kristine Bjørshol
Kristine Rivelsrud
Laurent
Leopold_III
Madeline Bernadotte
Margaretha
Marianne Solberg Behn
Marie Bertine Hansen
Marie Christine Ullens
Marius
Martha Freitas
Maud
Maud Angelica Behn
Mette-Marit Tjessem Høiby
Märtha
Märtha Louise
Olav Alexander Lorentzen
Olav Bjørshol
Olav Bjørshol
Olav V
Paola di_Calabria Ruffo
Paulo Ribeiro
Petrine Hansen
Philippe
Ragnhild
Ragnhild Alexandra Lorentzen
Sigurd Behn
Sonja Haraldsen
Sophie Ullens

1921
1965
22 jul 1927
1927
1889
1929
22 apr 1932
1963
03 nov 1901
1938
1899

0
0
1
5
0
4
0
1
0
0
3
4
2
1
1
0
0
1
1
0
1
3
1
0
1
1
3
3
0
1
0
3
0
1
2
0

1959
1936

25 sep 1983
1977

1964
26
29
19
28
22

nov
apr
aug
mar
sep

1959
1869
2003
1973
1901
1971
1985

02 jul 1903
1937
1956

20 nov 1938
05 apr 1954

17 jan 1991

1960
09 jun 1930
1968
04 jul 1937
1972

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Excel, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Liste over personer:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)
En hendelse
Notat
Inneholder AAAAA
(personer som har en hendelse med tekst AAAAA)
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1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
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9.2.8.22

Liste over stedsnavn

Rapporten "Liste over stedsnavn" dekker behovet for å skrive ut Stedsnavnregisteret, helt eller delvis (inntil
9 stedsnavnfelt om gangen).
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over stedsnavn" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet
av rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres
til å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet har seks faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Utskriftskolonner,
Publiseringsverktøy og Diverse. For flere detaljer, se de aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Utskriftskolonner for stedsnavnrapporten; opptil 9 brukervalgte kolonner med sortering:

Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Fokus
De eneste valgmulighetene er Alle stedsnavn eller Filtrert gruppe. Filtervalgene gjelder stedsnavnfelta.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Places
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Eksempel på rapporten Liste over stedsnavn:
Utskriftskolonner velges av brukeren fra ei stor liste over alternativ, se eksempel ovenfor
Liste over Alle stedsnavn

Detalj------------------- Bydel/Sogn--------------- Kommune-------- Land----------Belgium
Belgium
Brazil
England
Spain
Kristiansand
Kussnacht
Switzerland
København
London
Storbritannia
Oslo
Skien
Stockholm
Akershus festning
Appleton House
Sandringham
Norfolk
Storbritannia
Asker krk.
Oslo
Buckingham Palace
London
Storbritannia
Charlottenlund slott
Danmark
Chateau de
Stuyvenberg
Det kongelige gravkapell Akershus slott
Oslo
Diakonhjemmet
Oslo
Kongsseteren
Oslo
Marlborough House
London
Storbritannia
Nidaros Domkirke
Trondheim
Oslo domkirke
Oslo
Oslofjorden
Rikshospitalet
Oslo
Skaugum
Asker
Slottet
Oslo
Slottskapellet
Oslo
Solbakken
Skøyen
Oslo
Ullern
Vår frelsers krk.
Oslo

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Excel, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede stedsnavn blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Liste over stedsnavn:
Bydel/Sogn
Fylke

9.2.8.23

Inneholder/Begynner med/o.a.
Inneholder/Begynner med/o.a.

Liste over kildearkiv

Denne rapporten lar deg skrive ut ei liste over Kildearkivene (som bibliotek, statsarkiv, o.a.) i ditt datasett.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over Kildearkiv" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige
formatet av rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du
oppfordres til å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
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Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over Kildearkiv" har ni faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Publiseringsverktøy, Stedsnavn, Sorter etter og Diverse. For flere detaljer, se de aktuelle tema foran under
kapitlet Rapportinnstillinger.
Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Publiseringsverktøy
Innholdsfortegnelse er bare tilgjengelig som utskrift til tekstbehandler.
Sorter etter
Du kan sortere etter Kildearkiv-Idnr, Forkortelse eller Navn.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Repositories

Eksempel på rapporten Liste over kildearkiv:

Liste over Alle kildearkiv

Arknr
1
2
3
4
5
6
7

Navn

Statsarkivet, Hamar, boks 532, Hamar, Hedmark 2301, 62523642
Biblioteket, Hamar, Hamar, Hedmark, 625nnnnn
Mitt arkiv, Parkvegen 16, Hamar N-2300, 62524244, 90924755mob
Stat of Washington, District of Columbia, USA 20408, (202) 501-5400
Deichmanske bibliotek, Oslo, 22 20 43 35
Nasjonalbiblioteker, Drammensv. 42, Oslo 0242, 22855050
Haugens arkiv, Venabygd, Ringebu, Oppland

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Excel, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede kildearkivene blir
med i rapporten. Her er noen filtereksempel for Liste over Kildearkiv:
Bydel/Sogn
Fylke
Antall kilder

9.2.8.24

Inneholder/Begynner med/o.a.
Inneholder/Begynner med/o.a.
Er større enn NNN

Liste over kilder

Denne rapporten skriver ut ei liste over alle kilder i ditt datasett eller en filtrert gruppe av kilder. I tillegg vil
Liste_over_kilder-knappen på verktøylinja Rapportering gi deg mulighet til å skrive ut en forhåndsvisning av
denne rapporten raskt og enkelt.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over Kilder" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet av
rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til
å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over Kilder" har sju faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Publiseringsverktøy, Sorter etter, Stedsnavn og Diverse. For flere detaljer, se de aktuelle tema foran under
kapitlet Rapportinnstillinger.
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Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Generelt
I tillegg til valgene beskrevet under kapitlet Rapportinnstillinger Generelt foran kan du velge å liste ut
kildene etter deres Forkortelser eller Titler eller i Bibiliografisk form. Du kan også velge å skrive ut Datasett-Id.
Publiseringsverktøy
Innholdsfortegnelse er bare tilgjengelig som utskrift til tekstbehandler.
Sorter etter
Kilder kan sorteres etter Kildenummer, Forkortelse, Tittel eller Standard kildekvalitet.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
List of Sources

Kilderapporten har tre Listetyper:
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Eksempel på rapporten Liste over kilder:
3 typer (se ovenfor), dette er eksempel på typen "Bibiliografisk form":
Liste over kilder
Kilde#
5

Bibliografiske data

Aftenposten, Oslo.

3 Almanakk-komitéen, Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 1993.,
(Oslo: Almanakkforlaget, sept. 1992).
6 Aschehoug og Gyldendal. Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE leksikon. Oslo:
Kunnskapsforlaget.
8

Dagbladet, Oslo.

7

Danske kongehusets nettside. www.kongehuset.dk.

1

Hvem Hva Hvor, Aftenpostens oppslagsverk, (Oslo: Aftenposten).

9

Kongefamiliens internettside. www.slottet.no.

2

Møst, Annemor. OLAV V, 30 år på tronen. Oslo: Schibsted.

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Excel, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på flere kriterier, slik at bare de ønskede kilder blir med i rapporten.
Her er noen filtereksempel for Liste over kilder:
Tittel
Tittel

Inneholder
Begynner med

AAAAAAAAA
AAAAAAAAA
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9.2.8.25

Liste over hendelsestyper

Denne rapporten skriver ut Hendelsestypelista, fullt ut eller delvis.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over Hendelsetyper" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige
formatet av rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du
oppfordres til å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over Hendelsestyper" har seks faner: Generelt, Sideinnstillinger,
Skrifttyper, Utskriftskolonner, Publiseringsverktøy og Diverse. For flere detaljer, se de aktuelle tema foran
under kapitlet Rapportinnstillinger.
Hendelsestyper, valg av kolonner:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
List of Tag Types
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Eksempel på rapporten Liste over hendelsestyper:
(Samtlige 126 standard hendelsestyper m/setninger på bokmål i v5.15)
Utskriftskolonner velges av brukeren fra ei liste over alternativ, se eksempel ovenfor
Liste over Alle hendelsestyper
Adopsjon
Adresse
AFN
Alder
Annulasjon
Ansettelse
Antall barn
Antall ekteskap
Bannlysing
BarMitzvah
BasMitzvah
Begravelse
Bekreftelse
Besegl. ektef.(SDH)
Besegl. foreld.(SDH)
Beskrivelse
Bosted
CancelSeal (SDH)
Diverse
Dåp (baptism)
Dåp (christn)
Dåp (Gjendåp)
Dåp (SDH)
Død
Dødfødsel
Eksamen
Ektepakt
Ekteskap
Ekteskapskontrakt
Ekteskapstillatelse
Far-Ado
Far-Ann
Far-Bio
Far-Fst
Far-Gud
Far-Ste
Folketelling
Forbrytelse
Forelder-Ado
Forelder-Ann
Forelder-Bio
Forelder-Fst
Forelder-Gud
Forelder-Ste
Forlovelse
Fortelling
Fødsel
Fødsel-i-pakt.(SDH)
Født (uekte)
GEDCOM
Hendelse-div
Historie
HTML
Innvandring
Kansellering (ant)
Kaste
Kjennetegn
Kjælenavn
Konfirmasjon
Konfirmasjon(SDH)
Legat
Leve (bo)
Lysing
Militærtj.-slutt

ADOP
ADDR
AFN
AGE
ANUL
EMPL
NCHI
NMR
EXCO
BARM
BASM
BURI
RATI
SLGS
SLGP
DSCR
RESI
CANC
MISC
BAPM
CHR
REBA
BAPL
DEAT
STIL
GRAD
MARS
MARR
MARC
MARL

[P] <ble|og [PO] ble> adoptert< [D]>< [L]>. <[M]>
<Pr. [D]> hadde [P] <og [PO]> adressen [L]
[PP] Ancestral File Number er [M]
[P1] var [A] <[D]>.
Ekteskapet til [P] og [PO] ble annullert < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <|og [PO]> var ansatt <hos [M]> < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <og [PO]> hadde [M] barn.
[P] <og [PO]> var gift [M] ganger.
[P] <og [PO]> ble bannlyst < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] mottok sin bar mitzvah < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] mottok sin bas mitzvah < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] ble gravlagt < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <ble|og [PO] ble> bekreftet <[D]> <[L]>
[P] ble beseglet som ektefelle til [PO] < [D]> < [L]>
[P] ble beseglet som forelder til [PO] < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <|og [PO]> ble beskrevet <som [M]> < [D]>< [L]>.
[P] <|og [PO]> bodde < [D]>< [L]>. <[M]>
The sealing for [P] <and [PO]> was cancelled <[D]> <[L]>
[P] <|og [PO]> var [M] < [D]>< [L]>.
[P] ble døpt < [D]>< [L]>. <Faddere var [WO]>. <[M]>
[P] ble døpt < [D]>< [L]>. <Faddere var [WO]>. <[M]>
[P] ble gjendøpt < [D]>< [L]>. <Faddere var [WO]>. <[M]>
[P] ble døpt i kirken til SDH < [D]>< [L]>.
[P] døde < [D]>< [L]>. <[M]> <[A].>
[P] var dødfødt < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <|og [PO]> tok eksamen <som [M]> < [D]>< [L]>.
[P] og [PO] inngikk ektepakt < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] giftet seg med [PO] < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] og [PO] inngikk ekteskapskontrakt < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] og [PO] fikk ekteskapstillatelse < [D]>< [L]>. <[M]>

CENS
CRIM

[P] <|og [PO]> var nevnt i folketellingen <i [D]> <[L]>
[P] <|og [PO]> var [M] < [D]>< [L]>.

ENGA

[P] <|og [PO]> ble forlovet < [D]>< [L]>. <[M]>
[M]
[P] ble født < [D]>< [L]>. <Disse var også med: [WO]>. <[M]>
[P] ble født i pakten < [D]> < [L]>
[P] ble født som uekte < [D]>< [L]>. <M>
Ikke gjenkjente GEDCOM-data: [M] < [D]>< [L]>.
[P] <|og [PO]> var [M] < [D]>< [L]>.
[W] witnessed [M] <[D]> <[L]>
(se også [M])
[P] <|og [PO]> innvandret <[D]> <til [L]>
[PP] ordinasjon ble antatt kansellert <[D]> <[L]>
[P] <|og [PO] > tilhørte kasten [M] < [D]> < [L]>
[P] <|og [PO] >var [M] < [D]> < [L]>
<[D]:> [P] ble også kalt [N] <[M]>
[P] <|og [PO]> ble konfirmert < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <|og [PO]> ble konfirmert av kirken SDH< [D]>< [L]>. <[M]>
[P] fikk [PP] legat <[D]> <[L]>
<[D]> bodde [P] <|og [PO]> <[L]>
Det ble lyst for [P] <og [PO]> < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <|og [PO]> avsluttet sin miltærtjeneste [M] < [D]>< [L]>.

BIRT
BIC
ILLE
GEDC
EVEN
IMMI
PRES
CAST
ATTR
NICK
CONF
CONL
ENDL
MARB
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Militærtj.-start
Mor-Ado
Mor-Ann
Mor-Bio
Mor-Fst
Mor-Gud
Mor-Ste
Nasjonalitet
Nattverd
Naturalisering
Navn, DøpeNavn, Endring
Navn, Gift
Navne(felle)
Navnevariant
Notat
Nullify (SDH)
Ordinasjon
Ordinasjon (SDH)
Ordinering
Passasjerliste
Pensjonering
Referanse
Religion
Reseal (SDH)
Restoratn
SealChild (SDH)

[P] <|og [PO]> startet sin miltærtjeneste [M] < [D]>< [L]>.

NATI
FCOM
NATU

NAMS
NOTE
NULL
ORDI
ORDL
ORDN
PASL
RETI
REFN
RELI
RESE
REST
SLGC

Separasjon
Skifte
Skilsmisse
SSN
Stake (SDH)
Sykdom
Telefon
Testament
Tilknytning
Tillegg
Utdanning
Utvandring
Velsignelse
Velsignelse (SDH)

DIVF
PROB
DIV
SSN
STAL

VoidLiving (SDH)
WAC (SDH)

VOIL
WAC

Yrke

OCCU

PHON
WILL
ASSO
CODI
EDUC
EMIG
BLES
BLSL

[PP] <og [PO]> var [M]
[P] <|og [PO]> gikk til nattverd < [D]> < [L]>
[P] <|og [PO]> ble naturalisert < [D]>< [L]>. <[M]>
[PP] døpenavn var [N] <[M]>
<[D]:> [PP] navn ble lovlig endret til [N] <[M]>
<[D]:>[PP] navn som gift var [N] <[M]>
[P1] ble oppkalt etter [P2]
[P] var <[D] >også kjent som [N] <[M]>
[P] <|og [PO]> [M] < [D]>< [L]>.
[PP] ordinance was nullified by the LDS church <[D]> <[L]>
[P] <|og [PO]> deltok i en ordinasjon < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <|og [PO]> deltok i en ordinasjon i SDH-kirken < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <ble|og [PO] ble> ordinert < [D]> < [L]>
[P] <|og [PO]> var nevnt på passasjerlisten på <[M]> <[L]> < [D]>
[P] <|og [PO]> ble pensjonert < [D]>< [L]>. <[M]>
Referanse: [M] < [D]>< [L]>.
[P] <|og [PO]> var [M]
[P] <was|and [PO] were> resealed <[D]> <[L]>
[P] <was|and [PO] were> restored <[D]> <[L]>
[P] <was sealed as a child|and [PO] were sealed as children> to
[PAR] <[D]> <[L]>
[P1] <|og [PO]> tok ut separasjon < [D]>< [L]>. <[M]>
[PP] bo ble skiftet < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] og [PO] ble skilt < [D]>< [L]>. <[M]>
[PP] Social Security nummer var [M] < [D]> < [L]>
<As of [D],> [P] <and [PO] > <[L]>
[P] <var syk|og [PO] var syke> av [M] < [D]>< [L]>.
[PP] telefonnummer var [M] < [D]>< [L]>.
[P] etterlot seg et testament < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <|og [PO]> hadde en tilknytning < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <|og [PO]> skrev et tillegg til testamentet <[D]> <[L]>
[P] <|og [PO]> var utdannet [M] < [D]>< [L]>.
[P] <|og [PO]> utvandret <[D]> <fra [L]>
[P] <|and [PO]> fikk en velsignelse < [D]>< [L]>. <[M]>
[P] <|og [PO]> fikk en velsignelse i kirken SDH < [D]>< [L]>.
<[M]>
[PP] ordinance by proxy was cancelled <[D]> <[L]>
[P] <was|and [PO] were> received [PP] initiatory ordinances <[D]>
<[L]>
[P] <|og [PO]> var [M] < [D]>< [L]>.

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Excel, Word, WordPerfect, WordStar.
Hendelsestypelista kan filtreres på flere kriterier, bl.a.
Hendelsestypegruppe
Hendelsestypegruppe

Fødsel
Død

NB: Brukerdefinerte hendelser vil også bli med i lista.
PS: Noen få hendelsestyper er ikke oversatt fra engelsk fordi det ikke er funnet tilsvarende
betegnelser på norsk.
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9.2.8.26

Liste over forskningsoppgaver

Det å holde oversikt over hva som skal/bør gjøres til enhver tid er en av slektsforskerens viktigste oppgaver.
Rapporten "Liste over forskningsoppgaver" gir deg mulighet til å skrive ut din arbeidsliste fra registreringene i
Forskningsdagboka.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over forskningsoppgaver" har ni faner: Generelt, Sideinnstillinger,
Skrifttyper, Publiseringsverktøy, Sorter etter, Navn, Datoer, Stedsnavn og Diverse. For flere detaljer, se de
aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Publiseringsverktøy
Innholdsfortegnelse er bare tilgjengelig som utskrift til tekstbehandler.
Sortering
Du kan sortere etter følgende felt:
Type/Personnavn
Utformet dato
Planlagt dato
Påbegynt dato
Framdrift
Ferdig
Nøkkelord
Oppgavenavn

Diverse
Du kan velge å inkludere:

Oppgavestadier
Nøkkelord
Utgifter
Notat
Og du kan også legge til:
Blanke felt hvis data mangler
Hendelsesmerknader
Oppgaverapportens innhold velges her:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
List of Tasks
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Eksempel på rapporten Liste over (forskings)oppgaver:

Liste over Alle oppgaver
barn med fleire enn Anne OK?
Person:
ERIK LARSEN BØ (3430)
__________________________________________________________________________
barna 16, finne resten
Person:
IVER ENGEBRETSEN SVENDSTAD (28)
__________________________________________________________________________
barna, flere dobbeltregistrerte?
Person:
IVER ENGEBRETSEN SVENDSTAD (37)
__________________________________________________________________________
divcerse dobbelt Nordrum
Person:
LISBETH HANSDTR. NORDRUM (161)
__________________________________________________________________________
diverse dobbeltreg ryddes, feks Tordis
Person:
PETTER OLSEN HAGEN (180)
__________________________________________________________________________
feil far??
Person:
KARI JOHANNESDTR. LUNDE (103)
__________________________________________________________________________
folketellinger registreres med alle personer, se Gary Romsaas metoden
Person:
MARTINUS PEDERSEN HAUGSTADLYKKJEN (107)
__________________________________________________________________________
forlikskommisjonen 1798, finne dokument.
Person:
JOHANNES IVERSON SVENDSTAD (26)
__________________________________________________________________________
født+død konflikt
Person:
JOHANNES ENGEBRETSEN SVENDSTADSTUEN (75)
_________________________________________________________________________
konfirmasjonen
Person:
THORD HANSEN LUNDBAKKEN (12)
------------Notat:
var den i rbu krk?
__________________________________________________________________________
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marit*2 riktig??
Person:
THOR HANSEN ØGAARDSTUEN (122)
__________________________________________________________________________
Sandom og Venåsen samme person??
Person:
RØNNAUG ENGEBRETSDTR. SVENDSTADSTUEN (64)
------------Notat:
dobbeltsjekke dåpsdato
__________________________________________________________________________

sjekkes
Konfirmert: 17.05.1857
THORD HANSEN LUNDBAKKEN (12); Ringebu krk., Ringebu,
Oppland
------------Notat:
var den i rbu krk?
__________________________________________________________________________
skifteprotokoll
Notat:
22.02.1726
IVER ENGEBRETSEN SVENDSTAD (37); (Skifteprotokoll 22/2-1726:)
------------Notat:
Finne protokoll, ta kopi som exhibit
__________________________________________________________________________
skifteprotokoll finnes?
Person:
BERET IVERSDTR. SKOE (40)
__________________________________________________________________________
Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede oppgaver blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Forskningsoppgaver:
Er koplet til
Er koplet til
Er koplet til
Begynt dato
Nøkkelord

En person
En person
En person
DD.MM.ÅÅÅÅ (og andre format)
Inneholder AAAAAA (o.a.)
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9.2.8.27

Liste over vitner

Rapporten "Liste over vitner" relaterer vitner til hendelser og skriver ut forskjellig informasjon om dem
utfra brukerens ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over vitner" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet av
rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til
å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for "Liste over vitner" har sju faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Utskriftskolonner, Stedsnavn, Publiseringsverktøy og Diverse.
For flere detaljer, se de aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Vitnerapporten, kolonnevalg:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
List of Witnesses
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Eksempel på rapporten Liste over vitner:
Liste over Alle vitner
V_Fornavn_Etternavn----------Anne, Prinsesse til Danmark
Anne, Prinsesse til Danmark
Anne, Prinsesse til Danmark
Ari Behn
Ari Behn
Ari Behn
Astrid
Astrid
Astrid
Astrid
Astrid
Astrid
Astrid
Axel, Prins til Danmark
Axel, Prins til Danmark
Axel, Prins til Danmark
Baudouin I av Belgia
Baudouin I av Belgia
Benedikte Ferner
Bjarne N. Bjørshol
Carl-Cristian Ferner
Cathrine Ferner
Dagny Ulrichsen
Dagny Ulrichsen
Dagny Ulrichsen
Elisabeth Ferner
Erling Sven Lorentzen
Erling Sven Lorentzen
Gry Haraldsen
Haakon Haraldsen
Haakon Lorentzen
Haakon Lorentzen
Haakon Magnus
Haakon Magnus
Haakon Magnus
Haakon VII
Haakon VII
Haakon VII
Haldis Hansen
Halvdan Hansen
Harald V
Harald V
Harald V
Harald V
Hjørdis Behn
Ingeborg
Ingeborg
Ingeborg
Ingeborg Lorentzen
Ingeborg Lorentzen
Johan Martin Ferner
Johan Martin Ferner
Josephine Charlotte
Josephine Charlotte
Karl August Haraldsen
Karl August Haraldsen
Karl August Haraldsen
Karl Herman Haraldsen
Karl Herman Haraldsen
Kristine Bjørshol
Maud
Maud
Maud
Maud
Maud Angelica Behn
Maud Angelica Behn
Mette-Marit Tjessem Høiby

Hendelsestype------- Dato---------- Bydel/Sogn---------Død
1980
Ekteskap
1950
Fødsel
1917
Dåp (christn)
02 jul 2003 Oslo
Ekteskap
24 mai 2002 Trondheim
Forlovelse
13 des 2001
Begravelse
Laeken
Død
29 aug 1935 Kussnacht
Ekteskap
12 jan 1961
Ekteskap
10 nov 1926
Fødsel
12 feb 1932 Skøyen
Fødsel
17 nov 1905
Fødsel
1962
Død
1964 København
Ekteskap
1919
Fødsel
1888 København
Ekteskap
15 des 1960
Fødsel
07 sep 1930 Stuyvenberg
Fødsel
1963
Ekteskap
Fødsel
1972
Fødsel
1962
Død
15 okt 1994 Oslo
Ekteskap
1920 Skien
Fødsel
25 mai 1898 Skien
Fødsel
1969
Ekteskap
15 mai 1953 Oslo
Fødsel
28 jan 1923
Fødsel
1924
Fødsel
1921
Ekteskap
Fødsel
23 aug 1954 Oslo
Ekteskap
25 aug 2001
Forlovelse
01 des 2000
Fødsel
20 jul 1973 Oslo
Død
21 sep 1957 Oslo
Ekteskap
22 jul 1896 London
Fødsel
03 aug 1872
Ekteskap
Ekteskap
Dåp (christn)
02 jul 2003 Oslo
Ekteskap
29 aug 1968 Oslo
Forlovelse
mar 1968 Oslo
Fødsel
21 feb 1937 Asker
Ekteskap
Død
12 mar 1958 København
Ekteskap
27 aug 1897
Fødsel
aug 1878
Ekteskap
Fødsel
1957
Ekteskap
12 jan 1961
Fødsel
22 jul 1927
Ekteskap
1953
Fødsel
1927
Død
1959
Ekteskap
1920 Skien
Fødsel
1889
Død
1936
Fødsel
1929
Ekteskap
Begravelse
08 des 1938
Død
20 nov 1938 London
Ekteskap
22 jul 1896 London
Fødsel
26 nov 1869 London
Dåp (christn)
02 jul 2003 Oslo
Fødsel
29 apr 2003 Oslo
Ekteskap
25 aug 2001
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Mette-Marit Tjessem Høiby
Mette-Marit Tjessem Høiby
Märtha
Märtha
Märtha
Märtha
Märtha Louise
Märtha Louise
Märtha Louise
Märtha Louise
Olav Alexander Lorentzen
Olav Bjørshol
Olav V
Olav V
Olav V
Petrine Hansen
Philippe
Ragnhild
Ragnhild
Ragnhild Alexandra Lorentzen
Sigurd Behn
Sonja Haraldsen
Sonja Haraldsen
Sonja Haraldsen
Sonja Haraldsen
Sophie Ullens

Forlovelse
Fødsel
Begravelse
Død
Ekteskap
Fødsel
Dåp (christn)
Ekteskap
Forlovelse
Fødsel
Fødsel
Ekteskap
Død
Ekteskap
Fødsel
Ekteskap
Fødsel
Ekteskap
Fødsel
Fødsel
Ekteskap
Dåp (christn)
Ekteskap
Forlovelse
Fødsel
Fødsel

19
21
05
21
28
02
24
13
22

01 des 2000
aug 1973 Kristiansand
apr 1954 Akershus slott
apr 1954 Oslo
mar 1929 Oslo
mar 1901 Stockholm
jul 2003 Oslo
mai 2002 Trondheim
des 2001
sep 1971 Oslo
1985

17 jan 1991 Oslo
21 mar 1929 Oslo
02 jul 1903 Sandringham
1960
15 mai 1953 Oslo
09 jun 1930 Oslo
1968
02 jul 2003
29 aug 1968
mar 1968
04 jul 1937
1972

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Excel, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Liste over vitner:
Antall vitner
Hendelsesdato - år
Hendelsestypegruppe er

Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.
Er større enn ÅÅÅÅ
Fødsel/Begravelse/.. o.a.
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9.2.8.28

Stamtavle

Stamtavlerapporten presenterer anene til en valgt person i treform (tekstgrafikk).
Rapportinnstillingsvinduet for "Stamtavle" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet av
rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til
å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet har ni faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Kilder, Publiseringsverktøy,
Navn, Datoer, Stedsnavn og Diverse.
For flere detaljer, se de aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Stamtavlerapporten, generelle innstillinger:

Legg merke til at rapporten også kan skrives ut som "Tomt slektstre" for bruk som kladdark e.l.
Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Hendelser
De eneste hendelser som kan velges er Fødsel, Ekteskap, Død og Begravelse.
Diverse
Følgende valg er beskrevet foran under kapitlet Rapportinnstillinger Diverse fordi de er felles for et antall
rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Annet
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Gjenta duplikatlinjer
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Pedigree

Compressed Pedigree
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Eksempel på rapporten Stamtavle:

Rapporten kan skrives til følgende filformat:
Acrobat PDF
Rapportformatet er enkel tekstgrafikk, og egner seg som sider i ei bok.
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9.2.8.29

Stamtavle - komprimert

Rapporten "Stamtavle - komprimert" skriver en tilsvarende rapport som Stamtavle, men i et mye mer
begrenset og komprimert format.
Rapportinnstillingsvinduet for "Stamtavle - komprimert" gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige
formatet av rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du
oppfordres til å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet har tretten faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper, Kilder, Notater,
Register, Publiseringsverktøy, Sorter etter, Hendelser, Navn, Datoer, Stedsnavn og Diverse. For flere detaljer,
se de aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Stamtavle - komprimert, valg av hendelsestyper:

Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Hendelser
De eneste hendelser som kan velges er Fødsel, Ekteskap, Død og Begravelse.
Diverse
Følgende valg er beskrevne foran under kapitlet Rapportinnstillinger Diverse fordi de er felles for et antall
rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Annet
Ukjente foreldre
Gjenta duplikatlinjer
Åpne felt for manglende data
Beskjære for skriver
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Pedigree

Compressed Pedigree
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Eksempel på rapporten Stamtavle - komprimert:

┌── Olav Bjørshol
┌── Bjarne N. Bjørshol
│
└── Kristine Bjørshol
┌── Olav Bjørshol
│
│
┌── Halvdan Hansen
│
└── Haldis Hansen
│
└── Petrine Hansen
┌── Ari Behn, g. 24.05.2002 Nidaros Domkirke, Trondheim
│
│
┌── Alf Solberg
│
│
┌── Andreas Solberg
│
│
│
└── Karen Solberg
│
└── Marianne Solberg Behn
│
│
┌── Sigurd Behn
│
└── Anne Marie Behn
│
└── Hjørdis Behn
Maud Angelica Behn, f. 29.04.2003 Rikshospitalet, Oslo
│
┌── Haakon VII, f. 03.08.1872 Charlottenlund slott, g. 22.07.1896 Buckingham
│
┌── Olav V, f. 02.07.1903 Appleton House, Sandringham, g. 21.03.1929 Vår frelsers
│
│
└── Maud, f. 26.11.1869 Marlborough House, London, d. 20.11.1938 London
│
┌── Harald V, f. 21.02.1937 Skaugum, Asker, g. 29.08.1968 Oslo domkirke, Oslo
│
│
│
┌── Carl, f. . .1861, g. 27.08.1897, d. . .1951
│
│
└── Märtha, f. 28.03.1901 Stockholm, d. 05.04.1954 Oslo
│
│
└── Ingeborg, f. .08.1878 Charlottenlund, d. 12.03.1958 København
└── Märtha Louise, f. 22.09.1971 Rikshospitalet, Oslo
│
┌── Karl August Haraldsen, f. . .1889, g. . .1920 Skien, d. . .1959
└── Sonja Haraldsen, f. 04.07.1937 Oslo
│
┌── Johan Christian Ulrichsen, g. Skien
└── Dagny Ulrichsen, f. 25.05.1898 Skien, d. 15.10.1994 Diakonhjemmet, Oslo
└── Marie Bertine Hansen

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønskede personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel for Stamtavle komprimert:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)

9.2.8.30

Prosjektinformasjon

Denne rapporten skriver ut sammendragsinformasjon om prosjektet som også sees via Fil >
Prosjektsammendrag. Du kan velge sammendrag for et bestemt datasett, alle datasett eller alle ulåste datasett.
Rapporten inneholder antall poster av hver datatype, gjennomsnittlig antall av hver datatype per person,
størrelse av filen som inneholder denne datatypen og dato og klokkeslett for når filen ble oppdatert. Datatyper
omfatter personer, navn, vitner, hendelser, stedsnavn, slektskapsrelasjoner, kildereferanser, kilder,
kildearkivlenker, kildearkiv, vedlegg, forskeroppgaver, tidstavlelåser, hendelsestyper og kildeelement.
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Det er tre faner på Rapportinnstillinger: Generelt, Sideinnstillinger og Skrifttyper. For flere detaljer, se de
aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Skrifttyper
Skrifttyper kan bare velges for Tittel og Tekst.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Project Information

Project Summary

Eksempel på rapporten Prosjektinformasjon:

Prosjektinformasjon
Datatype
--------------------Personer
Navn
Vitner
Hendelser
Stedsnavn
Slektskap
Kildereferanser
Kilder
Kildearkivlenker
Kildearkiv
Vedlegg
Forskningsoppgaver
Tidstavlelåser
Hendelsestyper
Kildeelementer

Poster
-----------7072
7247
14804
13768
1833
10124
10776
86
0
0
59
3
0
125
131

Gj.sn.
---------1.0
2.1
1.9
0.3
1.4
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-

Størrelse
---------998409
2283806
696373
1446545
55573
294213
604201
13039
488
616
10253
1406
424
11811
6089

Dato
--------------15 jun 2004
15 jun 2004
15 jun 2004
15 jun 2004
15 jun 2004
15 jun 2004
15 jun 2004
15 jun 2004
13 jun 2004
13 jun 2004
15 jun 2004
15 jun 2004
13 jun 2004
15 jun 2004
15 jun 2004

Utskrevet: 17 jun 2004

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på datasett:
Alle datasett
Alle datasett som er låst opp
Datasett nr. 1,2, osv.
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Tid
---------15:52:40
15:52:40
15:52:40
15:52:40
15:52:40
15:52:40
15:52:40
15:52:40
21:17:02
21:17:02
15:52:40
15:52:40
21:16:50
15:52:40
15:52:40
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9.2.8.31

Slektskap

Slektskapsrapporten presenterer slektskapet mellom to personer i samme datasett. De to personene angis i
rapportdefinisjonsvinduet.
Rapportinnstillingsvinduet for Slektskapsrapporten har ni faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper,
Register, Publiseringsverktøy, Navn, Datoer, Stedsnavn og Diverse. For flere detaljer, se de aktuelle tema
foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
Slektskapsrapporten, diverse innstillinger:

Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Generelt
I tillegg til valgene i kapitlet Rapportinnstillinger foran kan du spesifisere antall generasjoner som skal tas
med. Du kan også velge å produsere et blankt skjema.
Diverse
Følgende valg er beskrevet foran under kapitlet Rapportinnstillinger Diverse fordi de er felles for et antall
rapporter:
Eksklusjon
Vis ekskluderte data
Vis sensitive data
Annet
Åpne felt for manglende data
Ta ikke med detaljer for personer som lever
I tillegg inkluderer denne rapporten følgende valgmuligheter:
Bare næreste slektskapsforhold
Hvis to personer er i slekt på mer enn én måte og dette valget ikke er haket av, vil hvert slektskap bli
rapportert separat.
Vis slektskap
Hvis dette valget er haket av vil slektskapet mellom første og andre person bli vist.
Vis "direkte nedover" om mulig
Hvis to personer er direkte i slekt (ane til etterkommer), vil dette valget produsere ei enkelt linje av
rammer/bokser.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Relationship Chart
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Eksempel på rapporten Slektskap:

Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
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9.2.8.32

Statistisk rapport

Statistikkrapporten presenterer diverse statistikk for alle data i et prosjekt. Den er konstruert for å analysere
og evaluere de data du har lagt inn og muligens foreslå måter å forske videre på. Den er ikke beregnet på å
forutse framtidige hendelser, verdier eller data. Et eksempel på resultatene av en statistikkrapport er vist
nedenfor.
Statistikkrapport, valg av hendelsestyper:

Unntak for denne rapporten er beskrevet nedenfor:
Generelt
I tillegg til valgene beskrevet under kapitlet Rapportinnstillinger Generelt foran kan du hake av for "Delsum
etter kjønn" for å produsere disse beregningene.
Skrifttyper
Skrifttyper kan bare velges for Tittel og Tekst.
Hendelser
Du kan velge å ta med Navnevarianter, Hendelsesetiketter, Slektskapshendelser, Vitnehendelser og indikere
om du foretrekker bare primære hendelser.
MERK: Beregningene i Statistikkrapporten må ikke forutsettes å være representative for hele landet, ikke en
gang for den valgte persongruppa, unntatt i den grad gyldige data er registrert for hver person i den aktuelle
gruppa. Vær forsiktig med å tolke noen av resultatene som statistisk signifikante. De relativt små mengder data
og uunngåelige skeivfordeling i en slektsforskningsdatabase fjerner den sterkt fra dens statistiske verdi.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Statistical Report
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Eksempel på rapporten Statistikk:

Totalt antall personer: 7072
Alder ved første ekteskap
Alder da første barn ble fø
Alder da siste barn ble fød
Alder ved død
Alder idag
Navneetiketter
Fødtgruppe
Dødsgruppe
Giftgruppehendelser
Skiltgruppe
Historiegruppehendelser
Begravelsehendelser
Adresser
Andre hendelser
Bevitnede hendelser
Farshendelser
Morsetiketter
Barns hendelser
Sønner
Døtre

POP
1266
2237
2237
1772
19
7072
7072
7072
7072
7072
7072
7072
7072
7072
7072
7072
7072
7072
7072
7072

GJS
26.8
26.4
34.6
52.6
46.7
1.0
0.9
0.4
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.7
0.7
1.4
0.7
0.7

STD
AVK
6.1
6.1
8.3
30.5
21.5
0.2
0.4
0.5
0.5
0.1
0.0
0.2
0.1
0.8
0.0
0.4
0.5
2.3
1.4
1.3

MIN
16
0
16
0
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAX
62
78
78
101
86
4
5
4
4
2
0
2
3
36
1
2
2
18
11
11

Id
MIN
2058
7078
639
104
6990
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Id
MAX
775
4244
4244
6677
6782
87
282
25
291
64
1
12
1715
73
3
6670
6571
5167
728
2065

Menn: 3663
Alder ved første ekteskap
Alder da første barn ble fø
Alder da siste barn ble fød
Alder ved død
Alder idag
Navneetiketter
Fødtgruppe
Dødsgruppe
Giftgruppehendelser
Skiltgruppe
Historiegruppehendelser
Begravelsehendelser
Adresser
Andre hendelser
Bevitnede hendelser
Farshendelser
Morsetiketter
Barns hendelser
Sønner
Døtre

POP
634
1116
1116
1018
11
3663
3663
3663
3663
3663
3663
3663
3663
3663
3663
3663
3663
3663
3663
3663

GJS
28.4
28.2
36.5
51.7
46.4
1.0
0.9
0.4
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.7
0.7
1.4
0.7
0.7

STD
AVK
6.2
6.2
8.7
29.8
21.9
0.1
0.4
0.5
0.5
0.1
0.0
0.2
0.1
0.9
0.0
0.4
0.5
2.3
1.4
1.3

MIN
19
1
16
0
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAX
61
62
67
99
84
3
3
4
4
2
0
2
3
36
1
2
2
18
11
11

Id
MIN
373
7069
2738
119
6990
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Id
MAX
2467
3921
467
5718
6820
6670
90
25
291
64
1
13
1715
73
3
6670
6571
5167
741
2067

Kvinner: 3409
Alder ved første ekteskap
Alder da første barn ble fø
Alder da siste barn ble fød
Alder ved død
Alder idag
Navneetiketter
Fødtgruppe
Dødsgruppe
Giftgruppehendelser
Skiltgruppe
Historiegruppehendelser
Begravelsehendelser
Adresser
Andre hendelser
Bevitnede hendelser
Farshendelser
Morsetiketter
Barns hendelser
Sønner
Døtre

POP
632
1121
1121
754
8
3409
3409
3409
3409
3409
3409
3409
3409
3409
3409
3409
3409
3409
3409
3409

GJS
25.1
24.7
32.6
53.8
47.1
1.0
0.9
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.7
0.7
1.5
0.8
0.7

STD
AVK
5.5
5.5
7.5
31.4
21.1
0.2
0.4
0.5
0.5
0.1
0.0
0.2
0.0
0.6
0.0
0.5
0.5
2.3
1.4
1.3

MIN
16
0
16
0
13
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAX
62
78
78
101
86
4
5
3
3
1
0
2
1
10
1
2
1
15
11
11

Id
MIN
2058
7078
639
104
6989
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Id
MAX
775
4244
4244
6677
6782
87
282
23
345
58
2
12
6700
78
17
7149
2
3079
728
2065
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Rapporten kan skrives til mange filformat, bl.a.disse:
Acrobat PDF, ANSI tekst, RTF, Word, WordPerfect, WordStar.
Rapporten kan filtreres på mange kriterier, slik at bare de ønsker personer blir med i
rapporten. Her er noen filtereksempel:
Etternavn
Fornavn
Antall barn

Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Inneholder/Begynner med/o.a.
Er lik/Er større enn/Er mindre enn/o.a.

Er en ane
for Idnr NNNN
OG
Fødsel
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som er aner til NNNN og født på stedet AAAAA)
En hendelse
Et stedsnavnfelt Inneholder AAAAA
(personer som deltok i en hendelse på stedet AAAAA)

Dette utdraget fra rapporten viser at det er 7072 personer totalt i datasettet og 1266 personer med registrert
ekteskap og gjennomsnittsalder 26.8 når de ble gift. Yngste person som giftet seg var Idnr 2058, og alderen var
16. Den eldste var 62, Idnr 775.
Hvis brukeren har valgt det, vil rapporten også skrive ut statistikk fordelt på kvinner og menn. Her vises slike
ekteskapsdata fra samme rapporten, og vi ser at kvinnene var gjennomsnittlig 3.3 år yngre enn mennene når de
giftet seg første gangen:
Totalt antall personer: 7072
Alder ved første ekteskap
...

POP
1266

GJS
26.8

STD
AVK
6.1

MIN
16

MAX
62

Menn: 3663
Alder ved første ekteskap
...
Kvinner: 3409
Alder ved første ekteskap

POP
634

GJS
28.4

STD
AVK
6.2

MIN
19

POP
632

GJS
25.1

AVK
5.5

MIN
16

MAX
61
STD
MAX
62

Id
MIN
2058

Id
MAX
775

Id
MIN
373

Id
MAX
2467

MIN
2058

MAX
775

Id

Id

Du kan også filtrere rapporten slik at den bare tar med personer som tilfredsstiller vise betingelser, f.eks.
personer som har flagget IMMIGRANT = J.
Ingen Publiseringsverktøy er tilgjengelige for denne rapporten.
Rapportinnstillingsvinduet for Statistikkrapporten gir deg mulighet til å spesifisere det nøyaktige formatet av
rapporten. Disse innstillingsvalgene blir så lagret sammen med rapporten for framtidig bruk. Du oppfordres til
å eksperimentere med valgene inntil resultatet blir det du ønsker.
Rapportinnstillingsvinduet for Statistikkrapporten har fire faner: Generelt, Sideinnstillinger, Skrifttyper og
Hendelser. For flere detaljer, se de aktuelle tema foran under kapitlet Rapportinnstillinger.
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9.3

Visual Chartform (grafiske slektstre)

Visual Chartform er en spesialmodul i TMG som produserer enkle slektstre med rammer (bokser) og
sammenkoblingslinjer eller atskillig mer omfattende slektstre med fargebilder, bakgrunn, fargede linjer og
brukerstyrte innramminger. Dusinvis av valgmuligheter styrer slektstreets orientering, f.eks. venstre-til-høyre
eller ovenfra-og-ned, rammestørrelser, rammenes avstand, datainnhold i rammene, slektstreets tittel osv. i tråd
med brukerens ønsker og spesifikasjoner.
NB: når dette skrives finnes Visual Chartform kun med engelsk språk. Menyvalg o.a. er derfor forklart med
både engelske og norske meny-/funksjonsnavn nedenfor.
Eksempel på et aneslektstre forhåndsvist i TMGs Visual Chartform:

2. utgave september 2005

9:363

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
Samme anetre som over, men med søsknene til Haakon og hans aner tatt med:

Etter at du har definert og justert et slektstre i Rapportdefinisjonsvinduet og har skrevet det til skjermen vil
Visual Chartform produsere et "levende slektstre" der enhver ramme, linje eller andre slektstreobjekt kan
manipuleres individuelt. Du kan endre skrifttyper, størrelse, farge og andre egenskaper ved ethvert objekt i
slektstreet. Du kan også dra-og-slippe dem innafor eller mellom slektstre eller legge til fritt antall objekt etter
dine behov og ønsker.
Visual Chartform kan arbeide med enhver storformat skriver eller plotter for å produsere svært store
veggplansjer, men kan også skrive ut A4-ark e.l. med klippemerker slik at du kan produsere de samme slektstre
fra enhver svart-hvit eller fargeskriver.
Visual Chartform (vcf.exe) kan kjøres direkte fra Windows Startmeny for å kunne åpne et tidligere lagret
slektstre.
NB: Windows95 og Windows98 har en begrensning i slektstrestørrelsen på ca. 900cm. Svært store slektstre
kan derfor være umulig å skrive ut under disse Windowsversjonene, men gå greit under Windows 2000, NT
eller XP. Dette er tekniske grenseverdier i eldre versjoner av Windows, og er utenfor kontroll av Wholly Genes
Software. Hvis du bruker Windows95 eller Windows98 og har et svært stort slektstre som ikke kan skrives ut
kan du flytte det til en annen PC som har en nyere Windowsversjon eller sende det til Chart Printing Service
(se nedenfor).
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9.3.1

Rapportdefinisjonsvindu for grafiske slektstre

Rapportdefinisjoner for grafiske slektstre finnes ved å velge det ønskede slektstreet fra Rapportmenyen.
Rapportdefinisjonsvinduet inneholder et felt for "Navn på konfigurasjon" for dette treet der et unikt navn bør
skrives inn slik at den samme slektstrevarianten kan produseres igjen seinere.
Rapportdefinisjonsvindu for et Anetre med 5 generasjoner:

NB: Om du ønsker å sette en rapportdefinisjon tilbake til standardutforming må du (slik programmet er
når dette skrives) velge standardrapporten og klikke på Slett-knappen.
Feltet for Fokusperson er allerede fylt ut med Idnummer for den personen som var i fokus når du startet
rapporten, men dette kan endres enten ved å skrive inn et annet Idnr eller ved å velge en annen person fra
Søkelista (klikk på kikkertikonet). Det er også mulig å hake av feltet "Bruk gjeldende fokusperson" slik at denne
personen alltid blir valgt automatisk, som vist ovenfor.
Mål for rapporten kan settes til Skjerm/Skriver eller Fil. Hvis Skjerm/Skriver velges, vil, etter at rapporten
er definert og kjørt, Visual Chartform starte opp og vise slektstreet på skjermen. Nå kan alle alternative valg
for redigering og tilpassing av slektstreet brukes fra menyen øverst på skjermbildet eller ved å klikke på
verktøylinjeknappene.
Nederst på hvert Rapportdefinisjonsvindu er en knapp [Innstillinger ...]. Klikk på denne for å få tilgang til
alle muligheter for brukertilpassinger av slektstreet som beskrevet i detalj nedenfor. Etter at de ønskede
endringer er gjort, klikk [OK] for å gå tilbake til Rapportdefinisjonsvinduet. Nå kan du lagre denne
konfigurasjonen på nytt hvis du har gjort endringer som du ønsker å ta vare på. Klikk så knappen [Lag
slektstre].
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Vinduet Slektstreinnstillinger - Slektstrestil for Anetre:

Noen innstillinger er her valgt forskjellige fra standardrapporten, se Orientering mfl.
Grafiske slektstrerapporter har valgbart språk, dvs. ledetekster, månedsnavn osv.
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9.3.1.1

Slektstre, innstillinger/valgmuligheter

Vinduet Slektstreinnstillinger inneholder opp til åtte faner avhengig av slektstretypen, se Anetrevinduet
ovenfor. Et Tomt slektstre kan produseres for Aner og Viftetre (Sirkel) ved å hake av foran valget "Tomt
slektstre" nederst i vinduet.
Slektstrestil
Fanen Slektstrestil lar deg sette opp hver type slektstre med en stil som er i tråd med dine behov og ønsker.
For rammeslektstre kan du sette opp Slektstretittel, Orientering, Størrelse/antall generasjoner, Plassering
av tittel og diagram/slektstre, Avstand mellom rammer/bokser. Se eksempel ovenfor.
For Vifteslektstre kan du bestemme Slektstrestørrelse/Antall generasjoner, Viftetredimensjoner/Vinkel og
grader, Plassering av tittel og diagram/slektstre, Bueradius.
Vinduet Slektstreinnstillinger - Slektstrestil for Vifteslektstre:

Stilvalgene ovenfor er standard for Viftetreet. En annen mulighet er f.eks. 270 eller 180 graders vifte, som
kan være mer lesevennlig.
Rammer
For Ane-, Etterkommer- og Timeglasstre kan du tilpasse størrelse, stil og farge på rammene (boksene) og
deres kantlinjer. Rammene definerer grensene for data. Du kan også tilpasse rammekanter utenfor de vanlige
rammene.
Du kan velge å la rammekantlinjene være gjennomskinnlige eller bruke en fyllfarge inne i rammene.
Gjennomskinnlige rammelinjer er å anbefale hvis du velger rammekanter utenfor rammene, ellers vil de indre
rammene bli synlige innenfor de ytre rammene.
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Innstillingsvindu for Rammer for Timeglasstre:

Merkingsfarger
Du kan bruke forskjellige farger til å vise forskjellige betingelser for flagg. Ved å hake av valget "Bruk
merkingsfarger" vil en nytt vindu komme opp der du for hvert flagg kan velge en kombinasjon av farger for
rammelinjer, tekst, fyll og rammekanter.
Mange muligheter for valg av farge på personer med forskjellige flagg, her vist for Kjønn/Sex:

Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Chart Accents

Color Window

Frames
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Rammekanter utenfor rammen
Disse er rektangler som vanligvis gir en "kunstnerisk" omramming rundt hver innerramme/boks.
Rammekanter kan ha en gjennomgående farge og utforming. I slike tilfelle bør du la kantlinjene av
innerrammene være gjennomskinnlige.
Du kan legge inn en rammekant rundt hver ramme i slektstretypene med rammer. Rammekanten kan enten
være bare en grå skygge eller en hel ramme. En full ramme kan også brukes som en skygge ved å plassere den
litt utenfor bunn og høyre side av innerrammen. Du kan også bestemme bredden av rammekanten, og du kan
bruke forskjellige rammekanter for forskjellige merkingskriterier om dette er ønskelig.
TMG leveres med noen standardrammekanter, og du kan også lage dine egne.
Standardrammer i TMG, noen av dem:

Dekorative rammekanter i TMG, noen av dem:
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Forsker-ramme (bare for viftetre)
For viftetre er det en egen ramme der du kan legge inn informasjon om hvordan og hvor du ønsker at
slektsforskerens personlige data skal skrives ut. Du må angi under fanen Annet at forskerinformasjon skal
skrives ut.
Linjer
Du kan velge stil, bredde og farge på linjene som knytter sammen rammene, evt. med egne linjetyper for
søsken på Ane- og Timeglasstre. Linjestilene er de samme som for rammene.
Linjeinnstillinger for etterkommertre, bl.a. to hovedvarianter US og UK:
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Tekst
Du kan spesifisere forskjellige skrifttyper, skriftstiler, størrelser og farger for Tittel, Navn, Datalinjer (for
Rammeslektstre), Forskerinformasjon (for Viftetre) og manuell datainntasting.
Brukervalgt skrifttype Garamond (samme som i denne brukerhåndboka):

Bakgrunn
Hvis du velger å bruke en bakgrunn for slektstreet kan du velge heldekkende farge eller et bilde importert fra
en angitt fil i JPG- eller BMP-format.
Bilder
Hvis et bilde er knyttet til en person som en Multimediafil og er merket som primært, kan du velge å
presentere det på venstre eller høyre side av personens ramme, eller ikke i det hele tatt.
Du kan også kontrollere størrelsen av bildet. TMG vil sørge for at bildet ikke blir fortegnet om du endrer én
dimensjon uten å endre den andre.
Bildefilformatene som kan brukes av Visual Chartform omfatter .BMP, .JPG, .PCX, .TIF*, .TIFF*, .TGA,
og .EMF.
En bildefil kan også limes inn i et slektstre eller brukt som bakgrunn for hele treet. Se Drawing
Toolbar/Verktøylinje Tegning i avsnittet om Redigering av grafisk slektstre nedenfor.
MERK: Høyoppløsningsbilder brukt i slektstrerammer som små, passfotolignende bilder kan gjøre
redigering og utskrift merkbart tregere. Den ukomprimerte størrelsen av et bilde bør brukes for å bedømme
hva størrelsen vil bli på et slektstre, ikke størrelsen av bildefilen på disken.
*) Omfatter ikke format som er komprimert med LZW-algoritmen.
Se Vedlegg C, Bilde- og mediaformat som støttes for mer informasjon.
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Datatyper (Bare rammetre)
Informasjonen som kan tas med for hver person (opp til 9 linjer) i de forskjellige rammetypene angis ved å
velge fra hendelseslista, se eksemplene nedenfor:
Aneslektstre, standardinformasjon om mannlige aner:

Etterslektstre, standardinformasjon om etterkommerne:

Timeglasstre, standardinformasjon om etterkommerne:
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Stedspreposisjoner
Du kan velge om ordet foran et stedsnavn skal være "på", "i" eller <blank>.
(Det finnes når dette skrives ingen fullgod styring av disse preposisjonene for norske stedsnavntradisjoner
der hvert stedsnavn kan tilknyttes den riktige preposisjon.)
Referanse til Duplikatperson
Duplikatpersoner vil av og til forekomme i et anetre, og du kan spesifisere uttrykket som angir disse.
Standard er "Denne personen er en dublett".
Referanse til ukjent person
Ukjente personer vil av og til forekomme i et anetre, og du kan spesifisere uttrykket som angir disse.
Standard er "Ukjent person".
Annet
Slektstreinnstillinger - Annet, mange brukervalg for datoer m.m.

Identifiseringsetiketter
Du kan velge om TMGs interne Id-nummer og/eller Referansefeltet skal vises, eller ikke vise slike etiketter i
det hele tatt.
Kvalitetsgrad
Du kan velge å inkludere bare hendelser med kvalitetsgrad på eller over et visst nivå.
MERK: Hvis du velger "Ingen terskel" og ikke alltid har angitt en kvalitetsgrad ved dataregistrering må du
også hake av for "Ta med tom kvalitetsgrad" for å få ei komplett liste.
Stedsnavn (bare for rammetre)
Du kan spesifisere hvilke stedsnavnelement som skal tas med. Komma blir automatisk satt inn mellom
stedsnavnfelt ved utskrift.
Hvis et stedsnavnfelt er blankt, kan du hake av for "Komma når mangler" for å få satt inn et komma som
indikasjon på at feltet mangler. Det kan også angis at slike komma ikke skal skrives som start eller slutt på
stedsnavndata.
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Eksklusjon
Du kan velge om datafelt som har en eksklusjonsmarkør (-) ved starten av feltet skal skrives ut. Det kan også
velges om tekst som er omsluttet av sensitivitetsmarkører ({}) skal skrives ut, med eller uten parentesene.
Navn
Etternavn kan skrives ut på tre måter:
-

alle navn med små bokstaver (Stor førstebokstav)
etternavn med STORE bokstaver
både for- og etternavn med STORE bokstaver
Diverse
Denne delen av innstillingsvinduet varierer etter hvilken rapport du har valgt.
Diverse - Alle slektstre
Åpne felt for manglende data
Hvis dette alternativet er valgt vil ei blank linje bli skrevet ut over alt der navn, datoer eller valgte
stedsnavnfelt mangler.
Ta ikke med detaljer for personer som lever
Hvis dette alternativet er valgt, vil alle navn og hendelser (unntatt det primære navnet) bli utelatt fra utskrifta
for personer med flagget LIVING lik Y eller ?. De erstattes med en enkel setning: "[P] lever fortsatt."
Måned med fullt navn
Hvis du har valgt en alfabetisk skrivemåte for månedsnavn under Fil > Innstillinger >
Programinnstillinger: Generelt kan du også velge å få månedsnavn skrevt fullt ut.
Diverse - Alle slektstre med rammer
Fjern blanke linjer
Hvis dette alternativet er valgt, vil blanke linjer bli fjernet der det ikke finnes en hendelse.
Tillatt tekstbryting
Hvis dette alternativet er valgt, vil ord bli skjøvet over til neste linje og ikke avkortet.
Synlige forbindelsespunkt
Hvis dette alternativet er valgt, vil (på hver rammeside) tre mulige punkt der linjer kan koples til rammene bli
vist. Dette er til hjelp for deg om du planlegger å gjøre endringer med linjene eller rammene.
Diverse - Ane- og Timeglasstre
Ta med søsken
Hvis dette alternativet er valgt, vil utgangspersonens og anenes søsken bli tatt med i rapporten.
Diverse - Viftetre
Sentrere krum tekst
Hvis dette alternativet er valgt, vil krum tekst bli sentrert i det aktuelle feltet.
Piler på linjer
Hvis dette alternativet er valgt, vil linjer bli utstyrt med piler.
Levetider
Hvis dette alternativet er valgt, vil datoer for en persons livsløp bli skrevet ut hvis de finnes, enten som
komplette datoer eller som et årsintervall.
Slektsforskerinformasjon
Du kan spesifiere om Slektsforskerinfo skal skrives ut øverst, nederest, til venstre eller til høyre på slektstreet,
eller ikke i det hele tatt. Hvis du velger å skrive den ut, kan du spesifisere om du vil skrive Navn, Adresse
og/eller utskriftsdato. Slektsforskerinformasjonen hentes fra den som er registrert under Fil > Innstillinger >
Gjeldende prosjekt: Generelt.
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På Viftetre kan du også spesifisere størrelse og farge på ramma som Slektsforskerinformasjonen skrives i.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Visual Chartform
Chart Options: Boxes
Chart Options: Text
Chart Options: Data types
Ancestor Chart
Descendant Chart Options
Hourglass Chart
9.3.1.2

Chart Options
Chart Options: Researcher Box
Chart Options: Background
Chart Options: Other
Ancestor Chart Options
Fan Chart
Hourglass Chart Options

Chart Options: Chart style
Chart Options: Lines
Chart Options: Images
Color Window
Descendant Chart
Fan Chart Options

Skrive et slektstre til en fil

I feltet Filtype kan du velge blant tre typer: Bitmap (.BMP), JPeg (.JPG) eller Visual Chartform (.VC2). Hvis
du planlegger å sende slektstreet til "Utskriftstjeneste for slektstre" må du bruke VC2-formatet.
MERK: Ved utskrift til fil kan du også velge å bruke Postscriptfil, sjøl om du ikke har en Postscriptskriver.
Du kan laste ned en Postscriptdriver fra http:/www.gotcharts.com. Når den er installert vil Windows se den
som en "virtuell" skriver som du kan "skrive" ut på, dvs. at slektstreet blir lagret som en Postscriptfil.

9.3.2

Redigere et grafisk slektstre i Visual Chartform

De fleste redigeringsfunksjoner kan utføres via menyene øverst på VCF-skjermbildet eller ved å klikke på et
ikon på ei verktøylinje/Toolbar*). Hvis ikke annet er angitt, kan alle funksjoner bli utført via menyvalg. De
som finnes på verktøylinjer er nevnt spesielt. (Se under temaet Verktøylinjer under Se på/vise et slektstre
nedenfor.)
*) Når dette skrives er Visual Chartforms menyer fortsatt på engelsk, derfor er både engelske menynavn og
norsk oversettelse tatt med her.
9.3.2.1

Administrere filer

Filmenyen:
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Følgende funksjoner finnes på Filmenyen:
New/Ny (eller <Ctrl>+<N>) - lager nye slektstre. (Finnes også på Standard
Toolbar/verktøylinje)
Open/Åpne (eller <Ctrl>+<O>) - åpner et eksisterende slektstre. (Finnes også på Standard
Toolbar/verktøylinje)
Close/Lukk lukker et åpnet slektstre. Det kan også lukkes ved et klikk på X i øvre høyre hjørne
som vanlig.
Save/Lagre (eller <Ctrl>+<S>) - lagrer et åpent slektstre med det samme filnavnet. (Finnes også
på Standard Toolbar/verktøylinje)
Save As/Lagre som - lagrer et åpent slektstre med det angitte filnavnet med filtypen VC2. Denne
filtypen kan åpnes/redigeres med Visual Chartform.
Export/Eksporter - lar deg lagre slektstreet som en grafisk fil i formatene .JPEG, .EMF eller
.BMP.
Run Command File/Kjør kommandofil - gjør det mulig å kjøre kommandoer (*.VCC-filer) fra
Visual Chartform. *.VCC-filer produseres av The Master Genealogist. Dette er vanlige ASCII
tekstfiler som gir Visual Chartform alle parametre som trengs for å produsere et slektstre.
Page Setup/Sideoppsett - lar deg sette opp papirstørrelse, -kilde, -orientering, marger og skriver.
Print Cut Marks/Skriv klippemerker - sørger for å produsere ei prikklinje som viser hvor sida
bør klippes for å kunne limes sammen med andre sider. Disse prikklinjene er også synlige i Print
Preview/Forhåndsvisning.
Print/Skriv - viser et vanlig Skriv_ut-vindu der du kan spesifisere utskriftsområdet i antall sider,
antall kopier, skriveren m/skriverinnstillinger. Hvis du skriver ut stoore slektstre bør du vurdere å
bruke Utskriftstjeneste for slektstre, se TMGs rapportmeny.
Print Preview/Forhåndsvisning - viser et skjermbilde med den beste forhåndsvisning av det
endelige slektstreet med rammer, linjer, bilder og sideinndelinger. Forhåndsvisningsvinduet har
knapper som brukes til å skrive ut slektstreet, vise neste fysiske side for flersidige utskrifter, vise ei
eller to sider samtidig, zoome inn eller ut og lukke forhåndsvisningsvinduet uten utskrift.
Properties/Egenskaper - viser informasjon om det aktive slektstreet, inkl. punkt per tomme (dpi)
for lagret fil og dpi for treet slik det nå vises; høyde og bredde av treet sist det ble lagret; Visual
Chartform-versjonen som det ble lagret med og windowsversjonen det ble konstruert med.
File List/Filliste - viser ei liste over de sist brukte slektstrefilene. Klikk på slektstrenavnet i fillista
for å gjenåpne treet.
Exit/Avslutt - avslutter Visual Chartform.
9.3.2.2

Se på/ vise et slektstre

Se vedlegg D - Ordliste for definisjon av disse termene: chart window/slektstrevindu, grid/rutenett, page
bounds/sidegrenser, zoom.
Følgende funksjoner aktiveres fra View/Vis-menyen:
Toolbars/Verktøylinjer
Opening/Closing Toolbars / Åpne/Lukke verktøylinjer
For å åpne en toolbar/verktøylinje, klikk på navnet.
For å åpne alle toolbars/verktøylinjer, klikk All on/Alle på eller tast <Skift>+<Ctrl>+<T>.
For å lukke en toolbar/verktøylinje, klikk på navnet. (Du kan også lukke den som beskrevet nedenfor.)
For å lukke alle toolbars/verktøylinjer, klikk All off/Alle av eller tast <Ctrl>+<T>.
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Samtlige Toolsbars/Verktøylinjer aktivisert på 3 verktøylinjer:

Se informasjon om hver enkelt Verktøylinje nedenfor.
Docking/Undocking Toolbars / Forankre/Fjerne forankring av Verktøylinjer
Som standard er alle verktøylinjer åpne og forankret (låst) på toppmenyen i programvinduet. Når ei
verktøylinje er forankret er tittelen usynlig. For å fjerne forankring, dobbeltklikk på kanten av verktøylinja (ikke
på knappene!) eller klikk på kanten og dra den mot midten av skjermen. Verktøylinjas tittel vil nå bli synlig.
Når ei verktøylinje ikke lenger er forankret, kan du flytte den uavhengig omkring på skjermen ved å dra den
med musa. Den kan også flyttes og forankres på venstre eller høyre side og på bunnen av skjermen etter ditt
ønske. Neste gang du bruker Visual Chartform vil verktøylinjenes posisjon være bevart.
Toolbar Buttons/Verktøylinjeknapper
Når du holder musemarkøren over en verktøylinjeknapp vil du se et verktøytips for den knappen og
(nederst på skjermen) ei kort forklaring på knappens hensikt.
Status Bar Toolbar/Statuslinje verktøylinje
Denne verktøylinja finnes nederst på skjermen og gir informasjon om hva som skjer på skjermen. Venstre
del av Statuslinja beskriver funksjonene for menyvalgene når du bruker piltastene for å navigere gjennom
menyen.
Her vises også meldinger som beskriver funksjonen av verktøylinjeknappene når du trykker på dem, før du
frigjør dem. Hvis du etter å ha sett beskrivelsen av verktøylinjeknappens funksjon ikke ønsker å utføre denne,
frigjør knappen ved å flytte musemarkøren vekk fra knappen.
Høyre del av Statuslinja indikerer hvilke av følgende taster som er låst: Caps Lock, Num Lock og Scroll
Lock.
Hvis ei verktøylinje er grået ut/dimmet, er dens funksjon ikke tilgjengelig i den aktuelle situasjon. For
eksempel er Alignment Toolbar/Justering verktøylinje inaktive med mindre to eller flere komponenter er
valgt.
Alle Toolbars/Verktøylinjer
Alignment/Innretting - du kan velge å innrette rammene og tegnede komponenter med disse
alternativene: Align Top/Innretting på topp, Middle/Midten, Bottom/Bunnen, Left/Venster,
Center/Senter, eller Right/Høyre.

Canvas/Tegneområde - du kan velge Undo/Gjør om, Redo/Gjøre om igjen, Toggle Grid/Rutenett
av-på, Snap to Grid/Innretting etter rutenett og Toggle Page Bounds/Sidegrenser av-på.
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Distribution/Fordeling - Fordelingsverktøyene kan forandre layouten av slektstreet på tegneområdet.
Du kan aktivere Space Across/Plassere horisontalt, Space Down/Plassere vertikalt, Same
Width/Samme bredde, Same Height/Samme høyde, Same Size/Samme størrelse.

Drawing/Tegning - dine tegneverktøy er Select/Velg, Edit Vertices/Rediger tegnede figurer,
Properties/Egenskaper, Line/Linje, Polyline/Linje med flere deler, Polygon, Rectangle,
Polycurve/Kurvelinje, Closed Curve/Lukket kurve, Ellipse, Text/Tekst, Curved Text/Krum tekst,
New Image/Nytt bilde, Connecion Point/Koblingspunkt, Double Line/Dobbel linje.

Nudge/Skyve - du kan skyve valgte komponenter, få dem til å flytte seg små avstander for hvert klikk.
Du kan skyve Up/Opp, Down/Ned, Left/Venstre eller Right/Høyre.

Rotate/Rotere du kan velge å rotere valgte komponenter. Dine valg er Rotate/Rotere fritt,
Rotate Left/Rotere til venstre (kvart omdreining), Rotate Right/Rotere til høyre, Flip Vertical/Vende
vertikalt eller Flip Horizontal/Vende horisontalt.

Standard - denne verktøylinja lar deg arbeide med filer. Dine valg er New/Ny, Open/Åpne,
Save/Lagre, Cut/Klippe, Copy/Kopiere, Paste/Lime inn, Print/Skrive, About VCF/Om VCF og
Help/Hjelp.

Status Bar/Statuslinje - vises nederst på skjermen.
Structure/Struktur - denne verktøylinja brukes for å sortere/ordne to eller flere valgte komponenter.
Du kan Group/Gruppere (låser komponenter sammen slik at f.eks. flytting virker for alle samtidig),
Ungroup/Låser opp gruppering, Bring to Front/Bring fram (bringer den valgte komponenten fram
foran de overliggende), Send to Back/Send bak (motsatt av bring fram), Bring Forward/Bring
framover (framover ett lag) eller Send Backward/Send bakover.

Symbols/Symboler - denne verktøylinja lar deg legge til linjer og rammer til et slektstre. Du kan velge
Link/Linje (setter inn ei linje med to koblingspunkt), Link Orthogonal/Linje vinkelrett (setter inn
linje med 90 graders vinkel), 2 Arrow Link/Linje med to piler, Arrow Link/Linje med en pil, Box
Shadow/Ramme med skygge, Box/Ramme eller Connection Line/Koblingslinje.
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Zoom/Pan - denne verktøylinja lar deg zoome (endre størrelsen) inn og ut og flytte rundt i slektstreet.
Du kan Zoom/Zoome, Zoom to Fit/Zoome så mest mulig av slektstreet vises på skjermen, Zoom
to Selection/Zoomer inn den/de valgte komponenter eller Pan/Flytte (ta tak i tegneområdet og flytte
det rundt.)

All Off/Alle av - slår av alle verktøylinjer.
All On/Alle på - slår av alle verktøylinjer.
View/Vis-menyen:

Page Bounds/Sidegrenser
Når View Page Bounds/Vis sidegrenser er valgt, vil grensene blir vist på slektstreet. Koblingspunkter
kan vises med hurtigtastene <Ctrl>+<M>.
Ports/Koblingspunkt
Når Koblingspunktene er valgt vil de være synlige på slektstreets rammer og linjer.
Rulers/Linjaler
Når View Rulers/Vis linjaler er valgt vil disse bli vist på toppen og venstre side av skjermen.
Hurtigtastene er <Ctrl>+<R>.
Grid/Rutenett
Når View Grid/Vis rutenett er valgt vil prikker bli vist på tegnearealet for å vise måleenhetene.
Snap to Grid/Juster til rutenett
Dette menyvalget kan skrus av og på, også med en knapp på Canvas/Tegneareal-verktøylinja. Det
tillater bare plassering av rammene langs rutenettlinjene.
Angle Snap/Vinkeljustering
Når dette menyvalget vises vil vinkelen endres med 15 graders vinkelintervall når objektet roteres.
Grid Properties/Rutenettegenskaper
Når dette menyvalget vises er valget Grid Visible/Rutenett synlig tilgjengelig. En Toggle Grid/Skru
av/på-knapp er også tilgjengelig på Canvas/Tegneareal-verktøylinja.
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Valgene er:
Grid Color/Rutenettfarge
Grid Spacing/Ruteavstand horisontalt/vertikalt
Ordne vinduer
Det hender sikkert at du ønsker å se forskjellige deler av slektstreet samtidig. De følgende muligheter
finnes på Windows-menyen:
New Window/Nytt vindu - lager et nytt vindu som viser det samme dokumentet/slektstreet.
Cascade/Fossefall - ordner vinduene i på overlappende måte.
Tile/Flislegging - ordner vinduene ved siden av hverandre uten overlappinger.
Arrange Icons/Ordne ikoner - ordner ikoner for minimaliserte vinduer. Nederst i Windowsmenyen vises ei liste over åpne vinduer.
Navigere i slektstreet
Zoom (endre størrelsen opp/ned)
Det finnes forskjellige verktøy du kan bruke for å endre perspektivet eller visningen av slektstreet. Merk at
det å endre visningen ikke endrer noe på slektstreet eller dets komponenter som sådan. Det har bare betydning
for hvor stor del og hvilken del av slektstreet du ser samtidig.
Følgende muligheter finnes på View/Vismenyen: (se ovenfor)
Zoom Normal - viser standard størrelse 100%
Zoom Percent/Prosent - du kan velge en forhåndsbestemt forstørrelsesgrad 50%, 75%,
100% eller 200%
Zoom Custom/Brukervalgt - du kan angi en bestemt forstørrelsesgrad, og velge fra en
nedtrekksmeny eller skrive inn et tall i feltet Magnification %/Forstørrelse %.
Zoom to Fit/Zoom for å tilpasse - bruk en forstørrelse der hele eller mest mulig av slektstreet blir
synlig på skjermen.
Dette valget finnes også på Zoom/Pan Toolbar/-Verktøylinja, som har følgende muligheter:

Zoom and Unzoom/Zoome inn og ut - du kan forstørre (zoome inn) eller forminske (zoome ut)
visningen av slektstreet ved å klikke på Zoomknappen på Zoom-verktøylinja og deretter:
- venstreklikke på en del av slektstreet for å forstørre denne delen
- venstreklikke og dra musa for å lage en firkant og zoom inn på denne delen
- høyreklikke på en del av slektstreet for å forminske denne delen
Zoom to Selection/Zoom til valg - lar deg zoome inn en eller flere tidligere valgte komponenter
Pan/Flytte - for å beholde eksisterende visning/forstørrelse, men vise en annen del av slektstreet som
ikke er synlig, kan du dra i rullefeltet på høyre side eller bunnen av vinduet - eller flytte hele
tegnearealet innenfor tegnevinduet med denne knappen. Markøren vil bli vist som ei hånd.
Venstreklikk og dra musa. Flytting på denne måten endrer ikke posisjonen til komponenter i
slektstreet, den bestemmer bare hvilken del av treet som er synlig i tegnevinduet.
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9.3.2.3

Gjøre endringer i et slektstre

Se Ordliste i vedlegg D for definsjoner av følgende termer:
Alignment/Innretting, Box/Ramme, Canvas/Tegneareal, Component/Komponent, Connection
Line/Koblingslinje, Label/Etikett, Link Line/Forbindelseslinje, Orthogonal Link Lines/Vinkelrett
forbindelseslinje, Order/Rekkefølge, Port/Koblingspunkt, Sizing Handles/Størrelseshåndtak.
Det er mange måter å endre slektstreet på slik at du oppnår det du ønsker. Du kan legge til, redigere eller
slette enhver del av treet og du kan flytte komponenter slik at de blir akkurat som du ønsker.
MERK: Før du endrer et slektstre på skjermen er det lurt å tenke over om det samme resultatet kan oppnås
ved å endre Rapportdefinisjonen som ble brukt til å produsere slektstreet.
Husk at du kan reversere/angre enhver endring du gjør eller gjenopprette dem ved å bruke Undo /Gjør om
(gjør om den siste handlinga) og Redo/Gjør om igjen (gjenopprett den forrige omgjorte handlinga) på
Edit/Rediger-menyen. Disse funksjonene er også tilgjengelige på Canvas Toolbar/Tegneareal verktøylinje.
Komponenter, oversikt/illustrasjon
Photo/Foto Name/Navn
Text/Tekst
Frame width/Rammekantbredde
Minimum
Height/Høyde
Box fill color/Rammens fyllfarge
Chart background/Slektstrebakgrunn
Frame/Rammekant (Ytre)
Components/Komponenter

Text/Tekst
Text/Tekst
Box width/Rammebredde
Box/Ramme
Box border/Rammens kantlinje
Connection ports/Koblingspunkt
Sizing handles/Størrelsesjusteringshåndtak
Frame border/Rammekantlinje
Connection line/Koblingslinje
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Eksempel på rammer med ytre rammekant:

Legge til Komponenter
Drawing Toolbar/Tegning verktøylinje
Denne verktøylinja har verktøy (ikke tilgjengelige fra noen meny) som kan brukes til å legge til linjer/figurer
og koblingspunkt på et slektstre.

Du har disse mulige valgene ved å klikke på ikonene på verktøylinja:
Select/Velg, Edit Vertices/Rediger tegnede figurer, Properties/Egenskaper, Line/Linje,
Polyline/Linje med flere deler, Polygon, Rectangle, Polycurve/Kurvelinje, Closed Curve/Lukket
kurve, Ellipse, Text/Tekst, Curved Text/Krum tekst, New Image/Nytt bilde, Connecion
Point/Koblingspunkt, Double Line/Dobbel linje.
Select/Velg-knappen brukes for å velge komponenter.
Properties/Egenskaper-knappen viser liste over egenskaper for den/de valgte komponenter.
New Image/Nytt bilde-knappen brukes for å sette inn et bilde.
Connection Point/Koblingspunkt-knappen brukes for å plassere et nytt endepunkt for ei
Koblingslinje, Lenkelinje eller Ramme.
Symbols Toolbar/Symboler verktøylinje
Denne verktøylinja har verktøy (ikke tilgjengelige fra noen meny) som kan brukes til å legge til Rammer,
Lenkelinjer og Koblingslinjer på et slektstre.

Du har disse mulige valgene ved å klikke på ikonene på verktøylinja:
Link/Linje (setter inn ei linje med to koblingspunkt), Link Orthogonal/Linje vinkelrett (setter inn
linje med 90 graders vinkel), 2 Arrow Link/Linje med to piler, Arrow Link/Linje med en pil, Box
Shadow/Ramme med skygge, Box/Ramme eller Connection Line/Koblingslinje.
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For å legge til en komponent på et slektstre skal du klikke på det verktøyet du ønsker å bruke, så klikke på
det stedet på rutenettet som du ønsker at komponenten skal begynne, holde nede venstre museknapp og dra
musa dit du ønsker at komponenten skal slutte og slippe opp museknappen.
Noen tegningskomponenter krever et klikk for å avslutte hvert segment eller et dobbeltklikk for å fullføre
figuren. Den beste måten å lære å bruk dem på er å eksperimentere!
Noen bruksmåter for disse verktøyene beskrives nedenfor:
Legge til tekst
Klikk på Text/Tekst- eller Curved Text/Krum Tekst-knappen på Drawing/Tegningsverktøylinja, klikk så
der du vil at midten av teksten skal plasseres. En Tekstramme eller Tekstsirkel vil bli tegnet. Merk ordet "Text"
og erstatt det med den tekst du ønsker. Juster ramma i den grad det er nødvendig for å gi plass til teksten. Hvis
du ikke ønsker at rammekantlinja skal vises, klikk på Properties/Egenskaper-knappen på Tegningsverktøylinja,
velg Line-/Linjefanen og sett Color/Farge til den samme som bakgrunnen.
Legge til linjer
Klikk på Line-/Linje-knappen på Drawing/Tegningsverktøylinja, plasser markøren der du ønsker at linja
skal begynne, hold nede venstre museknapp og dra den til slutten av linja, slipp opp knappen.
MERK: tenk over om du virkelig trenger ei linje, og ikke ei Lenkelinje (se nedenfor).
Legge til koblingspunkt
Klikk på Connection Point/Koblingspunkt-knappen på Drawing/Tegningsverktøylinja, klikk så der du vil at
koblingspunktet skal plasseres. Slipp knappen og klikk en gang til.
Legge til koblingslinje
Velg den type Link Line/Koblingslinje du ønsker fra Symbols Toolbar/Symbolverktøylinja. Dra så
markøren mellom Connection Points/Koblingspunkt. Slipp knappen og klikk en gang til.
Legge til ramme
Klikk på Ramme-knappen på Symbolverktøylinja, klikk så der du vil at sentrum av ramma skal plasseres.
9.3.2.4

Redigere Komponenter

Velge en Komponent
For å kunne flytte, endre størrelse på eller på annen måte modifisere en komponent må du først velge den
med musa. Klikk på Select/Velg-knappen på Drawing Toolbar/Tegningsverktøylinja. Markøren vil nå se ut
som en pil når den beveges over tegnearealet. Når du peker med musa på en komponent vil du se et 4-pil-kryss
på spissen av markøren. Hvis dette krysset ikke vises har du ikke plassert markøren over komponenten. Klikk
en gang på komponenten.
Når en komponent er korrekt valgt vil en serie Størrelsesjusteringshåndtak (små firkanter) komme til
syne rundt komponenten, som i dette eksemplet:

Når du velger ei ramme er også alle dens komponenter - rammer, tekstlinjer, skygger og linjer - valgt. Når en
valgt ramme flyttes, vil derfor også alle komponenter innenfor ramma bli flyttet.
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Velge og gruppere flere Komponenter
Når du har valgt én komponent kan du også velge en annen samtidig. Slik kan du arbeide med flere
komponenter på samme tid og sikre konsistens. Etter å ha valgt den første komponenten, hold nede <Skift>tasten og klikk på den/de neste komponenten(e).
Hvis du velger mer enn én komponent kan du flytte eller modifisere en av dem slik at endringene også
gjelder resten av komponentene samtidig. For eksempel kan du velg Edit/Rediger > Properties/Egenskaper
og forandre farge på alle rammene samtidig.
For å velge tilstøtende rammer, plasser musas pil i et hjørne av et tenkt rektangel som tar med de rammene
du ønsker å velge, trykk og hold nede venstre museknapp, dra musa slik at du får med de ønskede rammene.
NB: Bare Komponenter som er helt innenfor rammene til utvalgsrammen blir valgt.
For å velge alle komponentene i utskriften, velg Edit/Rediger > Select all/Velg alle. Tastatursnarveien er
<Ctrl>+<A>, som ellers i Windows.
NB: Ethvert klikk på en ikke valgt komponent vil velge den nye komponenten mens det vil fjerne tidligere
valg. Ethvert klikk på bakgrunnen (ikke på en komponent, linje osv.) vil fjerne all merking. Hvis du klikker feil
og ved et uhell flytter eller endrer en komponent, bruk Undo/Angre-valget (<Ctrl>+<Z>) på Edit/Redigermenyen eller Undo/Angre-knappen (krum pil mot venstre) på ToolBar/Verktøylinje Canvas/Tegneareald
for å gjenopprette det til opprinnelig form.
Mauds ramme er valgt og flyttet feil, Undo/Angre-pila er aktiv:
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Gruppere mange Komponenter
For å gjøre det lettere å behandle en samling av Components/Komponenter kan du også Gruppere dem.
Inntil du velger å fjerne grupperingen av dem vil de være ”låst” til hverandre og vil fungere som én enkelt
komponent. For å gruppere de valgte komponentene, klikk på Group/Gruppere-knappen på Structure
Toolbar/ StrukturVerktøylinja eller velg Structure > Group (Struktur > Gruppere) fra Tools/Verktøymenyen eller høyre-klikk og velg Grouping > Group (Gruppering > Grupper).
Fjerne valg av en komponent eller en gruppe Komponenter
Klikk på bakgrunnen eller på en annen komponent (uten å holde nede <Skift>).
Koble fra eller degruppere Komponenter
Velg gruppen, deretter høyre-klikk på gruppen, gå inn på Grouping/Gruppere fra menyen og velg
Ungroup/Degruppere; eller velg Structure/Strukturere > Ungroup/Degruppere fra Tools/Verktøy-menyen;
eller klikk på Ungroup/Degruppere-knappen på Tools>Structure/Verktøy>Strukturere-Verktøylinja.
NB: Gruppere-funksjonene er redigeringsverktøy og vil ikke påvirke utskriften på noen måte.
Når to eller flere Komponenter er valgt og gruppert med en av disse metodene, kan du flytte eller endre
størrelse på de valgte komponentene, og du kan endre deres egenskaper. Se under Endre egenskaper for en
komponent, Flytte Komponenter og Endre størrelse på Komponenter.
Velge tekst
Dobbelklikk på tekstlinja du vil velge. Rediger den som ønsket. Se også Redigere tekst nedenfor.
Komponentegenskaper, velge og redigere disse
Det finnes flere måter å velge og redigere egenskapene til hver komponent i et slektstre på.
Fra Edit/Rediger-menyen kan du velge: Components/Komponenter, Properties/Egenskaper, Detail
Properties/Detaljegenskaper eller Default Properties/Standardegenskaper.
Edit/Rediger-menyen:
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Endre egenskapene til en komponent
Snarvei(høyre-klikk)-menyen
Høyre-klikk på en valgt komponent for å få tilgang til Snarvei-menyen. Der vil du få valgene Cut/Klipp ut,
Copy/Kopier, Paste/Lim inn, Order/Ordne, Group/Gruppere eller å endre Properties/Egenskaper for den
valgte komponenten.
Høyreklikkmenyen ser slik ut:

For å endre egenskapene til en komponent eller en hel gruppe, velg Properties/Egenskaper (se
høyreklikkmenyen ovenfor) for å få tilgang til Component Properties/Komponent-egenskaper-vinduet.
For å endre egenskapene for andre element hos en komponent (f.eks. forskjellige linjer i en tekstramme),
velg Detail Properties/Detaljegenskaper (se høyreklikkmenyen ovenfor) for å få tilgang til
Components/Komponenter-vinduet. Der velger du elementet og trykker på Properties/Egenskaper-knappen.
Components/Komponenter-vinduet er synlig etter valg i høyreklikkmenyen:
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Rediger-menyen
De samme vinduene - Components/Komponenter, Properties/Egenskaper og Detail
Properties/Detaljeegenskaper – er også tilgjengelig fra Edit/Rediger-menyen (se denne foran). I
tillegg har denne menyen valget Standard Properties/Standardegenskaper. Alle fire valgene er forklart
nedenfor.
Redigere Komponenter
Edit/Rediger > Components/Komponenter viser alle Komponenter i slektstreet, uavhengig av om de er
valgt eller ikke. Du kan merke flere enn én komponent (ved å holde nede <Ctrl>-tasten samtidig som du
klikker på hver enkelt komponent eller ved å holde nede <Shift>-tasten samtidig som du klikker på den første
og den siste i en serie). Klikk deretter på Properties/Egenskaper-knappen for å se eller redigere egenskapene for
den komponenten eller gruppen av Komponenter. Du kan også velge komponentene du ønsker å redigere på
skjermen, for eksempel noen eller alle rammene; høyre-klikk og velg Properties/Egenskaper.
Redigere Standardegenskaper
På samme måte kan standarden for alle Komponenter bli satt via menyvalget Edit > Default
Properties/Rediger Standardegenskaper. Standarden vil bare gjelde nye Komponenter som senere blir lagt til
slektstreet.
Redigere Detaljegenskaper
Edit/Rediger >Properties/Egenskaper (eller høyre-klikk > Properties/Egenskaper) gir deg muligheten til å
se eller redigere egenskapene for en valgt komponent som en helhet, mens Edit/Rediger > Detail
Properties/Detaljegenskaper gir deg mulighet til å redigere detaljene for hver komponent. I
Komponentvinduet kan du merke hver del av komponenten, for eksempel teksten i en ramme, og klikke på
Properties/Egenskaper for å redigere hver detalj. Detail Properties/Detaljegenskaper-Komponenter
inkluderer deler som hovedramme, bilder og tekst.
Endre fargen på ei ramme
Velg ramma du ønsker å redigere; høyre-klikk > Detail Properties/Detaljegenskaper (eller velg Edit/Rediger
> Detail Properties/Detaljegenskaper), merk Rectangle MainBox/Rektangel Hovedramme, klikk på
Properties/Egenskaper, klikk på Fill/Fyll-fanen, klikk på pilen på høyresiden av Foreground
Color/Forgrunnsfarge og velg fargen du ønsker. (Forsikre deg om at Transparent Fill/Gjennomsiktig fylling
ikke er valgt.)
NB: Dersom du ønsker å endre fra heldekkende farge til et skravert mønster kan du også krysse av for det
skraveringsmønstret som du ønsker.
Foreground Color/Forgrunnsfarge endrer den fylte fargen for rammen eller for skraveringslinjene.
Background Color/Bakgrunnsfarge endrer fargen bak skraveringslinjene.
Klikk på Bruk-knappen for å se fargen før du forlater Properties/Egenskaper-vinduet. Klikk så OK.

2. utgave september 2005

9:387

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
Endre farge på ramme, aktuelle vinduer med aktuelle valg:

Egenskapsfaner
Vinduene Properties/Egenskaper, Component Properties/Komponentegenskaper og Default

Properties/Standardegenskaper består av opp til sju faner, avhengig av type komponent:
General/Generelt, Edit/Rediger, Text/Tekst, Line/Linje, Fill/Fyll, Font/Skrifttype,
Position/Posisjon og Size/Størrelse.

Default Properties/Standardegenskaper-vinduet består også av en Labels/Etiketter-fane.
General Tab/Generelt-fanen
Denne fanen består av to deler med informasjon om slektstreet: Name/Navn- og Type-komponent:
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Edit Tab/Rediger-fanen
Denne fanen gir deg mulighet til å velge hvordan General Edit/Generell redigering og Graphic
Edit/Grafikkredigering kan gjøres. En avkryssing ved siden av hvert valg tillater den type redigering.
Dersom det ikke er krysset, av er den typen redigering ikke tillatt:

Dersom Read Only/Skrivebeskyttet er krysset av er det ikke mulig å gjøre endringer for den komponenten,
selv om den kan bli valgt dersom den rammen er krysset av. Dette gir brukeren mulighet til å ”låse” en
komponent slik at den ikke kan bli valgt ved redigering. Dersom du for eksempel redigerer tekstlinjer, kunne
du gjøre et bilde skrivebeskyttet for å forhindre at det blir valgt ved et uhell.
General Edit/Generell redigering
Allow Property Change/Tillat egenskapsendringer; dersom den er krysset av kan brukeren endre
egenskapene for denne komponenten.
Read Only/Skrivebeskyttet; dersom den er krysset av vil komponenten være skrivebeskyttet.
Graphic Edit/Grafisk redigering
Allow Selection/Tillat valg; dersom den er krysset av kan komponenten bli valgt.
Allow Move/Tillat flytting; dersom den er krysset av kan komponenten bli flyttet.
Allow Rotation/Tillat rotering; dersom den er krysset av kan komponenten bli rotert med Rotate/Roterknappen på Rotate Toolbar/Roter-verktøylinja.
Allow Vertex Editing/Tillat verteksredigering; dersom den er krysset av kan brukeren endre
komponentens form ved å dra i endepunktene i stedet for bare ved hjelp av Sizing
Handles/Skaleringspunktene.
Allow Scaling/Tillat Skalering; dersom den er krysset av kan komponenten skaleres (endre størrelse).
Allow Stretch/Tillat Strekking; dersom den er krysset av kan komponenten strekkes (forholdet mellom
sidene endres) når størrelsen endres.
Allow Containment/Tillat Inneholdfunksjon; dersom den er krysset av kan komponenten inneholde en
annen komponent.
NB: Ved å fjerne noen av disse “tillat”-hakene kan du forhindre ubevisst (eller bevisst) endringer i slektstreet.
Avkryssing av Read Only/Skrivebeskyttet forhindrer endringer av innholdet.
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Text Tab/Tekst-fanen
Denne fanen finnes ved å velge Detail Properties/Detaljegenskaper for en/flere rammer, så ei/flere av
linjene Text/Tekst og klikke knappen Properties/Egenskaper, se vinduet nedenfor.
Text/Tekst; du kan endre teksten i rammen i dette feltet.
Multiple Lines/Flere linjer; et kryss her tillater overskriften å gå over flere linjer.
Word Break/Orddeling; for å kunne bruke Word Break/Orddeling må du ha valgt Multiple
Lines/Flere linjer. Word Break/Orddeling må være krysset av dersom du ønsker at Flere linjer skal
dele seg automatisk.
Horizontal Alignment/Horisontal plassering; gir deg mulighet til å bestemme den horisontale
plasseringen av denne komponenten til Left/Venstre, Center/Midtstilt eller Right/Høyre innenfor
tekstramma. Dette endrer ikke rammas plassering på sida.
Vertical Alignment/Vertikal plassering; gir deg mulighet til å bestemme den vertikale plasseringa av
denne komponenten til Left/Venstre, Center/Midtstilt eller Right/Høyre innenfor tekstramma.
Dette endrer ikke rammas plassering på sida.

Labels Tab/Etikett-fanen
Denne fanen er kun tilgjengelig på Default Properties/Standardegenskaper.
Dersom Enable Orientation/Aktiver orientering er krysset av kan Labels/Etiketter bli orientert på
topp, midtstilt og på bunn, for alle tre tilfelle hhv. til høyre og venstre.
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Line Tab/Linje-fanen
Valgene på denne fanen styrer Color/farge, Style/stil og Width/tykkelse på linjene. Fargekartet i Windows
er tilgjengelig og gir mulighet for alle farger. Stilen kan være Solid/heltrukket, Dashed/punktert,
Dotted/prikkete eller en kombinasjon av punktert og prikkete. Tykkelsen kan velges fra 0 Point/punkt (1
pixel) til 8 punkt.
Dersom Transparent/Gjennomsiktig er krysset av er ingen av disse valgene tilgjengelige.

Fill/Fyll-fanen
Transparent Fill/Gjennomsiktig fyll; dersom denne er krysset av vil det ikke bli brukt fyll og resten av
valgene på denne siden vil være utilgjengelige.
Foreground Color/Forgrunnsfarge gir deg mulighet til å velge farge på forgrunnen (linjene i
skraveringen).
Background Color/Bakgrunnsfarge gir deg mulighet til å velge farge på bakgrunnen i ramma.
Transparent Background/Gjennomsiktig bakgrunn; dersom denne er krysset av vil det ikke vises
noen bakgrunnsfarge, uansett hvilken farge som er valgt.
Hatch/Skravering; et antall skraveringsmønstre er tilgjengelig. Dersom No Hatch/Ingen skravering
er valgt vil Foreground/Forgrunnsfargen fylle ramma.
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Font Tab/Skrift-fanen
Ei liste over de skrifttypene som er installert på maskinen kommer fram i et vindu til venstre . Du kan også
velge skriftstil (Regular/Normal, Bold/Fet, Italic/Kursiv og Bold Italic/Fet kursiv), størrelse (4-48 punkt) og
farge og om det skal være Underline/understreking eller Strike-Out/gjennomstreking.

Position and Size Tab/Posisjon og størrelse-fanen
Denne fanen kan ikke endres, men viser posisjonen (i cm som standard) for Left/Venstre, Top/Topp,
Width/Bredde og Height/Høyde på komponenten.
NB: Du kan endre standard mål ved å velge Tools/Verktøy > Diagram > Diagram
Measurements/Diagram-mål.

Redigere tekst
Hver linje med tekst er et separat element. Dobbeltklikk på den aktuelle linja og skriv inn ønskede endringer.
Dersom du ønsker det kan du høyre-klikke på komponenten som inneholder teksten, velge
Properties/Egenskaper, klikke på Text/Tekst-fanen og gjøre de endringer du ønsker. Trykk på [OK] for å
aktivisere endringene og lukke vinduet.
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Koble Komponenter til hverandre
Bare en Link Line/forbindelseslinje kan bli koblet sammen med andre Komponenter. Disse andre
komponentene har Ports/koblingspunkter, men du kan ikke koble sammen en ramme med en annen. Du
trenger en Link Line/forbindelseslinje mellom dem. Likedan kan du ikke koble sammen en Connection
Line/koblingslinje direkte til en ramme.
Bare Link Line/forbindelseslinje kan aktivt lage en kobling. Det vil si, du kan ikke koble en ramme til en
Link Line/forbindelseslinje. Du må koble Link Line/forbindelseslinja til rammen. Likedan er det for
sammenkobling av Link Line/forbindelseslinjer til Connection Lines/koblingslinjer osv.
Derfor; det eneste du kan koble sammen med en eksisterende Link Line/forbindelseslinje er en ny Link
Line/forbindelseslinje. Dersom du for eksempel ønsker å koble sammen en ny ramme til en eksisterende Link
Line/forbindelseslinje, så legg til rammen, slett den eksisterende Link Line/forbindelseslinja, deretter legg til
en ny Link Line/forbindelseslinje og koble den til rammen.
Flytte Komponenter
For å flytte en Box/ramme eller en annen komponent, velg den som beskrevet ovenfor under Velge
Komponenter. Hold nede venstre musetast. Når pilen blir til en flyttepil, flytt rammen ved å dra den med
musa. Klikk deretter for å sette den nye posisjonen.
NB: Dersom du ønsker flytte en komponent til et område av diagrammet som ikke er synlig i vinduet kan
du (1) endre visning slik at du kan se området, eller (2) dra komponenten til siden av vinduet. Når musepekeren
nærmer seg kanten av vinduet vil diagrammet begynne å rulle i den retningen.
For å flytte en Link Line/forbindelseslinje, flytt rammen som den er koblet til.
For å flytte endepunktet til en Link Line/forbindelseslinje fra et Port/koblingspunkt på en av
komponentene til et annet Port/koblingspunkt på den samme komponenten eller et Port/koblingspunkt på
en annen komponent, plasser først en markering på View/Vis > Ports/Koblingspunkt, dersom det ikke
allerede er markert, slik at du kan se hva du holder på med. Velg deretter Link Line/forbindelseslinja, grip tak i
(venstreklikk og hold) endepunktet, flytt endepunktet til et nytt Port/Koblingspunkt og slipp opp den venstre
museknappen.
Dersom en komponent er i korrekt vertikal eller horisontal posisjon og du ønsker å bevare det slik når du
flytter det i motsatt retning, trykk inn <Skift>-tasten før du drar komponenten til dens nye plassering. Dersom
<Skift>-tasten er trykket ned, kan du bare flytte den enten etter den horisontale eller vertikale akse.
Innrette Komponenter
Når du har redigert Komponenter i et slektstre ønsker du kanskje å regulere rammene eller andre
Komponenter slik at de er oppstilt/innrettet etter hverandre på linje.
Etter å ha valgt komponentene som skal innrettes, hold nede <Skift>-tasten og, ved å bruke Align/Innrettfunksjonen på Tools/Verktøy-menyen eller knappene på Alignment Toolbar/Innrettings-verktøylinja, kan du
innrette dem etter hvilken side som helst eller etter midten av deres høyde eller etter senter av deres bredde:
Top/Topp, Middle/Midt, Bottom/Bunn, Left/Venstre, Center/Senter eller Right/Høyre. De(n)
komponenten(e) som er valgt først vil rette seg inn etter de sist valgte.
Align/Innrett-funksjonen på Tools/Verktøy-menyen:

2. utgave september 2005

9:393

TMG brukerhåndbok kap. 9 - Vise og skrive ut data
Finjustere plassering av en komponent
Du kan finjustere plasseringen av en valgt komponent i et slektstre ved å flytte komponenten veldig korte
avstander, ved å bruke Nudge/Skyve-funksjonen på Tools/Verktøy-menyen eller knappene på Nudge/Skyveverktøylinja. Skyv Up/Opp, Down/Ned, Left/Venstre eller Right/Høyre.
Link Lines/Forbindelseslinjer og Connection Lines/koblingslinjer kan ikke bli Skjøvet siden de er koblet til
Ports/koblingspunkt eller til andre linjer. Imidlertid kan tegnede linjer og andre figurer fra Drawing
Toolbar/Tegne-verktøylinja, samt rammer fra Symbols Toolbar/Symbol-verktøylinja bli Skjøvet. Lengre
flyttinger bør bli gjort ved å dra komponenten til dens nye posisjon.
Nudge/Skyve-funksjonen på Tools/Verktøy-menyen:

Rotere Komponenter
Med verktøy fra Rotate Toolbar/Roter-verktøylinja kan du rotere eller vende Komponenter. Du kan velge å
Rotate/Rotere (frihånd), Rotere venstre (en kvart omdreining), Rotere høyre (en kvart omdreining), Flip/Vend
vertikalt eller Vend horisontalt.
Rotate Toolbar/Roter-verktøylinja (ikoner øverst til høyre):
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Angle Snap/Vinkel låsing
Når den er avkrysset i View/Vis-menyen vil vinkelen hoppe i 15 graders intervaller når du roterer et objekt.
Se også ovenfor under Grid Properties/Rutenett-egenskaper.

Det er ingen meny for denne funksjonen, så du må bruke Rotate Toolbar/Roter-verktøylinja (se
skjermbildekopi ovenfor).
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Justere plassering av overlappende Komponenter
Komponenter i et slektstre kan noen ganger bli plassert slik at den ene ligger over den andre. Deres
plassering kan bli endret ved å velge en og deretter bruker Tools/Verktøy > Structure eller
Structure/Struktur-verktøylinja.

Bring to Front/Plasser lengst fram
Plasserer den valgte komponenten lengst frem (eller på topp) slik at det blir synlig.
Send to Back/Plasser lengst bak
Plasserer den valgte komponenten lengst bak (eller i bunn).
Bring Forward/Flytt framover
Flytter den valgte komponenten ett nivå framover. Dersom du bare har to nivå vil det ha samme
effekt som Bring to Front/Plasser lengst fram.
Send Backward/Flytt bakover
Flytter den valgte komponenten bakover ett nivå. Dersom du bare har to nivå vil det ha samme effekt
som Send to Back/Plasser lengst bak.
Avstandsregulere Komponenter
Dersom du trenger å regulere avstanden mellom to eller flere valgte objekt, kan dette bli gjort enten fra Tools
>Distribution/ Verktøy >Fordeling eller fra Distribution Toolbar/ Fordeling Verktøylinja.
Menylinja Tools >Distribution/ Verktøy >Fordeling:
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Distribution/Fordelingsmenyen har fem alternative valg:
Space Across/Inndeling bortover
Fordeler den horisontale avstanden likt mellom to eller flere valgte objekt.
Space Down/Inndeling nedover
Fordeler den vertikale avstanden likt mellom to eller flere valgte objekt.
Same Width/Lik bredde
Endrer størrelsen av alle valgte tegnede objekt slik at de får samme bredde som det sist valgte
objektet. Dette gjelder ikke for individuelle rammer.
Same Height/Lik høyde
Endrer størrelsen av alle valgte tegnede objekt slik at de får samme høyde som det sist valgte objektet
(selv om høyden er begrenset av kravet om at alle tekstlinjer skal vises). Dette gjelder ikke for
individuelle rammer.
Same Size/Lik størrelse
Endrer størrelsen av alle valgte objekt slik at de får samme bredde og høyde som det sist valgte
objektet (selv om høyden er begrenset av kravet om at alle tekstlinjer skal vises). Dette gjelder ikke for
individuelle rammer.
Repaginere tegnearealet
For å kunne flytte rammer slik at de ikke blir liggende på et sideskift, kan du flytte dem manuelt, eller du kan
flytte dem automatisk med Tools/Verktøy > Diagram > Repaginate/Repaginer. Det er ikke noen egen
Verktøylinje for dette valget.
Verktøylinje for repaginering:

NB: Det er en god ide å lagre slektstreet før du repaginerer slik at du kan gå tilbake til det lagrede slektstreet
dersom du ikke blir fornøyd med resultatet.
Skalere Komponenter (endre størrelse)
For å skalere (endre størrelsen på) en Komponent, alle valgte Komponenter eller en gruppe av
Komponenter, venstre-klikk og dra i et Sizing Handle/skaleringspunkt. Du vil ikke kunne gjøre en ramme
kortere enn det opprinnelig kalkulerte antall linjer krever for å vise all informasjon.
For å legge til ei linje til en ramme-komponent, velg rammen, høyre-klikk for en hurtigmeny, og velg Add
Line to Box/Legg til linje i ramme. En ny linje vil bli lagt til i bunnen av rammen.
For å slette ei linje fra en ramme-komponent, velg rammen, høyre-klikk og velg Delete Line from Box/Slett
linje fra ramme. Den siste linja i rammen vil bli slettet.
For å skalere et bilde etter at et slektstre er laget må du skalere rammen som det befinner seg i.
For å hindre at et bilde blir skjevt når en ramme blir skalert, høyre-klikk på rammen som inneholder bildet,
velg Properties/Egenskaper, klikk på Edit/Rediger-fanen og fjern valget for Allow Stretch/Tillat strekking.
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Skalere skrifttyper (endre størrelse)
For å skalere skrifttyper, bruk Tools/Verktøy > Diagram > Resize Drawing/Skaler tegning. Skalering av
tegningen vil også skalere skriften.
Meny for å skalere tegning (Resize Drawing):

Størrelsen på slektstreet oppgis her, det anbefales sterkt å lagre filen før skaleringskommandoen kjøres slik
at den lagrede versjonen kan tas tilbake hvis resultatet ikke blir bra:

Horisontal størrelse/bredde er her 62.07 cm.
NB: Dersom du åpner et slektstre med Liten skrift som var lagret med Stor skrift vil du enten måtte endre
skriftstørrelsen i Windows eller skalere slektstreet. For å gå fra Stor skrift til Liten skrift er
konverteringsfaktoren 0,8. For å gå fra Liten til Stor, er konverteringsfaktoren 1,25. Multipliser
konverteringsfaktoren med tallet som står i Resize Drawing/Skaler tegning-vinduet ovenfor for å få det nye
nummeret. Du kan også bruke <Ctrl>+<Alt>+<PgUp> og <Ctrl>+<Alt>+<PgDn> for å skalere
skrifttypene. Vær imidlertid klar over at endringene som skjer når slektstreet blir gjort mindre ikke er identiske
med de endringene som blir når slektstreet blir gjort større. Dersom du gjør slektstreet mindre fire ganger og
deretter gjør det større fire ganger, vil du ikke ha det samme slektstreet som du hadde før du startet.
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Slette Komponenter
Velg komponenten som skal slettes ved å bruke Select/Velg-knappen på Tegning-verktøylinja, se
skjermbildekopien nedenfor. Trykk deretter på <Delete>.
Select/Velg-knappen er vist midt på denne skjermbildekopien:

9.3.2.5

Endre størrelse på Tegneareal/slektstre

Menyvalget Resize Drawing/Endre størrelsen på Tegnearealet/slektstreet setter størrelsen av tegnearealet og
alle komponentene i diagrammet proporsjonalt slik at hele størrelsen av diagrammet stemmer med det du har
angitt.
For å skalere hele tegningen, velg Tools/Verktøy > Diagram > Resize Drawing/Skaler tegning, skriv inn
størrelsen og angi om det er horisontalt eller vertikalt. Se skalere skrifttyper ovenfor.
NB: Det er en god ide å lagre slektstreet før du skalerer slik at du kan gå tilbake til det lagrede slektstreet
dersom resultatet ikke er tilfredsstillende.
9.3.2.6

Øke størrelsen på Tegnearealet

For å øke størrelsen av tegnearealet for å gjøre plass til nye Komponenter (eller konkret for å sette høyden
og bredden av tegnearealet), bruk Tools/Verktøy > Diagram > Diagram Measurements/Diagrammål.
Dette valget gir deg mulighet til å endre størrelse, måleenhet og målestokk på slektstreet.
Vindu for å angi tegnearealets Width/Bredde og Height/Høyde:

Fanen Size and Units/Størrelse og måleenheter
Unit of Measure/ Måleenhet
Du kan velge å måle tegnearealet i inches/tommer, feet/fot, yards, miles, millimeter, centimeter, meter eller
kilometer.
Canvas Width/Tegneareal-bredde
Bredden av tegnearealet er vist i den måleenheten du har valgt. Det kan hende at du ønsker å øke høyden av
tegnearealet dersom du legger til Komponenter. Det ekstra området vil bli lagt til på høyre side.
Canvas Height/Tegneareal-høyde
Høyden av tegnearealet er vist i den måleenheten du har valgt. Det kan hende at du ønsker å øke vidden av
tegnearealet dersom du legger til Komponenter. Det ekstra området vil bli lagt til i bunnen.
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Fanen Drawing Scale/Tegnemålestokk
Drawing Units/Tegningens måleenhet
Du kan velge tegningens måleenhet i inches/tommer, feet/fot, yards, miles, millimeter, centimeter, meter
eller kilometer.
Represents/Representerer
(samme valgmuligheter som over)
9.3.2.7

Skalér til komponenter

For å redusere størrelsen av tegnearealet slik at alt ubenyttet område på høyre side og i bunnen av slektstreet
blir fjernet, bruk Tools/Verktøy > Diagram > Size to Components/ Skaler til komponenter. Dette vil øke
eller minke tegnearealet slik at det passer med overskrift, rammer og data, med en liten marg i bunn og på
høyre side. Du kan også velge Size to Components Minimum/ Skaler til komponenter minimum som
reduserer det ubrukte området ennå mer, men etterlater likevel et smalt område slik at du kan flytte og skalere
objekt.
Size to Components Exact/ Skaler til komponenter nøyaktig trimmer tegnearealet helt og etterlater lite eller
ingenting til høyre og i bunnen.
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9.4

Utskriftstjeneste for slektstre (i USA)

Du kan velge å skrive ut ditt Visual Chartform slektstre til en fil i bildeformatene bitmap (.BMP), Jpeg (.JPG)
eller Visual Chartform (.VC2) slik at du kan sende ditt slektstre til Chartform Delivery, en utskriftstjeneste for
slektstre for kunder hos Wholly Genes Software i USA, eller du kan få den skrevet ut lokalt. (Andre rapporter
bruker skrivere konfigurert i Windows.)
Slektstrerapportene som er listet i rapportmenyen og som kan bli sendt til Utskriftstjeneste for slektstre er:
Aneslektstre med rammer,
Etterkommertre med rammer,
Vifteslektstre og
Timeglasstre med rammer.

Ditt slektstre vil bli skrevet ut på en HP DesignJet 1055CM storformat fargeskriver med profesjonell kvalitet.
Et veggslektstre opp til 3x30 fot (90x900 cm) med dine egne valg av skrift, farge og fullfarge bilder vil bli
skrevet på tykt (30 pound = 13,6 kg) bannerpapir uten noen sideskift. Oppløsningen på utskriften er 600 dots
per inch (DPI) for farge og 1200 DPI for sort/hvit. Linjer, rammer og tekst er skarpe og klare mens bilder er
noe nær fotokvalitet.
For å benytte deg av dette tilbudet, gå til Rapport >Utskriftstjeneste for slektstre, skriv inn navnet på
slektstreet du har lagret (eller klikk på knappen til høyre for å velge) og klikk på knappen [Klikk her for å
evaluere dette slektstreet for utskrift]. Se skjermbildekopi ovenfor. Vinduet Egenskaper for slektstre kommer
fram, der du kan se en beskrivelse av ditt slektstre, inkludert total størrelse og kan følge tre enkle steg for å
sjekke prisen for dette slektstreet, bestille det og motta instruksjoner for sende det til Utskriftstjeneste for
slektstre.
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Kontroll av størrelse på et slektstre, her "Stort slektstre" på 35.5x79.65 tommer:

Før du sender slektstreet til utskrift kan du gå til www.gotcharts.com (engelsk side) for å få svar på ofte
spurte spørsmål, som for eksempel:
How do I design and save a chart? (Hvordan utforme og lagre et slektstre?)
How do I create a Postscript file? (Hvordan lage en Postscript-fil?)
What about page breaks? (Hva med sideskift?)
What fonts can I use?
og mange andre.
Se de følgende online Hjelp emnene for nærmere informasjon:
Chart Printing Service Visual Chartform
Ancestor Chart Descendant Chart
Hourglass Chart Fan Chart
Print to a File Chart Options
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9.5
9.5.1

Lysbildevisning
Lysbildeordneren

Lysbildeordneren som du får tilgang til via Verktøymenyen, gir deg mulighet til å samle multimediafiler og
gjøre dem om til en Lysbildevisning. Disse kan være tekst, bilder, lydklipp eller OLE-objekt som har blitt lagret
som vedlegg og kopiert til Lysbildeordneren fra Vedleggsloggen eller de kan være bilder, lydfiler, filmer eller
tekstfiler som er lagret på hvilken som helst lagringstasjon koblet til din datamaskin (men ikke som vedlegg).
Se Vedlegg C for støttede bildeformater for lysbildevisning.
NB: Objekt som er knyttet til en lysbildevisning som OLE vil fungere når lysbildevisningen blir eksportert
og vist med Lysbildeframviser. Dersom en lysbildevisning som inneholder et tilknyttet OLE objekt blir
eksportert må imidlertid personen som mottar lysbildevisningen ha programmet(ene) installert på sin
datamaskin for å kunne se OLE objektene.
Lysbildeordner-vinduet viser rammer som representerer hvert lysbilde. I øvre høyre hjørne av vinduet kan
du velge antall rader og kolonner som skal vises i vinduet. Standardinnstillingen er tre rader og fem kolonner. I
vinduet under feltet som viser lysbildene er det et felt som viser beskrivelsen av bildene, dersom det er noen.
Til høyre for beskrivelsen er telleren som viser hvilket bilde som er valgt (merket) og hvor mange rammer som
er i lysbildevisningen. Bunnlinja i telleren viser hvilken type lysbilde det er: bilde, film, lydfil eller tekst.
Piler under beskrivelsen og telleren gir deg mulighet til å rulle gjennom lysbildene uten å endre fokus. For å
endre fokus til et bestemt lysbilde, klikk på ønsket ramme. For å flytte en ramme, klikk på den og dra den dit
du ønsker den.
Lysbildeordneren med bilde 1-15 av totalt 17:

Fra lysbildeordneren kan du høyre-klikke på et blankt område for å få en meny som inneholder valgene for å
sette inn nytt bilde, lydfil, film eller tekst; og lage et nytt lysbildevisning.
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I tillegg inneholder denne menyen et valg for å Lagre eller Eksportere en lysbildevisning (lagre en
lysbildevisning for å bruke det i TMG; men eksportere lysbildevisningen for visning utenfor TMG eller for å
sende det til en tredjeperson, om nødvendig inkludert Lysbildeframviser) og Hent inn og Spill lysbildevisning
– funksjoner som i tillegg finnes som knapper i bunnen av lysbildeordner vinduet. Valget [Hent inn…] gir deg
også muligheten til å slette eller bytte navn på et lagret lysbildevisning.
Det finnes to andre måter å legge til nye bilder til en lysbildevisning:
For det første kan du kopiere et vedlegg fra Vedleggsloggen. Dersom du ønsker å manipulere et bilde
(strekke, vende, omvende, rotere, etc.), gjør dette fra Vedleggsloggen før du kopierer det ved å høyre-klikke på
bildet og velge Visning.
For det andre kan du legge til en fil fra Windows Utforsker.
Dersom du høyre-klikker på et bilde vil du få presentert en meny der du kan slette dette bildet eller alle
bilder, forhåndsvise dette bildet i vinduet eller med full skjerm og velge Egenskaper for bildet (se nedenfor).
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Create New Slideshow
Insert Frames into a Slideshow from within the Slideshow Manager
Copy Exhibits to the Slideshow Manager from the Exhibit Log
Exhibit Log
Image Window for Exhibits
Add Frames to a Slideshow from Explorer
Play Slideshow
Export Slideshow
Save Slideshow
Load Slideshow
Slideshow Viewer
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9.5.2

Lysbildeegenskaper

Hvert lysbilde i en lysbildevisning har sine egne Egenskaper. Dette inkluderer slike ting som spesialeffekter,
lyd, skrift, varighet og mange andre.
For å få tilgang til egenskapene til et lysbilde, høyre-klikk på lysbildet og velg Egenskaper. Det er fire faner:
Generelt, Lyd, Info og Beskrivelse.
Egenskaper for et bilde:

Generelt-fanen inneholder en rekke innstillinger (noen bare tilgjengelige for bilder) som hjelper deg med å
styre hvordan lysbildet skal vises i lysbildevisningen, slik som hvor lenge det skal vises og hvilke effekter som
skal brukes. Temafeltet er stedet for å skrive inn et navn som skal vises under lysbildet i lysbildeordneren.
Lyd-fanen inneholder innstillinger for lydfiler.
Info-fanen viser lysbildets plassering, størrelse og format. (Kun informasjon)
Hjelpemnene for disse fanene inneholder detaljert informasjon om de tilgjengelige innstillingene.
Beskrivelse-fanen gir deg mulighet til å skrive en beskrivelse som du ønsker skal komme under lysbildet når
du spiller lysbildevisningen, og for å angi beskrivelsens skrift, skriftstørrelse og type (fet/kursiv) og farge på
skrift og bakgrunn.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Slide Properties
Slide Properties: Description
Slide Properties: Property

Slide Properties: General
Slide Properties: Audio or Video
Slide Properties: Info
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9.5.3

Sikkerhetskopiere en lysbildevisning

Du må benytte verktøy for sikkerhetskopiering som følger med Windows. Lag en sikkerhetskopi av alle
filene i mappen som inneholder lysbildevisningen, unntatt TMGSS.EXE (lysbildeframviseren, dersom den er
der) pluss undermappen SOURCE. Dersom lysbildevisningen ble laget av deg i Lysbildeordneren, vil de finnes
i mappen SlideShow under TMG mappen. Dersom du brukte standardinnstillingene da du installerte The
Master Genealogist, vil banen være: \Programfiler\The Master Genealogist v5\SlideShow.
Eksporterte lysbildevisninger vil være der du selv plasserte dem.
9.5.4

Spille av en lysbildevisning

Programinnstillinger: Lysbildevisning-vinduet under Fil > Innstillinger setter standardinnstillinger for
avspilling av lysbildevisning og inneholder følgende innstillinger:
Sløyfe
Når den er avkrysset vil lysbildevisningen gå gjennom alle lysbildene og starte fra begynnelsen igjen i en
sløyfe. Trykk på <Esc> for å stoppe sløyfen og gå tilbake til Lysbildeordneren. Dersom den ikke er avkrysset
vil lysbildevisningen stoppe når det kommer til slutten. Trykk <Ctrl>+<L> for å avslutte sløyfen, men vis
lysbildevisningen til den når slutten.
Selvgående
Når den er avkrysset vil lysbildevisningen kjøre automatisk med pause på hvert lysbilde, for deretter å
fortsette. Dersom den ikke er avkrysset vil kun merket lysbilde bli vist og du må manuelt flytte fra lysbilde til
lysbilde ved bruk av venstre- og høyrepiltastene.
Full skjerm
Når den er avkrysset vil lysbildevisningen benytte full skjerm. Dersom den ikke er avkrysset vil
lysbildevisningen bli vist i et vindu.
Effekter
Når den er avkrysset vil Lysbildeordneren ta hensyn til effekter valgt i lysbildeegenskapene. Dersom den ikke
er avkrysset vil effekter ikke bli brukt.
Selvoptimering
Når den er avkrysset vil Lysbildeordneren optimere seg selv automatisk når det er bilder som ikke lenger er i
bruk (etter at du lukker Lysbildeordneren). Uansett om den er avkrysset eller ikke vil Lysbildeordneren bli
optimert når Fil > Vedlikehold > Optimer kjøres. Dersom du har en eldre datamaskin bør du ikke krysse av
denne innstillingen og kjøre Optimer jevnlig for å rydde opp i Lysbildeordneren. Når du velger [Spill] fra
Lysbildeordneren vil du få muligheten til å endre alle av de fire første nevnte standardinnstillingene.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Program Options: Slideshows
Slideshow Manager

Play Slideshow
Slide Properties

Optimizet

Hurtigtaster for lysbildevisning
Det er hurtigtaster for mange lysbildefunksjoner. For å få tilgang til en hurtig hjelpemeny for hurtigtaster,
dobbel-klikk på et lysbilde og trykk på <U>, eller mens lysbildevisningen kjører, trykk <U>, <Esc> stopper
framvisningen og går tilbake til Lysbildeordneren.
S
Mellomrom
Venstre pil
Høyre pil
Shift+Venstre pil
Shift+Høyre pil

Hopp over et lysbilde
Stopper framvisningen på aktuelt lysbilde
Gå tilbake et lysbilde og stopp visningen på det lysbilde
Gå fram et lysbilde og stopp visningen på det lysbilde
Snu lysbildevisningen
Start aktuelt lysbilde på nytt og fortsett (samme som G)
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G
R
L/Ctrl+L
I/Ctrl+I
F/Ctrl+F
V
A
Q

Fortsett, og start med aktuelt lysbilde
Fortsett, og start med første lysbilde i lysbildevisningen
Sløyfe på/av
Info på/av
Full skjerm/Full skjerm av
Spill av film*
Spill av lyd*
Hurtiginformasjon som forteller deg innstillingene for det lysbildet

*) Eksempel: Du kan bruke V eller A i manuell visning når du har dobbel-klikket på et lysbilde eller stoppet
på et lysbilde, eller når du går igjennom lysbildene med piltastene og stopper på et lyd eller film lysbilde.
9.5.5

Lysbildevisning; lysbildeframviser

Du kan sende en lysbildevisning som du har laget til andre ved å eksportere det i Lysbildeordneren.
Lysbildevisning med lysbildeframviser mottatt av en ikke-TMG-bruker
Dersom personen som ønsker å se lysbildevisningen ikke har TMG må avsenderen krysse av i rammen for å
ta med lysbildeframviseren sammen med lysbildevisningen. Personen som mottar lysbildevisningen kan ganske
enkelt bruke Windows Utforsker og dobbel-klikke på TMGSS.EXE for å bruke lysbildeframviseren.
Lysbildeframviseren vil starte og alle lysbildevisninger som ble eksportert kan vises.
Lysbildevisning uten lysbildeframviser mottatt av en ikke-TMG-bruker
Lysbildeframviseren er ganske stor, så mottakeren kan foretrekke å laste ned hele programmet Family Tree
SuperTools fra Wholly Genes internettside i stedet. I så fall kan framgangsmåten i neste avsnitt følges.
Lysbildevisning uten lysbildeframviser mottatt av en TMG-bruker
Eksporterte lysbildevisninger kan ikke bli vist i Lysbildeordneren direkte. Det er heller ikke en god ide å
kopiere en eksportert lysbildevisning til eksisterende TMG\SlideShow mappen fordi eksporterte
lysbildevisninger i mappen kan bli overskrevet.
Derfor, for å spille av en lysbildevisning mottatt uten en lysbildeframviser må mottakeren bruke
Lysbildeordneren for å lage en lysbildeframviser som følger:
Fra Lysbildeordneren, eksporter en lysbildevisning med lysbildeframviseren til en ny mappe. Dersom du
ikke har en lysbildevisning kan du lage en liten en fra vedlegg eller andre tilgjengelige bilder eller tekstfiler og
deretter eksportere det. Lysbildevisningen du eksporterte er ikke viktig her. Det du virkelig er ute etter er
lysbildeframviseren.
NB: Vær forsiktig med hvilken mappe du eksporterer lysbildeframviseren til. Du kan eksportere den til den
samme mappen som du har plassert de eksporterte lysbildevisningene som du ønsker å se. Men dersom
lysbildevisningen du eksporterte med lysbildeframviseren tilfeldigvis har samme navn som det tidligere
eksporterte lysbildevisningen i samme mappe, vil den bli overskrevet.
For å spille av en eksportert lysbildevisning ved hjelp av Windows Utforsker eller Start > Kjør, finn og
dobbel-klikk på TMGSS.EXE i mappen du laget ovenfor.
En annen mulighet er å legge til lysbildeframviseren til Eksterne verktøy (tilgjengelig på Verktøy menyen) og
starte den derfra.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Slideshow Manager
Slideshow Viewer

Play Slideshow
External Utilities
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Kapittel

10
10 Vedlegg
10.1 Vedlegg A - Feilsøking
10.1.1 Filreparasjon

En reparasjonsmodul er innebygd i The Master Genealogist.
Hvis en fysisk feil oppstår i en fil, vil programmet avsluttes. Ved ny oppstart vil programmet være i
reparasjonsmodus, som vil få TMG til å kontrollere (og korrigere, om mulig) den fysiske filintegriteten av hver
fil som programmet åpner. Det vil bli i reparasjonsmodus inntil det slås av og startes igjen. Om det av en eller
annen grunn ikke er mulig for programmet å reparere filen(e), ta kontakt med Teknisk brukerstøtte (Technical
Support) via Hjelpmenyen (Hjelp > Teknisk brukerstøtte) for å rapportere problemet.
Se også temaet Kontrollere filintegritet under Datasett - Vedlikehold i kapitlet Behandle registrerte data
ovenfor.
10.1.2 Feilmeldinger
10.1.2.1

Fatale feil

Sjøl om vi har prøvd å eliminere alle årsaker til feilsituasjoner i TMG, kan det enkelte ganger hende at du får
en Fatal feil-melding (Fatal Error) når programmet er i bruk. Ikke få panikk! Feilen er fatal bare i den
betydning at du ikke kan fortsette i denne omgangen og programmet blir automatisk avsluttet og må restartes.
Det har nesten helt sikkert ikke skjedd noen skade med dine data, men hvis du var i ferd med å registrere data i
det øyeblikk feilen skjedde kan den siste registreringa være tapt.
Hvis du får en slik feilmelding, vær så vennlig å informere Wholly Genes Tech Support. Feilmeldingsteksten
blir automatisk lagret i Windows Utklippstavle og kan derfor limes direkte inn i Problemrapporten som kan
sendes via e-post til support@whollygenes.com
Enhver informasjon som du kan legge til om hva som utløste feilen vil være til hjelp. Særlig hvis du kan få
feilen til å gjenta seg og beskrive den eksakte måten å gjenskape feilen på, vil vi være mye bedre i stand til å
diagnostisere og reparere problemet.
10.1.2.2

Andre feil

Hvis du får en annen type feilmelding, kan du ofte [Ignorer]e den og fortsette arbeidet. Hvis dette ikke
hjelper, kan du bli nødt til å velge [Avslutt] som vanligvis vil avslutte den funksjonen/modulen som er i bruk. I
verste fall må du lukke programmet.
Sjøl om situasjonen kan være slik at du ikke kan fortsette den arbeidsøkta du er inne i, er det igjen svært lite
sannsynlig at det har skjedd noen skade med ditt datasett. Bare start programmet på nytt og rapporter feilen
som nevnt ovenfor.
10.1.3 Utskriftsfeil
10.1.3.1

Utskrift av rapporter

PDF-feil
Hvis rapporten er skrevet til en PDF-fil (Adobe Acrobat) og du får en feilmelding, se etter at du har siste
versjon av Adobe Acrobat. Hvis dette ikke hjelper, kan du bli nødt til å reinstallere PDF-driveren.
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Brutte vertikale linjer
Hvis grafiske linjetegn har vertikale mellomrom når de skrives ut, vil du bli nødt til å øke bokstavstørrelsen
for etikett-skrifttypen (Label skrift). Sjøl om skrifttypenavnet overstyres av skrifttype LineDraw når den sendes
til skriveren, vil typestørrelsen likevel bli godtatt.
Feil skrifttype i rapporter
Hvis feil skriftttype vises i en rapport eller et slektstre, kan du mangle enkelte skrifttyper fra din Windows
skrifttypekatalog. Se mulige løsninger i OSS/FAQ Wholly Genes nettside www.whollygenes.com
10.1.3.2

Utskrift av grafiske slektstre

Problemer med utskrift av store slektstre
Windows95 og Windows98 har en grenseverdi for tegneflata (Graphics Design Interface) på ca 28ft.4in.
Svært store slektstre vil derfor kanskje ikke kunne skrives ut under disse operativsystemene, sjøl om du skrives
ut under Windows 2000, NT, eller XP.
Dette er en begrensning i de eldre versjonene av Windows og er utenfor kontroll for Wholly Genes
Software. Hvis du bruker Windows95 eller Windows98 og har et veldig stort slektstre som ikke er mulig å
skrive ut, kan du flytte det til en annen PC som bruker en annen versjon av Windows eller sende den til Chart
Printing Service (Utskriftstjeneste) (se dette temaet beskrevet ovenfor).
Feil i linjene i store slektstre
Hvis du har laget et svært stort slektstre under Windows 95 eller Windows 98, kan det hende at noen linjer
går utover i feil retning. Dette skyldes en begrensning i Graphics Design Interface i disse operativsystemene og
kan ikke kontrolleres av Visual Chartform. Slektstreet kan leses og skrives ut uproblematisk ved å bruke
Windows NT eller Windows 2000/XP.
Manglende tekst
Noen skrivere kan ikke skrive ut grå tekst. Undersøk om du har satt teksten til en skygge/farge som
skriveren din ikke aksepterer.
Blanke sider
Hvis du skriver ut et stort slektstre på papirstørrelsene letter eller legal, kan det faktisk være blanke sider i
slektstreet. Hvis de blanke sidene er på høyre side og/eller nederst, velg Verktøy/Tools > Diagram > Size to
Components/Tilpass til komponenter.
Feil skrifttype i lagrede slektstre
Ved å åpne en lagret .VC2 fil (et slektstre) i Liten skrifttype/Small Skrifts (92 dots per inch) modus som ble
produsert og lagret i Stor skrifttype/Large Skrifts (120 dots per inch) eller omvendt resulterer i endrede
skriftstørrelser i slektstreet. Det er to måter å løse dette problemet på:
- kjør slektstreet med samme skrifttypeinnstillinger som det ble laget og endre skrifttypene i Windows
tilbake til den originale størrelsen, enten Stor eller Liten (finnes under Skjerm i Kontrollpanelet)
- endre skriftstørrelse i Visual Chartform ved å bruke Verktøy/Tools > Diagram > Resize
Drawing/Endre størrelse. For å gå fra Stor til Liten er konverteringsfaktoren 0,8. For å gå fra Liten til
Stor er konverteringsfaktoren 1,25. Du kan også bruke <Ctrl>+<Alt>+<PgUp> og
<Ctrl>+<Alt>+<PgDn> for å endre skriftstørrelse.
10.1.4 Ytelse, anbefalinger

Forslag til hvordan du kan forbedre ytelsen til The Master Genealogist på din PC, basert på analyser av ditt
system, får du ved å velge Fil > Vedlikehold > Programtekniske råd. Resultatet lagres i filen SPEED.TXT,
som legges i samme mappe som TMG er installert, vanligvis C:\Programfiler\The Master Genealogist\.
10.1.5 Teknisk brukerstøtte

Hvis du har fått et uløst problem eller ikke kan finne svaret på et spørsmål, vennligst ta kontakt med Wholly
Genes Technical Support på tlf +001 410 715 2260; telefaks +001 410 3795424; eller send epost til
support@whollygenes.com
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Så ofte det er mulig bør du fylle ut Problemrapport ved å klikke på dette valget i vinduet Teknisk support
som finnes på Hjelpmenyen.
10.2 Vedlegg B – Kildeelement og kildegrupper

Den følgende gruppe av kildeelement kan brukes i forskjellige typer kilder.
Variablenes navn kan også fortsatt være engelske, det er ikke teknisk nødvendig å oversette dem.
Engelsk variabelnavn- Mulig norsk navn (ikke ferdig)
Author
- Forfatter
[Agency]
[Author]
[First Party]
[Informant]
[Speaker]
Citation Detail
- Kildereferansedetalj
[CD]
[CD1]...[CD9]
Citation Reference - Kildereferanse
[Cref]
[Citref]
Comments
- Kommentarer
[Comments]
[Memo]
[Memo1]...[Memo9] [M]
[M1]...[M9]
Compiler
[Compiler]
Date
[Compile Date]
[Date]
[File Date]
[Interview Date]
[Printout Date]
[Publish Date]
Edition
[Edition]
[Record Group]
[Subset Volumes] Editor
- Redaktør
[Editor]
File Reference
[File Name]
[File Reference]
Film Number
[Film Number]
[Film]
Location
[Address]
[Author Address] [Compiler Address] [Informant Address] [Jurisdiction]
-
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[Listserve]
[Location]
Pages
[Document]
[Pages]
[Page]
Publisher
[Publisher]
Publisher Location [Publisher Address] [Publisher Location] Record Number
[Call Number]
[File Number]
[Manuscript Info] [Number]
[Record Info]
[Record Number] [Register]
Record Type
[Record Type]
Repository
[Repository]
[Repository Address] [Repository Info] Repository
Reference
[Repository Reference]
Second Date
[Original Date]
[Period]
[Second Date]
Second Location
[Author E-Mail]
[Recipient Address]
[Second Location]
[URL]
Second Person
[Applied to]
[Interviewer]
[Photographer]
[Present Owner]
[Reader]
[Recipient]
[Second Party]
[Second Person]
[Ship Name]
[Translator]
Series
[Series]
[Subset]
Short Subtitle
[Short Article Title]
[Short Chapter Title]
[Short Essay Title]

-

-
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[Short Record Title]
[Short Register Title]
[Short Subtitle]
Short Title
[Short Bible Title]
[Short Book Title]
[Short Compilation
Title]
[Short Journal Title]
[Short Newspaper Title]
[Short Title]
Subject
[Family Info]
[Household]
[Name of Person]
[Spouses’ Names]
[Subject]
[Testator]
Subtitle
[Article Title]
[Chapter Title]
[Essay Title]
[Record Title]
[Register Title]
[Subtitle]
Title
[Bible Title]
[Book Title]
[Compilation Title]
[Journal Title]
[Newspaper Title]
[Title]
Version
[Roll]
[Version]
Volumes
[Volume]
[Volumes]
-

-

-

-
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10.3 Vedlegg C – Bilde- og mediaformat som støttes

Følgende bildeformat støttes av Lydbildeshowbehandleren og Multimedailoggen:
ani Windows Animated Cursor
awd (WIN32 only) Microsoft FAX format.
bmp Windows BMP, uten komprimering
bmp Windows BMP, med RLE-komprimering
bmp OS/2 BMP versjon 1.x.
bmp OS/2 BMP versjon 2.x.
cgm Computer Graphics Metafile (For informasjon om filformatstøtte, se Computer Graphics
Metafile (CGM))
clp Microsoft Windows Utklippstavle
cmp LEAD Spesialformat, komprimert
cur Windows markørfil (cursor file). Inkludert multisider.
cut Dr. Halo.
dgn Intergraph MicroStation og Interactive Graphics Design. (For informasjon om filformatstøtte,
se DGN(DGN))
drw DRaWing - Micrografx Designer (For informasjon om filformatstøtte, se DraWing (DRW))
dwg [124] DWG - AutoCAD. Bits per pixel: 8. (For informasjon om filformatstøtte, se DWG
Format (DWG)
dxf AutoCad. (For informasjon om filformatstøtte, se Drawing Interchange Format (DXF))
emf Windows Enhanced Meta File. (For informasjon om filformatstøtte, se Windows Metafile
Formats (WMF/EMF))
eps Encapsulated PostScript.
fpx (WIN32 bare) FlashPix, uten komprimering
fpx (WIN32 bare) FlashPix, komprimert med enfargemetoden.
fpx (WIN32 bare) FlashPix, komprimert med JPEG, med bruk av standard Q-faktor
fpx (WIN32 bare) FlashPix, komprimert med JPEG, med bruk av spesifisert Q-faktor
gif Graphics Interchange Format.
ico Windows ikonfil. Inkludert multisider.
img GEM bilde (Image).
jbig JBIG
jpg JPEG File Interchange Format med YUV 4:4:4 fargeområde og tapsfri
jpg JPEG File Interchange Format med YUV 4:2:2 fargeområde
jpg JPEG File Interchange Format med YUV 4:1:1 fargeområde
mac MacPaint.
mpeg MPEG Type 1
mpeg MPEG Type 2
msp Microsoft Paint.
pbm Portable Bitmap - ASCII-fil
pbm Portable Bitmap - Binær-fil
pcd Kodak fotoCD.
pct Macintosh QuickDraw (For informasjon om filformatstøtte, se Macintosh Pict Format (PCT))
pct MacPict.
pcx ZSoft PCX.
pgm Portable Greymap - ASCII File.
pgm Portable Greymap - Binary File.
plt HPGL - Hewlett-Packard (For informasjon om filformatstøtte, se PLT (PLT))
png Portable Network Graphics.
ppm Portable Pixelmap - ASCII-fil
ppm Portable Pixelmap - Binær-fil
psd Adobe Photoshop 3.0.
ras Sun Raster.
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tga TARGA.
tif Tagged Image File med JPEG-komprimering og YUV 4:4:4 fargeområde og tapsfri
tif Tagged Image File med JPEG-komprimering og YUV 4:2:2 fargeområde
tif Tagged Image File med JPEG-komprimering og YUV 4:1:1 fargeområde
tif Tagged Image File format, uten komprimert og med RGB fargeområde og 8-bits gråskala
tif Tagged Image File, uten komprimert og med CMYK fargeområde
tif Tagged Image File, uten komprimert og med YCbCr fargeområde
tif Tagged Image File med PackBits-komprimering og RGB fargeområde
tif Tagged Image File med PackBits-komprimering og CMYK fargeområde
tif Tagged Image File med PackBits-komprimering og YCbCr fargeområde
tif Tagged Image File med CMP-komprimering
tif Tagged Image File med JBIG-komprimering
tif Tagged Image File med vektorbilde lagret som en DXF. (For informasjon om filformatstøtte, se
Drawing Interchange Format (DXF))
tiff Exif-fil som inneholder et TIFF-bilde uten komprimering og med RGB fargeområde
tiff Exif-fil som inneholder et TIFF-bilde uten komprimering og med YCbCr fargeområde
wmf Windows Meta File. (For informasjon om filformatstøtte, se Windows Metafile formatene
(WMF/EMF))
wmf Windows Meta File.
wmf Encapsulated PostScript med en inkludert WMF-fil
wpg Word Perfect.
xmb XBitmap-fil
xpm Windows Enhanced Meta File.
Du kan spille følgende typer mediafiler (film og lyd) i Lysbildebehandleren:
Windows Media
.asf, .asx, .wax, .wma, .wmv, .wvx, .wmp, .wmx
Windows Formats
.avi, .wav
Moving Picture Experts Group (MPEG)
.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u
Musikkinstrument Digital Interface (MIdI)
.mid, .midi, .rmi
Det er færre format tilgjengelige når en fil skannes med TMG.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Acquire an Image

Slideshow Manager

Exhibit Log
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10.4 Vedlegg D - Variabler
10.4.1 Variabler (Navne-etiketter)

Følgende variable kan brukes for navne-etiketter:
[P] Primært navn på aktuell hovedperson (personen i fokus)
[N] Aktuell navn på aktuell hovedperson (navnet i aktuell hendelse)
[PP] Eiendomspronomen for [P] (hans/hennes)
[OBJ] Objektivt pronomen for [P] (ham/henne)
[D] Dato
[M1..M9] Notatelement/notater
Verdien i hakeparentes ([ ]) i eksemplene ovenfor er setningsvariable. Hver variabel representerer en viss
type data utledet av eller beregnet utfra hendelsen.
For å bruke disse variablene i en setning, skriv dem inn eller velg dem fra høyreklikkmenyen i hvert
setningsfelt.
MERK: Setningsfeltet er ikke tilgjengelig for redigering i ei primærnavn-hendelse.
10.4.2 Variabler (i setningskontruksjoner i hendelser)

Som standard er en setning for en hendelse konstruert i henhold til syntaksen beskrevet på
Hendelsestypedefinisjonsbildet for den aktuelle Hendelsestype. For eksempel, setningen i en
ekteskapshendelse kan se ut som dette:
[P] giftet seg med [PO] <[D]> <[L]> og kan produsere følgende setning:
Ola Nordmann giftet seg med Kari Trestakk 4.1.1884 i Trondheim, Sør-Trøndelag.
Verdiene i hakeparentes ([ ]) i eksemplet ovenfor er setningsvariable. Hver av dem representerer en bestemt
type data som blir ekstrahert eller beregnet fra hendelsen. For å bruke disse variablene i en setning, skriv dem
inn eller velg dem fra høyreklikkmenyen i hvert setningsfelt.
Nedenfor er ei komplett liste over variablene som kan brukes i setningskonstruksjoner i alle slags hendelser.
10.4.2.1

Hovedpersoner

[P] Aktuell hovedperson, Fullt navn. Et pronomen (han/hun) blir brukt for andre og de
etterfølgende henvisninger til den samme personen i et aktuelt avsnitt.
MERK: Pronomen nyttes bare for å gjengi Hovedpersonen i rapporten, ikke for andre personer
uansett hvor mange ganger navnet deres forekommer.
[PG] Aktuell hovedperson, Fornavn (Ole Petter)
[PF] Aktuell hovedperson, Første navnet i fornavnet (Ole)
[PGS] Aktuell hovedperson, Eiendomsversjon av fornavnet (Ole Petters) (bruker engelske
gramatikkregler her)
[PFS] Aktuell hovedperson, Eiendomsversjon av første navn i fornavnet (Oles) (bruker engelske
gramatikkregler her)
[PS] Aktuell hovedperson, Eiendomsversjon av hele navnet (Ole Petter Olsens) (bruker engelske
gramatikkregler her)
[PO] Andre hovedperson, Fullt navn
[POG] Andre hovedperson, Fornavn
[POF] Andre hovedperson, Første navn i fornavnet
[POGS] Andre hovedperson, Eiendomsversjon av fornavnet
[POFS] Andre hovedperson, Eiendomsversjon av første navn i fornavnet
[POS] Andre hovedperson, Eiendomsversjon av hele navnet
[P1] Hovedperson nr. 1, Fullt navn
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[P1G] Hovedperson nr. 1, Fornavn
[P1F] Hovedperson nr. 1, første navn i fornavnet
[P1GS] Hovedperson nr. 1, Eiendomsversjon av fornavnet
[P1FS] Hovedperson nr. 1, Eiendomsversjon av første navn i fornavnet
[P1S] Hovedperson nr. 1, Eiendomsversjon av hele navnet
[P2] Hovedperson nr. 2, Fullt navn
[P2G] Hovedperson nr. 2, Fornavn
[P2F] Hovedperson nr. 2, første navn i fornavnet
[P2GS] Hovedperson nr. 2, Eiendomsversjon av fornavnet
[P2FS] Hovedperson nr. 2, Eiendomsversjon av første navn i fornavnet
[P2S] Hovedperson nr. 2, Eiendomsversjon av hele navnet
Når en setning blir konstruert i en rapport om personens liv, er denne personen Aktuell hovedperson ([P])
i den sammenheng som er beskrevet ovenfor.
Hvis det er to hovedpersoner i hendelsen, vil den andre personen være Andre hovedperson ([PO]). Disse
rollene blir snudd om når rapporten gjelder den andre personens liv. For å hente/vise navnet til personer i
henhold til det feltet de er registrert må du bruke [P1] og [P2] istedenfor.
10.4.2.2

Foreldre

[FATH] Primært navn for far til Aktuell hovedperson
[MOTH] Primært navn for mor til Aktuell hovedperson
[PAR] Foreldrene til Aktuell hovedperson.
Eksempel: “, sønn av Ola Nordmann og Kari Trestakk,”
[PARO] Foreldrene til den andre hovedpersonen
[PAR1] Foreldrene til hovedperson nr. 1
[PAR2] Foreldrene til hovedperson nr. 2
10.4.2.3

Vitner

[W] Aktuelt vitne
[WO] Andre vitner skilt med komma. Ekskluderer hovedpersoner og (i vitnesetningen) det aktuelle
vitnet. Denne variablen er aldri med i standardsetninger fordi setningskonstruksjonen avhenger av
brukerens implementering/tilpassing av vitnefunksjonen.
Eksempel:
[P] giftet seg med [PO] <og forlovere var [WO]>.
[W] utførte seremonien <og [WO] var også til stede>.
[P] ble døpt < [D]>< [L]>. <Faddere var [WO]>. <[M]>
10.4.2.4

Dato

[D] Datoen for hendelsen i formatet som er spesifisert under Fil > Innstillinger >
Programinnstillinger > Generelt.
[DD] Setter inn ukedagen foran en komplett dato.
Eksempel: onsdag 12 Jan 1944
10.4.2.5

Sted

[L] Stedet for en hendelse i formatet som er spesifisert i rapportdefinisjonsvinduet for den bestemte
rapporten.
Originalens variabelnavn:
Nivå 1 [LA], [L1] eller [ADDRESSEE]
Nivå 2 [LD], [L2] eller [DETAIL], [DETAIL1], [DETAIL2], ... [DETAIL9]
Nivå 3 [LCI], [L3] eller [CITY]
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Nivå 4 [LCN], [L4] eller [COUNTY]
Nivå 5 [LS], [L5] eller [STATE]
Nivå 6 [LCR], [L6] eller [COUNTRY]
Nivå 7 [LZ], [L7] eller [ZIP]
Nivå 8 [LP], [L8] eller [PHONE]
Nivå 9 [LL], [L9] eller [LATLONG]
Nivå 10 [LT], [L10] eller [TEMPLE]
Norske variabelnavn (forslag, ikke nødvendig å oversette disse):
Nivå 1 [LA], [L1] eller [ADRESSAT]
Nivå 2 [LD], [L2] eller [DETALJ], [DETALJ1], [DETALJ2], ...[DETALJ9]
Nivå 3 [LCI], [L3] eller [BYDEL_SOGN]
Nivå 4 [LCN], [L4] eller [KOMMUNE]
Nivå 5 [LS], [L5] eller [FYLKE]
Nivå 6 [LCR], [L6] eller [LAND]
Nivå 7 [LZ], [L7] eller [POSTNR]
Nivå 8 [LP], [L8] eller [TLF]
Nivå 9 [LL], [L9] eller [BRDLGD]
Nivå 10 [LT], [L10] eller [TEMPLE]
MERK: Hvis du importerer data fra TMGv4, var BRD/LGD/TEMPLE variabel [L3] og etterfølgende
variabelnivå var ett nummer høyere enn de er i versjon 5. I TMGv5 ble de endret for å kunne flytte
BRD/LGD/TEMPLE til slutten av feltrekkefølgen og for ån splitte dette feltet i to deler. Når du importere
data etablert i TMGv4 vil disse endringene bli utført automatisk, både i datafelt og setninger.
MERK: Hvis en hendelse har fått en brukerdefinert etikett, for eksempel ”Sykehus”, for stedsnavnnivå 2,
kan du ikke referere til dette stedsnavnelementet med en variabel [SYKEHUS] fordi ingen variabel med dette
navnet eksisterer.
Med andre ord; setningsvariabler og brukerdefinerte stedsnavnetiketter er helt uavhengige. For å unngå
sammenblanding, hvis du velger å brukerdefinere dine stedsnavnetiketter, vil vi anbefale at du bruker de nye
setningsvariablene [L1], [L2]... istedenfor de tidligere som var basert på standard feltnavnetiketter. Dette betyr
at når du bruker setningsvariabelen FYLKE (eller STATE) er dette alltid ekvivalent med [L5] uansett hva du
har kalt FYLKE-feltet i en brukerdefinert Stil.
Stedsnavndetalj
Hvis [DETALJ] eller [DETALJ1] er brukt i setningsstrukturen, vil ikke [L] skrive ut stedsnavndetaljen sjøl
om det aktuelle stedsnavnfeltet er haket av i rapportdefinisjonsvinduet.
På samme måte er det for [BY_BYGD], [KOMMUNE] osv.
MERK: Dette gjelder ikke malen Kort stedsnavn, der definisjonen [DETALJ] er uaktuell.
10.4.2.6

Alder

[A] Alder for gjeldende hovedperson
[AO] Alder for den andre hovedpersonen
[A1] Alder for hovedperson nr 1
[A2] A lder for hovedperson nr 2
[AE] Nøyaktig alder (år, måneder og dager) for gjeldende hovedperson
[AOE] Nøyaktig alder for den andre hovedpersonen
[A1E] Nøyaktig alder for hovedperson nr 1
[A2E] Nøyaktig alder for hovedperson nr 2
10.4.2.7

Notat

Du kan bruke hele Notatfeltet ved å plassere [M] i setningen, eller Notatfeltet kan deles opp i flere deler
som kan brukes separat i setninger.
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MERK: Hvis Notaten er tatt med direkte i setningskonstruksjonen og skrevet ut i hoveddelen av en rapport,
er den ikke tilgjengelig for bruk som en fotnote eller sluttnote ved bruk av rapportdefinisjonen for denne
rapporten. Derfor, hvis du bruker Notatfeltet til informasjon som du ønsker å ta med i slutt- eller fotnoter, må
du ikke bruke [M] i setningen og sørge for å hake av for valget om å ta med Notaten som en fotnote eller
sluttnote når du skriver ut rapporter.
[M1]-[M9] Element i et Notatfelt som inneholder skilletegna “||”(to vertikale linjer).
Eksempel:
Notatfeltet = menig||Telemarksbataljonen.
Sentning = [P] var [M1]< og tjenestegjorde i [M2]>.
Resultat i rapporten = Han var menig og tjenestegjorde i Telemarksbataljonen.
Hvis Notatfeltet ikke inneholder skilletegn, er [M1] = [M].
[M0] ([Mnull]) skriver ut Notatdel nummer null, som er tomt per definisjon. Effekten er at Notaten ikke
skrives ut i den aktuelle setningen (vitnesetningen), og den vil heller ikke bli skrevet ut med det tilgjengelige
valget i publiseringsverktøy som skriver ut uskrevne Notater til sluttnoter osv.
10.4.2.8

Navn- og stedsnavnvariabler i Notatfelt

Navn- og stedsnavnvariabler, som [P] eller [L], kan brukes I hendelsesNotater og I setninger. For eksempel
kan du bruke [WO] i en Notat for slippe å dele opp Notatfeltet. Du kan si enten
Notat:
Setning:
eller
Notat:
Setning:

Jon Jonsen, Kari Hansen og [WO] var også med som vitner.
[M]
Jon Jonsen, Kari Hansen og || var også med som vitner.
[M1] [WO] [M2].

Begge metoder er korrekte.
10.4.2.9

Pronomen

[PP] Eiendomspronomen for [P] (hans/hennes)
[OBJ] Objektivt pronomen for [P] (han/henne)
10.4.2.10 Roller

Når hovedpersonen eller vitnet i en hendelse tilordnes en rolle, kan de følgende variablene brukes i setninger
for å uttrykke aktiviteter til personer som har denne rollen.
[R:Minister] Fullt navn på personen som har ministerens rolle
[RG:Minister] Fornavnet (Given name) til personen som har ministerens rolle
[RF:Minister] Første navnet til personen som har ministerens rolle
[RP:Minister] Han eller hun
[RS:Minister] Hans eller hennes
[RM:Minister] Han eller henne
[RA:Minister] Alder
[RE:Minister] Nøyaktig (Eksakt) alder
I tillegg vil Setningsmaler støtte variabelen [RPAR:en rolle] som skriver ut navna på foreldrene til den
personen som har den angitte rolle i hendelsen. For eksempel
[R:Brudgom] giftet seg med [R:Brud] <[RPAR:Brud]>.
Setningen vil bli som denne: "Ola Nordmann giftet seg med Kari Trestakk, datter av Hans Haugen og Mari
Stugu.
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MERK: Dette virker fint for Brud og Brudgom, men hvis flere enn en person har den spesifiserte rollen vil
denne variabelen ikke egne seg.
Alle variablene ovenfor tar hensyn til Eksklusjonsmarkører, Sensitivitetsparenteser og utvalgte stedsfelt.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Variables (Event Tags)
Sentence Structures
Examples of Sentence Construction
Conditional Variables
Prepositions
Embedded Printer Codes
Memo
Tag Type Definition Screen

Variables (Name Tags)
Sentence Construction
Modifying the Rules of Sentence Construction
Unknown Variables
Citation
Master Style List
Roles
Tags
Text Editing Menu

10.4.3 Betingelsesvariable

Hvis en bestemt type informasjon ikke eksisterer eller ikke kan beregnes, kan det føre til dårlige setninger
som "Han døde i en alder av."
For å spesifisere at en variabel skal tas med bare hvis den er kjent, sett variabelen i betingelsesklammer (< >)
som vist her:
[P] døde< [A]>.
Legg merke til betingelsesklammer rundt dato og sted i følgende eksempel:
[P] ble gravlagt< [D]>< [L]>.
Ved å bruke disse setningskonstruksjonsreglene kan hver av de følgende setningene skrives ut etter hvilken
type informasjon som er kjent for den hendelsen:
John Smith ble gravlagt.
John Smith ble gravlagt 12 Sep 1742.
John Smith ble gravlagt i Leikanger, Sogn.
John Smith ble gravlagt 12 Sep 1742 i Leikanger, Sogn.
MERK: Betingelsesklammer og variable kan ikke kjedes. Du må likke den første betingelsen før den andre
startes.
10.4.3.1

En eller to hovedpersoner

Innenfor betingelsesklammer kan du også utforme spesiell håndtering av hendelser som kan omfatte to
hovedpersoner. Hvis en vertikal strek ( | ) er tatt med innenfor betingelsesklammer vil bare teksten som
kommer foran streken bli brukt hvis bare en hovedperson er kjent. Tekst som kommer etter den vertikale
streken vil bli brukt hvis begge hovedpersonene er kjent. Denne konstruksjonen gjør det mulig å bygge
setninger med rett gramatikk.
Eksempel:
Setning
[P] <ble|og [PO] ble> gift< [D]>< [L]>. <[M]>
Mulig utskrift:
Hvis bare en hovedperson er kjent:
John Smith ble gift i 1864 i Ohio. De ble viet av prost Bagle hjemme hos brudgommen.
Hvis den andre hovedpersonen er kjent:
John Smith og Georgia Anderson ble gift i 1864 i Ohio. De ble viet av prost Bagle hjemme hos
brudgommen.
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10.4.3.2

Lever eller ikke

Setningsstrukturer kan konfigureres slik at utskriften modifiseres avhengig av om subjektet i setningen lever
eller ikke. Hvis setningsstrukturen inneholder "||" (to vertikale streker) som skilletegn vil alt foran strekene bli
brukt hvis subjektet IKKE LEVER. Alt etter strekene vi bli brukt hvis subjektet LEVER (LIVING-flagget =
Y eller ?).
10.4.3.3

Viktige merknader

1. Hvis "||"-skilletegnet ikke finnes, vil samme setningsstruktur bli brukt uansett om subjektet lever eller
ikke.
2. Setningsstrukturfeltet må være fullstendig blankt for at standardsetningen for den aktuelle hendelsen skal
bli brukt. En setningsstruktur som "[P] var [M] ||" vil skrive ut en blank setning hvis subjektets LIVING-flagg
(Lever-flagg) = Y eller ?.
3. Denne funksjonaliteten gjelder alle setningsstrukturfelt (navn, hendelse og vitne).
4. Merk at bøyningstid bestemmes av om gjeldende subjekt lever eller ikke, dvs. den personen som skrives ut
i gjeldende avsnitt.
Eksempel:
[P] <|og [PO] > bodde [L] || [P] <|og [PO] > bor [L]
Hvis subjektets LIVING-flagg (Lever-flagg) = Y eller ? vil den genererte setningen bli:
"Han og Jane Smith bor i Parkvegen 11."
Merk at Janes status for LIVING-flagget ikke blir kontrollert, så denne setningen kan være
misvisende. Av denne grunn bør ||-skillestrekene brukes med forsiktighet når mer enn en person er
involvert. Når det er nødvendig for å unngå feil eller misvisende resultat kan du alltid legge inn en
egen verdi i setningensstrukturen, f.eks. skrive inn setningsteksten fullt ut:
"Han har bodd i Parkvegen 11, de 15 første åra sammen med sin kone Jane Smith".
5. Ingen av standardsetningene inkluderer ||-skillestrekene fordi det f.eks. ikke ville passe at utskrifta sier
"Han er kjent som Torleif" bare fordi en navnevariasjon er registrert og at han fremdeles lever.
Eksempler:
LIVING-flagget N eller Y/? og setningsstruktur med resultat
N
Y or ?
N
Y or ?
N

[P] was [M] He was a farmer.
[P] was [M] He was a farmer.
[P] was [M]||[P] is [M] He was a farmer.
[P] was [M]||[P] is [M] He is a farmer.
[P] was known as [N]|| He was known as Tom.

[P] is known as [N]
Y or ? [P] was known as [N]|| He is known as Tom.
[P] is known as [N]
N [P] was known as [N]|| He was known as Tom.
Y or ? [P] was known as [N]|| (empty sentence)
N ||[P] is known as [N] (empty sentence)
10.4.3.4

Betingelsesvariabler i kilder

Betingelsesklammer kan også brukes i felta Full fotnote, Kort fotnote og Bibliografi i Kildetyper. De virker
på akkurat samme måte som i setninger og hindrer et felt å bli skrevet ut dersom det ikke inneholder data.
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Source Elements
Examples of Sentence Construction
Prepositions

Embedded Printer Codes
Modifying the Rules of Sentence Construction
Sentence Construction
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Sentence Structures
Tag Type Definition Screen
Variables (Event Tags)

Tags
Unknown Variables
Variables (Name Tags)

10.4.4 Variabler for ukjente data

Ved å la være å bruke betingelsesklammer (< >) rundt en variabel indikerer du at den skal skrives ut også om
data mangler eller er ukjente. I slike sammenhenger vil TMG bruke følgende formuleringer:
[PO], [P1], [P2] “en ukjent person”
[PAR], [PARO], [PAR1], [PAR2] “hvis foreldre er ukjente”
[D] “en ukjent dato”
[L] “et ukjent sted”
[M] “(en ukjent verdi)”
[A], [AO], [A1], [A2] “ukjent alder”
Se følgende emner i Hjelpsystemet for mer informasjon (på engelsk):
Conditional Variables
Examples of Sentence Construction
Prepositions
Sentence Structures
Tag Type Group
Tags
Variables (Name Tags)
Text Editing Menu

Embedded Printer Codes
Modifying the Rules of Sentence Construction
Sentence Construction
Tag Type Definition Screen
Tag Type List
Variables (Event Tags)
Memo
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10.5 Vedlegg E - Ordliste

MERK: Ord og uttrykk brukt i Visual Chartform er merket med “VCF.” Både engelske originalord og
oversatte ord er vist i tabellen nedenfor.
12DSM (12DPM)
Kvalitetsverdi for Hovedperson 1, Hovedperson 2, Dato, Sted og Notat.
Anetavle (Ahnentafel)
Et rapportformat som beskriver anene til en person.
Anetavlenummer (Ahnentafel Number)
Et system brukt i Anetavle-rapporten og i andre sammenhenger det personer er nummerert i
henhold til deres anerekkefølge fra en bestemt person.
Innretting (Alignment) (VCF)
I hvor stor grad to eller flere Components/Komponenter i et slektstre har samme rutenettposisjon
med hensyn til deres topp, bunn, venstre og høyre rammekanter.
Ancestral File
En samling poster (fil) som skal sendes til et SDH-senter.
ASCII
American Standard Code for Information Interchange: et standardsystem for å lagre og utveksle
alfabetiske og grafiske tegn mellom datamaskiner.
FEDB (BMDB)
Fødsel, Ekteskap, Død, Begravelse. Disse fire hendelsene er inkludert som standard i flere typer
rapporter.
Ramme (Box) (VCF)
En rektangulær komponent som typisk representerer en enkelt person. En ramme inneholder
etiketter (som er sjølstendige Components/Komponenter) og (hvis generert fra TMG med det rette
valgalternativet satt på) en bildekomponent.
Kirkerett (Canon Law)
Et system der slektsskapsrelasjoner (eller grad av skyldskap) beregnes gjennom den nærmeste felles
ane.
Tegneareal (Canvas (or Diagram)) (VCF)
Den hvite bakgrunn som slektstreet tegnes på. Tegneflata vil typisk strekke seg en viss avstand utover
kanten av komponentene som utgjør hovedkroppen av slektstreet. Denne ekstra plassen utgjøre
margene eller et areal dit komponentene kan flyttes eller legges til.
Slektstrevindu (Chart Window) (VCF)
Vinduet som inneholder et enkelt slektstre. Du kan endre utseendet på slektstreet innenfor vinduet.
Du kan også åpne flere vinduer med forskjellige slektstre eller forskjellige visninger av samme
slektstre og dra/kopiere mellom dem.
Avmerkingsboks (Check Box)
Et objekt på skjermen som angir et valg som kan skrus på eller av. Når det er valgt viser boksen et
kryss X.
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Circa (Circa)
Brukes sammen med datoer i betydningen 'omtrent'. I TMG betyr dette den gitte datoen pluss eller
minus et antall år som er satt i Fil > Innstillinger > Gjeldende prosjekt > Avansert.
Standardinnstilling er 20 år.
Klikk (Click)
Å trykke og slippe musetasten raskt, vanligvis mens markøren peker på et ønsket objekt på skjermen.
Klikk og dra (Click and Drag)
Å trykke og holde museknappen nede og så bevege musa. Brukes for å endre størrelse og plassering
av noen vinduer og for å velge tekst for videre bearbeiding.
Utklippstavle (Clipboard)
En usynlig lagringsplass som midlertidig tar vare på tekst som flyttes mellom dataregistreringsfelt eller
skjermbilder. Brukeren kan plassere tekst på Utklippstavla med Klipp_og_Kopier-funksjonen og
hente den tilbake med Lim_inn-funksjonen.
Komponent (Component) (VCF)
Et objekt eller element i et slektstre, for eksempel Tekstetiketter, Bilder, Rammer, Lenkelinjer,
Sammenkoblingslinjer eller grafiske element.
Koblingslinje (Connection Line) (VCF)
Ei linje som typisk omslutter medlemmer i en familie i et slektstre. Disse er vanligvis lange linjer som
kan strekke seg utenfor bredden av slektstreet. Koblingslinjer er knyttet til rammer med Lenkelinjer.
Koblingspunkt (Connection Point/Port) (VCF)
Et punkt på ei linje eller en ramme som kan bli koplet til en Lenkelinje. Når koblingen av gjort kalles
dette punktet et Koblingspunkt.
CPI (CPI)
Tegn per tomme; brukes til å spesifisere skriftstørrelsen for skrivere som bruker fastbredde skrifttyper
som Courier.
(CUA)
Common User Access. Retningslinjer for skjermbildekontruksjon som ble utviklet av IBM og
implementert i Microsoft Windows og annen populær programvare.
Markør (Cursor)
Skjermindikator for gjeldende dataregistreringspunkt eller navigasjonskontrollpunkt.
Brukerdefinert flagg (Custom Flag)
Et flagg definert av brukeren.
Brukerdefinert Hendelsestype (Custom Tag Type)
En hendelsestype definert av brukeren.
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d'Aboville System (d'Aboville System)
Et nummersytem som brukes til å nummerere barn i slektsrapporter. Det ser slik ut:
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Datasett (Data Set)
Slektsforskningsprosjekt blir organisert som en samling av Datasett i Prosjekt.
Et datasett omfatter vanligvis en gruppe personer som har et slektskap eller relasjoner til hverandre på
en eller annen måte. Personer i et datasett trenger ikke være i biologisk slektskap med hverandre (eller
lenket/koblet sammen). Ditt eget datasett vil trolig være hoveddatasettet i et Prosjekt. Datasett som
du har mottatt fra andre eller har etablert for å prøve å finne personer i en bestemt slektslinje kan
være inkludert i det samme prosjektet slik at du enkelt kan sammenligne dem uten egentlig å slå dem
sammen.
Standard (Default)
Innstilling som brukes av TMG hvis ikke brukeren har bedt om en endring.
Unntak:
Standard kildekvalitet registrert i kildedefinisjonsvinduet brukes ikke av TMG. Den vises bare for
brukeren som en påminnelse om kildens generelle kvalitet. Spesiell informasjon hentet fra den
aktuelle kilden kan bli vurdert mer eller mindre pålitelig.
Dobbeltklikk (Double-click)
Å klikke med musa to ganger i rask rekkefølge uten å bevege musepekeren.
Element (Element)
Navn, stedsnavn og kilder er delt inn i flere forskjellige datafelt. Informasjonen i hvert felt kalles et
Element av Navnet, Stedsnavnet eller Kilden. I Visual Chartform er et element det samme som en
komponent.
Sluttnoter/Fotnoter (Endnotes/Footnotes)
Ei liste med Notater og/eller Kildereferanser som det er referert til med et nummer i en eller flere
rapporter. Fotnoter skrives ut nederst på de relevante sidene, Sluttnoter starter på ei ny side til slutt i
rapporten eller i serien av rapporter.
Slutt-av-anelinje-ane, Ytterste anegrein (End-of-the-line Ancestor)
Den eldste registrerte ane i ei slektsgrein, den ane som hverken har far eller mor registrert. (Kan søkes
etter med et filter "far=0 og mor=0")
Hendelse (Event)
En hendelse (Event Tag) eller en post fra ei Tidstavle. Alle hendelser som ikke er navn eller
slektskapsrelasjoner kalles med et samlenavn for Hendelser. Disse omfatter hendelser med diverse
informasjon.
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Vedlegg, Multimediafil (Exhibit)
Et bilde (som et skannet fotografi), kart eller dokument, en lydfil (som et opptak av en stemme), en
videofil (som et opptak fra et digitalvideoapparat), eller en ordrett avskrift av et tekstdokument som
registreres i TMG enten internt eller eksternt og vises i Vedleggslista (-loggen). Et vedlegg kan koples
til en person, hendelse, kilde eller kildearkiv, eller det kan være et generelt vedlegg som ikke er koplet
til andre registrerte poster.
Du må ha TMG Gold Edition for å få med bilder i rapporter, dette er ikke mulig i TMG Silver
Edition.
Eksport (Export)
Å konvertere og skrive data til et eksternt format, f.eks. GEDCOM.
Familie (Family)
En familie består av to eller flere forelder og deres felles etterkommere. En av foreldrene kan være
ukjent. Hver familie vises i et separat Familievindu. En familie kan lages på to måter:
en hendelse i gruppene Ekteskap eller Skilsmisse
et felles barn mellom to foreldre
Det etableres ikke en Ekteskapshendelse mellom foreldrene uten at dette er angitt av brukeren.
Familien tar bare med barn der foreldrene er primære for dette barnet.
Felt (Field)
Et spesielt sted på skjermen eller et objekt som aksepterer dataregistrering eller viser registrerte data.
Flagg (Flag)
Et Flagg er et ett-tegns felt som kan brukes til å kode informasjon om en person eller til å klassifisere
personer i datasettet. Flagg kan brukes sammen med Merkingsfunksjonen og til å filtrere informasjon
som skal vises. Nesten alle slektsdataprogram har i det minste et Kjønn-flagg og et Lever-flagg.
Mulige verdier for Kjønn-flagget vil være M for Mann (Male) og F for kvinne (Female) eller ? for
ukjent. Mulige verdier for Lever-flagget vil være Y for ja (Yes) og N for Nei (No) eller ? for ukjent.
Fotnoter (Footnotes)
Ei liste med Notater og/eller Kildereferanser som det er referert til med et nummer i en eller flere
rapporter nederst på de relevante sidene. Se også Sluttnoter.
GenBridge (GenBridge)
En teknologi utviklet av Wholly Genes Software for å muliggjøre direkte import av data fra et annet
slektsdataprogram og derved unngå de mange problemene med datautveksling via GEDCOMfiler.
(Det finnes ikke GenBridge-import for de norske programmene WinFamily, Embla og Familiearkiv)
Rutenett (Grid) (VCF)
Et mønster av prikker som vises på tegneflata for et slekstre for å hjelpe til med visuell plassering av
Components/Komponenter. Rutenettet er ikke med i utskriftene og kan skrus på/av fra Vismenyen.
Farge og mellomrom mellom rutenettlinjene kan endres via Rutenettegenskaper (Grid Properties) på
Vismenyen (View).
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Henrynummer (Henry Numbers)
Et nummersystem i slektsrapporter for å nummerere barn. Systemet ser slik ut:
1.
11.
12.
121.
122.
13.
131.
132.
Henrynummer bruker parenteser for det tiende og etterfølgende barn. For eksempel 1243(10)3.
Modifiserte Henrynummer bruker bokstaver istedenfor: 1243A3.
Utheve (Highlight)
Å velge tekst for videre bearbeiding ved å holde nede Skift-tasten og bevege markøren eller ved å
klikke og dra markøren med musa. Uthevet tekst vises i en annen farge eller lyshet enn vanlig tekst.
Historiehendelse (History Event)
En hendelse av historisk betydning som personer er koplet til som Vitner, sjøl om dette gjerne bare
betyr at personen kunne ha vært påvirket av denne hendelsen på en eller annen måte.
Hurtigtast (Hot Key)
En tast som vil ta brukeren direkte til en annen skjermvisning eller vindu uten å gå gjennom
menysystemet. For eksempel <Ctrl>+P tar brukeren direkte til Personvinduet.
Importere (Import)
Å lese, tolke og inkludere data fra et fremmed format (som GEDCOM).
Register/Indeks (Index)
Ei liste over personer, stedsnavn og/eller ekteskap i en rapport eller serie av rapporter med referanse
til side(ne) der disse finnes.
Irregulær dato (Irregular Date)
En verdi som registreres i datofeltet, men som ikke gjenkjennes som en gyldig dato. Irregulære datoer
sorteres alfabetisk og ikke kronologisk.
Etikett (Label) (VCF)
En enkelt tekstkomponent inne i en ramme (box). En etikett kan blir skrevet over flere linjer (wordwrap) men er fortsatt en enkelt komponent. Antall etiketter i en ramme bestemmes av datatypene
som er valgt for å bli inkludert i en ramme når et grafisk slektstre utformes i TMG.
Layout (Layout)
I The Master Genealogist kan du velge hvilke vinduer som skal vises på skjermen ved å lage en
Layout. Vinduene omfatter Prosjektutforsker, Detaljer, Flagg, Barn, Søsken, Bilde og Fokusgruppe.
Den valgte Layout brukes hver gang du starter programmet. Men du kan lage og lagre flere
forskjellige Layouter for forskjellige formål og bytte mellom dem når som helst.
Levetid (Life Span)
Tidsperioden som brukes til å bestemme hvilke Historie- og Tidstavlehendelser som skal vises i
Personvinduet. Perioden omfatter den viste personens liv pluss circa-verdien.
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Forbindelseslinje (Link Line) (VCF)
Ei linje som typisk har to koblingspunkt (Ports) (ett i hver ende) som er tilknyttet koblingspunktene
til andre Components/Komponenter. Disse er vanligvis direkte eller ortogonale/rettvinklede linjer
som kobler rammer (Boxes) til hverandre eller til Koblingslinjer (Connection Lines).
Det er forskjellige typer av Lenkelinjer: direkte eller ortogonale, enkle linjer med en enkelt pil og med
doble piler.
Forbindelseslinjer har etiketter, grafiske linjer har ikke det. Etiketten på ei Lenkelinje blir stående i en
relativ posisjon til midten av Lenkelinja når den flyttes. Grafiske linjer og Lenkelinjer kan legges til
hvor som helst ved å bruke hhv. Verktøylinjene for tegning (Drawing) og symboler (Symbols).
Grafiske linjer blir liggende der de er tegnet, med mindre de flyttes av brukeren. Forbindelseslinjer
justerer seg selv slik at de beholder sin tilknytning til koblingspunktene når de flyttes eller endrer
størrelse.
Maksimal kvalitet (Max Surety)
Den høyeste kvalitet i hver kategori (12DSM/2DPM) som er registrert for en bestemt hendelse.
Musemarkør/Musepeker (Mouse Pointer)
En indikator på skjermen som reagerer på musas bevegelser.
NEHGR
New England Historical and Genealogical Register; et tidsskrift som utgis av the New England
Historic and Genealogical Society.
NEHGS
New England Historic and Genealogical Society.
NGS
National Genealogical Society
NGSQ
National Genealogical Society Quarterly; et tidsskrift som utgis av the
National Genealogical Society.
Rekkefølge (Order) (VCF)
Den relative topp-til-bunn-posisjon av overlappende Components/Komponenter i et slektstre, også
kalt struktur. Komponenten på toppen kan delvis skjule de som ligger nedenfor.
Ortogonal Forbindelseslinjer (Orthogonal Link Lines) (VCF)
Forbindelseslinjer som bare kan gå i rette vinkler. Standard (dvs. ikke-ortogonale) Forbindelseslinjer
kan gå diagonalt.
Sidegrenser (Page Bounds) (VCF)
Sidegrenser er prikkede linjer på Visual Chartforms tegneflate som viser hvordan sidene blir inndelt
når dokumentet skrives ut. De tilsvarer vanlige sideskift, men alle fire kanter av en side er merket når
det er nødvendig.
Koblingspunkt (Port) (VCF)
Et punkt der aktuelle Components/Komponenter i et slektstre kan koples sammen med ei
Lenkelinje. Koblingspunktknappen (Connection Point button) på verktøymenyen Tegning
(Drawing Toolbar) er et verktøy for å lage et enkeltstående Koblingspunkt slik at Lenkelinjer kan
slutte i et bestemt punkt på tegneflata. Du kan gjøre alle Koblingspunktene synlige (eller usynlige) ved
å gå til Vismenyen (View) og velge Koblingspunkt (Ports). Hurtigtasten er <Ctrl>+<M>.
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Primær (Primary)
TMG har mulighet for å lagre mange hendelser av samme hendelsestype, også utradisjonelle
hendelser. Primærmarkøren brukes for å skille ut hvilke hendelser som skal tas med i rapporter som
bare har plass til en. De primære fødsel- og dødhendelsene brukes også for å indikere hvilken
hendelse som brukes av Søkeliste, Familievinduet, Slektstrevinduet og andre funksjoner der en enkelt
født- eller døddato er nødvendig. Bilder kan også merkes som primære for å tas med i visse grafiske
slektstre og rapporter.
Stamfar/-mor (Progenitor)
En stamfar/-mor; den personen i en rapport som alle andre nedstammer fra.
Prosjekt (Project)
Et prosjekt inneholder ett eller flere datasett importert i The Master
Genealogist fra forskjellige slektsdataprogram. Prosjektet kan for eksempel inneholde ditt
hoveddatasett som du arbeider med til daglig og ett eller flere datasett for den samme eller tilsvarende
slektslinje som du har mottatt fra andre slektsforskere. Et prosjekt er identifisert med en enkelt fil
med etternavnet *.PJC og det kan lagres på enhver tilgjengelig disk og mappe.
Radioknapp (Radio Button)
En serie beslektede valgmuligheter der bare en av dem kan velges om gangen (som knappene på en
bilradio).
Vanlig dato (Regular Date)
En verdi som registreres i datofeltet og gjenkjennes av programmet som en gyldig dato.
Slektskapshendelse (Relationship Tag)
En registrering av et slektskap mellom en forelder og et barn. Hver slektskapshendelse kan
dokumenteres individuelt.
Kildearkiv (Repository)
Et sted der en kilde er å finne - et bibliotek, et arkiv, et privat hjem, osv.
Forskningsoppgaver (Research Tasks)
En registrering av oppgaver som må gjøres, f.eks. sende et brev for å be om bestemors dødsattest,
lete etter onkel Jon i folketelling 1901, ta bilde av kirkeboksida der bestemors dåp er notert.
Oppgavene kan relateres til en person, kilde, hendelse eller kildearkiv. De vises i Forskningsloggen.
Når et TMG-datasett importeres, blir også forskningsoppgavene importert.
RTF
Rikt tekstformat (Rich Text Format); en filspesifikasjon utformet av Microsoft for å muliggjøre
overføring av formatert tekst mellom dataprogram.
Høyreklikkmeny, Hurtigmeny (Right-click (Shortcut) Menu)
Hurtigmenyen som kommer opp når du høyreklikker med musa. Valgene i denne menyen vil variere
etter hvilken komponent du klikket på/i.
Kort stedsnavn (Short Place)
En alternativ måte å referere til stedsnavn på. Det inneholder ikke alle stedsnavnfelt og brukes
primært i grafiske slektstre og andre stedsnavn der hele settet med stedsnavnfelt ikke ville få plass.
Standardfelt er [CITY], [COUNTY], [STATE].
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Størrelseshåndtak (Sizing Handles) (VCF)
Firkantknapper som står på sidene av en valgt komponent i Visual
Chartform. De kan brukes til å endre størrelse på komponenten. Størrelseshåndtak er inkludert når
en komponent legges ut på tegneflaten. De kan også legges til ei linje (enten en grafisk linje eller en
lenkelinje) ved å velge linja og trykke <Ctrl> og klikke venstre musetast ved det punktet du ønsker
størrelseshåndtaket plassert.
Soundex (Soundex)
Et system for koding og gruppering av ord etter hvordan de uttales, og ikke etter skrivemåte.
(Norsk språk håndteres ikke fullstendig med denne kodemetoden, men det er til god hjelp)
Kilde (Source)
En bok, kirkebokregistrering, bibel, gravstein, person eller enhver kilde som har informasjon. En
kildepost i TMG er en registrering som inneholder en komplett beskrivelse av kilden.
Kildekategorier (Source Categories)
Den gruppe av kildetyper som hver kilde er klassifisert under.
Da det er flere måter å klassifisere kilder på, har vinduet Fil > Innstillinger > Gjeldende prosjekt >
Annet et valgfelt Kildekategorier der brukeren kan velge ønsker kategori.
Kildeelement (Source Elements)
De enkelte datafelt for en kilde.De består av slike felt som [Forfatter], [Tittel], [Kildetype], osv.
Standardavvik (Standard Deviation)
Den statistiske verdien standardavvik, se matematisk litteratur.
Kvalitetsverdi (Surety)
En numerisk verdi som skal angi kvaliteten av en kilde som dokumenterer et gitt faktum i datasettet.
Kvalitetsverdien registreres som en del av kildereferansen. Verdiene er:
3 = en original kilde, samtidig eller nær tidspunktet for hendelsen
2 = en pålitelig sekundær kilde
1 = en mindre pålitelig sekundær kilde eller en antagelse basert på andre fakta i en kilden
0 = en gjetning
– = kilden støtter ikke informasjonen som er sitert, eller denne informasjonen er beviselig feil
En kvalitetsverdi blir stående blank (uten data) hvis ingen informasjon om dette elementet finnes i
kilden.
Kvalitetsterskel (Surety Threshold)
Et kvalitetsnivå som fungerer som en grenseverdi i rapporter. Hendelser med Kvalitetsverdi lavere
enn grenseverdien vil ikke bli skrevet ut i rapporten.
Systemadministrator (System Administrator)
En person som har administrative rettigheter for en PC som kjører Windows
NT, Windows 2000, Windows XP, eller nyere. Installasjon av TMG eller
Components/Komponenter av TMG under et av disse operativsystemene kan kreve en person med
administratorrettigheter.
Hendelse (Tag)
En registrering av et navn, en hendelse eller et slektskapsforhold som er koplet til en bestemt person
(eller gruppe av personer). Detaljfelta i hendelsen varierer etter hvilken hendelsestype det er snakk
om.
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TAG
The American Genealogist, et uavhengig slektsforskningstidsskrift grunnlagt i 1922 av Donald Line
Jacobus.
Hendelsesramme (Tag Box)
Rammen i Personvinduet som inneholder rullelista med hendelser.
Hendelsestype (Tag Type)
Hendelser er delt inn i typer for å indikere hva de betyr. Dataregistreringsfelt varierer etter
Hendelsestype. For eksempel, Navn-var (Navnevariasjon) er en hendelsestype og en person kan ha
flere hendelser av denne typen (men bare én kan være primær).
Hendelsestypegruppe (Tag Type Group)
Administrativt hovednivå for en hendelsestype. Visse hendelsestyper har en spesiell betydning i TMG
og blir brukt i interne beregninger av alder o.a. Hver hendelsestype tilhører en, og bare en,
hendelsestypegruppe. For eksempel tilhører hendelsestypene Fødsel og Dåp begge gruppa Fødsel for
å kunne brukes til å estimere fødsel i rapporter o.l.
Oppgave (Task)
Se Forskningsoppgaver (Research Tasks).
Tekstmakro (Text Macro)
En tekststreng som lagres for å kunne kalles opp igjen seinere med et enkelt tastetrykk. Den brukes
for å spare skriving når samme tekst brukes flere ganger.
Miniatyrbilde (Thumbnail)
Et lite eksempel på et større bilde, vanligvis brukt for å vise innholdet i en større fil uten å måtte åpne
den.
Tidstavle (Timeline)
En ekstern databasen med hendelser av historisk natur. Tidstavlemodulen vil vise hendelser fra valgte
Tidstavlefiler i Personvinduet.
Variabler (Variables)
Koder som representerer visse typer data. Data vil erstatte koden ved konstruksjon av en fortellende
rapport. For eksempel vil [D] skrive ut informasjonen i datofeltet.
Jokertegn (Wildcards)
En kode som representerer en eller flere ukjente bokstaver ved søking. Et spørsmålstegn (?) kan stå
for én ukjent bokstav. En asterisk/stjerne (*) kan stå for én eller flere ukjente bokstaver.
Vitne (Witness)
En person som har en eller annen forbindelse med en hendelse - ikke nødvendigvis som øyenvitne.
Zoome (Zoom) (VCF)
Forstørre aktivt vindu til å fylle skjermen eller redusere det til forrige størrelse.
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10.6 Vedlegg F – Oversettingsarbeidet

TMGs brukerhåndbok 1. utgave (utgitt oktober 2004) er oversatt som et fellesprosjekt med følgende
deltakere:
Koordinering, innsamling, utvidelser og sluttredigering:
Torleif Haugødegård tha@tha.no
Øvrige deltakere:
Erik Eriksen, Finn Karlsen, Jan T Pharo, Jon Gunnar Rue, Kjell Henry Skåden, Kjell Skagestad, Kurt
Hansen, Liv Marit Haakenstad, Svein G. Jakobsen, Tore Vøien, Willy Fredriksen

TMGs brukerhåndbok 2. utgave (utgitt september 2005) er oppdatert, supplert og omredigert av Torleif
Haugødegård. Oppdateringene skal være ajour med TMG versjon 6.02 som kom 11. august 2005.
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Kapittel
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