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Bruksanvisning 

 

 

 

Programmets egenskaper: 
 

 Integrerat med Microsoft Office (baserat på Excel och Word) 

 Kräver inga kunskaper om Excel eller Word 

 Oberoende av datortyp (PC eller Mac), oberoende av operativsystem 

 Behöver inte uppgraderas när nya datorer och operativsystem kommer, så länge Microsoft tillhandahåller 

Excel- och Word-versioner som är kompatibla bakåt 

 Data i separata filer: programmet kan uppgraderas utan att datafiler påverkas 

 Lättanvänt, hjälpfunktioner on-line och detaljerad bruksanvisning 

 God överblick av och insyn i registrerade personuppgifter 

 Logg som visar gjorda ändringar i personuppgifter mm 

 Kontroll av rimlighet i inskrivna år och datum 

 Stavningskontroll 

 Möjlighet att klistra in textdokument i personuppgifter 

 Svenskt datumformat, svensk kalender 

 Hjälp att hitta församling och data om denna (databasen Sveriges församlingar genom tiderna) 

 Sammanfattar alla personuppgifter i form av löpande text 

 Sökfunktion för ord och fraser (alla typer av uppgifter) 

 Hanterar bilder (länkning till bildfiler) 

 Ger släktrapporter (an- och ättartavlor) ordnade efter släktskap med personuppgifter och bilder 

 Bestämmer släktskap och anger dessa enligt svenskt språkbruk, tex morfar, faster, kusin ... 

 Ritar släktträd av klassiskt snitt och med möjlighet att visa förfäder och ättlingar i samma bild 

 Möjlighet att beskära släktträd i höjdled, klippa grenar, komprimera träd 

 Ritar livstidslinjer 

 Gör tabeller med omfattande möjligheter att sortera och göra urval 

 Hanterar stora datamängder (upp till 65532 personer/datafil; 65536 tecken/person) 

 Skriver ut till skrivare eller skapar Excel-, Word- eller Webb-filer som kan bearbetas vidare 

 Import och export av data i Gedcom-format för utbyte med andra program 

 Fritt tillgängligt 
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Förord 
Behövs ett nytt datorprogram för släktforskning? Svaret är detsamma som på frågan: behövs det nya 

bilmodeller? Användare kan uppskatta skillnader i enkelhet att köra modellen (användargränssnitt), 

möjligheter att köra på olika drivmedel (olika datorer och operativsystem), relationer mellan 

prestanda och kostnader, eller helt enkelt utseendet (layout av resultatblad). 

 Chronica kan, givetvis, inte utföra någon släktforskning. Programmet kan däremot tillhandahålla 

verktyg som underlättar släktforskarens arbete. Det kan systematisera registreringen av person- 

uppgifter, kontrollera rimlighet i angivna årtal och datum, visa gjorda ändringar, och kontrollera 

stavning. Vidare ger det överblick av databasen och möjlighet att söka i denna. Det räknar ut 

släktskap mellan personer, ritar släktträd och livstidslinjer. Slutligen producerar det grunden för en 

släktkrönika i form av datorproducerad text vilken sammanfattar de registrerade personuppgifterna 

tillsammans med eventuella bilder och inklippt material. 

 Chronica föddes ur tanken att ett program för släktforskning inte är något annat än en 

databashanterare. Professionella sådana finns. Den över hela världen mest spridda är Excel som 

ingår i Microsoft Office (den där delen av Office som så många har på sin dator men få utnyttjar). Det 

föreföll därför onödigt att återuppfinna hjulet. Vägen till ett komplett program som ger tillgång de 

efterfrågade verktygen, utan att användaren behöver några som helst kunskaper om Excel, visade sig 

dock lång och mödosam. Det har naturligtvis inte varit möjligt att testa Chronica för alla versioner av 

Excel och alla versioner av operativsystem. Programmet tillhandahålls därför fritt men utan garantier 

att det fungerar till fullo för alla konfigurationer.  

 Chronica 1.0 är ett komplett program för användning tillsammans med Office 1997 eller senare, 

för Office 2007 eller senare i så kallat kompatibilitetsläge. Fortsatt utvecklingsarbete kommer att 

inriktas på att utnyttja de nyheter som införts i Office från 2007. För version 1.0 planeras därför inga 

större ändringar, men beroende på de synpunkter jag får in kan dock rättelser av eventuella buggar 

komma att ske. Jag tackar alla de som gett kommentarer till versioner 0.1 – 0.4, Martin Boström för 

löpande råd, samt Skatteverket för tillstånd att utnyttja databasen ”Sveriges församlingar genom 

tiderna” och SCB för tillstånd att utnyttja en databas visande församlingarnas läge på en karta. 

 

Uppsala i november 2010 

 

Rolf Boström 

rolf.g.bostrom@telia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnet Chronica kommer av grekiska  som står för det som har med tid att göra (jfr svenska 

ord som kronologi och krönika). Den X-formade symbolen för Chronica knyter an till den grekiska 

begynnelsebokstaven och till formen av ett timglas, men även till symbolen för Excel, eller formen av 

ett släktträd med både grenar och rötter (förfäder och ättlingar). 
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1 Översikt 
Ett genomtänkt program ska egentligen inte behöva en bruksanvisning. Förhoppningsvis kommer Du 

som användare av Chronica att finna de flesta av verktygen så naturliga att de inte behöver förklaras. 

Du kan gärna prova Dig fram på egen hand. Det finns hjälptexter on-line i Chronica. 

 Avsnitt 2 av denna bruksanvisning beskriver hur Du installerar Chronica och hanterar Chronicas 

filer. Avsnitt 3 ger grunderna i Chronica i form av några enkla steg-för-steg övningar utformade för att 

kunna följas även av användare med begränsad datorerfarenhet. Avsnitt 4 är en uppslagsdel att använ-

da om Du undrar över något. Här finns en detaljerad genomgång av de olika användarformulären, 

knapp-för-knapp och ruta-för-ruta. Avsnitt 5 beskriver vad Du ska göra om Chronica inte fungerar 

som tänkt. Dessa avsnitt utgör den grundläggande bruksanvisningen för Chronica. 

 Avsnitt 6 visar med några exempel hur Du kan gå vidare och använda Excel- och Word-filer med 

resultat. Avsnitt 7, slutligen, ger lite information om tankarna bakom Chronica. Till sist finns en tabell 

med tekniska specifikationer och ett register. 

 Terminologin kan variera något mellan olika datorer och språk. Försök har gjorts att använda 

gängse termer för PC, med motsvarande Mac-termer inom parentes, t ex Ctrl( ) + C för samtidig 

tryckning på kontrolltangenten och C på PC, eller samtidig tryckning på tangenten  (även betecknad 

) och C på Mac. Excel- och Word-kommandon ges även på engelska. 

2  Installera Chronica, hantera filer och starta programmet 
Samma version av Chronica kan köras både på PC och på Mac. För att kunna använda Chronica måste 

Du "installera" Chronica, och då bör Du känna till lite om de filer som ingår i Chronica och hur dessa 

ska hanteras. Verkar avsnitt 2.2 krångligt så kan Du återvända till detaljerna senare; de behövs inte för 

övningarna i Avsnitt 3, men hör logiskt hemma här. 

 

2.1 Krav på datorn och programvara 
Skärmen på Din dator bör ha en upplösning av 1024  768 eller bättre (till nöds 800 600). Hårdvaran 

i datorn bör vara rimligt snabb, speciellt om Du har stora datamängder. Microsoft Excel och Word 

måste finnas installerade. De ingår i Microsoft Office. Hem- och studentutgåva av Office duger 

utmärkt.  Office 2008 för Mac kan inte användas, då det saknar stöd för VBA, detta kommer att 

återinföras i Office för Mac 2011. Office behöver inte vara en svensk version (engelska versioner kan 

ofta inhandlas över nätet till en låg kostnad). Om Du önskar använda stavningskontrollen i Chronica, 

så måste det svenska lexikon som ingår (även i vissa utländska versioner) finnas installerat.  

 

2.2 Chronicas filer 
För att installera Chronica drag mappen Chronica till den plats på Din dator där Du vill ha den. Någon 

ytterligare åtgärd för installation behövs inte. Det går inte att köra Chronica om filerna ligger på en CD 

eller liknande medium där nya data inte kan lagras, eller om filerna ligger i Ditt e-postprogram. 

 Mappen innehåller två filer för släktdata: en (på data) tom fil TomData-

fil.xls och en Demo.xls (observera att Din dator kan vara inställd så att 

filtillägg, typ .xls, inte visas). Du kan skapa nya filer för Dina släktdata 

genom att kopiera (duplicera) filen TomDatafil.xls och ge de nya filerna 

godtyckliga namn (använd inte å, ä eller ö i filnamn). Vidare finns en fil 

ChronicaKernel.xls (kärna), som är "motorn" i Chronica. Du ska inte göra 

någonting med filen ChronicaKernel.xls annat än att se till att den och 

Chronicas filer med släktdata (typ Demo.xls) ligger i en och samma mapp. 

(ChronicaKernel.xls startar när Du öppnar en Chronica-fil med släktdata i 

samma mapp.) Filen ChronicaKernel.xls ska alltså inte ligga bland programfilerna på Din dator utan ska 

behandlas som ett "dokument". Du får inte ändra namn på filen ChronicaKernel.xls. Excelbladen i 

ChronicaKernel.xls och släktdatafilerna, liksom makron (program), är låsta med kodord. 
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 I mappen Chronica finns också en kortfattad installationsanvisning (Installation.pdf) samt en mapp 

DemoBilder med två bilder till datafilen Demo.xls. Om det i samband med nerladdning/uppackning av 

Chronica har tillkommit andra filer än de nu nämnda så kan dessa tas bort. I samband med användning 

av Chronica kan det tillkomma en fil Ordlista som komplement till Microsofts stavningslista. Den 

kommer att innehålla de ord som Excel inte känner igen om Du väljer att spara dessa för kommande 

stavningskontroller (t ex ovanliga namn). Den ska naturligtvis ligga kvar.  

 OBS: Se till att alla filer, efter kopiering till Din dator, är öppna både för att läsa och skriva 

(bildfiler behöver bara vara öppna för att läsa). 

  

Data sparas 

Inskrivna persondata förs över från ChronicaKernel.xls till släktdatafilen som sparas på datorns skiv-

minne varje gång Du stänger blanketten för personuppgifter (med knappen  Spara ). Likaså uppdateras 

och sparas släktdatafilen varje gång Du tar bort någon person. Du behöver därför inte tänka på att göra 

något för att spara data. 

 

Säkerhetskopiera filer (back-up) 

Du bör regelbundet göra en säkerhetskopia av Din(a) släktfil(er) genom att kopiera (duplicera) filer 

efter det att Chronica har avslutats. Spara gärna tidigare säkerhetskopior så att Du kan gå tillbaks till 

dessa om någon information oavsiktligt har raderats. Du öppnar en säkerhetskopia på samma sätt som 

den ordinarie filen genom att dubbelklicka en gång på dess symbol. 

 

Spara aldrig filen ChronicaKernel.xls 

Du ska aldrig försöka att spara filen ChronicaKernel.xls. Detta behöver Du bara tänka på om program-

met av någon anledning skulle spåra ur så att ett felmeddelande visas eller programmet skulle låsa sig 

eller oväntat avslutas (krascha). Om programmet inte har avslutats, försök då att avsluta eller tvångs-

avsluta Chronica och Excel utan att spara. Observera att om Du har tvångsavslutat programmet, eller 

om programmet oväntat har avslutats (kraschat), så kan filen ChronicaKernel.xls komma att starta 

automatiskt när Du öppnar ett Excelprogram (t ex en Chronica släktdatafil). Stäng då Excel utan att 

spara några filer och starta igen det program Du önskar. 

 Problemet med att spara filen ChronicaKernel.xls är att den under körning innehåller temporära data 

och minnesutrymmen, och att filen kan komma att växa avsevärt i storlek om dessa delar sparas. 

Programmet fortsätter att fungera som tidigare. Skulle Du av misstag råka spara ChronicaKernel.xls med 

data, kan Du, om Du vill reducera filen till ursprunglig storlek, byta ut den mot en fräsch version.  

 

Bilder 

Om Du kommer att arbeta med bilder så måste Du följa vissa regler beroende på att Chronica, av 

utrymmesskäl, inte lagrar bilderna utan enbart (relativa) länkar till dessa. Bilderna måste ligga i 

samma mapp som ChronicaKernel.xls och filerna för släktdata eller i en underliggande mapp. Om Du 

vill lätt kunna flytta Chronica, tillsammans med bilder, mellan olika datorer är det bäst att samla 

bilderna i en särskild mapp under mappen Chronica. Mappen för bilder kan från början ges ett valfritt 

namn, men namnet måste bibehållas efter det att Du börjat länka till bilderna. Ligger bilderna i eller 

under mappen Chronica så kan mappen Chronica flyttas på denna dator eller till annan dator utan att det 

påverkar länkningen. En mapp kallad DemoBilder innehåller bilder för släktdatafilen Demo.xls. 

 Har Du redan bilder i många olika mappar och vet att Du inte kommer att arbeta på olika datorer så 

kan Du, för att kunna länka till bilderna på befintlig plats, lägga filen ChronicaKernel.xls och filer med 

släktdata högst i Ditt filträd, dvs. på "skrivbordet", genom att dra filerna ut ur mappen Chronica. 

 

Växla mellan olika datorer 

Om Du vill arbeta med samma släktdatafil på olika datorer är det enklast att föra över hela mappen 

Chronica, med program (ChronicaKernel.xls), datafiler och ordlista, antingen över nätet eller med ett 

bärbart minne av typ USB. 

! 

! 
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2.3 Starta Chronica 
Chronica startas genom att dubbelklicka en gång på en fil med Chronica släktdata, t ex filen Demo.xls 

(Du behöver inte starta Excel först). 

  

Makron och virusvarning 
När du startar Chronica visas eventuellt en varning att filen innehåller makron, och att sådana kan 

innehålla virus. Varning visas även om det inte finns något virus. För att kunna köra Chronica måste 

du välja alternativet att tillåta att makron aktiveras. Om du vill slippa fortsatta varningar kan du, i 

nyare Windows operativsystem, lämpligen skapa en betrodd plats för mappen Chronica (sök på 

"betrodd plats" i Excels hjälp och följ anvisningarna). Annars kan du eventuellt ändra Excels makroin-

ställningar så att alla makron aktiveras (sök på "makrosäkerhet"). Det är ingen fara att ändra denna 

inställning om Du inte arbetar med andra främmande Excel-program, men glöm då inte att återställa 

varningsfunktionen om Du laddar ner nya Excel-program. 

När Du startar visas 

fönstret till vänster. Klicka 

på knappen   Anvisning  om 

det är första gången Du 

startar Chronica. Stäng 

meddelandet med knappen 

 OK .  

Om Du arbetar på en PC 

bör Du innan Du klickar på 

knappen  Öppna  anpassa 

applikationsfönstret för 

Excel (inte Chronicas 

fönster) genom att dra i 

nedre högra hörnet så att det 

finns plats för Chronicas 

blanketter och resultatblad, 

eller maximera fönstret.  

 Knappen  Hemsida   

öppnar Chronicas hemsida i 

Din Webb-läsare, och knappen   e-post   adresserar i Ditt e-postprogram  ett brev till Chronicas kon-

struktör.  

 

Gömda menyer, avstängd Office-assistent och avstängt automatiskt sparande av data till fil 

Chronica gömmer visade Excelmenyer och stänger av Office-assistenten (för att dessa inte ska störa). 

För vissa versioner av Excel stänger Chronica också automatiskt av Excels funktion AutoSpar (Auto-

Recover), om denna funktion är aktiverad. Annars störs Ditt arbete, fel Excelblad kommer att visas, 

och data kan komma att oavsiktligt lagras i ChronicaKernel.xls som då växer i filstorlek. Inget av detta 

är katastrofalt, men onödigt och irriterande. För andra versioner av Excel får Du en varning från 

Chronica att Du själv måste stänga av funktionen (beroende på version av Excel antingen under Verktyg 

(Tools > Options) > Autospara (Save) avmarkera kryssruta, eller under Excel > Inställningar (Preferences) > 

Spara (Save), eller liknande; hittar Du inte autospara är den troligen inte installerad). När Chronica 

avslutas återställs Dina val av Excel-menyer och Office-assistenten, men om Du arbetar med andra 

Excelprogram kan Du behöva återställa det automatiska sparandet av data till fil. 
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3 Övningar 
3.1 Övning 1: Visa Personuppgifter och Släktskap, Söka uppgifter 
Öppna Demo.xls 

Vi utgår ifrån att Du har lyckats föra över mappen Chronica till Din dator (se Avsnitt 2.2 för anvisning-

ar). För att få en snabb, första inblick i vad som går att göra med Chronica så utgår vi ifrån den demo-

fil med delvis ifyllda personuppgifter (påhittade personer och uppgifter) som finns i mappen Chronica. 

Vi antar att Du ännu inte ändrat de i förväg inlagda uppgifterna (skulle Du ha gjort det kan vissa 

mindre avvikelser mot beskrivningen i detta avsnitt uppstå). Öppna filen Demo.xls genom att med 

musen dubbelklicka en gång på dess symbol (se Avsnitt 2.3 för anvisningar hur Du startar). På det 

öppningsblad som visas, klicka med musen på knappen  Öppna  (eller någon annan stans).  

 

Verktygsmeny och resultatblad 

En meny med verktyg visas nu till vänster och ett Excelblad till höger. Du kommer hela tiden att 

arbeta med denna Verktygsmeny eller någon annan meny/blankett, medan Excelbladet till höger visar 

resultat. Du kan inte direkt arbeta på Chronicas resultatblad, utan endast påverka deras innehåll med 

hjälp av verktyg på menyerna (däremot kan Du skriva ut resultatbladen till en Excel- eller Word-fil 

som kan bearbetas vidare). 

 Den övre delen av Verktygsmenyn innehåller verktyg för att registrera eller visa personuppgifter 

eller läsa in data. Den nedre delen innehåller ett antal flikar med verktyg för att studera släktskap, söka 

i databasen, rita släktträd och göra tabeller och rapporter samt skriva ut till filer eller skrivare. 

 

Navigera 

Du navigerar på menyer/blanketter med hjälp av musen. Sätt muspekaren på knappar och flikar eller i 

ruta där Du vill skriva och klicka sedan med musen. Där flera textrutor följer efter varandra kan Du 

också hoppa till nästa med hjälp av Tab-tangenten eller Enter(Retur)tangenten, som Du också använ-

der för att "trycka" på förvald (upplyst) knapp. I många versioner av Excel kan Du också använda 

snabbkommandon (Alt ( ) + understruken bokstav) för att trycka på olika knappar. 

 

Hjälp 

Chronica har viss inbyggd hjälp on-line. Om Du med musen låter pekaren vila över knappar, rutor och 

vissa texter, eller flikarna i mitten, så visas en kort förklaring (PC-versioner av Excel visar också 

förklaringar till knappar och rutor under flikarna). Vill Du veta lite mer, så klicka på en knapp  i . Då 

visas en text för den del av Verktygsmenyn där info-knappen ligger. Klicka nu på knappen  i  överst 

till höger på Verktygsmenyn, och läs texten som i detta fall visas på resultatbladet till höger. 

 

Loggbladet 

Resultatbladet som nu visas är en daterad logg där uppgifter som Du arbetat med samlas. Det är inte 

avsett för utskrift (även om det går att skriva ut). Det ska betraktas som ett kladdpapper (om Du vill 

kan Du spara "kladdpappret" som en Excelfil; se Avsnitt 6.1). Notera att den senast framtagna uppgif-

ten hamnar överst, på samma sätt som det senast skrivna arket om Du arbetar med papperslappar. Den 

senaste framtagna uppgiften visas mot en gul bakgrund. 

 

Anpassa  

Om texten på blanketter och resultatblad är svårläst (eller onödigt stor) kan Du behöva anpassa text-

storleken till upplösningen på Din datorskärm. Stäng först eventuellt öppet meddelandefönster genom 

att klicka på knappen  OK . Klicka på knappen  Anpassa  upptill i menyn (eller skriv Alt ( ) + P på 

tangentbordet om snabbkommandon fungerar). På den nya meny som visas klicka på knappen  i  och 

följ de anvisningar som visas. Efter ändring av zoom stänger Du menyn för att anpassa genom att 

klicka på knappen  Anpassa  (eller Alt ( ) + A). 
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Rullor 

Verktygsmenyn innehåller två gröna rullor (listrutor) med personnamn (i Chronica är gröna rutor 

sådana som fylls i av programmet, medan vita eller gula rutor är avsedda att fyllas i av Dig). Båda 

rullorna visar de personer som redan finns inlagda i datafilen, i detta fall filen Demo.xls. Du rullar i 

listorna med draglisten till höger och markerar Ditt val av person genom att klicka en gång på namnet. 

I rutan ovanför visas då det val Du har gjort (normalt markeras valet också genom att raden Du klickat 

på får en annan bakgrundsfärg; detta fungerar dock inte alltid på Mac). 

 Du har också en möjlighet att skriva in de första bokstäverna i ett efternamn i rutorna 

Välj                     ovanför rullorna. Sätt med musen markören i rutan ovanför den övre rullan och klicka 

en gång (notera att rutan nu blev gul; gul färg används för att markera en ruta där Du håller på och för 

in data). Skriv q i rutan, åtföljt av Enter(Retur). Du får då ett meddelande att det inte finns någon 

person registrerad med ett namn som börjar på q. Notera också att rutan färgades röd. Detta är Din 

första bekantskap med de omfattande kontrollfunktioner som finns inbyggda i Chronica.  

 Stäng meddelandet (klicka på knappen  OK , eller tryck på Enter(Retur) på tangentbordet (Du kan 

alltid kan "klicka" på förvalda (upplysta) knappar med Enter(Retur)tangenten). Ta sedan ta bort det 

felaktiga q i rutan. Skriv i stället b (det spelar ingen roll om Du använder små eller stora bokstäver) 

åtföljt av Enter(Retur). Rullan ställer nu in sig på personen Bom, Karl (1825 Ŕ 1899).  

 

Sammanfattning av personuppgifter 

Chronica kan sammanfatta de registrerade personuppgifterna i löpande text. För att visa sammanfatt-

ningen för Karl Bom, som Du just valt i rullan, så klickar Du på knappen  Visa  (alternativt kan Du 

dubbelklicka på namnet i rullan). En sammanfattning med (något knapphändiga) uppgifter om Karl 

Bom visas överst på Excelbladet (se nedan). Ta fram en sammanfattning av personuppgifter för Lovisa 

Karlsson på samma sätt. (Är texten lång visas bara de ca 1000 första tecknen. För att se hela texten 

klicka igen på knappen  Visa  (eller dubbelklicka igen på namnet i rullan.) 

 
Bom, Karl, tillhör släkten Bom, föddes 1825-07-03 i Luleå/BD [GE38] och dog 1899-02-07 [GE38] i 
en ålder av 73 år, 7 månader och 4 dagar. Gift med Eleonora Jansson (f. 1830). Barn: Oscar 
Karlsson (f. 1860). Påhittad person. Referenser: [GE38] Gustaf Elgenstierna, Svenska Släktkalen-
dern, 1938 

 

Skriva ut Personuppgifter 

Vill Du skriva ut sammanfattningar av personuppgifter för enskilda personer i lite snyggare form så 

finns det en knapp  Word  som skapar ett Word-dokument för den person som den över rullan är 

inställd på, alltså Lovisa Karlsson. Testa detta. Ett daterat, formaterat och avstavat Word-dokument (se 

nedan), med bilder om sådana finns, skapas och fliken  Skriv  på den nedre delen av Verktygsmenyn 

aktiveras. Du kan här välja att förhandsgranska utskriften, skriva ut till skrivare eller spara till fil. 

Eftersom Du nu inte behöver denna utskrift väljer Du åter fliken  Släkt  och det nya Word-dokumentet 

försvinner då. 

 

Utskrift 2010-11-15 15.34.12 från Demo.xls       1 
 

Karlsson, Lovisa (1888 - 1964) 
 

Karlsson, Lovisa, även kallad “Lova”, tillhör släkten Bom, föddes 1888 och dog 1964-07-12 i en 

ålder av ca 76 år. Hennes far var Oscar Karlsson (f. 1860) och mor Eva Magdalena Sköld (f. 

1861). Barn: Maria Grankvist (f. 1918). Påhittad person. 

 

Släktskap och länkar 

Chronica kan bestämma släktskap mellan två personer under förutsättning att personerna i mellanlig-

gande släktled finns registrerade. Chronica visar även de länkar via vilka släktskapet går. 
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 Ställ den nedre rullan (den under fliken  Släkt  som visas om Du inte bläddrat fram en annan flik) 

på namnet Egon Andersson. Egon är proband, den person vars släktskapsrelationer Du vill utreda 

(tänk Dig att Du är Egon, Ego (lat.) = jag). Låt den övre väljaren stå kvar på Lovisa Karlsson. Klicka 

nu på knappen  Släktskap  (eller dubbelklicka på det valda namnet i den nedre rullan). Överst i Loggen 

på Excelbladet dyker det nu upp en text (där mm naturligtvis är en kod för mormor): 

 
Släktskap:  Lovisa Karlsson är Egon Anderssons mormor (mm). 
Länkar: Andersson, Egon (1950 - ) > Grankvist, Maria (1918 - 2001) > Karlsson, Lovisa (1888 - 
1964). 

 

Chronica kan även bestämma släktskap och länkar mellan probanden och i probandens släkt ingifta 

personer, samt deras föräldrar och särkullbarn. Låt den övre rullan stå kvar på Lovisa Karlsson, men 

ställ den nedre på Petter Andersson och dubbelklicka på namnet (eller klicka på knappen  Släktskap ). 

Resultatet som visas är (där s i koden sgm står för son, och g för gemål (den som föregående person är 

gift med) eller den som föregående person har gemensamma barn med): 

 
Släktskap:  Lovisa Karlsson är Petter Anderssons svärdotters mor (sgm). 
Länkar: Andersson, Petter (1880 - 1940) > Andersson, Fabian (1920 - 1990) > Grankvist, Maria 
(1918 - 2001) > Karlsson, Lovisa (1888 - 1964). 

 

Söka efter viss släkting 

Chronica kan också söka efter den eller de personer i databasen som har ett visst angivet släktskaps-

band till probanden. Välj Maria Grankvist som proband och skriv i rutan Vem är probandens ...          

ordet kusin, åtföljt av Enter(Retur). Programmet svarar: 

 

Kusin till Maria Grankvist är Fabian Andersson (f. 1920) och Maria Grankvist (f. 1918). 

 

Notera att den övre väljaren ställt in sig på den först hittade av de personer som uppfyller angivet 

släktskap så att Du med en tryckning på knappen  Visa  kan se data om denna person. (Observera att 

programmet definierar kusin som personer med minst en gemensam far- eller morförälder och att 

Maria Grankvist därför räknas som kusin till sig själv. På motsvarande sätt räknas personer med minst 

en gemensam förälder som syskon.) Du kan använda de flesta svenska termer för släktskap, t ex kan 

Du fråga efter Maria Grankvists mostrars svärdöttrars barn. Programmet säger ifrån om det inte kan 

tolka vad Du skrivit i rutan (plural-, singular- och genitivformer tolkas alla på samma sätt). 

 

Söka efter ord 

Chronica kan söka igenom hela Din databas efter något visst ord eller kombination av ord. Vi visar ett 

exempel. Antag att Du t ex vet att någon i släkten hade anknytning till Piteå och Du vill veta vem det 

var, och på vilket sätt personen hade anknytning till Piteå. Gör då följande:  

 Klicka på fliken  Sök  och sedan på knappen  i  på söksidan för att få information. Läs informatio-

nen och stäng meddelandet. I rutan för sökord skriver Du t ex  pit  (det spelar ingen roll om Du använ-

der stora eller små bokstäver och det räcker oftast med en del av sökordet). Klicka på knappen  Sök  

eller tryck Enter (Retur) två gånger på tangentbordet. Överst på loggbladet dyker det nu upp en 

personuppgift i vilken Chronica har funnit bokstavskombinationen "Pit" på fyra ställen (se bilden 

nedan), och markerat dessa med blå fetstil. Klicka igen på knappen  Sök  eller tryck Enter (Retur) för 

att se om det finns fler personer med anknytning till Piteå. 

 
Andersson, August Petter, präst i Piteå, föddes 1880-12-12 i Övre Kalix/BD och dog 1940-05-13 i 
Piteå/BD i en ålder av 59 år, 5 månader och 1 dag. Hans grav finns på Kyrkogården, Piteå. Hans 
utbildning innefattade prästutbildning i Uppsala (1903). Han bodde från år 1910 i Piteå/BD. Gift 
med Magdalena Karlsson (f. 1886). Barn: Fabian Andersson (f. 1920). Påhittad person. 
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 Notera att Du kan söka på namn, orter, årtal, yrke/titel etc. Eftersom sökningen sker i de samman-

fattande texterna kan Du också söka på en kombination av ord. Om Du t ex vet att någon i släkten var 

född år 1888, och vill veta vem det var, så skriver Du i sökrutan  föddes 1888 . Även om Du själv inte 

skrivit in ordet "föddes" så finns det i den sammanfattande texten. Prova detta. 

 

Stänga Chronica 

För att stänga programmet Chronica så klickar Du på knappen  Avsluta  nederst på Verktygsmenyn 

(eller stäng fönstret Verktygsmeny). Vill Du även stänga programmet Excel gör Du det på vanligt sätt. 

 

Ta nu en kopp kaffe innan Du går vidare. 

  

3.2 Övning 2: Rita Släktträd och visa Livstid 

Släktträd  

Bästa sättet att visa släktskapsrelationer är att rita släktträd. Utgå ifrån Egon Andersson som proband 

(ställ alltså rullan under fliken  Släkt  på Egon Andersson), och klicka sedan på fliken  Träd mm . Nu 

visas en rulla med namn på Egon Anderssons (kända) förfäder, och med släktskapsrelationer angivna 

(fm, exempelvis, betyder naturligtvis farmor), och ett tomt Excelblad till höger. Klicka på den upplysta 

knappen  Träd , eller tryck Enter(Retur) på tangentbordet. Ett släktträd visas då, se nedan. 

 

       Förfäder till Egon Andersson (f. 1950) 

En kuriositet i detta släktträd är att Egon Anderssons far och mor var kusiner, så anförluster uppstår. 

En * framför ett namn i släktträdet visar att personen även återfinns på annan plats i trädet. Förfäder 

(eller ättlingar) till personer markerade med * återfinns då på denna andra plats i trädet. 

 För att skriva ut släktträdet klicka på fliken  Skriv  och sedan på (förvalda) knappen  Skriv ut . För 

att förhandsgranska utskriften klicka på knappen  Granska . Om Du inte är nöjd med den rubrik 

Chronica har valt till släktträdet kan Du ändra den i rutan Rubrik på utskriftsblad under fliken  Skriv . 

 Du kan också rita släktträd som innehåller ättlingar till en proband, eller såväl förfäder som ätt-

lingar. Gå till fliken  Släkt  på Verktygsmenyn, välj nu Oscar Karlsson som proband, och gå till fliken 

 Träd mm . När Du ritar upp ett träd har Du vissa valmöjligheter. Du kan välja att i trädet också visa 

personernas yrken, vilket säger lite mer om vilka personerna egentligen var. Markera då (klicka med 

musen på) kryssrutan  V  Yrken innan Du ritar upp trädet. Du kan också välja att göra trädet mer 

kompakt genom att markera kryssrutan  V  Kompakt. Tillsist finns en möjlighet att visa sammanfattan-

de personuppgifter som kommentarer till Excel-cellerna genom att markera kryssrutan 

 V  Personuppgifter. Gör detta och klicka sedan på knappen  Träd  så får Du trädet nedan. 

*Eva Magdalena

Sköld

1861 - 1940

Lovisa

Karlsson

1888 - 1964

Maria

Grankvist

1918 - 2001

Eva Magdalena

Sköld

1861 - 1940

*Oscar

Karlsson

1860 - 1897

Petter

Andersson

1880 - 1940

Oscar

Fabian

Andersson

1920 - 1990

Magdalena

Egon

Andersson

1950 - 

Eleonora

Jansson

1830 - 

1886 - 1969

Karlsson

Karl

Bom

1825 - 1899

Karlsson

1860 - 1897
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 Återigen visar sig släktens anförluster genom att Egon Andersson blir både dottersonson och 

dotterdotterson till Oscar Karlsson. I detta träd saknas två personer som var med i det tidigare trädet, 

nämligen Petter Andersson och Eva Magdalena Sköld, eftersom de inte har några blodsband med den 

nu valda probanden. 

 Vill Du i trädform visa sidogrenar i en släkt måste Du rita separata släktträd för varje gren med 

probander valda så att personerna på sidogrenen har probanden som förfader eller ättling. 

 Dubbelklicka på ett namn i rullan under fliken  Träd mm  så visas på resultatbladet en gul ruta med 

en personuppgifter för denna person (se bilden ovan). Notera också att den släktgren som utgår från 

den person vars namn Du dubbelklickat på blir färgad. Klicka på annat namn för att visa uppgifter för 

annan person eller klicka igen på samma namn för att stänga den gula rutan. 

 Under fliken  Träd mm  finns också verktyg för att minska ett träds storlek om det innehåller 

väldigt många personer. Du kan beskära trädet i höjdled (begränsa antal generationer) eller klippa 

grenar. Prova gärna dessa funktioner och läs då först informationen som visas om Du klickar på 

knappen  i  under fliken  Träd mm . Observera att dessa verktyg också påverkar innehållet i Livstid och 

Rapport (se nedan). Har Du beskurit trädet kan Du alltid återställa det.   

 

Livstid 

Livstid är ett verktyg som illustrerar under vilken tidsperiod de olika medlemmarna i släkten levde. 

Välj åter Egon Andersson som proband (under fliken  Släkt ). Välj fliken  Träd mm  och klicka sedan 

på knappen  Livstid  nedanför rutan med verktyg för trädritning. Du får då nedanstående bild med 

livstidslinjer. 

Livstid

Släktskap Namn Levnadsår

fmff Bom, Karl  73

fmf Karlsson, Oscar  37

fmm Sköld, Eva Magdalena  79

ff Andersson, Petter  59

fm Karlsson, Magdalena  83

mm Karlsson, Lovisa  76

f Andersson, Fabian  70

m Grankvist, Maria  83

 1850   1900   1950 
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 Två personer i släkten saknas beroende på att födelse eller dödsår saknas (bl a Egon Andersson 

som fortfarande lever). Som ett exempel på vad man kan utläsa ur bilden så noterar vi att systrarna 

Magdalena och Lovisa Karlsson förlorade sin far, Oscar Karlsson, i relativt unga år. Vi ser också att 

Fabian Andersson aldrig träffade sin morfar Oscar Karlsson. 

 För att skriva ut livstidsbilden klicka på fliken  Skriv  och sedan på  knappen  Skriv ut . 

 Vi återkommer till knapparna  Export  och  Rapport , i Övning 5 och 3. 

 Dags för påtår innan Du går vidare? 

 

3.3 Övning 3: Göra Rapporter (An- och Ättartavlor) och Tabeller 
Släktrapport (s k an- och ättartavla) 

Släktträd och livstidslinjer sammanfattar en släkts släktskapsrelationer och tidshistoria. De är utmärkta 

komplement till det som kanske är målet för Din släktforskning: att skapa en släktkrönika som i 

löpande text berättar vad Du fått fram om varje person. De sammanfattningar av personuppgifter som 

vi bekantat oss med i Avsnitt 3.1 är tänkta att utgöra råmaterial för en sådan krönika. Vi ska nu se hur 

Du gör en sammanställning (här kallad Rapport) av dessa. 

 Välj åter Egon Andersson som proband (under fliken  Släkt ). Under fliken  Träd mm  finns nedtill 

en ruta där Du bockar för kryssrutan  V  Bilder och klickar på knappen  Rapport . Då visas ett resultat-

blad där de första styckena visas nedan (förminskad storlek). Rapporten är sorterad efter generation 

och släktskap: först probanden, sedan kända förfäder i första generationen före probanden (här kallad 

generation 1), sedan i andra generationen etc, och därefter kända ättlingar i första generationen efter 

probanden (här kallad generation -1), sedan i andra generation etc.   

Naturligtvis kan Du skriva ut denna rapport på samma sätt som släktträd och livstidslinjer, alltså med 

verktyg under fliken  Skriv . Vill Du göra en rapport i Word- eller Webb-format så bockar Du för ett av 

dessa alternativ. 

 

Tabeller 

När Du böjar få många personer i Din släktfil kan det vara dags att göra sammanställningar i ta-

bellform för att få en överblick. Chronica har omfattande verktyg för att sortera och välja ut personer, 

men vi nöjer oss här med att illustrera ett par funktioner. 
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 Klicka på fliken  Tab. mm . Bli inte avskräckt av alla verktyg som visas, utan se dessa som framtida 

möjligheter. På resultatbladet till höger visas en tabell med kolumner för namn och födelseår, och de 

registrerade personerna sorterade i bokstavsordning. Kolumnerna som visas motsvarar de kryssrutor 

som är förbockade inom ramen Tabell och urval på Verktygsmenyn. Du kan visa fler kolumner genom 

att markera i kryssrutor för andra uppgifter (prova detta). Undvik att visa alltför mycket i en och 

samma tabell eftersom den då blir svårläst. 

 För att i tabellen även visa släktskap till aktuell proband (vald under fliken  Släkt ) ska Du först 

bestämma om Du enbart vill visa släktskap för de som är förfäder och ättlingar, eller om Du även vill 

visa släktskap för personer på sidogrenar i släkten (kryssrutan  V  Sidogrenar inom ramen Släktskap ska 

då vara markerad) och kanske även relationer för i släkten ingifta personer (kryssrutan  V  Ingifta ska då 

vara markerad). (Har Du ett mycket stort antal personer i tabellen kan dessa beräkningar av släktskap 

ta en stund; välj därför bara att beräkna det som Du behöver.) Klicka nu på knappen   Bestäm  inom 

ramen Släktskap. I tabellen på resultatbladet dyker det nu upp en kolumn med släktskapsrelationer, och 

på Verktygsmenyn blir vissa verktyg inom ramen Släktskap aktiverade. Välj här att markera även 

kryssrutan  V  Generation så visas i tabellen en kolumn med generationsnummer.  

 Om Du klickar på de nedåtriktade pilarna visas menyer för hur Du kan sortera eller göra urval 

bland personerna i tabellen, t ex begräsa antal generationer som tabellen ska omfatta. Prova detta, och 

återställ därefter tabellen med knappen  Visa alla . 

 Inom ramen Ordna enl. finns det alternativvalsknappar där Du kan välja att sortera tabellen efter 

namn (bokstavsordning) eller efter släktskap. Välj att markera knappen •Släktsk. Du får tabellen som 

visas nedan. Personerna är här ordnade ungefär som om Du läser rad för rad i ett släktträd. Observera 

att om antalet personer är stort är det som regel bäst att sortera efter bokstavsordning. 

 

 

     Tabell med Egon Andersson (f. 1950) som proband 
 

Namn   Född   Generation   Släktskap   

Bom, Karl 1825 4 mormors farfar och farmors farfar 
Jansson, Eleonora 1830 4 mormors farmor och farmors farmor 
Karlsson, Oscar 1860 3 mormors far och farmors far 
Sköld, Eva Magdalena 1861 3 mormors mor och farmors mor 
Andersson, Petter 1880 2 farfar 
Karlsson, Magdalena 1886 2 farmor 
Karlsson, Lovisa 1888 2 mormor 
Andersson, Fabian 1920 1 far 
Grankvist, Maria 1918 1 mor 
Andersson, Egon 1950 0 proband 

 

 Klicka på knappen  i  under fliken  Tab. mm  och läs texten och prova Dig sedan fram bland tabell-

verktygen. Du kan alltid återställa tabellen till ursprunglig form med de olika verktygen (eller knappen 

 Visa alla ).  

 

Livstid och Rapport 

Nedanför rutan under fliken  Tab. mm  ser Du också knapparna  Livstid ,  Export  och  Rapport , som 

också visades när Du ritade ett släktträd. Skillnaden är att här kan Du även ta med personer som inte är 

förfäder eller ättlingar till probanden, alltså personer på sidogrenar och personer som inte är släkt med 

varandra. Rapporten (underlag till släktkrönika) är här i grundutförande sorterad i bokstavsordning, 

vilket kan vara att föredra om Du har med många personer och/eller personer på sidogrenar. För 

Rapport har Du också möjlighet att markera i kryssrutor om släktskap och om bilder ska visas eller 

inte. Bilden med livstidslinjer här visar inte släktskapsrelationer, som under fliken  Träd mm , eftersom 

dessa kan vara mycket komplicerade eller obefintliga. Knappen  Export  förklaras i Övning 5. 
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 En Rapport, en bild Livstid eller en Export gjord under fliken  Tab. mm  omfattar endast de perso-

ner som visas i tabellen. Du har alltså möjlighet att med tabellverktygen på olika sätt välja ut vilka 

personer som ska vara med i Rapport, Livstid och Export. 

 Prova nu att göra olika urval i tabellen och att göra Rapport och visa Livstid.  

 

3.4 Övning 4: Skriva in Personuppgifter 
I de tre tidigare övningarna har vi lärt oss utnyttja Chronica för att visa olika resultat. Grunden för allt 

detta är de uppgifter som insamlats om olika personer i släkten och som redan förts in på blanketten 

Personuppgifter (motsvarar ansedel). Vi ska nu bekanta oss med denna blankett. 

 Utöver att vara ett sätt att registrera uppgifter så hjälper oss blanketten med att ordna uppgifterna 

och att göra kontroller av uppgifterna. Chronica kontrollerar t ex de olika datum som Du skriver in 

gentemot varandra för att se om de är rimliga. Likaså kontrolleras stavningen av de ord Du skriver. 

 Det mesta på blanketten Personuppgifter torde vara uppenbart. Alla detaljer finns beskrivna i 

Avsnitt 4.3 (uppslagsdel). Övningen här kan verka överflödig, men hjälper Dig kanske att komma 

igång, och visar vad som händer om Du skriver in felaktiga uppgifter. 

 

Skriva in ny person 

Vi tänker os att Du har fått fram uppgifter om Egon Anderssons morfar, skomakaren Johan Nikode-

mus Grankvist, född 1885-11-22 i Säby på Visingsö och död 1955-04-05 i Örnsköldsvik. Öppna en ny 

(tom) blankett Personuppgifter genom att på Verktygsmenyn klicka på knappen  Ny . 

 Ta en titt på blanketten, som upptill har ett antal textrutor för grundläggande uppgifter som namn 

etc. Därunder finns ett antal flikar, som flikarna i ett kortregister, och under varje flik kan Du föra in 

kompletterande uppgifter. Klicka på de olika flikarna för att se vad som finns där.  

 Klicka på knappen  i  överst till höger, läs informationen och stäng denna.  

 Klicka på rutan Efternamn                   och skriv i denna Grankvist och Enter(Retur). Notera att 

namnet Grankvist dyker upp i röd text på översta raden i resultatbladet (Excelbladet kallat Logg) till 

höger. Röd text markerar ny uppgift. 

 Nu är rutan Förnamn                aktiv (gul, markören står där). Skriv in Johan Nikodemmus (avsiktligt 

felstavat!). Stavningskontrollen reagerar nu, och visar en ruta där stavningen Nikodemus föreslås. (Vi 

antar att Du i Microsoft Word under Verktyg (Tools) och Språk... (Language...) valt Svenska (Swe-

dish).) Klicka på knappen  Ändra  (  Change  ) så korrigeras stavningen. Om dopnamnet verkligen var 

Nikodemmus kan Du välja knappen  Ignorera  (  Ignore  ) som tillåter att namnet just här stavas på detta 

sätt. Om det är ett namn som stavningskontrollen inte känner igen och Du vill att stavningskontrollen 

ska acceptera det om det dyker upp i andra sammanhang väljer Du knappen  Lägg till  (  Add  ) så 

inkluderas det i Din egen stavningsfil Ordlista (observera att för vissa versioner av Excel så måste Du 

som användarordlista använda den för alla Dina Office-program gemensamma listan; se Avsnitt 4.1). 

 Tryck Enter (Retur) så hoppar Du till rutan Ref.        . I rutan skriver Du Vi1 (eller någon annan 

lämplig förkortning; max 20 tecken utan mellanslag) för att beteckna den källa (referens) från vilken 

Du hämtat uppgiften om namn. Välj gärna en förkortning som på något sätt knyter an till källan (i 

detta fall Vi för Visingsö församling), hellre än enbart en siffra. Vill Du skriva in flera hänvisningar 

till referenser i samma ruta ska de vara åtskilda av semikolon (;). Förkortningen måste vara unik, d v s 

får inte användas i olika betydelser i olika personuppgifter i Din datafil. Chronica varnar Dig därför 

om förkortningen redan har använts. Betydelsen av förkortningen förklarar Du senare under fliken 

 Ref. . Vill Du se alla referenser Du har använt i hela datafilen så finns det en knapp  Lista ref.  som 

skapar en sådan lista (prova denna knapp). 

 Det är mycket viktigt att redan från början av Din släktforskning ta för vana att alltid ange källa 

för alla uppgifter. De behövs om Du själv vill gå tillbaks och kontrollera uppgifter. Likaså om Du 

delar med Dig av Dina resultat till andra släktforskare så måste de kunna kontrollera materialet. 

Annars kan det inte kallas god forskning. Det är också viktigt även om Du enbart sprider materialet i 

Din egen släkt. Kommande generationer kan undra över var Du fick uppgiften ifrån. Står det då som 

! 
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källhänvisning t ex "Muntliga uppgifter 1980 från faster Agda Pettersson" så inser läsaren att det 

troligen är en riktig uppgift; hon måste ju ha vetat hur det var.  

 Tryck nu Enter (Retur) så hoppar Du till rutan Tilltalsnamn               , där Du skriver Johan (alterna-

tivt kan Du klicka på rutan    med den nedåtriktade pilen så visas en meny bestående av personens 

alla förnamn ifrån vilken Du väljer tilltalsnamnet). Tryck Enter (Retur) när Du är färdig. Notera att 

tilltalsnamnet Johan, men ej andra namnet Nikodemus, nu visas i fetstil i texten på resultatbladet. 

 Gå härnäst till rutan Kön       . För att se hur Du ska skriva in att Grankvist är en man så sätter Du 

med musen pekaren över denna ruta och låter den vila där. Då visas en hjälptext. Skriv nu m i rutan 

(Du kan skriva man, men Chronica kommer att ändra det till enbart m).   

 Klicka med musen på rutan Yrke/titel                   och skriv in skomakare . 

 Klicka på fliken  Född/död  (om den inte redan syns) och skriv i rutorna för födelse 1885-11-31 

(avsiktligt fel!). Du får nu ett meddelande att det bara fanns 30 dagar i angiven månad. Stäng medde-

landet. Notera att rutan för dag är rödfärgad för att visa att uppgiften som står där är felaktig. Chronica 

tillåter Dig nu inte att göra något annat än att rätta uppgiften. Ändra därför 31 till 22.  

 Härnäst ska Du fylla i födelseort, om möjligt gård och/eller by, församling och län. En god praxis i 

svensk släktforskning är att för alla ortsuppgifter ange i vilket län en ort eller församling ligger (efter-

som samma ort- eller församlingsnamn ofta kan förekomma på olika håll) genom att lägga till en 

länsbokstav. Chronica har verktyg för att hitta rätt församling och län. Antag att Du är osäker på om 

det heter Visingö eller Visingsö, och om det hör till Östergötlands eller Skaraborgs län (eftersom 

släktforskningen gäller gångna tider används i regel äldre länsnamn). Skriv då Säby, Vising i rutan för 

födelseort och tryck sedan på knappen  Församling . Ett nytt formulär visas med information om 

Sveriges församlingar genom tiderna och en kartbild som visar i vilken del av landet en vald försam-

ling ligger. I detta fall har rullan (listrutan) ställt in sig på Visingsö och information om kommun, län 

och församlingens historia visas. (Om det finns flera församlingar som börjar på angivna bokstäver får 

man naturligtvis välja den rätta från rullan.) Tryck nu på knappen  För in  så återgår programmet till 

blanketten för personuppgifter och fyller i rutan för födelseort med Säby, Visingsö/F (Visingsö hör till 

Jönköpings län). Tillsist ska Du ange referens. Hoppa till rutan Ref        till höger och skriv Vi1 (samma 

källa som uppgifterna om namn). Du får då ett meddelande att denna beteckning för en källa redan har 

använts. Svara Ja på frågan eftersom Du syftar på samma källa. 

 Gå nu till fliken  Ref.  och förklara betydelsen av förkortningen Vi1. I den gröna rullan till vänster 

visas de beteckningar som Du har använt som källhänvisningar. Klicka på Vi1 och skriv i den vita 

rutan med rubrik Förklaring (beskriv källan): Visingsö AI:7, f123456, 1/2, s31, för att beteckna den 

kyrkobok från Visingsö församling och sida från vilken Du hämtat uppgiften. Efter det att Du tryckt 

Enter (Retur) noterar Du att Chronica bockar för Vi1 i den gröna listrutan till vänster för att markera att 

förkortningen har fått en förklaring.  

 Härnäst fyller Du i att Johan Nikodemus dog 1955-04-05 i Örnsköldsvik. Notera att Chronica nu i 

de gröna rutorna visar hur länge han levde. Om Du vet att Örnsköldsvik ligger Västernorrlands län 

men är osäker på länsbokstaven kan Du använda verktyget  Län        |. Klicka på pilen och välj i listan 

som visas Västernorrlands så lägger programmet till /Y efter Örnsköldsvik. 

 Efter det att Du tryckt Enter (Retur) visar nu sammanfattningen av personuppgifter överst på 

resultatbladet till höger följande text (notera att uppgiften om ålder och förklaringen av referensen nu 

finns med): 

 

 Du vill nu ange att Johan Grankvist gifte sig med Lovisa Karlsson 1915-06-01 och att Maria 

Grankvist var hans dotter. 

 

Logg 2008-03-03     Demo

Grankvist, Johan Nikodemus [Vi1], skomakare, föddes 1885-11-22 i Säby, 
Visingsö/F [Vi1] och dog 1955-04-05 i Örnsköldsvik/Y i en ålder av 69 år, 4 
månader och 13 dagar. Referenser:  [Vi1] Visingsö A1:7, f123456, 1/2, s31
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Registrera gifte 

Om Du försöker gå till fliken  Gift  finner Du att den är spärrad. Gifte sker mellan två personer, men 

Chronica tillåter Dig bara att föra in en viss uppgift på ett ställe, för att det inte ska kunna finnas 

motstridiga uppgifter i databasen (se Avsnitt 7.5). Gifte kan därför bara föras in på kvinnans blankett 

Personuppgifter. Det hade blivit enklare om Du hade kunnat börja med att fylla i uppgifter för mannen 

(Johan Grankvist) och därefter alla uppgifter, inklusive gifte, för kvinnan (Lovisa Karlsson). 

 Stäng nu blanketten Personuppgifter genom att klicka på knappen  Spara . I rullorna på Verktygs-

menyn noterar Du nu att Johan Grankvist har tillkommit och att räknaren Antal pers. visar  11    . Välj 

nu i övre rullan Karlsson, Lovisa (1888 Ŕ 1964) (klicka en gång på namnet) och öppna hennes blankett 

(klicka på knappen  Öppna ). På hennes blankett välj fliken  Gift , och i rutorna för datum fyll i 1915-

07-01 (avsiktligt skrivfel), och klicka sedan på knappen  Lista . I rullan med rubrik Välj make till 

vänster ser Du nu en lista på manspersoner utvalda med tanke på att de ska ha levt (eller kunna ha levt 

om årtal okända) vid tidpunkten för gifte och ha varit minst 12 år gamla. Välj här Grankvist, Johan 

(1885 Ŕ 1955) (klicka på namnet), och klicka sedan på knappen  Regist. . Notera att alla uppgifterna om 

gifte nu visas i den gröna rutan med rubrik Registrerade giften till höger, och att en grön ruta med 

makens namn nu dyker upp i fältet nedtill på blanketten för Personuppgifter. Uppgifter om gifte har 

också förts in med röd text i texten på resultatbladet (loggen).  

 Du upptäcker nu att datum för gifte blev fel. För att rätta detta väljer Du fliken  Gift , klickar på 

knappen  Lista , i rullan till vänster klickar Du på namnet Grankvist, Johan (1885 Ŕ 1955), och Du ser att 

de registrerade uppgifterna visas i rutorna År, Månad, Dag, Ort, Ref. Rätta här datum till 1915-06-01, och 

tryck sedan på knappen  Regist. .  

 Stäng nu blanketten för Personuppgifter med knappen  Spara . Du får nu ett meddelande från 

Chronica: ”Uppdaterar databas Uppdaterar personuppgifter för Grankvist, Johan (1885 Ŕ 1955) genom att 

lägga till gift 1915-06-01 med Karlsson, Lovisa (1888 Ŕ 1964);ŗ. Stäng meddelandet.  

 

Registrera föräldrar/barn 

Du vill nu att det i uppgifterna för Johan Grankvist ska stå att han hade en dotter, Maria Grankvist. Du 

vill också att det i uppgifterna för Maria Grankvist ska stå att hennes far var Johan Grankvist. Detta är 

i grunden en och samma information, och Chronica tillåter Dig bara att fylla i den på ett ställe, nämli-

gen på barnets blankett (se Avsnitt 7.5). Det hade blivit enklare om Du hade kunnat börja med att fylla 

i alla personuppgifter för fadern (Johan Grankvist) och därefter för barnet (Maria Grankvist). 

 Välj nu i övre rullan på Verktygsblanketten Grankvist, Maria (1918 Ŕ 2001) (klicka en gång på 

namnet) och öppna hennes blankett (klicka på knappen  Öppna ). På blanketten välj fliken  Far/mor . I 

den gröna rutan till vänster (Välj far) ser Du nu en lista på manspersoner utvalda med tanke på att de 

ska ha levt (eller kunna ha levt om årtal okända) året innan Maria Grankvist föddes och ha varit minst 

12 år gamla. Välj här Grankvist, Johan (1885 Ŕ 1955) (klicka på namnet). Notera att en grön ruta med 

faderns namn nu dyker upp i fältet nedtill på blanketten för Personuppgifter. Uppgifter om fader har 

också förts in med röd text i texten på resultatbladet (loggen).  

 Stäng och spara nu blanketten för Personuppgifter. Du får nu ett meddelande från Chronica: 

Uppdaterar databas Lägger till ŗGrankvist, Maria (1918 Ŕ 2001)ŗ som barn till ŗGrankvist, Johan (1885 Ŕ

 1955)ŗ. Stäng detta meddelande.  

 

Komplettera personuppgifter och skriva ut sammanfattning 

Öppna nu åter blanketten Personuppgifter för Johan Grankvist. Notera att gröna rutor för gift och barn 

nedtill på blanketten har fyllts i av programmet och att sammanfattningen som visas överst på resultat-

bladet har uppdaterats med uppgifterna om gifte och barn. 

 Du kan nu roa Dig med att komplettera uppgifter under flikarna  Dop/ begr ,  Utb/arb. ,  Bostad , 

 Övrigt  med fingerat material. Gör också under fliken  Bilder  ett försök att lägga in en bild och bildtext 

(behöver Du hjälp se Avsnitt 4.3.12). 

 När Du är färdig med detta kanske Du vill skriva ut uppgifterna för Johan Grankvist. Klicka då på 

knappen  Spara  på blanketten för Personuppgifter. Blanketten stängs och på Verktygsmenyn visas 
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fliken  Skriv . Granska eller skriv ut sammanfattningen i Word-format som i Övning 1. Beroende på 

vilka uppgifter och bilder Du lagt till får Du en utskrift ungefär som nedan (här förminskad).  

     
Utskrift 2010-11-15 12.33.20 från Demo.xls                                                                                                   1 

 
Grankvist, Johan (1885 - 1955) 

 
Grankvist, Johan Nikodemus [Vi1], skomakare, föddes 1885-11-22 i Säby, Visingsö/F [Vi1] och dog 

1955-04-05 i Örnsköldsvik/Y i en ålder av 69 år, 4 månader och 13 dagar. Han döptes 1885-12-01 i kyr-

kan, Visingsö/F. Faddrar var Karl och Maria Pettersson. Han begravdes 1955-05-27 och graven finns på 

kyrkogården Ö-vik/Y. Han bodde till år 1910 i Säby, Visingsö/F, år 1915 - 1955 i Ö-vik/Y. Gift 1915-06-

01 med Lovisa Karlsson (f. 1888). Barn: Maria Grankvist (f. 1918). Referenser: [Vi1] Visingsö A1:7, 

f123456, 1/2, s31 

 

   

Johan Grankvist i unga år   

 

Av ovanstående övning framgår att om Du har många personuppgifter att fylla i så bör Du alltid börja 

med de i den äldsta generationen, och där skriva in männen före kvinnorna (i detta ligger ingen 

värdering). Då behöver Du inte gå tillbaks till kvinnornas och barnens blanketter för att fylla i gifte 

och föräldrar. 

 

 Efter det att Du nu har gått igenom de fyra första övningarna bör Du kunna börja bygga upp en 

databas med Din egen släkt. Är det något Du undrar över så använd hjälptexterna som visas när Du 

med musen låter pekaren vila över en knapp eller ruta, och använd informationsknapparna  i , eller 

konsultera uppslagsdelen, Avsnitt 4, med information om praktiskt taget varje knapp och ruta. 

  

3.5 Övning 5: Exportera och Importera 
Om Du vill, kan Du vänta med att genomföra denna övning tills Du verkligen har behov av att impor-

tera (läsa in datafil från annat håll) eller exportera (skriva ut datafil för att läsas av annat program).  

 

Exportera data (skapa fil) 

Om Du vill dela med Dig av Dina släktforskningsresultat till en annan släktforskare, eller sända in 

material till någon central organisation, så kan Du göra detta genom att skapa en datafil som Du t ex 

bifogar till ett e-postmeddelande (om den inte är alltför stor).  

 Första steget är att bestämma omfattningen av materialet Du vill exportera, alltså vilka personer 

som ska vara med. Säg att Du vill exportera information om Maria Grankvist och hennes förfäder. 

Välj då under fliken  Släkt  henne som proband. Gå sedan till fliken  Tab. mm  och klicka på knappen 

 Bestäm  (i ramen Släktskap) så visas i tabellen en kolumn med släktskapsrelationer. Klicka på knappen 

med nedåtriktad pil välj    (inom ramen Släktskap under Gör urval). I den gröna lista som nu visas, 

markera Visa endast förfäder. Tabellen innehåller nu endast Maria Grankvist och hennes förfäder. 

 Nästa steg är att skapa en fil innehållande data om dessa personer i ett format för datautbyte. Det 

format som allmänt används inom släktforskningen kallas Gedcom (se Avsnitt 4.2.1 och 7.3). Klicka 

därför nu på knappen  Export , vi ska i övningen strax använda den fil som skapas. Chronica visar då 

ett meddelande om att en ny fil har skapats, hur många personer filen omfattar, filens namn (av typen 

G101231235959.ged, d v s G för Gedcom och datum och tid för att få ett unikt namn) och att den ligger 

! 
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i samma mapp som ChronicaKernel. (Oberoende av om Du själv arbetar på en PC eller en Mac så 

kommer Gedcom-filen att vara teckenkodad enligt Windows-standard, eftersom typiska Mac-program 

också kan läsa denna, medan Windows-program kanske inte kan läsa Mac-standard.) 

 Observera att för varje person har information om far/mor/maka/make/barn raderats om dessa inte 

finns med bland de exporterade personerna. I aktuell fil saknas alltså informationen att Maria Gran-

kvist var gift med Fabian Andersson och hade ett barn, Egon Anderson, eftersom Fabian och Egon 

Andersson saknas i filen. Däremot finns t ex informationen om Maria Grankvists föräldrar kvar, 

eftersom dessa finns med i den exporterade filen. 

 

Importera data (läs fil) 

OBS! Om Du har fått en släktdatafil från annat håll och vill importera den så är det viktigt att Du först 

vidtar några försiktighetsåtgärder, eftersom importerade data kan vara felaktiga vilket i värsta fall kan 

leda till att Chronica kraschar när Du sedan arbetar med filen. (Chronica gör ingen kontroll av att 

importerade data är rimliga annat än att hänvisningar till någon annan person som far, mor, maka, 

make eller barn tas bort om dessa personer saknas i den importerade datafilen.) Du ska därför alltid 

först göra en back-up av den datafil till vilken import ska ske. Alternativt kan Du göra så att Du först 

importerar främmande data till en tom Chronica datafil, och där kontrollerar att Chronica kan hantera 

den importerade informationen. 

 Vi väjer det senare alternativet. Avsluta därför programmet Chronica. Kopiera(duplicera) sedan 

filen TomDatafil.xls, och ge kopian ett nytt namn, t ex ImporteradeData.xls. Öppna denna fil genom att 

dubbelklicka på den. Chronica startar och Du får i loggen ett meddelande att Du öppnat en tom datafil. 

Klicka nu på knappen  Importera  på Verktygsmenyns övre del. Då öppnas en meny där Du kan välja 

den fil som ska importeras. Du behöver inte vidtaga några åtgärder för att tala om vad slags fil det är 

och hur den är teckenkodad (se Avsnitt 4.2.1 och tabellen Tekniska specifikationer för information om 

vilka typer av teckenkoder Chronica kan läsa). 

 Välj den fil som Du nyss skapat, och som har ett namn av typen G101231235959.ged och som 

ligger i samma mapp som ChronicaKernel.xls. Du får då först en fråga om de försiktighetsåtgärder vi 

nämnt, och en möjlighet att avbryta importen. Klicka på knappen   Ja   för att fortsätta. När importen 

är klar får Du ett meddelande om hur många personer som importerats (i detta fall 6 eller 7, beroende 

på om Du genomfört övning 4), från vilken fil de hämtats, när filen har skapats och vem som skapat 

filen (beroende på varifrån filen kommer kan vissa av dessa uppgifter saknas.) Stäng meddelandet (det 

finns också i loggen). Notera att de gröna rullorna på Verktygsmenyn nu har fyllts i. 

 Nästa steg är att kontrollera om data är vettiga. Gör därför en rapport med alla personuppgifter. 

Välj under fliken  Släkt  Maria Grankvist som proband. Gå till fliken  Tab. mm , klicka på knappen 

 Bestäm  inom ramen Släktskap. Detta blir en kontroll av att uppgifter om anfäder finns med för impor-

terade personer. Markera sedan inom ramen Rapport kryssrutorna  V  Släktsk och  V  Bilder, samt klicka 

på knappen  Rapport . Du får då en rapport som innehåller all information i den importerade filen. 

 Gör nu en ny import till den datafil som Du nu har (kallad ImporteradeData.xls). Välj att importera 

filen Demo.xls, som ju innehåller de personer Du redan importerat men även de som Du tog bort vid 

export av filen i Gedcom-format. När importen är klar får Du ett meddelande om att 10 eller 11 

personer har importerats, men att några av dessa har tagits bort eftersom de redan finns i den fil Du 

arbetar med. Totalt har Du nu 10 eller 11 personer i filen. 

 Observera att länken mellan Maria Grankvist och maken Fabian Andersson och till sonen Egon 

Andersson saknas. När Du importerar en ny klunga personer till en fil med befintliga personer måste 

Du för hand gå in i personuppgifterna och komplettera uppgifterna om hur de två grupperna är relate-

rade genom föräldraskap och giften. Öppna därför formuläret med personuppgifter för Maria Gran-

kvist och för där in uppgiften om gifte med Fabian Andersson. Öppna formuläret för Egon Andersson 

och ange där Maria Grankvist som mor. Du har nu kopplat ihop de två grupperna, de 6 eller 7 som Du 

först importerade och de 4 i andra omgången. Du kan nu radera de två filer Du har skapat, Chronica-

filen ImporteradeData.xls och Gedcom-filen med ett namn av typen G101231235959.ged, eftersom Du 

inte behöver dessa mer. 

! 
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4 Uppslagsdel: Användarformulären 
I detta avsnitt beskrivs funktionerna hos knappar, rullor (listrutor), väljare, textrutor att fylla i etc, i 

stort sett rad för rad i varje användarformulär. Avsnittet är tänkt att användas som en uppslagsdel, att 

rådfråga om Du undrar över något, snarare än som en lärobok. Observera att utseendet på användar-

formulären beror på vilken version av Excel som finns på Din dator. Bilder nedan kommer omväxlan-

de från PC och Mac-versioner. 

 Du hoppar från en textruta till nästa med Enter(Retur)tangenten eller Tab-tangenten. Vill Du hoppa 

till annan plats använder Du musen.  

 

Textrutor 

       :  Vit färg markerar rutor avsedda att fyllas i. Upp till 1024 (ca 60000 för textrutan Övrigt) tecken 

kan skrivas i varje ruta; även om inte allt syns samtidigt så sparas all text Du skriver in. 

       :  Gul färg markerar att det är en ruta som Du arbetar med. 

       :  Röd färg markerar att rutan innehåller felaktiga data vilka måste tas bort eller rättas innan Du 

kan fortsätta. 

       :  Grön färg markerar rutor som fylls i av programmet. Du kan inte skriva i dessa. 

 

Tecken som kan användas 

Några skrivtecken har av Excel, Gedcom eller Chronica givits speciell betydelse och ska inte skrivas 

in i textrutor annat än i särskilda sammanhang. Dessa är: 

 

" = @ ; [ ]  

 

Chronica byter ut raka citattecken mot sneda (" -> ŗ), och ger felmeddelande om övriga tecken används 

på fel sätt. (Raka citattecken används av Excel för att separera textsträngar. Likhetstecken kan få Excel 

att tro att det är en formel för beräkning. @ används av Excel för formatering och av Gedcom för 

pekare. Semikolon används av Chronica för att separera olika texter som figurtexter, referenskoder 

mm. Hakparenteser används i Chronicas personuppgifter för att markera referenshänvisningar.) 

 Utöver vanliga svenska bokstäver och siffror, samt vanligt mellanslag och icke-radbrytande 

mellanslag (nbsp), kan följande tecken, vilka finns både på PC och Mac, användas:  

 

! # $ % & ( ) * + , - . / : < > ? \ ^ _ ` { | } ~ Ç É Ñ Ü á à â ã ç é è ê ë ì í î ï ð ñ ò ó õ ú ù û ü ý þ ÿ £ § • ¶ ß ® © ™ ´ 

¨ Æ Ø ± ¥ µ ª º æ ø ¿ ¡ ¬ ƒ « » …   À Ã Õ Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ÿ Ÿ € ‹ › ‡ · ‚ „ ‰ Â Ê Á Ë È Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ˆ ˜ ¯  

 

 Undvik övriga specialtecken som finns på PC men inte på Mac, eller omvänt, om Du ska göra 

Web-sidor, pdf-filer, eller utbyta data med andra via datafiler i Gedcom-format. Undvik t ex att skriva 

1/4 som ett tecken. Då kan mottagaren läsa Ditt material oavsett datortyp. (Teckenkoderna, ASCII för 

Windows eller för Mac, kompletteras på nyare PC och Mac av Unicode och gör det möjligt att använ-

da tusentals tecken. Unicode används dock inte ännu av de flesta användarprogram, och används 

därför inte av Chronica 1.0.)  

 Vid import från Ansel (en något föråldrad teckenstandard) översätts vanliga svenska bokstäver och 

skiljetecken samt små och stora bokstäver a, o, e med akut och grav accent (t ex á, à, Ó, Ò), bokstäver-

na ß, ü, Ü , æ, Æ, œ, Œ, ø, Ø, samt tecknen £, ©, ¿, ¡, •. Därmed kan de flesta person- och ortsnamn i 

Sverige och våra grannländer återges korrekt. Skulle det i importerad Ansel-text förekomma andra 

specialtecken kommer dessa att återges felaktigt.  

 

Knappar  Xxxx  (OBS knapparna visas här i texten som rutor men är i vissa Excelversioner ovala). 

Knappar används för att starta en process. Klicka en gång på den knapp Du vill. Om Du har lämnat 

användarformuläret för att arbeta med annat program, måste Du aktivera formuläret igen genom att 

klicka på godtycklig plats på formuläret innan Excel tolkar en klick som en klick på en knapp. Lämp-

ligen kan Du då dubbelklicka på knappens plats.  
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 De flesta knappar har  Blå text  och initierar en process som inte direkt kommer att påverka inne-

hållet i Din datafil (t ex en process för att visa data). Knappar med  Röd text  är sådana som omedelbart 

påverkar innehållet i datafilen.  

 

Förvalda och nedtonade knappar 

I många fall gissar Chronica vilken knapp Du behöver, och markerar denna: 

 

  Xxxx    Blå bakgrundsfärg eller extra ram kring knappen markerar förvald knapp (har fokus). 

   Xxxx   Du kan trycka på knappen med Enter (Retur) på tangentbordet (eller med musen). 

 

Du är inte alls bunden av dessa val utan Du kan välja vilkensomhelst av tillgängliga knappar. I vissa 

situationer är en del knappar inte tillgängliga och är då nedtonade. 

 

Info-knappar  i   

Visar en kort hjälptext för aktuellt formulär eller aktuell flik. 

 

4.1 Anpassa 

Upptill på Verktygsmenyn finns en knapp  Anpassa . Klicka på denna så visas menyn Anpassa. De 

inställningar Du gör här sparas i aktuell datafil. Öppnar Du en annan datafil behöver Du göra om 

inställningarna. 

Ramen Zoom 

Här kan Du med draglisterna ställa in förstoringsgraden i 

procent för menyer/blanketter och för resultatblad. Välj en 

inställning så att texten på blanketten Anpassa blir lagom 

stor. Gränserna för möjlig zoomning beror på tillgängligt 

utrymme på Din datorskärm. Zoomningen påverkar 

storleken av fönstren för menyer och blanketter.  

 

Knapparna  100%  återställer förvalt värde. 

 

Ramen Stavningskontroll 

Kryssrutan  V  På/av 

Välj om stavningskontrollen ska vara på eller av. Stav-

ningskontroll sker av textrutor på blanketten för Person-

uppgifter. Stavningen kontrolleras gentemot ett huvudlex-

ikon för det språk Du valt i Microsoft Word, och gent-

emot ord Du själv lagt till i en användarordlista (när 

stavningskontrollen sagt ifrån att den inte känner igen 

ordet).  

 

Alternativvalsknappar • Chronicas ordlista eller • Allmän lista 

Som användarordlista kan Du välja antingen en fil Ordlista i Chronicas mapp eller den för alla Dina 

Office-program gemensamma ordlistan som finns bland Office-filerna på datorn. För vissa Excelver-

sioner är det nödvändigt att välja det senare alternativet (Chronica säger ifrån om det är nödvändigt). 

Fördelen att välja Chronicas Ordlista är att Du kan ta med den vid flytt mellan olika datorer. Fördelen 

med den allmänna listan är att nya ord som Du lägger in också blir tillgängliga när Du arbetar med 

andra Office-program. 

 

Knappen  Anpassa  

Stänger menyn Anpassa. 
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4.2 Verktygsmenyn 
Verktygsmenyn (se bild nedan) innehåller i den övre delen en blå ram Personuppgifter med verktyg 

genom vilka Du kommer åt nya eller redan ifyllda blanketter för personuppgifter (ansedlar). Därne-

danför finns inom en röd ram ett antal flikar (som flikar i ett kortregister) där Du genom att klicka på 

flikarna kan bläddra fram verktyg för att på olika sätt presentera innehållet i Din databas. 

 

Knappen  Göm  /  Åter   

 Göm  Gömmer resultatfönstret (Excelbladet), minimerar 

Verktygsmenyn, minimerar Excel-fönstret (för PC), ändrar 

knapptext till Åter. Verktygsmenyn har fortsatt kontroll över 

Excel, men det går att arbeta med andra program. 

 Åter  Visar resultatfönstret (Excelbladet), återställer Verk-

tygsmenyn, ändrar knapptext till Göm. 

 

Knappen  Anpassa   

Öppnar menyn Anpassa (se Avsnitt 4.1). 

 

Rullningslisten i höger kant 

Rullningslisten i höger kant på Verktygsmenyn används för 

att rulla ned och upp i resultatbladet (Excelbladet) till 

höger. Den går att använda om det finns mer än en rad med 

resultat. Den blir aktiv om Du klickar på den. 

 

Rullningslisten i underkant 

Rullningslisten i underkant på Verktygsmenyn används för 

att rulla höger och vänster i resultatbladet (Excelbladet) till 

höger. Den går att använda om det finns mer än en kolumn 

med resultat. Den blir aktiv om Du klickar på den. 

 

Textrutan   Arbetar   (nederst på Verktygsmenyn, visas vid 

tidskrävande arbete)  

Rutan visas endast vid mer omfattande beräkningar (syns 

inte på bilden). Längden av den rödfärgade delen indikerar 

arbetets gång. Rutan uppdateras högst varje sekund. 

 

Knappen  Avsluta  (nederst på Verktygsmenyn)  

Stänger Chronica och Excel. 

 

4.2.1 Ramen Personuppgifter 

Knappen  Ny  

Öppnar ny (tom) blankett för personuppgifter. 

 

Knappen  Senaste | 

Klick på knappen öppnar den senast sparade blanketten med personuppgifter. Klick på den nedåtrikta-

de pilen öppnar en lista över alla personuppgifter och datum när de senats har ändrats, med de senast 

ändrade först. Använd denna för att hitta uppgifter ändrade ett visst datum.  

 

Knappen  Import  

Öppnar en meny för att välja en datafil att läsa in (importera). 

 Filer som kan importeras är datafiler enligt Gedcom 5.5 i endera av tre teckenkoder (1) ASCII med 

utökade tecken enligt Windows Latin 1 (teckentabell 1252) (PC-standard; kallas av Microsoft m fl 
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något felaktigt för ANSI); (2) ASCII med utökade tecken enligt Mac OS Roman (Mac-standard); 

(3) ANSEL (en av organisationen ANSI utgiven standard, där dock olika användare har gjort egna 

tillägg så teckenkoden är inte väldefinierad; får anses något föråldrad). Standarden Gedcom 5.5 anger 

såväl ASCII som ANSEL (och Unicode) som godkända teckenkoder. Ett problem är att många släkt-

forskningsprogram i sina Gedcom-filer specificerar valet av teckenkod ofullständigt eller felaktigt. För 

att inte vara beroende av en exakt beskrivning gör Chronica så att om kodorden "ANSEL" eller "Mac" 

inte hittas under etiketten CHAR eller CHAR/VERS i filen så antas filen vara en standard PC-fil. Om 

inte heller något av kodorden "Windows", "ASCII" eller "ANSI" hittas så ger programmet en varning 

om att det är osäkert vilken teckenkodning som har använts.  

 Det kan i en importerad Gedcom-fil finnas information om en person under etiketter som inte har 

någon motsvarighet i Chronica. För att information inte ska gå förlorad visas denna då i Chronicas 

sammanfattningar av personuppgifter, och på blanketten Personuppgifter under fliken Oklart, före-

gången av Gedcom-etikett(er), t ex DIVNOTE för uppgifter om skilsmässa, BIRTNOTE för en notis 

om födelsen, EMIGPLAC för en uppgift om plats från vilken emigration skett, DSCR för en uppgift 

om personens utseende etc. Om det program från vilket import sker har egendefinerade etiketter (icke 

Gedcom-standard) ska dessa inledas av _, t ex _MIL för militärtjänst. Även sådan information visas av 

Chronica under Oklart. Observera att denna information inte skrivs ut i Rapport eller Word-dokument. 

  

Rutan Välj                               (över rullan) 

Efter inskrift av text + Enter(Retur) ställs rullan (listrutan) nedanför på första namn med de begynnel-

sebokstäver som skrivits in. Finns inte namn med angivna begynnelsebokstäver visas felmeddelande. 

 

Rullan 

Rullan (listrutan) innehåller namn på alla personer som finns registrerade i den släktdatafil som Du 

arbetar med. Ett ? efter ett namn markerar att det finns anteckningar under fliken Oklart på blanketten 

Personuppgifter. Rulla i listan med rullningslisten till höger (listen visas om rutan är mer än full). Välj 

person genom att klicka på ett namn. Ändrad bakgrundsfärg markerar vald person, men detta fungerar 

inte alltid med Mac. Vald person visas också i rutan Välj ovanför rullan. Dubbelklick på ett person-

namn i rullan har samma effekt som knappen  Visa , se nedan. 

 

Knappen  Öppna  

Öppnar blankett med uppgifter för den person som valts i rullan så att Du kan ändra eller komplettera 

dessa uppgifter.  

 

Knappen  Ta bort  

Öppnar en blankett med en fråga om Du verkligen vill ta bort markerad person från släktdatafilen. Om 

Du svarar Ja så raderas personuppgifterna för vald person. Likaså raderas i uppgifter för andra perso-

ner hänvisningar till vald personen som far/mor, maka/make, och barn. Finns personen nämnd i 

löpande text i uppgifter för andra personer står dessa uppgifter kvar (använd sökverktyget för att hitta 

sådana uppgifter om de behöver ändras). 

 

Knappen  Visa  

Visar på resultatbladet en sammanfattning av personuppgifter för den person som valts i rullan. Är 

texten lång så visas till att börja med endast de ca 1000 första tecknen (grundläggande information om 

personen). Klicka en gång till på knappen för att se all text. Eventuella bilder och bildtexter visas inte 

(de visas om Du öppnar blanketten för personuppgifter eller skapar ett Word-dokument). 

 

Rutan antal pers.  11        

Siffran anger antalet personer som finns registrerade i den släktdatafil som Du arbetar med. 
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Knappen  Word  

Skapar ett Word-dokument med personuppgifter och eventuella bilder för person som valts i rullan. 

 

4.2.2 Fliken  Släkt   

Verktygen under fliken  Släkt  visas när Verktygsmenyn öppnas eller om Du klickar på fliken. Fliken 

visas i bilden av Verktygsmenyn ovan (sid 21). Under denna flik väljer Du proband, den person vars 

förfäder och ättlingar Du vill studera. Vidare finns under denna flik verktyg för att bestämma släktskap 

mellan proband och övriga personer eller hitta personer med ett visst släktskap till probanden. 

 Observera att valet av proband här gäller såväl för studium av släktskap under denna flik, som för 

ritning av släktträd och livstidslinjer samt för tabeller och rapporter under andra flikar. 

 

Rutan Välj                               

Efter inskrift av text + Enter(Retur) ställs rullan (listrutan) nedanför på första namn med de begynnel-

sebokstäver som skrivits in. Finns inte namn med angivna begynnelsebokstäver visas felmeddelande. 

 

Rullan 

Rullan (listrutan) innehåller namn på alla personer i den släktdatafil som Du arbetar med. Rulla i listan 

med rullningslisten till höger. Välj proband genom att klicka på ett namn. Ändrad bakgrundsfärg 

markerar vald person, men detta fungerar inte alltid med Mac. Vald person visas också i rutan Välj 

ovanför rullan. Dubbelklick på ett personnamn har samma effekt som knappen  Släktskap , se nedan. 

 

Knappen  Släktskap  

Bestämmer släktskap, om sådant finns och framgår av registrerade data, mellan probanden vald i 

rullan under denna flik och den person som valts i rullan på den övre delen av Verktygsmenyn. Släkt-

skapet anges ur probandens synvinkel. Släktskapet visas överst på resultatbladet till höger om Verk-

tygsmenyn. Även de länkar via vilka släktskapet går visas. 

 

Rutan Vem är probandens ...                               

Efter inskrift av en släktskapsrelation + Enter(Retur) söker programmet efter den eller de personer i 

databasen som ur probandens synpunkt har detta släktskap. Programmet tolkar vanliga svenska 

släktskapsbegrepp och säger ifrån om det inte förstår inskriven text. Programmet tolkar kombinationer 

av orden: barn, bror, dotter, far, faster, fru, förälder, gemål, hustru, kusin, man, maka, make, mor, 

moster, son, syskon, svåger, svägerska, svärdotter, svärfar, svärmor, svärson, syster (samt genitiv-

form(-s) och pluralform av dessa ord vilka ger samma sökresultat).  Alternativt kan släktskap genom-

gående anges med kod, f = far, m = mor, s = son, d = dotter, g = gemål (make/maka), gift eller gemen-

samma barn), t ex fmd för farmors dotter/döttrar (dvs faster, fastrar) och sg för svärdotter/svärdöttrar.  

 
4.2.3 Fliken  Sök   

Fliken innehåller verktyg för att söka i hela databasen (alla 

personuppgifter) efter en sökterm.  

 

Rutan Sökord  pit                  

Sökning sker efter den kombination av bokstäver som skrivs 

in i rutan. Det går alltså att söka på delar av ord, hela ord 

(även siffror som årtal), eller flera ord i följd. Programmet 

skiljer inte på stora och små bokstäver. Sökning äger rum när 

Du trycker Enter (Retur). Den första personuppgift i vilken 

söktermen återfunnits visas överst på resultatbladet till höger, 

med söktermen markerad med blå fetstil på det eller de 

ställen där den förekommer. Är personuppgiften så lång att 

inte hela texten kan visas, så visas början av texten (för att 
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identifiera personen) samt ett avsnitt där söktermen förekommer första gången. 

 

Knappen  Fortsätt  

Fortsätter att söka efter söktermen i övriga personuppgifter. 

 

Knappen  Bryt  

Avbryter sökningen efter det att ett resultat visats. Det går inte att avbryta en pågående sökning. 

 

Rutan Andel av databasen som genomsökts                                        

Visar i grafisk form antal personuppgifter som genomsökts i förhållande till totalt antal. 

 

4.2.4 Fliken  Träd mm  

Fliken (se bild) innehåller verktyg för att rita släktträd, 

livstidslinjer och göra rapporter (an- och ättartavlor) över 

förfäder och ättlingar till vald proband. Dessutom finns 

verktyg (väljarna Max och Min samt knappen  Klipp ) för att 

begränsa omfånget på släkten. Dessa verktyg påverkar 

innehållet i såväl träd som livstidslinjer och rapport. Du kan 

också påverka omfånget av träd, livstidslinjer och rapport 

genom att välja en annan proband. 

 

Väljaren Max   4  

Skär bort äldre generationer, med generationsnummer större 

än inställt tal. Det tal som visas från början är det högsta 

generationsnummer som finns i förhållande till vald proband 

inom den släktdatafil som studeras. Det går att återställa 

bortskurna generationer genom att åter ställa väljaren på 

högsta värdet. Sätt Max till 0 om Du endast vill se ättlingar. 

Det går inte att samtidigt sätta både Max och Min till 0. 

 

Väljaren Min   0   

Skär bort yngre generationer, med generationsnummer 

mindre än (mer negativt än) inställt tal. Det tal som visas från 

början är det lägsta generationsnummer (mest negativa tal) 

som finns i förhållande till vald proband inom den släktdata-

fil som studeras. Det går att återställa bortskurna generatio-

ner genom att åter ställa väljaren på det högsta (mest negati-

va) värdet. Sätt Min till 0 om Du endast vill se förfäder. Det 

går inte att samtidigt sätta både Max och Min till 0. 

 

Knappen  Klipp  

Klipper släktgren bortom den person som markerats i rullan (mer avlägsna förfäder eller ättlingar till 

probanden på denna släktgren). Dubbelklicka på namn i rullan så markeras släktgrenen i trädet. Det 

går att klippa bort såväl förfäder som ättlingar. Det går också att klippa flera grenar efter varandra. Det 

går inte att klippa bort probanden, och minst en person utöver probanden måste finnas kvar. För att 

återställa till ursprunglig form använd knappen  Återställ , se nedan. 

 

Knappen  Återställ  

Återställer bortklippta grenar. Knappen är aktiv endast om grenar har beskurits.  
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Rullan 

Rullan (listrutan) visar förfäder och ättlingar till vald proband. Ursprungligen visas alla förfäder och 

ättlingar som återfinns i den släktdatafil som studeras, men listan krymper om väljaren Max eller Min 

ändras och om grenar klipps bort. Om kryssrutan  V  Personuppgifter (se nedan) är markerad när ett 

släktträd ritas upp går det att dubbelklicka på namn i rullan för att se (första delen av) personuppgifter-

na för utvald person. En klick på annat namn (för att se annan personuppgift), eller en klick igen på 

samma namn, stänger denna kommentarruta. 

 

Knappen  Tabell  

Visar en tabell över probandens förfäder och ättlingar i det eventuellt beskurna trädet. Tabellen kan 

skrivas ut med verktyg under fliken  Skriv. 

 

Kryssrutan  V  Kompakt 

Om kryssrutan är markerad när ett släktträd ritas upp så ritas trädet mer kompakt om det går. Ur-

sprungligen står namnen i släktträdet i kolumner vilka inte överlappar varandra. Detta ger som regel 

det estetiskt mest tilltalande resultatet. Vid kompaktering packas namnen så tätt det går i horisontell 

led (dock utan att texterna går i varandra), och den vertikala dimensionen minskas något. Kompakte-

ring kan vara ett sätt att visa stora träd på ett begränsat utrymme. 

 

Kryssrutan  V  Yrken 

Om kryssrutan är markerad när ett träd ritas upp visas även personernas yrken/titlar. 

 

Kryssrutan  V  Personuppgifter 

Om kryssrutan är markerad när ett träd ritas upp så läggs sammanfattningarna av personuppgifter in 

som kommentarer till Excel-celler. Texterna (eller först delen av dessa om de är långa) visas vid 

dubbelklick på namn i rullan (se ovan). Görs en Excel-fil av reultatbladet (under fliken  Skriv ) så visas 

personuppgifter vid klick på de röda trianglarna. Trianglarna syns inte vid utskrift på papper. 

 

Knappen  Träd  

Ritar upp släktträd för de personer som finns i rullan. Trädet visas på ett resultatblad till höger. 

 

Knappen  Livstid  

Ritar livstidslinjer för de personer som finns i rullan och som har kända födelse- och dödsår. Livstids-

linjerna visas på ett resultatblad till höger. Livstidslinjerna är här ordnade efter släktskap (som i rullan; 

personer med dubbla släktskap, anförluster, visas dock endast en gång). Använd verktyg under fliken  

 Tab. mm   för att ordna tidslinjer efter födelseår. 

 

Kryssrutan  V  Bilder 

Markera om eventuella bilder ska inkluderas i Rapport (se nedan). Vid zoom = 100% visas bilderna på 

datorskärmen maximalt 144 pixel breda och 180 pixel höga, och upp till 3 bilder i bredd visas. En 

bättre upplösning i originalen (fler pixlar) kommer till godo vid utskrift, och om resultatbladet skrivs 

ut till en fil. 

 

Knappen  Rapport  

Gör en rapport (an- och ättartavlor) bestående av en efter släktskap ordnad sammanställning av per-

sonuppgifter, eventuellt med bilder, för de personer som finns i rullan och Tabellen. Probanden anges 

först, därefter förfäder ordnade efter antal släktled från probanden, och därefter ättlingar ordnade på 

samma sätt. Om en sammanfattning av personuppgifter innehåller mer än 1024 tecken kommer den att 

delas upp i stycken som skrivs i på varandra följande celler; detta för att hela texten ska synas. Delning 

i varje stycke sker vid sista "." före 1024 tecken. Vid utskrift i Word-format sker ingen sådan uppdel-

ning i nya stycken. 
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4.2.5 Fliken  Tab. mm   

Under denna flik kan Du skapa tabeller, sortera och välja ut personer, samt rita livstidslinjer och göra 

släktrapporter omfattande de utvalda personerna. Till skillnad från fliken  Träd mm  så kan Du här ta 

med släktingar på sidogrenar och personer utan släktskap. 

Ett antal kryssrutor och väljare är inte aktiva förrän släkt-

skapsrelationer har bestämts med knappen  Bestäm  (se 

nedan). 

 

Kryssrutor  V  inom ramen Tabell och urval 

Du markerar (bockar för/bort) vilka kolumner som ska 

visas i tabellen genom att klicka på kryssrutor. Två av dessa 

är förvalda (Namn och Född) men går lätt att bocka bort. En, 

och bara en, av de två namnformerna (Namn eller Ef-

ter/förnamn) måste väljas. Väljs kolumnen Levde kan inte 

kolumnen Född eller Ålder väljas. Dessa begränsningar är 

införda som en hjälp att se till att en kolumn med namn 

alltid finns och att information som redan finns i tabellen 

inte dubbleras. 

 

Väljare (sortering/urval)  inom ramen Tabell och urval 

Till höger om vissa kryssrutor finns knappar  som, om 

Du klickar på dem, visar menyer för sortering och urval. 

Urvalsalternativen är av formen välj att enbart visa en viss 

kategori (göm övriga). T ex kan man i menyn för kön välja 

att enbart visa kvinnor. Flera olika val kan göras efter 

varandra. T ex kan man först välja att enbart visa kvinnor 

och sedan, av dessa, i menyn för födelseort välja att enbart 

visa de som är födda i Härnösand. I varje urvalsmeny finns 

också ett alternativ att återställa just detta urval (alternativet 

Gör inget urval baserat på ...). Återställning av alla urval sker 

med knappen  Visa alla  (se nedan). 

 I väljaren till höger om kryssrutan Född och kryssrutan Levde, ger menyn som visas möjlighet att 

sortera efter födelseår eller i bokstavsordning.  

 

Rutorna Göm rader          Ŕ         inom ramen Tabell och urval 

Gömmer rader i tabellen fr o m rad som angivits i första rutan t o m rad som angivits i andra rutan. 

Finns siffra enbart i en av rutorna så göms endast motsvarande rad. Radnummer från 4 t o m sista rad 

med text i tabellen kan anges. Raderna göms när Du lämnar sista rutan genom att trycka Enter (Retur). 

Det går att upprepa proceduren för att gömma andra rader. Använd knappen  Visa alla  (se nedan) för 

att ta fram alla gömda rader (även de som gömts på annat sätt). 

 

Rutorna Visa år          Ŕ         inom ramen Tabell och urval 

Visar enbart personer som levde, eller kan ha levt (om födelse- eller dödsår är okända), någon del av 

tidsperioden fr o m det först angivna året t o m det sist angivna året (gömmer rader för övriga perso-

ner). Finns årtal enbart i den första av rutorna så visas personer som levde, eller kan ha levt, detta år 

eller någon gång efter detta år. Finns årtal enbart i den andra av rutorna så visas personer som levde, 

eller kan ha levt, detta år eller någon gång före detta år. Det går att krympa tidsintervallet genom att 

skriva in nya årtal. Använd knappen  Visa alla  (se nedan) för att ta fram alla gömda rader (även de som 

gömts på annat sätt). 
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Knappen  Visa alla  inom ramen Tabell och urval 

Visar alla rader i tabellen (visar åter alla rader som gömts på olika sätt). 

 

Kryssrutan  V  Sidogrenar inom ramen Släktskap 

Markera kryssrutan om personer på sidogrenar i probandens släkt ska inkluderas när släktskapsrelatio-

ner bestäms med knappen  Bestäm  (se nedan). Bestämningen kan ta lite tid om databasen är stor. 

 

Kryssrutan  V  Ingifta inom ramen Släktskap 

Markera kryssrutan om personer som är ingifta i probandens släkt, och deras föräldrar och särkullbarn, 

ska inkluderas när släktskap bestäms med knappen  Bestäm  (se nedan). Bestämningen kan ta lite tid 

om databasen är stor. 

 

Knappen  Bestäm  inom ramen Släktskap 

Återställer tabellen så att alla personer visas. Beräknar och visar i tabellen släktskapsrelationer till 

probanden. Om kryssrutorna      Sidogrenar och      Ingifta (se ovan) inte är markerade så anges släkt-

skap endast för förfäder och ättlingar. Aktiverar knappar och kryssrutor relaterade till släktskap.  

 

Kryssrutan  V  Släktskap inom ramen Släktskap 

Om rutan är markerad visas i tabellen kolumn med släktskap. 

 

Väljaren välj  inom ramen Släktskap 

Visar meny för att väja ut personer med viss form av släktskap (alla former av släktskap, endast 

verkligt besläktade d v s med blodsband, endast förfäder och ättlingar, endast förfäder, endast ättling-

ar). 

 

Väljaren kapa gren  inom ramen Släktskap 

Visar meny för att gömma person som markeras i listan och släktgren utgående från denne (på liknan-

de sätt som  Klipp  under fliken  Träd ). Upprepade klipp kan göras. 

 

Kryssrutan  V  Generation inom ramen Släktskap 

Om rutan är markerad visas i tabellen kolumn med generationsnummer. 

 

Väljaren max  inom ramen Släktskap 

Visar meny för att ställa in högsta generationsnummer att visa i tabellen. Förfäder har positiva genera-

tionsnummer, ättlingar negativa nummer. 

Väljaren min  inom ramen Släktskap 

Visar meny för att ställa in lägsta generationsnummer att visa i tabellen. Förfäder har positiva genera-

tionsnummer, ättlingar negativa nummer. 

 

Alternativvalsknapparna • Namn och • Släktsk inom ramen Släktskap (under Ordna enl.) 

Om knappen • Namn är markerad är tabellen ordnad i bokstavsordning enligt efternamn och förnamn. 

Om knappen • Släktsk är markerad är tabellen ordnad efter släktskap (som i ett släktträd läst rad för rad 

från vänster till höger). Valet påverkar också ordningen av personuppgifter i rapport gjord med knap-

pen  Rapport , (se nedan). 

 

Alternativvalsknapparna • Text och • Kod inom ramen Släktskap (under Släktskap i) 

Om knappen • Text är markerad anges släktskap i klartext, t ex "svärson". Om knappen • Kod är 

markerad anges släktskap i kod; f = far, m = mor, s = son, d = dotter, g = gemål (make/maka), gift med 

eller med gemensamma barn, t ex sg för svärson. Valet här påverkar också hur släktskap visas i 

rapport gjord med knappen  Rapport , (se nedan). 
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Knappen  Visa alla  inom ramen Släktskap 

Visar alla rader i tabellen (visar alla rader som gömts på olika sätt; samma funktion som den tidigare 

knappen  Visa alla ). 

 

Kryssrutan  V  Släktsk inom ramen Rapport 

Om kryssrutan  V  Släktsk är markerad så inkluderas före varje personuppgift en rad med generations-

nummer och släktskap till probanden. Släktskap anges i klartext eller kod beroende på val av alterna-

tivvalsknapp • Text eller • Kod inom ramen Släktskap (under Släktskap i) (se ovan). 

 

Kryssrutan  V  Bilder inom ramen Rapport 

Markera om eventuella bilder ska inkluderas i Rapport (se nedan). Vid zoom = 100% visas bilderna på 

datorskärmen maximalt 144 pixel breda och 180 pixel höga, och upp till 3 bilder i bredd visas. En 

bättre upplösning i originalen (fler pixlar) kommer till godo vid utskrift, och om resultatbladet skrivs 

ut till fil. 

 

Knappen  Rapport  inom ramen Rapport 

Gör en rapport bestående av personuppgifter, eventuellt med angivande av släktskap och inkluderande 

bilder, för de personer som finns i tabellen (ej personer på gömda rader). Personuppgifterna följer på 

varandra i samma ordning som personerna i tabellen (ordningen kan alltså påverkas med sorterings-

menyerna). Om en personuppgift innehåller mer än 1024 tecken kommer den att delas upp i stycken 

som skrivs i på varandra följande celler; detta för att all text ska synas. Delning i varje stycke sker vid 

sista "." före 1024 tecken. Vid utskrift i Word-format sker ingen sådan uppdelning i nya stycken. 

 

Knappen  Livstid  inom ramen Livstid 

Ritar livstidslinjer för de personer som finns i tabellen (ej personer på gömda rader) och som har kända 

födelse- och dödsår. Livstidslinjerna visas på ett resultatblad till höger. Livstidslinjerna är här alltid 

ordnade efter födelseår. 

 

Knappen  Export  inom ramen Export 

Gör en släktdatafil innehållande all information om de personer som visas i tabellen (urval av personer 

görs alltså med tabellverktygen), dock har för varje person uppgifter om föräldrar, make/maka och 

barn raderats om dessa inte finns med bland de för export utvalda personerna. Data exporteras i 

dataformatet Gedcom 5.5  med teckenkodning enligt ASCII med utökade tecken enligt Windows Latin 

1 (västeuropeisk teckentabell 1252)  (PC-standard; kallas av Microsoft m fl något felaktigt för ANSI). 

I den exporterade filen kommer teckenkoden under etiketten CHAR att, felaktigt enligt Gedcom-

standard, anges som ANSI (i stället för det mer korrekta ASCII), och under etiketten VERS anges 

"Windows Latin 1". Detta medvetna fel har t v lagts in för att andra program ska kunna tolka uppgif-

ten. I en del program kan Du själv ställa in teckenkodning för den fil som ska importeras, men Du 

behöver då inte bara veta vilken den är, utan också vilken term det andra programmet använder för att 

beteckna denna teckenkod (t ex "Windows", "IBM Windows", "ANSI" etc). Om så skulle behövas, 

kan Du öppna den exporterade filen med ett textredigeringsprogram, och ändra beskrivningen under 

etiketten CHAR. 
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4.2.6 Fliken  Skriv   

Under denna flik finns verktyg för att skriva visat resultatblad till skrivare eller till en fil. Observera att 

det som kallas ett resultatblad kan komma att omfatta flera pappersark. Utskriften/filen kommer endast 

att omfatta rader och kolumner som inte är gömda. 

 

Textrutan Rubrik på utskriftsblad    Förfäder ...           

I denna ruta föreslår Chronica en rubrik till utskriftsbladet, 

men det går utmärkt att i textrutan ändra rubriken. 

 

Alternativvalsknapparna • Excel, • Word och • Webb inom 

ramen Format 

Valet här bestämmer i vilket format resultatbladet ska skrivas 

ut. (För Mac fungerar inte den automatiska omvandlingen av 

grafik (släktträd, livstidslinjer) till Word- eller Webb-format 

för Excelversioner före Excel 11 (2004) och omvandlingen av 

tabellsida fungerar inte före Excel 10. Däremot ska utskrift av 

personuppgifter och rapporter, även med bilder, och av 

loggen fungera i alla versioner. Om Du försöker göra en 

omvandling till Word eller Webb vilken inte fungerar ger Chronica ett meddelande och anvisningar 

om hur Du kan göra detta för hand.) 

 

Knappen  Granska  inom ramen Skriv ut 

Visar layout av utskriftsblad (förhandsgranskning) i det format (Excel, Word eller Webb(html)) som 

valts inom ramen Format. I den meny som visas kan Du normalt före utskrift välja liggande eller 

stående pappersformat, förstoring av text eller anpassning till ett ark, marginaler, text i sidhuvud/fot, 

utskriftsordning mm, om Du inte är nöjd med Chronicas standardinställningar. Ändringarna blir dock 

inte bestående. Eventuellt kan Du också från menyn här (utskriftssymbol) välja utskrift till pdf-fil (pdf-

format rekommenderas för publicering av omfattande material på nätet). 

 

Knappen  Spara fil  inom ramen Skriv ut 

Sparar icke gömda delar av resultatbladet som en datafil i det format (Excel, Word eller Webb(html)) 

som valts inom ramen Format. (Webb ska endast användas om Du avser att skapa en Webb-sida för 

publicering på nätet, men observera att om materialet är omfattande är det lämpligare att lägga ut det i 

pdf-format; se föregående stycke.)  Filen läggs i den mapp där ChronicaKernel.xls finns. Chronica 

visar ett meddelande i Loggen med filens namn. Namnet är av typen X101231235959.xls (Excel), 

W101231235959.doc (Word) eller E101231235959.html (Webb), där siffrorna visar datum och tid då 

filen skapats. Om så önskas kan Du naturligtvis byta namn på filen. Om den nya filen är en Excel-fil 

kan den endast öppnas om Chronica stängs (knappen  Avsluta  nederst på Verktygsmenyn).  

 

Knappen  Skriv ut  inom ramen Skriv ut 

Skriver ut aktuellt resultatblad till Din förvalda skrivare i det format (Excel eller Word) som valts 

inom ramen Format. Knappen är inte aktiv om format Webb har valts. 
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4.3 Personuppgifter 
4.3.1 Allmänt 

Blanketten Personuppgifter (se bild nedan) öppnas från Verktygsmenyn med någon av knapparna  Ny ,  

 Öppna  eller  Senaste | (alternativt snabbkommandon Alt ( ) + N, Ö eller S). Blanketten motsvarar 

en ansedel på vilken uppgifter om en person samlas.  

 Du behöver inte alls fylla i alla uppgifter, men efternamn, något förnamn samt kön är obligatoriska 

uppgifter. Det går utmärkt att senare återvända till en sparad blankett för att rätta och komplettera 

uppgifterna. 

 Blanketten innehåller 

överst ett fält med namn 

och andra grundläggande 

uppgifter. Därnedanför 

finns ett antal flikar (som 

flikar i ett kortregister) 

för kompletterande 

uppgifter. Sedan följer en 

rad med hjälpverktyg 

och knappar för att 

avbryta inskrivning eller 

spara uppgifter och 

stänga formuläret, samt 

nederst en skiss som 

visar den aktuella 

personens far och mor, 

make/maka/makar, samt 

barn (om dessa finns 

registrerade). 

 

Sammanfattning av 

personuppgifter och röd 

text 

Innehållet på blanketten 

sammanfattas i löpande 

datorproducerad text som 

visas överst i loggen till 

höger om blanketten. Om 

texten är lång visas här 

endast de ca 1000 första 

tecknen. Personuppgiften 

uppdateras varje gång Du fört in en ny uppgift (tryckt på Enter(Retur)tangenten). Nya uppgifter 

markeras med röd text. (Rödfärgningen sker från och med den första till och med den sista bokstav 

som skiljer sig från tidigare text. Normalt motsvarar detta den ändrade texten, men om Du t ex ändrar 

kön på personen kan detta i en och samma uppdatering påverka texten på många olika ställen, med 

påföljd att en stor del av personuppgiften blir rödfärgad.)  

 

Datum 

På flera ställen på blanketten finns rutor för datum i form av år, månad och dag. 

Kontroll av att inskriven uppgift har rätt format sker för var och en av dessa 

rutor då Du trycker på Enter(Retur)tangenten (lämnar rutan).  
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 Årtal (från år 1000) skrivs med 4 siffror. Årtal före Kristi födelse kan anges med negativt tal, men 

observera att Chronica inte tar hänsyn till att år 0 inte finns. 

 Månader anges med siffror 1 – 12 eller med bokstäver på svenska eller engelska. Ensiffriga 

månader kan skrivas med en eller två siffror (t ex, 1 eller 01). Om Du använder bokstäver räcker det 

att ange de första bokstäverna i månaden, men Du måste skriva minst så många bokstäver att det blir 

entydigt, t ex ja, mar, n. Tre bokstäver räcker alltid. Chronica ger ett felmeddelande om det Du skrivit 

inte kan tolkas som en månad. Chronica kommer att ha bytt ut månadsnamnet mot en månadssiffra 

nästa gång Du öppnar blanketten. I sammanfattningen visas månaderna som ett tvåsiffrigt tal (t ex 01). 

 Dagar anges med siffror 1 – 31. Ensiffriga dagar kan skrivas med en eller två siffror (t ex, 1 eller 

01). I sammanfattningen visas dag alltid som ett tvåsiffrigt tal (t ex 01). Chronica ger ett felmeddelan-

de om Du skriver ett datum som inte fanns i angiven månad för angivet år i den svenska kalendern. 

 

Textrutor                        och stavningskontroll 

Om innehållet i en textruta har ändrats då rutan lämnas (med Enter(Retur)tangent) så sker en kontroll 

av stavningen av alla ord, om stavningskontrollen är aktiv (se Avsnitt 4.1). Undantag är rutorna för 

kön, referenser och referensförklaringar (eftersom dessa ofta innehåller förkortningar). 

 
4.3.2 Allmänna knappar mm 

Ett antal knappar och textrutor är alltid tillgängliga, oberoende av vilken flik som valts. 

 

Knappen  Göm  /  Visa   

 Göm  : Gömmer resultatfönstret (Excelbladet), minimerar blanketten Personuppgifter (och den under-

liggande Verktygsmenyn), minimerar fönstret för Excel (för PC), ändrar text på knappen till Visa. 

Blanketten Personuppgifter har fortsatt kontroll över Excel, men det går att arbeta med andra program. 

 Visa  : Visar resultatfönstret, återställer Personuppgifter, ändrar text på knappen till Göm. 

 

Rutan Senast ändrad  2010-11-09 11.40.39  

Visar tidpunkt då uppgifter på blanketten senast ändrades. 

 

Rullningslisten i höger kant 

Rullningslisten i höger kant på Personuppgifter används för att rulla ned och upp i resultatbladet 

(Excelbladet) till höger. Den går att använda om det finns mer än en rad med resultat. Den blir aktiv 

om Du klickar på den. 

 

Väljaren  Tecken  

Visar en rullgardinsmeny på mindre vanliga bokstäver/tecken som kan användas men inte så lätt hittas 

på tangentbordet. Klicka på ett tecken så förs det in i slutet på texten i senast aktiv textruta om denna 

är synlig på blanketten. Observera att några tecken visas olika beroende på om Du arbetar på Mac eller 

PC, se sid 19. 

 

Knappen  Lista ref  

Visar i Loggen en lista på alla referenskoder och källor som använts i databasen. (Vid stora datamäng-

der kan det ta en stund att sammanställa listan.)  

 

Knappen  Sök i DIS  

Öppnar formulär för sökning på nätet i databaserna DISBYT och DISPOS (kräver medlemskap i DIS 

för full tillgång). Uppgifter för aktuell person är införda på blanketten. Observera att det ibland kan 

vara lämpligt att inte ange alla kända uppgifter, detta för att vidga sökningen. Någon kan ha lagt in 

intressant information om aktuell person, men t ex ha andra uppgifter för födelseår. Om Du inte finner 

den Du söker kanske det kan gå om Du tar bort en del av Dina uppgifter. 

 Om Du ändrar uppgifter på denna blankett ändras inte uppgifterna i Chronicas databas. 



Chronica version 1.0  32(48) 

Väljaren  Län  

Klick på nedåtriktade pilen visar lista med länsbokstäver. Klick på rad i listan för in länsbokstaven, 

föregången av ett snedstreck (/), sist i textrutan för senast angivna ort, om denna textruta är synlig, t ex 

Sundsvall/Y. 

 

Knappen  Församling  

Öppnar verktyg för att hitta rätt församling, se Avsnitt 4.4. 

 

Knappen  Avbryt  

Stänger blanketten för personuppgifter utan att spara gjorda ändringar. Tidigare uppgifter om personen 

finns kvar oförändrade. 

 

Knappen  Spara  

Stänger blanketten för personuppgifter och sparar gjorda ändringar.  

 

4.3.3 Namn mm 

På den del av blanketten, ovanför flikarna, vilken alltid syns ska uppgifter om namn mm föras in. 

 

Rutan Efternamn  Grankvist                     

Obligatorisk uppgift (om efternamnet är okänt skriv t ex NN). Ange lämpligen efternamn vid födseln 

(alltså efternamn som ogift för kvinna). Har personen under sin livstid antagit ett nytt efternamn kan 

detta anges som andra efternamn, t ex ”Abrahamsson Eurenius”. Uppgift om namnbyte kan också 

föras in under fliken  Övrigt . 

 

Rutan Förnamn  Maria Eleonora                     

Minst ett förnamn måste anges. Ange om möjligt alla namn i ordning efter dop. 

 

Rutorna Ref   GE38   och liknande referensrutor 

Att ange referenser för varje uppgift ökar väsentligt det vetenskapliga värdet av Din släktforskning. 

Ange referenser (källhänvisningar) i form av någon lämplig kod (förkortning, siffror eller liknande 

utan mellanslag, använd max 20 tecken för att texten ska kunna användas som pekare i Gedcom) och 

förklara under fliken Ref. Om Du anger flera referenser i samma ruta ska dessa åtskiljas av semikolon 

(;). Använd lämpligen en förkortning med en innebörd, t ex GE38 för källan "Gustaf Elgenstierna, 

Svenska släktkalendern, 1938". Den förkortning som anges ska ha en unik betydelse för hela datafilen. 

En viss förkortning kan användas på flera ställen endast om den syftar på samma källa. Om förkort-

ningen redan har använts i denna personuppgift, eller i någon annan personuppgift, så ställer därför 

Chronica en fråga om det är samma källa som avses. Innehållet i dessa rutor stavningskontrolleras inte. 

 

Rutan Tilltalsnamn  Maria                     

Ange tilltalsnamn (om det är känt) genom val från menyn eller genom att skriva i rutan. Endast ett 

namn med samma stavning som på raden innan accepteras. Smeknamn och namn som använts i 

dagligt tal anges i rutan  Även kallad. Gedcom tillåter inte att ange någon specifik referens för uppgiften 

om Tilltalsnamn (etikett GIVN); lägg därför ev. sådan referens i referensrutan efter förnamn. 

 

Rutan Även kallad  Maja                     

Ange namn som använts i dagligt tal, smeknamn, etc. Även öknamn, vanliga förr, kan vara av intresse 

då de berättar något om personen, t ex ”Läspe och Halte”. Gedcom tillåter inte att ange någon specifik 

referens för uppgiften om Även kallad (etikett NICK); lägg därför ev. sådan referens i referensrutan 

efter förnamn. 
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Rutan Kön  k  

Obligatorisk uppgift. Ange k (eller ord som börjar på k) för kvinna, m (eller ord som börjar på m) för 

man.  

 

Rutan Tillhör  släkten Bom                     

Ange typ av grupp (flock, såsom familj, släktgren, ätt, klan etc) och namn på gruppen som personen 

tillhör, tex "släkten Bom", "adliga ätten Gyllenstierna". Kan vara en hjälp vid sortering av stora 

datamängder. Rutan kan lämnas tom. 

 Begreppet Tillhör (grupp, flock) ingår inte i standard Gedcom. Vid export till Gedcom sparar 

Chronica information från denna ruta under en användardefinierad etikett ( _FAMILY). Om Du ska 

exportera data till andra program bör Du tänka på att informationen troligen går förlorad. Vid inläs-

ning från en Gedcom-fil till ett Chronica-program tolkas naturligtvis denna information. Om Du enbart 

använder Chronica går det naturligtvis utmärkt att använda rutan på det sätt Du själv finner lämpligt. 

 

Rutan Yrke/titel  folkskollärare           

Ange kort benämning på yrke (vad personen arbetade med, t ex lantbrukare, hemmafru, meteorolog), 

eller formell titel som prost, byråchef, eller vad personen kallats, t ex madam, patron. Texten som 

anges här kan visas i släktträd och bör därför vara mycket kort. En utförligare beskrivning av vad 

personen arbetade med kan lämnas under fliken Utb/arb. Eftersom Gedcom saknar etikett för titel 

(annat än adliga titlar) har begreppen yrke och titel här slagits ihop (etikett OCCU). 

 

4.3.4 Fliken  Född/död   

Textrutor under fliken  Född/död  visas när formuläret Personuppgifter öppnas, eller om Du klickar på 

fliken. Textrutorna syns på bilden på sid 30.  

 

Rutorna Anm.          

I rutorna Anm.         , vilka inleder raderna för födelse- och dödsdatum, anges om uppgiften är osäker. 

Använd endast följande ord om data ska kunna exporteras till Gedcom-format: "?", "ca", "före" eller ord 

som börjar på "eft" eller "omkr". Chronica ger en varning om annat ord används. 

 

Rutor för födelse- och dödsdatum 

Om datum för uppgifter om såväl födelse som död finns angivna kontrolleras att tidpunkten för 

dödsfall är senare än tidpunkten för födelse, och inte mer än 110 år senare. 

 

Rutor för födelseort och dödsort, dödsorsak och ref 

Fyll i de uppgifter som finns. 

 

Rutorna Levde   82  år  11  mån.  30  dag  

I rutorna visas hur länge personen levde om datum för födelse och död finns angivna. 

 

4.3.5 Fliken  Far/mor   

Se bild nästa sida. I rullorna Välj far och Välj mor visas de, bland registrerade personer, som skulle 

kunna vara far respektive mor till personen på denna blankett. Krav på fäder är att de var, eller kan ha 

varit (om årtal okända), levande ett år före personen föddes, och minst 12 år gamla. Kravet på mödrar 

är att de var, eller kan ha varit (om årtal okända), levande då personen föddes och mellan 12 och 60 år 

gamla. För att dra nytta av dessa urvalskriterier måste uppgifter om aktuell persons födelsedatum vara 

införda innan fliken  Far/mor  öppnas. 
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Far och mor väljs genom att klicka i listan. Om far eller mor är okänd så lämnar Du motsvarande rulla 

utan åtgärd, eller så markerar Du alternativet okänd. I det senare fallet kommer texten att innehålla en 

uppgift om att far eller mor är "okänd". Felaktig uppgift kan raderas med knapp  Radera far  eller 

 Radera mor . När Du stänger och sparar den nu öppna blanketten så förs nu aktuell person in som barn 

på faderns och/eller moderns blankett för Personuppgifter. 

 

Rutan Ref          

Att ange en referens för var uppgifter om far och mor har hämtats ifrån är helt fundamentalt inom 

släktforskning. Likväl har organisationen som utvecklat Gedcom-standarden för datautbyte (The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LDS (Mormonkyrkan), i Utah) inte kunnat tänka sig att 

det skulle kunna vara tvivelaktigt vem som var far eller mor till en person, och Gedcom-standarden 

saknar etikett för en sådan referens. Vid export till Gedcom sparar Chronica information från denna 

ruta under en användardefinierad etikett ( _PRNTSOUR). Om Du ska exportera data till andra pro-

gram bör Du tänka på att informationen troligen går förlorad. Vid inläsning från en Gedcom-fil till ett 

Chronica-program tolkas naturligtvis denna information. 

 

4.3.6 Fliken  Dop/begr   

 

 
 

Tidpunkten för dop kontrolleras så att den ligger mellan födelse och död för personen. Tidpunkten för 

begravning kontrolleras så att den ligger efter personens död och inte mer än ett år senare. 

 

Rutan Notis t ex faddrar  Faddrar...           

Notiser relaterade till dopet kan föras in, t ex uppgifter om faddrar (gudfar, gudmor). Gedcom saknar 

etikett för faddrar, därför måste dessa skrivas in i en dopnotis som anger att notisen avser faddrar. 
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4.3.7 Fliken  Gift   

 

 
 

Textrutor och knappar under denna flik är tillgängliga (aktiva) om personen är en kvinna. Chronica för 

in motsvarande uppgifter på männens blanketter. 

 

Rutorna för År, Månad, Dag  1938  Ŕ  06  Ŕ  23  

Chronica kontrollerar att angiven tidpunkt för gifte infaller efter att aktuell person blivit 12 år och före 

personens död (om tidpunkter för födelse och död är kända). 

 

Knappen  Lista  

Startar en sökning efter tänkbara makar, vilka förtecknas i rullan till vänster. Kravet på makarna är att 

de ska vara av manligt kön och ha varit, eller kunnat vara (om årtal okända), levande och minst 12 år 

gamla vid tidpunkten för gifte (om denna är angiven).  

 

Rullan Välj Make  Andersson, Fabian ...  

Välj make genom att med musen klicka på ett namn i rullan. Chronica varnar om vald make (enligt 

registrerade data) är släkt med aktuell person. Släktskap är inget hinder för gifte, men om det är fråga 

om ett nära släktskap finns anledning att kontrollera uppgifterna. Efter val, klicka på knappen  Regist.  

 Om gifte mellan aktuell person och den som valts i rullan redan finns registrerat så leder klick på 

namnet i rullan till att uppgifterna om gifte (datum, ort, referens) visas i rutorna för datum, ort och 

referens så att uppgifterna kan ändras. Efter ändring, klicka på knappen  Regist.  

 

Knappen  Regist.  

Registrerar markerad person som make och registrerar (eventuellt rättade) uppgifter om datum, ort och 

referenser för gifte. Uppgifterna sparas i databasen först när blanketten sparas och stängs. På vald 

makes blankett Personuppgifter fylls aktuell person in som maka när den nu öppna blanketten sparas 

och stängs.  

 

Textrutan Registrerade giften  Gift 1938 ....  

Visar alla registrerade uppgifter om gifte för aktuell person. 

 

Knappen  Ta bort  

Tar bort uppgifter om gifte mellan aktuell person och den person som markerats i rullan Välj Make.  

 

Knappen  Lista alla  

Visar i rullan Välj Make alla män i databasen (kan behövas för att kringgå urvalet av män, t ex om 

uppgift om gifte behöver ändras, men aktuell make inte visas p g a ändrade årtal). 
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4.3.8 Fliken  Utb/arb   

 

 
 

Fyll i tillgängliga uppgifter om utbildning/examina, arbete/anställningar och referenser (max 1024 

tecken i vardera rutan, utförligare information kan skrivas in under fliken Övrigt). 

 

4.3.9 Fliken  Bostad   

Se bild nästa sida. Fyll i tillgängliga uppgifter om årtal för in- och utflyttning, ort och referens.  

 Angivna årtal för in- och utflyttning kontrolleras av programmet så att de infaller under personens 

livstid. Klicka på knappen  Regist.  efter varje uppgift om årtal och bostadsort. I den gröna rullan med 

rubriken Välj & ändra ovan samlas alla uppgifter om in- och utflyttning. Skulle någon uppgift bli fel går 

det att markera en rad i rullan (klicka) så visas motsvarande uppgifter i rutorna ovan. Ändra där och 

klicka på knappen  Regist. . 

 Knappen  Ta bort  tar bort den uppgift som är markerad i den gröna rullan. Knappen  Upp  flyttar 

uppgiften uppåt i rullan, knappen  Ned  flyttar uppgiften nedåt i rullan (programmet sorterar inte 

uppgifterna eftersom det inte är säkert att årtal finns för alla bostadsorter, men det kan ändå vara känt 

att en uppgift ska stå före en annan). 
 

 

4.3.10  Fliken  Övrigt   

Se bild på nästa sida. Här kan Du föra in allehanda uppgifter om personen. Du kan skriva in upp till ca 

60 000 tecken (65 536 minus det utrymme som behövs för övriga uppgifter för personen). Observera 

att om personuppgiftens text överstiger ca 1000 tecken så visas inte allt på resultatbladet till höger, 

utan endast början. Allt finns dock sparat och visas vid utskrifter. 

 På blanketten visas, vid behov, en rullningslist i högerkant på textrutan. Om så önskas, går det att 

ta ny rad med Skift + Enter(Retur). Om personbeskrivningen inte är alltför lång är det dock som regel 

snyggast att ha allt i ett stycke. 

 För Du in avsnitt med olika typer av information kan det vara önskvärt att ange referenser för varje 

avsnitt. Du kan då föra in en eller flera hänvisningar till referenser i den löpande texten i slutet av 

varje avsnitt. Skriv in förkortningarna inom hakparentes, t ex [EA;Hä1] eller [EA] [Hä1]. Detta är ett 

undantag till regeln att inte skriva hakparenteser i textrutor. Har Du endast referenser som avser hela 

texten i rutan kan dessa skrivas sist i texten eller i den särskilda rutan Ref        (då utan hakparenteser). 
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Vid export till Gedcom kommer texten under övrigt att brytas upp i separata notiser efter varje angi-

velse av referenser. Importerar Du texten igen till Chronica visas allt igen i textrutan under fliken 

Övrigt, men vid import till annat program kan uppdelningen i separata notiser få en synlig effekt. 

 

 
 

Knappen  Hämta urklipp  

Det går också bra att "klistra in" urklipp av ren text (inte grafik eller bilder vilka måste hanteras 

separat; se Avsnitt 4.3.12) från andra dokument, dock inte Exceldokument. Klicka på knappen  Häm-

ta urklipp  så göms Chronica. Gå till det andra dokumentet och markera önskat avsnitt och kopiera detta 

(Ctrl ( ) + C). Klicka på Chronicas fönster och klicka på knappen  Åter  så återställs fönstret. Klicka 

där, under fliken  Övrigt , på knappen som nu är märkt  Klistra in . Texten klistras in och knappen får 

tillbaks märkningen  Hämta urklipp . Proceduren kan upprepas. Den inklistrade texten stavningskontrol-

leras (om stavningskontrollen är aktiv). Du kan också ändra i den inklistrade texten. (Observera att 

Chronica-programmet också arbetar med urklipp för att flytta data, och om Du inte har valt ett nytt 

urklipp innan Du klickar på  Klistra in  så visas troligen något skräp.) 

 

4.3.11 Fliken  Ref.   

 

 
 

Rullan Använda referenskoder; välj  v  [GE38]                                   

I denna rulla visas de hänvisningar till referenser som har använts på aktuell blankett (förkortningar 

etc). Referenserna listas i bokstavsordning. Om samma referens förekommer på flera ställen listas den 

endast en gång. Rullningslist visas endast om inte alla rader syns. Hänvisningar (förkortningar) som 

redan har getts en förklaring är förbockade i listan. 

 Klicka på rad i rullan för att skriva in eller ändra förklaring (beskrivning av källan) i textrutan 

Förklaring (beskriv källan):  Gustaf Elgen ...         (se nedan). 

 

Rutan Vald referenskod   [GE38]                                       

Visar det val som gjorts i rullan till vänster 

 

Rutan Förklaring (beskriv källan):  Gustaf Elgen ...         

Rutan är avsedd för förklaringar till de förkortningar som använts för att beteckna referenser. Beskriv 

källan i löpande text. Chronica har inte formaliserat elementen i källbeskrivningar eftersom detta 
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knappast underlättar. Din släktkrönika blir snyggast om Du försöker hålla en viss princip för hur Du 

beskriver källorna. Texten i rutan stavningskontrolleras inte (eftersom förkortningar ofta används).  
 

4.3.12 Fliken  Bild   

Observera att bilder inte behöver vara bara porträtt utan också kan vara bilder av hus, bilar, kartor, 

inskannade handskrivna dokument etc. 

 

Knappen  Länka till bildfil  

Klicka på knappen så visas meny för att välja bildfil. Du kan länka till bilder som ligger i samma mapp 

som Chronica eller i en underliggande mapp. Du kan göra upprepade val. Valda bilder visas i loggen. 

 Det bör gå att länka till de flesta bildformat (jpg, gif, tif, eps, pdf etc). Chronica varnar om Excel 

inte kan tolka vald fil som en bild, eller om Du försöker länka till en bild som ligger på annan plats. 

 

Rullan Länkar relativt Chronicas mapp  :DemoBilder:familjefoto.jpg  

Här visas valda länkar. Formatet (skiljetecknen / eller :) anpassas beroende på om Du arbetar på en PC 

eller en Mac (det visade exemplet avser Mac). Klicka på rad i rullan för att visa tidigare inskriven 

bildtext. 

 

Knappen  Ta bort länk  

Klicka på en länk i listan och klicka sedan på knappen  Ta bort länk , så raderas den valda länken och 

tillhörande bildtext. 

 

Textrutan Bildtext   Foto taget ....                            

Skriv bildtext här. Behöver Du ändra en tidigare bildtext klickar Du på ett filnamn i rullan över länkar 

så visas motsvarande figurtext. Bildtexterna visas i loggen. 

 
4.3.13 Fliken Oklart 

 

Under denna flik kan anteckningar göras, t ex om oklarheter som behöver följas upp. Texten sparas 

och visas i Loggen men inte i Word-dokument, Rapport eller i export av Gedcom-fil. Finns det an-

teckningar här markeras detta av ett ? i den övre listrutan på Verktygsmenyn. 

 Vid import av datafiler i Gedcom-format från andra program kan det finnas information om en 

person under Gedcom-etiketter som inte tolkas av Chronica. För att information inte ska gå förlorad 

visas denna då i Chronicas personuppgifter i textrutan under fliken Övrigt föregången av Gedcom-

etikett(er), se Avsnitt 4.2.1 under rubriken Knappen  Import  . 
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4.4 Församlingar 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret (se bild ovan) för att hitta rätt församling och länsbokstav öppnas med knappen  Försam-

ling  på blanketten för Personuppgifter (se Avsnitt 4.3.2). Om Du på blanketten Personuppgifter fyllt i 

text i en ruta för ort, och rutan är synlig (inte ligger på en annan flik än den synliga) så används texten 

efter sista kommatecknet och före eventuellt tecken ”/” (föregår länsbokstav) som sökord. Om Du t ex 

i rutan för Född skrivit ”Mellomgården, Säby, Vising/E” så är sökordet ”Vising”.  

 

Väljaren  Alla kommuner | 

Klick på nedåtriktade pilen visar lista med kommuner. Välj att i rullan visa församlingar i hela landet 

(utgångsläge) eller enbart i den kommun som markeras i listan. Val här återställer väljaren för län. 

 

Väljaren  Alla län            | 

Klick på nedåtriktade pilen visar lista med län. Välj att i rullan visa församlingar i hela landet (ut-

gångsläge) eller enbart i det län som markeras i listan. Val här återställer väljaren för kommun. 

 

Rutan Välj   Visingsö         (över rullan) 

Efter inskrift av text + Enter(Retur) ställs rullan (listrutan) nedanför på första församling med de 

begynnelsebokstäver som skrivits in (har Du t ex skrivit ”Vising” ställs rullan in på ”Visingsö”). Finns 

inte församling med angivna begynnelsebokstäver visas ett felmeddelande. 

 

Rullan 

Rullan (listrutan) innehåller namn på församlingar. Rulla i listan med rullningslisten till höger och välj 

församling genom att klicka på ett namn. Ändrad bakgrundsfärg markerar vald församling, men detta 

fungerar inte alltid med Mac. Vald församling visas också i rutan Välj ovanför rullan.  
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Knappen  För in  

För in namn på vald församling samt länsbokstav (t ex ”Visingsö/F”) på blanketten Personuppgifter i 

senast använd ruta för ort om denna ruta är synlig (inte ligger på en annan flik än den synliga). 

 

Knappen  Avbryt  

Stänger formuläret för Församling utan att föra in någon uppgift på blanketten för Personuppgifter. 

 

Textrutan  

Visar information om vald församling (från Skatteverket; Sveriges församlingar genom tiderna). 

Saknas information är det en ny församling som finns på kartan men inte i nämnd publikation. 

 

Kartan  

Kartan omfattar församlingar som fanns år 2000 (från SCB). Ju mörkare prick desto fler invånare. Om 

vald församling är en av dessa markeras den med en röd fyrkant. Sker ingen markering på kartan beror 

det på att församlingen inte fanns år 2000. Gränserna på kartan är kommungränser. För kartor med 

församlingsgränser se http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992 

 Kartan är klickbar (fungerar inte på Mac). Det är alltså möjligt att alternativt välja församling 

genom klick på blå prick på kartan. 

5 Hantera fel 
Det kan det inte uteslutas att det finns fel (buggar) i programmet (omfattande ändringar relativt tidiga-

re versioner har gjorts) eller att programmet inte fungerar som det ska för alla versioner av Excel och 

operativsystem. Detta avsnitt beskriver vad Du bör göra om ett fel inträffar.  

 Om Chronica skulle reagera på ett kommando på oväntat sätt, eller om programmet slutar att 

fungera (kraschar), så ombeds Du att rapportera felet (se nedan).  

 Om ett felmeddelande från Excel skulle visas så bör Du notera felmeddelandet, och försöka avsluta 

Chronica och Excel utan att spara filerna (se Avsnitt 2.2). Om något felmeddelande visas, eller 

Chronica och Excel inte svarar på kommandon, så ska Du avsluta Excel eller utifrån tvångsavsluta 

Excel. Hur detta görs bör framgå av beskrivningen av Din dator och dess operativsystem. Observera 

att filen ChronicaKernel.xls efter en krasch kan komma att starta automatiskt när Du öppnar ett Excel-

program (t ex Chronica). Stäng då Excel utan att spara några filer och starta igen det program Du 

önskar. 

 Om en krasch, mot förmodan, skulle inträffa medan Du arbetar med formuläret Personuppgifter så 

kommer Du att förlora de nya uppgifter som Du just fört in på formuläret. Tidigare uppgifter, och data 

för alla andra personer, kommer att finnas kvar i Din släktdatafil. 

 Försök gärna att upprepa de moment som föregick felet för att se om det är ett systematiskt fel. Du 

ombeds rapportera felet (se nedan). 

 

Rapportera fel 

Rapportera eventuella fel till rolf.g.bostrom@telia.com  

 Beskriv felet, och om möjligt de steg som föregick felet, och tala om vilket operativsystem, vilken 

version av Excel och av Chronica Du använder, och vilket det för Chronica användbara utrymmet på 

Din datorskärm är. Dessa uppgifter visas i övre kanten på Chronicas öppningsblad, se bilden på sid 6. 

Det finns en knapp  e-post  på öppningsbladet som automatiskt startar Ditt e-postprogram, adresserar 

ett meddelande och för in uppgifterna om Ditt system. 

 

Kända buggar 

1) Äldre datorer/programvara: 

(a) Resultatfönstret: Fönstret kan ge ett fladdrande intryck då innehållet ritas om, men slutresultatet 

blir det önskade.  

 

! 

http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992
mailto:rolf.g.bostrom@telia.com
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2) Mac-specifika problem: 

(a) Rullor (listrutor): (i) Vald rad ska markeras med avvikande färg, men detta sker inte alltid. Gjort 

val markeras dock alltid i textruta ovanför rullan. (ii) Om zoom för användarformulär är inställt på 

annat än 100% kan höjden på rullor (listruitor) komma att minska varje gång de visas. Åtgärd: Ställ 

zoom till 100% och starta om Chronica. 

(b) Blanka resultatsidor: Med Mac OS 10 och Excel 10 kan problem uppstå när olika formulär, t ex 

för personuppgifter, öppnas och stängs ett antal gånger. Resultat(Excel)bladet till höger blir blankt och 

ett felmeddelande visas om man fortsätter att arbeta med programmet. Felet är markant för OS 10.31 

med Excel 10.1, mindre med OS 10.39 och Excel 11.2, men tycks inte uppträda för Excel med Mac 

OS9 eller på PC. Åtgärd: Avsluta Chronica och Excel (eller, om felmeddelande visats, tvångsavsluta 

Excel), och starta Chronica på nytt. Alternativ: byte till annan version av Excel eller operativsystem 

kan eventuellt hjälpa. 

(c) Snabbkommandon: Fungerar inte för Mac OS 10.39 med Excel 11.2. Åtgärd: Använd musen för att 

klicka på knappar. 

6 Använda Excel, Word och Webb 
När Du fått ett resultatblad som Du är nöjd med kan Du välja att skriva ut det till skrivare eller skapa 

en Excel-fil eller Word-fil för att vidare bearbeta resultatbladet eller en Webb-fil för publicering på 

nätet. I detta avsnitt visar vi några enkla exempel. Observera att de Excel-menyer som hänvisas till i 

detta avsnitt kan se lite olika ut i olika versioner av Excel. 

 

6.1 Skapa och redigera en Excelfil 
Du kanske vill komplettera texten eller ändra utseendet av (formatera) ett av Chronicas resultatblad i 

Excel-format (Rapport, Tabell, Träd, Livstid). Gör då följande: 

 

1. Under fliken  Skriv  på Verktygsmenyn i Chronica väljer Du format Excel genom att klicka på 

alternativvalsknappen • Excel och sedan klickar Du på knappen  Spara fil  så skapas en ny Ex-

celfil med (icke gömda delar av) det resultatblad som visas. 

2. Chronica visar en meddelanderuta i Loggen med den nya filens namn och plats.  

3. Stäng Chronica med knappen  Avsluta  på Verktygsmenyn.  

4. Leta rätt på den nya filen och öppna den. 

  

 Det nya Excelbladet består av ett antal celler med texter. Du kan nu komplettera och ändra dessa 

texter på vanligt sätt. Om bladet innehåller Chronicas datorproducerade texter (Rapport eller Person-

uppgifter för en person) så kan det finnas behov av att ändra i språket.  

 Du har nu också tillgång till Excels alla verktyg (genom rullgardinsmenyer) så att Du t ex kan 

ändra typsnitt, textstorlek, färg på text, bakgrundsfärg i celler, rama in celler etc.  

 Du kan också justera storleken på cellerna genom att i marginalerna dra i skiljelinjerna för rader 

respektive kolumner. Alternativt kan Du i rullgardinsmenyn sätta radhöjd och kolumnbredd för de 

rader eller kolumner som Du har markerat. Du kan också genom kommandon i rullgardinsmenyn 

infoga nya rader och kolumner och lägga in text i de nya cellerna. 

 Du har också verktyg för att sortera cellerna (markera allt eller önskat delområde) efter cellernas 

innehåll (t ex namn i bokstavsordning, årtal i nummerordning). 

 Ett speciellt verktyg finns för att lägga in kommentarer till varje cells innehåll. Sådana kommenta-

rer visas när pekaren med hjälp av musen sätts i cellen. Chronica använder sådana kommentarer för 

släktträd för att visa personuppgifter. Om resultatbladet, som Du gjort en ny fil av, visar ett släktträd 

där Du markerat kryssrutan  V  Personuppgifter innan trädet ritades, så finns dessa kommentarer med i 

den nya filen. Små röda trianglar visar i vilka celler det finns kommentarer (såvida Du inte ställt in 

Excel att inte visa dessa). Trianglarna syns inte i utskrift till skrivare. 
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 Sedan Du gjort önskade ändringar kan Du spara den nya filen under valfritt namn och göra en 

utskrift på papper. Notera att Excel har ett verktyg för att vid utskrift välja att bara skriva ut ett marke-

rat delområde på Excelbladet. 

 

6.2 Forma ett släktträd, lägga in bilder 
Som ett exempel på hur Du kan ändra i ett Chronica-dokument visar vi ett släktträd från Chronicas 

demo-släkt. Vi har tagit bort övre delen av trädet genom att ta bort rader (rullgardinsmenyn) och vi har 

med tangentbordet ändrat rubriken. Med hjälp av formateringsverktygen i Excel (som fås från rullgar-

dinsmenyn Visa (View) > Verktygsfält formatering (Formateringspalett; Formatting Palette)) har vi  

 

 

1. Ritat kantlinjer och färglagt de celler som innehåller namn och årtal.  

2. Ändrat radhöjd (60 enheter) för raderna 9 och 13 så att en bild får plats. 

3. Ändrat kolumnbredd (10 enheter) för udda kolumner för att få de färgade rutorna lika stora. 

4. Flyttat rutan för Egon Andersson åt höger så att trädet blir mer symmetriskt. 

5. Lagat strecket ovanför Egon Andersson genom att införa en kantlinje (det bröts i moment 4). 

6. Ändrat typsnitt till Geneva Fet (Bold). 

 

Vi har sedan infogat en bild från en bildfil och ändrat rubriken på bladet. Notera att moment 1 ovan 

bara fungerar i de lägre delarna av ett träd, där namnen ligger i separata celler. Ett alternativ, som alltid 

fungerar, är att med Excels ritningsverktyg rita rektanglar. 

 Det bör påpekas att ändringar av den här typen som regel inte ökar läsbarheten, och ofta ger ett 

estetiskt sämre resultat, speciellt för stora släktträd. 

 

6.3 Arbeta i Word  
Väljer Du att skriva ut resultatbladet till en Word-fil gör då följande: 

 

1. Under fliken  Skriv  på Verktygsmenyn i Chronica väljer Du format genom att klicka på alterna-

tivvalsknappen • Word och sedan klickar Du på knappen  Spara fil  så skapas en ny Wordfil med 

det resultatblad som visas (se avsnitt 4.2.6 beträffande tidiga Mac-versioner av Excel). 

2. Chronica visar en meddelanderuta i Loggen med den nya filens namn och plats. 

3. Om Du vill arbeta med den nya filen behöver Du inte stänga Chronica, men det kan vara prak-

tiskt att gömma Chronica med knappen  Göm  överst på Verktygsmenyn. 

 

Egon Anderssons närmsta förfäder

Petter Magdalena Lov isa

Andersson Karlsson Karlsson

1880 - 1940 1886 - 1969 1888 - 1964

Fabian Maria

Andersson Grankv ist

1920 - 1990 1918 - 2001

Egon

Andersson

1950 - 
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 Om bladet innehåller Chronicas datorproducerade texter (Rapport eller Personuppgifter för en 

person) så kan det finnas behov av att ändra i språket. Du har nu också tillgång till Words alla verktyg 

(genom rullgardinsmenyer) så att Du t ex kan ändra typsnitt, textstorlek, etc.  

 Om bladet innehåller grafik (Släktträd eller Livstidslinjer) så frågar Chronica om Du vill omvand-

las grafiken till en bild i Word (förvalt alternativ; fungerar tillfredsställande om bilden inte är alltför 

stor, den bör inte vara större än att den ryms på en sida vid utskrift) eller klistra in grafiken som ett 

Excel kalkylbladsobjekt i Word-dokumentet. Det senare måste Du göra för hand, men Chronica ger 

instruktioner för hur det ska göras.  

 

6.4 Göra Webb-sidor 
För att göra en Webbsida (fil i html-format) av ett resultatblad så gör Du följande: 

 

1. Under fliken  Skriv  på Verktygsmenyn i Chronica väljer Du format Webb genom att klicka på 

alternativvalsknappen • Webb och sedan klickar Du på knappen  Spara fil  så skapas en ny html-

fil med det resultatblad som visas. 

2. Chronica visar en meddelanderuta i Loggen med den nya filens namn och plats. 

3. Om Du vill arbeta med den nya filen behöver Du inte stänga Chronica, men det kan vara prak-

tiskt att gömma Chronica med knappen  Göm  överst på Verktygsmenyn. 

 

 Om resultatbladet som visas är en Rapport eller Logg så kan Du välja att först göra ett Word-

dokument av detta (se Avsnitt 6.3), och därefter följa anvisningarna ovan. Chronica kommer då att 

utgå från Word-dokumentet då Webb-filen skapas. Detta kan ge ett något snyggare resultat, och Du 

har möjlighet att öppna Webb-filen i Word om Du vill göra ändringar.  

 Om resultatbladet som visas är en Tabell så kommer Chronica automatiskt att göra om denna till 

Word innan Webb-filen skapas (på Mac fungerar detta endast från och med Excel 10; om Du försöker 

göra en omvandling till Webb vilken inte fungerar ger Chronica ett meddelande och anvisningar om 

hur Du kan göra detta för hand).  

 Om resultatbladet visar ett släktträd eller livstidslinjer så kommer det också först att omvandlas till 

ett Word-dokument innehållande en bild av släktträdet eller livstidslinjerna från vilket programmet 

sedan gör ett Webb-dokument. (På Mac fungerar detta endast från och med Excel 11; om Du försöker 

göra en omvandling till Webb vilken inte fungerar ger Chronica ett meddelande och anvisningar om 

hur Du kan göra detta för hand). Observera att Microsoft Office i detta fall kan ge Dig dels en fil av 

typ E101231235959.html, dels en mapp av typ E101231235959_filer som innehåller bilden, eventuellt i 

olika utföranden. Om Du endast vill ha bilden när Du konstruerar en Webb-sida, välj då lämpligen den 

största av gif-filerna; den innehåller bilden med den bästa upplösningen, och släng resten i mappen 

och filen av typ E101231235959.html. 

 De i Microsoft Office inbyggda rutinerna för att skapa Webbformat ger inte den mest effektiva 

html-koden. Du bör därför kontrollera att det dokument Du skapat inte tar orimligt stort minnesut-

rymme. 

 

6.5 Göra statistik med Excel 
Excel har kraftfulla verktyg för att göra matematiska beräkningar på siffermaterial. Vi kan här inte 

beskriva alla möjligheter, men vi visar ett enkelt exempel på hur vi kan beräkna medianlivslängden 

inom en grupp av personer. 

 

1. Öppna filen Demo.xls, välj fliken  Tabell  och markera  V  Ålder. 

2. Gör en Excelkopia av Tabellen enligt punkt 1 till 4 under Avsnitt 6.1 ovan och öppna denna. 

3. I Excels rullgardinsmeny välj Visa (View) > Formelfält (Formula Bar). 

4. Välj en godtycklig cell på Excelbladet där Du vill skriva resultatet av beräkningen, dock inte i 

kolumnen för Ålder. 

5. På formelfältet skriv i den vita rutan = MEDIAN() 
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6. Sätt med musen markören mitt i parentesen, alltså där man ska ange vilka celler det gäller. 

7. Markera med musen kolumnen för åldrar (markera i övre marginalen). Excel fyller då i vilka 

celler som ska användas för att beräkna medianvärdet. 

8. Tryck Enter (Retur) på tangentbordet.  

 

I cellen som Du markerat dyker en siffra upp som visar medianvärdet (70 år, om Du inte ändrat i den 

ursprungliga demofamiljen, d v s hälften av personerna med kända tidpunkter för födelse och död dog 

före de blev 70 år, och hälften efter det att de blev 70). Observera att Excel är så "smart" att det bortser 

från tomma celler och celler som innehåller text, alltså även celler där det t ex står "ca 76". För att få 

veta exakt hur Excels funktioner arbetar så bör Du i tveksamma fall konsultera on-line hjälpen (Hjälp i 

Excels rullgardinsmeny). 

 Vi valde att göra en beräkning av medianvärde, eftersom funktionsnamnet är detsamma i svenska 

och engelska versioner av Excel. Kanske känner Du Dig lockad att försöka göra andra liknande 

beräkningar och lära Dig mer om Excel. Excel kan också göra grafer av siffermaterial. 

7 Tankarna bakom Chronica 
Du behöver inte läsa detta avsnitt för att kunna arbeta med Chronica. För den som är intresserad så kan 

avsnittet ge en förståelse för varför Chronicas användargränssnitt ser ut som det gör. Denna förståelse 

kan kanske göra det ännu smidigare att arbeta med programmet samt göra att saker som eventuellt 

uppfattas som konstiga kan bli mindre störande. 

 

7.1 Krav 
Vid utvecklingen av Chronica ställdes ett antal krav vilka har styrt användargränssnitt och innehåll i 

resultatblad. Dessa framgår av listan på egenskaper på sidan 1 (försättsbladet). 

 

7.2 Grundat på Excel 
Excel har valts som grund för Chronica därför att det är det mest spridda databasprogrammet och att 

det finns tillgängligt till rimlig kostnad. I valet ligger inte något ställningstagande till om detta är den 

programmässigt sett bästa grunden, eller något ställningstagande till Microsofts programvara. 

 Valet av Excel som grund medför att Chronica bör vara robust mot krav på uppgradering i sam-

band med byte till nya versioner eller typer av operativsystem, så länge Microsoft anpassar Excel till 

de nya operativsystemen på ett sätt som är kompatibelt med existerande Excelprogram. Med tanke på 

hur spritt Microsoft Office och Excel är så finns det starka skäl att antaga att så kommer att ske under 

överskådlig tid. 

 

7.3 Anpassat till Gedcom 
För datautbyte med andra släktforskningsprogram har Chronica försetts med möjligheten att importera 

och exportera data enligt standarden Gedcom 5.5 eftersom det är den enda allmänt använda standar-

den. Detta gör det möjligt för användaren av Chronica att utbyta data med användare av de flesta 

allmänt spridda släktforskningsprogram. Det gör det också möjligt för en enskild användare att växla 

från ett tidigare program till Chronica, att övergå från Chronica till ett annat program, eller använda 

Chronica och andra program parallellt. 

 Gedcom-standarden är utvecklad av The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LDS (Mor-

monkyrkan), i Utah för att till deras databas samla in uppgifter om framförallt religiösa händelser i 

personernas liv, t ex bokförs dop under tre olika etiketter beroende på religion. Samtidigt saknas en 

etikett för det svenska begreppet "fadder". Vidare saknas etiketter för den borgerliga sidan som 

normalt ges större utrymme i vanliga biografier, t ex saknas etikett för titel (annan än adlig titel). Såväl 

överdriven klassificering som brist på vissa etiketter leder till problem för program med en annan 

inriktning än behoven hos LDS. Varje släktforskningsprogram gör sitt bästa för att anpassa sig till 

Gedcom, men ofta görs egna tolkningar av, eller tillägg till, standarden vilket kan leda till att informa-

tion går förlorad när den läses i ett annat program. Gedcom-standarden, där information om individer, 
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familjer, notiser och referenser samlas i separata enheter, har också styrt utformningen av användar-

gränssnittet i en del släktforskningsprogram. Utvecklingen av Chronica följde medvetet ett annat spår, 

att först göra ett program fokuserat på individer som enheter, för att täcka en tänkt släktforskares 

viktigaste behov (Chronica 0.1), och att därefter lägga till import och export enligt Gedcom (Chronica 

0.2). Förhoppningsvis har detta lett till en naturlig struktur i användargränssnittet, även om vissa 

eftergifter fick göras i anpassningen till Gedcom, framförallt i hanteringen av referenser. 

 

7.4 Filstrukturen 
Chronicas filstruktur med en kärna, ChronicaKernel.xls, och separata släktdatafiler (typ Demo.xls) och 

bildfiler (t ex mappen DemoBilder), och en separat Ordlista (samt säkerhetskopior och alla de filer Du 

skapar genom att skriva till fil) kan upplevas som komplicerad. En fördel med en separat kärna är att 

denna kan uppgraderas utan att datafilerna påverkas, precis som Du kan uppgradera Microsoft Office 

och fortsätta att använda tidigare skrivna dokument. Du kan betrakta ChronicaKernel.xls som ett tillägg 

till Microsoft Office. 

 

7.5 Rullor och ID-kod 
Chronica arbetar med rullor (listrutor) ifrån vilka Du vid behov väljer ett namn. Chronica tillåter inte 

att Du skriver in ett visst namn på mer än ett enda ställe. Detta garanterar att namnet blir stavat på 

samma sätt överallt och att det alltid är klart vilken person som avses. Personer med samma för- och 

efternamn åtskiljs genom årtal för födelse och död. 

 Den ID-kod som programmet arbetar med är alltså av typen Efternamn, Tilltalsnamn (1900 Ŕ 2000). 

Om tilltalsnamnet inte är angivet så använder programmet alla förnamn. Ur programmets synpunkt 

finns inget behov att numrera personerna. 

  

7.6 Personuppgifter 
Individcentrerat 

Chronica utgår ifrån enskilda personer och inte ifrån parförhållanden (giften) eller familj. Man och 

hustru (liksom far och mor och varje barn) fylls därför i på var sin blankett för Personuppgifter. Detta 

ger en logiskt enkel struktur för hur barn tillsammans med olika partners, inom eller utanför äktenskap, 

ska hanteras. 

 

Barn 

En släkt växer till, och nya släktskap uppstår, genom att barn föds. Varje barn har en (biologisk) far 

och en (biologisk) mor. Chronica utgår från dessa enkla fakta, och bygger upp släktskapsrelationer 

genom att för varje person ange far och mor (om dessa är kända). Därigenom får fadern och modern 

sig tillskrivna ett barn. En grundprincip i Chronica är att aldrig tillåta att samma uppgift skrivs in två 

gånger; detta för att undvika motstridiga uppgifter. Av denna anledning går det inte att på blanketten 

för Personuppgifter skriva in barn till en person. I stället sköter programmet om att uppdatera faderns 

och/eller moderns blanketter när man för barnet angett far och/eller mor. 

 

Gifte 

Uppgifter om gifte är helt separerade ifrån uppgifter om barn (eller rättare sagt uppgifter om föräldrar 

till barnen). I Chronica är äktenskap en ceremoni av samma typ som dop etc. 

 Gifte äger (historiskt sett) rum mellan två personer av olika kön. Därför tillåter Chronica endast att 

sådana uppgifter förs in på den ena partnerns blankett för Personuppgifter, nämligen på den kvinnliga 

sidan. Programmet ser då till att motsvarande uppgifter förs in på den manliga sidan. (Önskar Du gifta 

ihop två personer av samma kön så går det faktiskt om Du på blanketten för Personuppgifter tillfälligt 

byter kön på den ena personen). 
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Personuppgifter som löpande text 

En särskild egenskap hos Chronica är att programmet sammanfattar de personuppgifter Du skriver in i 

löpande (datorproducerad) text, snarare än på blanketter eller i tabeller.  

 Ett skäl för detta är målet att försöka skapa nästan färdiga släktkrönikor (släktrapport, ättartavlor, 

stamtavlor eller vad Du vill kalla dessa). Det är brukligt att sådana består av löpande text. 

 Ett skäl att ha även arbetsmaterial i denna komprimerade form är att det möjliggör att på dator-

skärmen samtidigt visa personuppgifter för flera olika personer. Dessa kan behövas som referensmate-

rial, t ex när uppgifter för nya personer ska föras in. 

 Ett ytterligare skäl är att Chronica möjliggör registrering av så många olika typer av uppgifter att 

allt inte skulle rymmas i en tabell på en sida. Samtidigt är det så att olika användare endast kommer att 

fylla i en del av uppgifterna, och de flesta rutorna i en tabell skulle gapa tomma. Hur många ansedlar 

finns det inte i arkiven som bara innehåller ett namn och kanske uppgifter om barn och, i bästa fall, 

tidpunkt för födelse eller dödsfall? 

 

7.7 Släktträd 
Ett krav vid utvecklingen av Chronica var att släktträden skulle vara av klassiskt snitt (jfr t ex Natio-

nalencyklopedin), d v s stående träd av renast möjliga utseende, färdiga för publicering. Sådana träd är 

också lättast att läsa. Vidare ställdes kravet att det skulle vara möjligt att i ett och samma träd visa 

såväl förfäder som ättlingar till en valfri proband.  

 Chronica är också tänkt att kunna hantera stora släkter och därmed stora släktträd. För att göra 

släktträden överskådliga har Chronica utrustats med verktyg för att på olika sätt beskära träden. 

 

7.8 Grafik 
Den grafik som Chronica använder för att rita Släktträd och Livstidslinjer är baserad på Excelblad. 

Linjerna i ett släktträd är kantlinjer till Excelceller, och de liggande staplarna i en graf för livstidslinjer 

är ett antal färgade Excelceller. Detta ger en stabil struktur för att bygga upp grafiken, och möjligheten 

att rita in praktiskt taget obegränsat antal släktled i ett träd eller livstidslinjer i en graf. En fördel är 

också att resultaten kan presenteras på samma sätt som övriga Excel resultatblad.  

 Grafiken utgör ur datorprogrammens synvinkel inte någon bild. Det innebär att den måste göras 

om till bildformat om den ska skrivs ut i Word- eller Webbformat (se Avsnitt 6.3 och 6.4). 

  

7.9 Fri användning och öppen programkod 
Programmet Chronica ska vara fritt tillgängligt att använda för alla privatpersoner.  

 Personer som önskar bidra till programmets fortsatta utveckling är välkomna. Programkoden är 

skyddad av ett lösenord, men kan delges envar som besitter erforderlig kompetens, och som skriftligen 

garanterar att koden, eller delar därav, inte kommer att utnyttjas i någon kommersiell produkt. 
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Tekniska specifikationer 
 

 
Krav på datorsystem  

Datortyp Godtycklig (PC eller Mac) 

Minsta skärmupplösning 1024 x 768 (till nöds 800 x 600) 

Operativsystem Godtyckligt (Windows eller MacOS) 

Mjukvara som måste finnas Microsoft Office (Excel och Word) 1997 - 2007, 

2010 - 

 

Begränsningar i data 

 

Max antal personer/datafil 65 532 st 

Max längd av uppgifter/person 65 536 tecken 

Max text i varje textruta (personnamn etc) 1 024 tecken (endast en del syns) 

Max text i textruta Övrigt 

Max antal generationer 

ca 60 000 tecken 

65 532 st 

Max antal barn/person > 1000* st (99 st för släktträd) 

Max antal makar/person > 1000* st 

Max antal bostadsorter/person > 1000* st 

Max antal bilder/person > 1000* st 

 

Begränsningar i släktträd 

 

 

Max antal generationer  10 922 st 

Max antal personer/generation ca 61 st (beror av trädets form) 

 

Begränsningar i livstidslinjer 

 

Max antal personer 65 532 st 

  

Tidsformat  

Svensk (internationell) standard ÅÅÅÅ-MM-DD 

  

Kalender  

Svensk Juliansk t o m 1753-02-16 

Gregoriansk fr o m 1753-03-01 

 

Import och export av Gedcom-filer 

 

Standard 

Max antal textrader i Gedcom-fil vid import 

Max antal personer i filen vid import/export 

Import, teckenkodning 

Gedcom 5.5 

16 777 216 st 

65 532 st 

ASCII Windows Latin 1 (1252) (="ANSI") 

 ASCII Mac OS Roman 

 ANSEL 

Export, teckenkodning (även med Mac) ASCII Windows Latin 1 (1252) (="ANSI") 

 

*) 65536/(1 + medelvärdet av antal tecken i ID-kod, ortsnamn, bildtexter eller filnamn) 
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Export, 28 
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granska utskrift, 29 

grön ruta, 19 

gul ruta, 19 

göm fönster, 21, 31 

göm rad, 26 

hakparentes, 36 

hjälp, 7 

html, 43 

i (knapp), 7 

ID-kod, 45 

importera, 18, 21 

installera, 4 

karta, 15, 40 

klicka, 7 

klippa gren, 11, 24 

klistra in, 37 

knappar, 19 

kolumner, 13 

kommentarer Excel, 41 

kompakt träd, 10, 25 

komplettera uppgifter, 16 

källhänvisning, 14, 32, 37 

kön, 14, 33 

listruta, 8, 45 

livstidslinjer, 11, 13, 25, 28 

logg, 7 

länka till bildfil, 38 

länkar, 8, 23 

länsbokstav, 15, 39 

läs fil, 18, 21 

Mac OS Roman, 22 

make, 16, 35 

marginaler, 29 

max generation, 24 

menyer i Excel, 6 

Microsoft Office, 4 

min generation, 24 

mor, 16, 33, 45 

månad, 31 

navigera, 7 

ny blankett, 14, 21 

ordlista, 5, 14, 20 

ordna, 13 

pappersformat, 29 

pdf, 29 

personuppgifter, 14, 21, 30 

proband, 9, 10, 23 

radera person, 22 

rapport, 13, 25, 28 

redigera Excelfil, 41 

referens, 14, 32, 37 

referens förklaring, 37 

resultatblad, 7, 29 

rubrik, 10, 29 

rulla, 8, 22, 39, 45 

rullningslist, 21, 31 

röd ruta, 15, 19 

röd text, 14, 30 

röd triangel, 25, 41 

senaste personuppgift, 21 

sidhuvud, 29 

sidogren, 11, 26 

skriv ut, 10, 29 

skrivtecken, 19 

släkt, 23, 33 

släktgren, 24 

släktkrönika, 12, 13 

släktskap, 8, 13, 23 

släktträd, 10, 24, 42, 46 

snabbkommandon, 7 

sortera, 13 

sortera personer, 26 

spara, 32 

spara data, 5 

spara fil, 29 

språk, 14, 20 

starta Chronica, 6 

statistik, 43 

stavningskontroll, 4, 14, 20 

stäng Chronica, 10, 21 

stäng Excel, 10 

säkerhetskopia, 5 

sök efter ord, 9, 23 

sök i rulla, 22, 23, 39 

ta bort person, 22 

tabell, 12, 26 

teknisk spec, 47 

textruta, 19 

tillhör, 33 

tilltalsnamn, 32 

titel, 33 

urklipp, 37 

urval, 13, 26, 28 

USB-minne, 5 

utbildning, 36 

utskriftsblad, 29 

Webb-fil, 43 

verktygsmeny, 7, 21 

Windows Latin 1, 21 

visa alla, 26, 27, 28 

visa fönster, 21, 31 

visa år, 26 

vit ruta, 19 

Word, 4, 42 

Word-fil, 42 

yrke, 33 

zoom, 20 

årtal, 31 

ättartavla, 12, 24, 25 

även kallad, öknamn, 32 

öppna, 7, 22 



 

 


