Innledning
Programmet Ane er oppkalt etter min oldemor Ane Jørgensdatter som ble født i 1841 på Holme
i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Det er i grunnen hun som er skyld i det hele. Ikke at
hun deltok aktivt i prosessen, men ved å henge på veggen hjemme hos min farfar startet hun
en gryende interesse for å vite mer om familien.
Interessen var latent i mange år, men dukket av og til fram til overflaten i form av små lapper
med navn og fødselsdatoer på. Lappene ble arkivert i en skoeske som stort sett bare dukket
opp ved hver flytting. Først da jeg fikk Internett hjemme vokste interessen ut av skoesken og
jeg måtte finne på andre måter å ta vare på alle opplysningene på. Etter å ha kikket på og
prøvd flere andre tilgjengelige programmer bestemte jeg meg for å lage mitt eget – det å skrive
programmer hadde tross alt vært jobben min i over et kvart århundre. Jeg hadde i
utgangspunktet bare tre designkrav:
1. Det skulle være norsk og kunne håndtere norske datoer og farsnavn (patronymer) på en
«fornuftig» måte.
2. Det skulle bruke et standard lagringsformat.
3. Det skulle være enkelt å få oversikt over opplysninger og legge inn nye data.
Ønsket var å lage noe som var enkelt og anvendelig for de fleste - også personer uten særlig
datakompetanse.
At det har dukket opp flere krav og ønsker er vel bare naturlig. Det vil alltid dukke opp ønsker
om utvidelser, forandringer og forbedringer.
Om jeg har klart å oppfylle kravene er opp til andre å bedømme.
Asbj. Arnestad

P.S. Ane er skrevet i Delphi 7.
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Litt informasjon om Ane
Krav til maskinvare og operativsystem
Ane kan benyttes på både gamle og nye datamaskiner og
virker like godt under Windows 95 som under Windows XP.
Ane er også brukt under Windows Vista og Windows 7.
Under Windows 7 trenger Ane i versjon 2.0 å bli kjørt som et
«Administrator» program. Årsaken til dette er at Ane 2.0 lagrer
en del opplysninger i datamaskinens «register», og for å få lov
til å gjøre dette må programmet ha administrator-privilegier.

Windows 7 oppstart

Administrator-privilegier kan gis permanent av Windows 7
om du går inn på programmets egenskaper og gjør
forandringer der. Velg først programfila Ane. Ved vanlig
installasjon befinner den seg i
C:\Programfiler (x86)\Ane_2.0
Ane og velg Egenskaper i menyen som
Høyreklikk
dukker opp. Velg deretter fanen Kompabilitet og marker
under Rettighetsnivå

Hjelp
Noen annen hjelpedokumentasjon enn dette dokumentet
finnes ikke. Det er allikevel mulig å få litt hjelp om enkelte
funksjoner ved å føre skrivemarkøren (musepekeren) over
funksjonen/feltet/knappen etc. Ane vil da gi en kort
beskrivelse om hva feltet/knappen kan brukes til.

Angre
Noen «angretast» finnes ikke. Dersom du har gjort en feil som det er vanskelig å rette opp,
kan du gå ut av programmet (uten å lagre) og deretter starte opp på nytt. Skulle du ha lagret
de gale opplysningene, kan du gå tilbake til forrige lagrede versjon av filen. Ane lager
automatisk en sikkerhetskopi av de gamle opplysningene første gangen du lagrer nye data.
Denne filen vil hete etellerannet.GED.BAK. Ved å slette den nye fila og deretter fjerne de fire
bakerste tegnene i navnet på sikkerhetskopien er du tilbake til utgangspunktet.

Menyer, hurtigtaster og snarveier
De fleste skjermbildene har ei menylinje som vises øverst til venstre i skjermbildet.
I noen sammenhenger er det mulig å benytte hurtigtaster. Disse tastene kan benyttes for å
erstatte et menyvalg og er beskrevet i menyene. De er tilgjengelige uten at du behøver å åpne
menyene. Tastene Ctrl og S (trykket samtidig - egentlig Ctrl først og så S) kan for eksempel
benyttes for å lagre.
For de som ikke spesielt glad i å skrive inn de samme opplysningene flere ganger og det er
gjort forsøk på å forenkle gjenbruk. Det er også gjort utstrakt bruk av «slep og slipp» og «klipp
og lim» – eller «drag and drop» og «cut and paste» som det heter på «nynorsk». Da tar man
med seg opplysninger fra ett skjermbilde for å slippe/lime dem inn i et annet.
Det er også i stor utstrekning brukt menyer som dukker opp når man trykker ned høyre
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musetast. Disse menyenes innhold vil variere med hvor i skjermbildet man klikker og hva som
befinner seg i utklippstavla. Det er forsøkt i størst mulig utstrekning å bruke Windows sine
snarveier for å klippe ut, kopiere og lime inn opplysninger fra ett skjermbilde til et annet:
Ctrl og C (samtidig)
Kopier markert felt
Ctrl og X (samtidig)
Klipp ut markert tekst
Ctrl og V (samtidig)
Lim inn kopiert (eller utklippet) felt
Ved mange åpne skjermbilder (vinduer) kan det være greit å benytte
Ctrl og Skift (samtidig)
Skift fokus til neste åpne vindu

GEDCOM format
GEDCOM er et akronym for «GEnealogical Data COMmunication» og ble utviklet av familie–
historieavdelingen til mormonerbevegelsen i USA (Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers
Hellige) for å fremskaffe et fleksibelt, ensartet format for å utveksle datamaskinbearbeidede
genealogiopplysninger. Mormonerbevegelsen har hovedsete i Salt Lake City i USA.
GEDCOM-filer er tekstfiler som er laget i henhold til dette formatet. Formatet har gjennomgått
flere revisjoner gjennom årene og Ane benytter seg av versjon 5.5 (fra januar 1996) av
formatbeskrivelsen sammen med noen utvidelser foreslått i «kladdeutgave» (draft) versjon
5.5.1 (fra okt. 1999).

Begrensninger og forskjeller
Ane er i utgangspunktet er laget for små og mellomstore slektstrær, men det er ikke lagt inn
noen eksakt begrensninger på størrelsen av slektstrærne. Antallet personer og familier som
kan lagres i Ane vil kunne variere, og er blant annet avhengig av hvor mye «gjenbruk» av
navn og adresser som Ane klarer å få til. Ane er testet med en GEDCOM-fil som inneholdt vel
11 000 personer uten at det førte til noen problemer.
Tolkningen og bruken av noen detaljer i GEDCOM-standarden ser ut til å være litt forskjellig i
de forskjellige slektsprogrammer, selv om grunnelementene er like. Dette kan i blant føre til at
du allikevel ikke klarer å transportere alle opplysningene du har lagret fra et slektsprogram til
et annet.
At slektsprogramprodusenter tillates å definere sine egne nøkkelord og kombinasjoner av
nøkkelord i GEDCOM gjør dessverre at standarden blir mindre attraktiv, da man fort får
«dialekter» og spesialtolkinger for hvert enkelt slektsprogram slik at det blir enda vanskeligere
å skifte eller alternere mellom plattformer.

Farsnavn
Bruken av patronymer var vanlig i Norge helt fram til tidlig på 1900-tallet da vi fikk en ny
navnelov. Skikken var vanlig i hele Norden og er fortsatt i bruk i Island og gikk ut på å fortelle
hvem faren var ved å benytte hans navn foran endinga «datter» eller «sønn». På denne
måten var det enkelt å fastslå farskapet. Det vi i våre dager tenker på som etternavn var ofte
navnet på en plass eller en gård og var brukt i navnet nærmest som ei adresse. Byttet en
bopel så skiftet en også «etternavn».
I noen slekter har riktignok etternavn vært benyttet i flere hundre år. Disse er som oftest navn
av utenlandsk opprinnelse.
GEDCOM-formatet benytter ikke patronymer. Ane genererer patronymet på grunnlag av
farens navn (dersom han er kjent). Det er mulig å spesifisere hvilken ending (sønn, son, sen,
dtr, datter osv.) du ønsker at Ane skal benytte. I tillegg til dette kan du alltid overstyre dette
valget ved å angi patronymet i hakeparenteser (<....>) foran eller i stedet for det
automatgenererte «etternavnet». På nettsiden http://www.familysearch.org benytter
mormonerne i blant hakeparenteser for å indikere et patronym. Spesifikasjon av farsnavn vil
bli forklart i mer detalj senere.
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Åpningsbilde

Når programmet startes vises et tomt skjermbilde og det er mulig å begynne å legge inn
opplysninger om den aller første personen. Du kan også hente inn slektsdata som er lagret på
GEDCOM-format, enten av Ane eller et annet verktøy for slektsgranskere. Ane virker på
samme måte som en tekstbehandler: tekst hentes inn, du gjør noe for til slutt å lagre teksten
tilbake på disken. Alt du ikke ber om at skal lagres, blir ikke tatt vare på. Det er derfor trygt å
leke seg med Ane og prøve ut nye ting. Så lenge du ikke lagrer har du ikke gjort noe galt.

Innlesing av GEDCOM fil
For å lese inn ei allerede eksisterende GEDCOM fil, velges menyen Arkiv øverst til venstre i
skjermbildet. Du får da opp en undermeny og velger Åpne GEDCOM-fil.

Når du har valgt Åpne GEDCOM fil vil du få opp et nytt skjermbilde som viser alle tilgjengelige
GEDCOM-filer (alle filer med navn som slutter på .GED).
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Når alle opplysningene er lest inn får du opp ett eller flere skjermbilder (mer om dette senere).
Hovedbildet kan se slik ut:
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Elementene i hovedbildet

Øverste linje i skjermbildet viser navn på slektsfila (her Kvakkmcduck.ged). Neste linje viser menyalternativer. Hvert av
menyalternativene har ett eller flere underalternativer som vil
beskrives i detalj senere. Den tredje linja inneholder knapper
man kan trykke på (klikke på) for å sette i gang en
forhåndsbestemt operasjon (som for eksempel å lagre alle
opplysningene i slektstreet). For å lukke/avslutte programmet
klikker man på X-en øverst til høyre i skjermbildet: .
Hovedskjermbildet viser vanligvis en hel familie - mann,
kvinne og barn, og det er mulig å legge inn andre
opplysninger som kart, bilder, kilder og notater som gjelder
hele familien, bare kvinnen eller bare mannen i det samme
skjermbildet.
For å endre opplysninger om eventuelle barn, må man åpne
skjermbildet for hvert enkelt barn (og dette barnets familie).
Dette kan gjøres ved å dobbeltklikke på linja (eller høyreklikke
linja og deretter velge Vis) som viser det aktuelle barnet.

Avslutt =
Hvis du trykker -knappen
øverst til høyre i et
skjermbilde, lukkes/avsluttes
skjermbildet. Gjør du det
samme i hovedskjermbildet
avsluttes også Ane.
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Feltene for prefiks, suffiks og telefonnummer kan fjernes via
kommandoer i Vis menyen. Se under Menykommandoer.
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Familiepanel
Utseende på familiepanelet er beholdt fra første
versjon av Ane, men det er ikke lenger mulig å trykke
på knappene. Øverste del av panelet viser resultatet
av en eller flere familiehendelser. Ane gjenkjenner spesielt fire
familiehendelser: Vielse og Skilsmisse samt Sambo med og
Sambo-opphør. Alle hendelsene kan tidfestes, og start/slutttidspunktet for ekteskap/samboskap vises når disse er kjent.
For å definere familiehendelser benyttes den øverste knappen
med utropstegn.
Det finnes egne knapper i hovedskjermbildet for å
definere barn, foreldre og maker. Så lenge ingen
foreldre er definert for personen(e) vises symbolet til
venstre. Klikker en da på knappen, kommer det opp et
skjermbilde hvor man kan fylle inn opplysninger om foreldre.
Dersom knappen vises med symbolet til venstre, betyr
dette at personen har foreldre definert, og ved å klikke
på knappen vises skjermbildet for foreldrene. De to
knappene med symbolene til venstre er for å definere
hhv. en datter eller en sønn. Ved å klikke på en av
disse kommer det opp et skjermbilde hvor du kan
legge inn opplysninger om det aktuelle barnet.

Notater om familien

Den nest nederste delen av skjermbildet er for notater om
familien. Teksten her kan skrives ut sammen med annen
familieinformasjon ved valg av familieutskrift eller utskrift av
aner. Teksten kan også klippes ut eller limes inn på samme
måte som forklart under Menyfunksjoner tilgjengelige ved
høyreklikking i området for personopplysninger. Alle avsnitt
som begynner med to bindestreker (minustegn) oppfattes som
en kommentar og vil normalt ikke være med på utskrifter.

Familiens barn
Nederste del av hovedbildet inneholder ei liste over familiens
barn. Feltet over denne lista er ment for notater om familien.
Mellom disse to feltene er det ei grå linje. Hvis du fører
musepekeren over denne linja vil markøren endre seg til to
parallelle linjer med pil over og under. Når markøren viser
dette symbolet, kan du trykke på venstre musetast, og mens
du holder den nede kan du flytte skillelinja mellom disse to
områdene opp eller ned, slik at du kan gi mer plass til det ene
eller andre feltet. På tilsvarende måte kan du ta tak i nederste
linje i skjermbildet og øke eller minske størrelsen av
skjermbildet.
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Knapper

Under menylinja øverst til venstre i hovedskjermbildet er det
en knapperad som vil endre utseende etter hvert som «noe»
skjer. Disse knappene er hurtigknapper som gir rask tilgang på
enkelte funksjoner ved å klikke på de enkelte knappene. Ved
å føre markøren over de aktuelle knappene, vil du få et
lite hint om hva knappen skal brukes til.
Lagring
Lengst til venstre i knapperaden er en knapp som viser
en diskett. Denne disketten er i utgangspunktet blå. Hvis
disketten blir rød betyr dette at det er gjort endringer og
det er mulig å trykke (klikke) på disketten for å lagre
endringene på fil.
I stedet for å bruke knappen, kan du taste Ctrl og S
(samtidig). Så lenge knappen er en blå diskett er det
ikke behov for å lagre. Om du allikevel ønsker å lagre, kan du
gå inn i Arkiv-menyen og velge Lagre GEDCOM fil.
Tilbake til forrige viste person eller familie. Dersom du ikke
husker hvem som var på skjermbildet, kan du føre musepekeren over knappen. Da vil du få opp navnet på hvem som
ble vist i forrige skjermbilde. Knappen blir grå om det ikke er
flere personer/familier.
Bytt plass – Personene til høyre og venstre i skjermbildet
bytter side.
Familiehendelser
Klikker du på denne knappen, får du opp en dialogboks som
gjør det mulig å velge en hendelse som skal gjelde familieenheten. En slik hendelse kan for eksempel være en vielse.
Mer om hendelser senere.
Kildehenvisninger til opplysninger om familien – Knappen
viser ryggen til tre arkivpermer så lenge ingen kilder er
referert. Et notat-ark indikerer derimot en referanse til en eller
flere kilder. Klikk på knappen for å komme til et skjermbilde
hvor du kan bla gjennom kildehenvisningene. Knappen kan
også benyttes for å legge inn nye henvisninger.
Familiefoto. Så lenge det ikke er noen familiebilder lagret,
vises knappen som et gult fotoapparat. Har du lagt inn ett
eller flere familiebilder, vises knappen som en landskapsbilde
.
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Menykommandoer

I menyen er det fire menygrupper: Arkiv, Ny, Vis og
Vedlikehold. Hver av menygruppene inneholder flere
kommandoer.

Arkiv
Menyen er for å lese inn slektsdata og for å lagre endringer.·

• For å lagre fila under samme navn som ble brukt sist,
velger du Lagre GEDCOM fil. Du kan også trykke Ctrl og S
(samtidig) uten å gå inn i menyen.

• Ved å velge Lagre som .. kan du lagre fila under nytt navn
og/eller på et nytt sted. Etter at du har valgt Lagre som vil
Lagre GEDCOM fil benytte den nye lagringsplassen.

• For å hente inn tilleggsopplysninger fra ei annen
GEDCOM-fil velger du Importer GEDCOM fil.
Merk. Selv om samme person befinner seg i begge
datasett når du importerer ei fil, vil Ane opprette en ny
person, som kan være identisk med den allerede
eksisterende. Personer, familier, kilder etc. som er brukt i
den importerte fila vil få nye numre.

Ny person
Lager en ny person (mann eller kvinne) som ikke er knyttet til
noen familie (enda).

Ny make
Lager en ny person og knytter denne opp som make (kone/
mann) til den viste hovedpersonen. Denne funksjonen kan
lengre
også utføres ved å trykke på den røde trekanten
ned i skjermbildet.
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Vis
Flere skjermbilder kan slås av eller på fra denne menyen. Hvis
det står en hake til venstre i menyen, betyr dette at
skjermbildet er «på», dvs. at det skal vises. At skjermbildet
allikevel ikke er synlig kan ha flere grunner. Det kan f.eks.
være skjult bak et annet skjermbilde. Skulle dette være tilfelle,
så slå først av visningen for deretter slå den på igjen. Da vil
skjermbildet i de aller fleste tilfelle komme til syne. Du kan
også trykke tastene «Ctrl» og «Pil opp» (skifttasten for store
bokstaver) samtidig, en eller flere ganger. Da skifter Ane fokus
fra ett skjermbilde til neste.
Ved ønske om visning av familiegren kan det også være at det
ikke er noen gren å vise. Feilmeldingsskjermbildet vises
vanligvis ikke hvis det ikke er noen meldinger.
Menyen gir deg også en mulighet til å slå på/av visning av
dato for seneste endring av person- eller familieopplysninger.
Tiden som vises er UTC (Universal Time Code) - det som
tidligere ble kalt GMT.

Vedlikehold
De forskjellige vedlikeholdsskjermbildene,
kart, bilder, kilder osv. vil bli forklart senere.
På samme måten som i Vis menyen
indikerer en hake til venstre i menyen at
skjermbildet er «på».
Ane kan lese, vise og lagre datoer i noen
få, forhåndsdefinerte formater og du kan
velge forskjellige formater for lagring og for
visning av dato. Datoformatene og
skjermbildet for å velge datoformat vil bli
beskrevet senere.
Ane har også andre konfigurasjonsdata
som vil bli beskrevet senere.
Du kan velge Ane som foretrukket
GEDCOM-verktøy. Dette betyr at hvis du har gjort dette og
deretter dobbeltklikker på ei slektsfil av typen .GED, så vil Ane
startes automatisk og slektsfila leses inn. Menyvalget er ikke
tilgjengelig dersom Ane allerede er foretrukket GEDCOMverktøy og valget vises da i grått.
Dette alternativet virker heller ikke i Ane 2.0 sammen med
Windows 7. Som nevnt tidligere
trenger Ane å bli kjørt som et
Det følgende programmet fra en ukjent utgiver trenger din
«Administrator» program, og
tillatelse for å foreta endringer på denne datamaskinen.
dette får man kun til ved å
Programnavn: Ane.exe
høyreklikke på Ane og deretter
velge Kjør som Administrator
Utgiver:
Ukjent
fra menyen som vises. Du vil
Filopprinnelse: Harddisken på denne datamaskinen
deretter få opp ei melding som
sier noe i nærheten av det som
vises i ruta til høyre.
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Personopplysninger
Fornavn
Farsnavn (PS: feltet kan ikke
fylles ut), kjønn
Etternavn (se anmerkning 1)
Adresse

Fødested og fødselsdato
Siste adresse og dødsdato.
Opplysninger/notater om
personen (se anmerkning 2)

Knapp for å definere make.

Knapper for personhendelse,
kilde og bilde. Endringstidspunkt. Individnummer (8)

Anmerkning 1: For alle personer med kjente fedre beregnes
et patronym (farsnavn). Dette kommer normalt til syne i feltet
mellom for- og etternavn. Du kan overstyre automatvalget ved
å skrive inn patronymet i parenteser foran etternavnet for
eksempel som <Hansen> eller <Olsdtr>. Bare
automatgenererte farsnavn kan fjernes fra utskrifter.
Anmerkning 2: Alle avsnitt i notatvinduene som begynner
med to bindestreker (minustegn) oppfattes som en kommentar
og kan velges bort ved utskrifter., selv om andre notater
skrives ut.

Personknapper
Partner. De røde trekantene benyttes for å definere nye
partnere. Har personen allerede en eller flere maker, vil det
grønne trekanter. Vis neste
også vises en eller flere
partner , vis forrige partner , definer en ny partner .
Hvis den nye maken allerede er i personlista, kan du markere
personen der og dra han/henne over til familieopplysningene
og så slippe. Det blir da inngått et nytt partnerskap.
En annen mulighet er å kopiere linja fra personlista (Klikk og
trykk Ctrl-C eller høyreklikk og velg Kopier) og deretter lime
denne inn i familieopplysningene (Klikk på familieopplysningene og trykk Ctrl-V eller høyreklikk og velg Lim inn).
Også da blir det inngått et nytt partnerskap. Om partnerne er
gifte eller samboere, kan dette legges inn ved å definere
familiehendelsen Vielse eller Sambo med.
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Ny partner =
Forrige partner =
Neste partner =

Kart. Definer kart og/eller gårdsnummer/bruksnummer . Vis
kart eller legg til nye kart . Kartknappen er ikke tilgjengelig
før det er lagt inn ei adresse i adressefeltet.
Kildehenvisninger til opplysninger om personen – Knappen
viser tre arkivpermer så lenge som ingen kilder er lagret. Et
notat indikerer referanse til en eller flere kilder. Klikk på
knappen for å komme til et skjermbilde hvor du kan bla
gjennom kildehenvisningene. Knappen kan også benyttes for
å legge inn nye henvisninger.
Personfoto. Så lenge det ikke er noen bilder lagret, vises
knappen som et fotoapparat. Har du lagt inn ett eller flere
bilder, vises knappen som et landskapsbilde.

Menyfunksjoner tilgjengelige ved høyreklikking i området
for personopplysninger
Ved klikking med høyre musetast i området for personopplysninger får du opp en meny med flere alternativer. Ikke
alle alternativene er tilgjengelige til en hver tid. Utvalget vil
være avhengig av hvor i skjermbildet du klikker og av hva som
befinner seg i utklippstavla. Alle funksjonene i menyen er også
tilgjengelige som tastetrykk.
•

- Klipp ut er kun tilgjengelig i tekstfelt
hvor en del eller hele teksten er markert (sort eller blått).
Velger du dette alternativet vil det markerte området bli
fjernet fra tekstfeltet og lagt i utklippstavla.

•

- Kopier ligner Klipp ut, men fjerner ikke
den markerte teksten. Den bare kopierer teksten til
utklippstavla. Hvis ingen del av teksten er markert kopieres
hele (all) teksten.

•

- Denne funksjonen er både avhengig av
hva som ligger i utklippstavla og hvor du klikker blant
personopplysningene. Lim inn fjerner ikke innholdet av
utklippstavla, så det er mulig å lime den samme
opplysningen inn flere steder.
Dersom det ligger tekst i utklippstavla kan du lime
denne inn i et tekstfelt. Teksten blir limt inn der hvor
skrivemarkøren står. Er (en del av) teksten markert vil den
bli erstattet av innholdet av utklippstavla.

•

- Slett virker bare på tekstfelt og bare på
den delen av teksten som er markert.

•

- Velg alt virker bare på tekstfelt og
sørger for at hele tekstfeltet blir markert.
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Hvis det ligger ei kartfil i utklippstavla kan denne limes
inn i et av adressefeltene til personen og dermed bli
lagt til som et kart for den valgte adressa. Når du limer
inn et kart vil du få opp et skjermbilde hvor du kan fylle
ut flere opplysninger om adressa (lokasjonen).

Er det ei bildefil i utklippstavla vil denne kunne limes
inn som et tillegg til personens bildegalleri. Når du
limer inn et bilde vil du få opp et skjermbilde hvor du
kan legge inn en tittel på bildet.

Består utklippstavla av en kilde vil denne bli limt inn
som en ny kildereferanse for personen. Når du limer
inn en kildereferanse vil du få en kvittering for at
jobben er gjort.

Er det kopiert en person til utklippstavla vil han eller
hun kunne limes inn i hovedskjermbildet som barnet til
den viste familien eller som en ny make til en av
partnerne.
Liste over familiens barn
I den nederste delen av skjermbildet er alle familiens barn oppramset. Dersom et «nytt» barn
allerede er definert i personlista, kan du markere barnet der og så dra han/henne til lista over
barn og slippe barnet der. Du kan også kopiere personen fra personlista til utklippstavla og
deretter lime personen inn i lista over barn.
Hvis du høyreklikker en person på lista, vil du få opp en meny. De to nederste alternativene
gjør at du kan endre rekkefølgen på barna. Har du feilaktig lagt inn en person som barn i
familien, kan du fjerne personen ved å høyreklikke og velge menyalternativet Fjern fra familie.
Alternativt kan du klikke på personen og trykke tasten Del (Delete). Personen fjernes fra
familien, men fortsetter å eksistere i personlista. Ønsker du å fjerne personen helt, må du gjøre
dette i personlista.
Du kan komme til et barns familie ved å dobbeltklikke på barnet eller ved å høyreklikke barnet
og deretter velge Vis i menyen som kommer opp.
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Familieopplysninger
• Boksene Ugift/Barnløs, Barn med, Sambo med og Gift med
styrer seg selv basert på definerte hendelser (eller mangel på
sådanne) og om det er felles barn.

• Bryllupsdag. Dagen for vielse legges inn som en familiehendelse.
Alternativt kan man legge inn dagen/året et samboskap startet.

• Knappen

benyttes for å definere en persons foreldre. Når

. Hvis man da klikker på
foreldre er lagt inn vises knappen som
knappen vises foreldrene og deres familie.

• Knappene

og
benyttes for å legge inn henholdsvis en ny
sønn eller ei ny datter.

Feltet nederst til høyre i blant familieopplysningene er en familieidentifikator. I eksempelet er dette familie nr. 2 (F2).

Menyfunksjoner tilgjengelige ved høyreklikking i området for
familieopplysninger
Ved klikking med høyre musetast i området for familieopplysninger
får du opp en meny med flere alternativer. Ikke alle alternativene er
tilgjengelige til en hver tid.
•

- Dette valget bringer deg videre til
en meny for utskrift av familiens etterkommere.

•

- Dette alternativet er bare tilgjengelig så
lenge som familien ikke har barn. Ønsker du å fjerne
bindinga mellom to personer som har barn, må du først
løsrive barna fra familien. Da først kan du fjerne bindinga
mellom familiens hovedpersoner.

Def. foreldre =
Vis foreldre =
Ny datter =
Ny sønn =

•

- Ber du om å eksportere
etterkommere blir du først spurt om filnavn hvor eksporten skal lagres. Ane lager så ei ny
GED-fil som inneholder kun opplysninger om familiens hovedpersoner og etterkommere.
GED-fila kan i ettertid leses inn i Ane eller et annet slektsprogram.

•

- Her blir du også spurt om filnavn hvor eksporten skal lagres. Ane vil
lage ei ny GED-fil som inneholder hans aner. GED-fila kan i ettertid leses inn i Ane eller et
annet slektsprogram.

•

- Også her blir du spurt om filnavn hvor eksporten skal lagres. Ane
vil lage ei ny GED-fil som inneholder hennes aner. GED-fila kan i ettertid leses inn i Ane
eller et annet slektsprogram.

•

- Hva som skjer når du velger Lim inn er avhengig av hva
som ligger i utklippstavla og hvor i familieopplysningene du høyreklikker. Du kan lime inn
personer (som nye partnere), bilder eller kildehenvisninger. På samme måte som når du
limer inn personopplysninger (se Menyfunksjoner
tilgjengelige ved høyreklikking i området for
personopplysninger) vil du også her få opp et kvitteringsbilde. Du kan også lime inn tekst til “bryllupsdag”.
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Personliste

Personlista inneholder alle personer. I utgangspunktet vises personene i den rekkefølgen som
de ble lagt inn, men ved å klikke på toppen av en kolonne (i tittelfeltet), kan du sortere lista på
det du synes er viktig i øyeblikket. Klikker du en gang til på samme sted snus sorteringsrekkefølgen. Hvis du dobbeltklikker en person (eller høyreklikker og velger Vis), vil denne
personen bli vist i hovedskjermbildet. Lengst ned i lista vises ei grå linje med et noe lysere felt.
Dette indikerer hvilken kolonne som sist ble sortert. Ved å plassere skrivemarkøren i dette
feltet, blir feltet hvitt og du kan skrive inn tekst som Ane søker på.
I menyen i hovedskjermbildet (Vedlikehold => Andre konfigurasjonsdata) er det mulig å velge
om dobbel a skal sorteres som å.
Både høyde og bredde på skjermbildet kan justeres ved å klikke i nederste høyre hjørne og
holde musetasten nede mens du beveger musa.
Bredda på de forskjellige kolonnene kan endres ved å peke på skillemerkene i tittelfeltet, holde
venstre musetast nede samtidig som du drar mot venstre eller høyre. For å få best mulig
tilpasning til innholdet av kolonnen kan du dobbeltklikke på skillemerket. (Ved skjulte kolonner
kan dette gi noen rare effekter.)
Ane vil huske både plassering av skjermbilde og kolonnebredder, slik at endringene også er
aktive neste gang du starter Ane.
Oppe til venstre i skjermbildet er det ei linje med menyvalg som er forklart nedenfor. I tillegg
kan du klikke på en person med høyre musetast og få opp en meny med valgmuligheter. Også
disse er forklart nedenfor.
i øverste høyre hjørne og kan både åpnes og
Skjermbildet kan lukkes ved å trykke på
lukkes fra et menyvalg i hovedskjermbildet (Vis => Personliste). Dersom skjermbildet er lukket
når du avslutter Ane, vil det også være lukket neste gang du åpner ei slektsfil i Ane.
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Menyvalg
Utskrift
Detaljer om hvordan utskriftene skal se ut bestemmes i et
annet skjermbilde som forklares separat. Menyen gjør det
mulig å skrive ut opplysninger om alle personer eller alle
familier. Det er også mulig å lage tilsvarende utskrifter for
en utvalgt del av personene ved å markere en eller flere
personer. Se egen omtale om markering. De utvalgte
(markerte) personene kan også lagres i en ny GEDCOMfil (eksporteres).

Forskjellig
•

- Gi nye identifikasjonsnumre (fra 1) til alle
personer og komprimer id-området (fjern huller i
nummersekvensen).

•

- Gi nye identifikasjonsnumre til valgte
personer. En dialogboks blir åpnet, og du kan bestemme starten på
ny nummersekvens. Kun ubrukte id-numre (huller i
nummersekvensen) blir tilordnet ny verdi.

•

- Slå av/på visning av markørbokser i personlista

•

- Slå av/på kolonne for visning av farsnavn.

•

- Slå av/på visning av kolonne for adresse til fødested.

•

- Slå av/på visning av «siste kjente adresse»

•

- Slå på/av egen kolonne for visning av anetavlenummer. Se egen
kommando (under Høyreklikk en person) for å beregne
anetavlenummer.

Markér
Menyvalget Markér er kun tilgjengelig når markørbokser vises.
- Markerer alle anene til den valgte

•
personen.

- Markerer alle anene og alle anenes

•
barn.
•

- Markerer valgt persons etterkommere.

•

- Markerer valgt persons etterkommere og
disses partnere.

•

- Markerer valgt persons nærmeste familie. Det er ett valg for å
markere foreldre og søsken og ett valg for å markere partner og barn.

•

- Slå av alle markeringer.

•

- Snu (invertere) alle markeringer.
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P.S. Du kan slå av og på markering for hver enkelt person i lista ved å klikke på
markeringsboksen.

Høyreklikk av en person
Når du høyreklikker en person i personlista får du opp
en meny som gir flere muligheter.
•

Kopier den valgte personen til
utklippstavla. Derfra kan personen limes inn som
partner eller barn i hovedskjermbildet. Det er også
mulig å kopiere den valgte personen ved å trykke
tastene Ctrl og C (samtidig).

•

Slett den valgte personen. Kommandoen er ikke tillatt dersom personen er
medlem av en familie, enten det er som barn av noen eller som noens partner eller
foreldre. Før du sletter en person må du derfor løsrive personen fra alle familiebindinger.
Dette gjøres i hovedskjermbildet.

•

Vis den valgte personen i hovedskjermbildet. Dette kan du også gjøre ved å
dobbeltklikke personen.

•

Markeringskommandoene er de samme som beskrevet ovenfor.

•

Kommandoen Beregn anetavlenummer tar utgangspunkt i
personen du velger (høyreklikker på). Denne personen får anetavlenummer 1.
Anetavlenumrene er slik at en persons far har et anetavlenummer som er dobbelt så stort
som avkommet. Personens mor får et anenummer som er ett høyere enn farens. Hvis man
i utgangspunktet ikke viser kolonnen for anetavlenummer, vil Ane sørge for dette.
Beregningen kan ta noe tid.

Eksempel på anetavlenummer

I eksemplet over er det beregnet anenummer for Dole
Duck. Ut fra numrene kan vi lese at Della er mor til Dole,
at Lillegull er mor til Della og at Myra er mor til Lillegull og dermed Doles oldemor.
I blant, når anetrærne blir store og består av mange
generasjoner, skjer det at noen personer spiller flere
roller (innehar flere plasser) i anetreet (anesammenfall).
Det vil bli beregnet et anetavlenummer for hver enkelt

Side 20

Anetavlenummer
fra..till
Generasjon 0:
1..1
Generasjon 1 (foreldre):
2..3
Generasjon 2 (besteforeldre):
4..7
Generasjon 3 (oldeforeldre):
8..15
Generasjon 4:
16..31
Generasjon 5:
32..63
Generasjon 6:
64..127
Generasjon 7:
128..255
Generasjon 8:
256..511
Generasjon 9:
512..1023
Generasjon 10:
1024..2047
Generasjon 11:
2048..4095
Generasjon 12:
4096..8191
Generasjon 13:
8192..16383
Generasjon 14:
16384..32767
Generasjon 15:
32768..65535
Generasjon 16:
65536..131071
Generasjon 17:
131072..262143
Generasjon 18:
262144..524287
Generasjon 19:
524288..1048575

plass en person innehar.
Som et lite apropos til anesammenfall og tabellen over anetavlenummer: Hvis en generasjon
er ca. 35 år, så tilsvarer 19 generasjoner ca. 665 år - det vil si tilbake til tida rundt svartedauen
(som var i 1349). Nitten generasjoner tilbake har vi over en halv million aner. Man tror at bare
ca. 140 000 mennesker overlevde svartedauen i Norge - altså færre enn det antall aner vi har
på omtrent samme tidspunkt. Først på 1500-tallet tror man at antall innbyggere i Norge
passerte 150 000.

Personliste med markeringsbokser
Menyvalget Forskjellig => Vis markørbokser slår på/av visning av markørbokser til venstre i
skjermbildet.

Klikker du på en av disse markørboksene
vil utseende veksle mellom en firkantet
boks med eller uten hake. Når firkanten er
med hake er personen markert.
Det finnes flere menyvalg som slår på eller
av markering av en gruppe personer, både
i menyen øverst i skjermbildet og i menyen
som kommer opp ved å høyreklikke en
person. Det finnes også flere menyvalg om
hva som kan gjøres med de markerte
personene.
Her er et lite eksempel som først har slått
av visning for patronymer, fødested og adresse og slått på visning for markørbokser. Deretter
er Dole Duck høyreklikket og kommandoen Markér aner er utført.
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Familieliste

Familielista viser alle par som er lagret og har en kolonne for familie-id (familienummer), en
kolonne for mannen og en kolonne for «kona» i forholdet - selv om paret verken er gift eller
samboere. Her er navnene skrevet som Etternavn, Fornavn. Som i personlista vil et klikk på
toppen av kolonna sortere innholdet. Det er også mulig å endre bredden på kolonnene og
størrelsen på vinduet. I det lysegrå feltet lengst nede i skjermbildet kan du søke etter et navn
eller id.

Menykommandoer
•

Skriv ut familieliste - Kun en utskrift er tilgjengelig fra
familielista og det er naturlig nok en utskrift av ei
familieliste. Kommandoen åpner et eget vindu hvor det er
mulig å spesifisere utskriften nærmere.

•

- Gir nye identifikasjonsnumre til alle
familieidentifikatoer sørger for en fortløpende
nummersekvens fra en og opp til antall familieenheter.

•

- Gir nye identifikasjonsnumre til
valgte personer. En dialogboks blir åpnet, og du kan
bestemme starten på ny nummersekvens. Kun ubrukte idnumre (huller i nummersekvensen) blir tilordnet ny verdi.
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Familiegren
Visning av familiegren kan slås av/på ved hjelp av en menykommando i hovedbildet. Hver av
partnerne vil kunne ha sitt eget vindu som viser en gren av anene for den aktuelle personen.
Det vises ikke noe fullt anetre, kun en utvalgt gren av anene, men den gir allikevel en god
oversikt over familien. Størrelsen på skjermbildene kan justeres ved å klikke i nederste høyre
hjørne og holde venstre musetast nede mens du beveger musa.

I vinduene for familiegren er det små, firkantede bokser som det enten står pluss eller minus i,
eller . Tykker du på
så vises også de underliggende slektsledd, og trykker du på
så
skjer det motsatte.

Dobbeltklikker du på en person eller familie i familiegrenvinduet, vises denne personen/
familien i hovedskjermbildet. Du kan også høyreklikke familien/personen og få opp en meny for
deretter å velge alternativet

eller

.

Menyen som kommer opp har også valg for å eksportere data og for utskrift, men disse
valgene er gjort utilgjengelige fra dette skjermbildet. Utskriftene og eksporten av data er
imidlertid tilgjengelige fra andre skjermbilder (personlista og hovedskjermbildet).
Skjermbildene kan lukkes ved å trykke på
i øverste høyre hjørne eller åpnes og lukkes fra
menyvalg i hovedskjermbildet (Vis => Familiegren og Vis => Makes familiegren). Dersom
skjermbildene er lukket når du avslutter Ane, vil de også være lukket neste gang du åpner Ane.
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Anetre
Visning av anetre kan slås av/på ved hjelp av en menykommando i hovedbildet. Hver av
partnerne vil ha mulighet til å ha et vindu med sitt eget anetre.

Anetreet viser fire generasjoner inklusive hovedpersonen (proband). Dersom flere
til høyre i skjermbildet. Ved å føre
generasjoner er tilgjengelige så vises dette med
skjermpekeren over et navn vil du få fram slektsforholdet mellom probanden og den aktuelle
personen. Du kan dobbeltklikke navnene i skjermbildet og få disse opp som ny hovedperson i
til høyre i skjermbildet og gå en generasjon
hovedskjermbildet. Du kan også klikke på
tilbake i tid, slik at hovedskjermbildet da vil vise probandens foreldre (og søsken).
Det kan virke litt forvirrende at dersom man velger en ny fremvisning med utgangspunkt i
anetreet til den som var make i hovedskjermbildet, så vil det nye hovedskjermbildet vise denne
greina som hovedgrein og skjermbildene for familiegren og anetre vil «bytte side».
Skjermbildene kan lukkes ved å trykke på
i øverste høyre hjørne eller åpnes og lukkes fra
menyvalg i hovedskjermbildet (Vis => Anetre og Vis => Makes anetre). Dersom skjermbildene
er lukket når du avslutter Ane, vil de også være lukket neste gang du åpner Ane.
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Konfigurering av hendelser og egenskaper
I hovedskjermbildet er det en menykommando som gir en oversikt over
hvilke hendelser og egenskaper som er forhåndsdefinerte i Ane.
Kommandoen finnes under Vedlikehold og heter Konfigurer hendelser
og egenskaper og åpner et skjermbilde som inneholder en oppramsing
av de forhåndsdefinerte hendelsene/egenskapene. Hendelser og
egenskaper er inndelt i fem grupper:

Familiehendelser
Familiehendelser er hendelser som er knyttet til foreldreparet i familien og omfatter hendelser
som er forhåndsdefinert i GEDCOM versjon 5.5. Disse har alle en egen GEDCOM kode. Anes
norske oversettelse er skrevet i kursiv, mens GEDCOM-koden er skrevet i parentes
Familiehendelsene er
Ektepakt (MARC)
Ekteskapsannullering (ANUL)

Inngåelse av ekteskapskontrakt med gjensidig avtale om
eiendomsrett og arverett.
Annullering av et ikke rettsgyldig ekteskap.

Ekteskapsavtale/Særeie (MARS)

Ektepakt. Avtale om spesielle forhold i ekteskapet.

Ekteskapslisens (MARL)
Folketelling (CENS)

Skilsmisse (DIV)
Skilsmissesøknad (DIVF)

Offentlig tillatelse for å inngå ekteskap.
Familien er med i en kommunal, regional eller
landsdekkende folketelling.
Bekjentgjøring om at to personer akter å inngå ekteskap.
Offentlig kunngjøring om planlagt fremtidig vielse (f. eks. fra
prekestolen).
Ekteskapet er avsluttet.
Søknad om oppløsing av ekteskap.

Vielse (MARR)

Inngåelse av borgelig eller kirkelig ekteskap/partnerskap.

Forlovelse (ENGA)
Lysning (MARB)

Mrk: Familieendelsene Vielse og Skilsmisse håndteres spesielt i Ane.
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Individhendelser
Individhendelser er hendelser som er knyttet til den enkelte person og omfatter hendelser som
er forhåndsdefinert i GEDCOM versjon 5.5. Disse har alle en egen GEDCOM kode. Anes
norske oversettelse er skrevet i kursiv, mens GEDCOM-koden er skrevet i parentes.
Individhendelsene er
Adoptert (ADOP)
Altergang (FCOM)
Bar Mitzvah (BARM)
Bas Mitzvah (BASM)
Borgerskap (NATU)
Dåp (BAPM)
Dåpsdag (CHR)

Død (DEAT)
Emigrasjon (EMIG)
Folketelling (CENS)
Fødsel (BIRT)
Gravlagt (BURI)
Immigrasjon (IMMI)
Konfirmasjon (CONF)
Kremasjon (CREM)

Ordinasjon (ORDN)
Pensjonert (RETI)
Testamentbekreftelse (PROB)
Testamente (WILL)
Uteksaminert (GRAD)
Velsignelse (BLES)
Voksendåp (CHRA)

Etablering av foreldremyndighet ovenfor barn som ikke har
biologisk tilknytning.
Brukt om første gangs deltagelse i nattverden.
Jødisk seremoni for guttebarn ved 13-års alder.
Jødisk seremoni for jentebarn ved 12-års alder.
Tidspunkt når man oppnår nytt statsborgerskap.
En dåpshandling - vanligvis ikke benyttet for vanlig barnedåp. Se
også Dåpsdag og Voksendåp).
Angir den dagen en person ble døpt i den kristne tro. Kan også
benyttes for hjemmedåp (se også Hjemmedåp og Stadfesting).
For ikke-religiøst tilknyttet (konfesjonsløs) navngivingsdag se
Navnefest.
Dato og sted hvor livet tok slutt.
Dato og sted for utvandring til et annet land. Se også
Immigrasjon.
Personen er med i en kommunal, regional eller landsdekkende
folketelling (er også en familiehendelse)
Fødselsdag.
Angir tid og sted for en persons begravelse. Se også Kremasjon
og Jordfesting.
Dato og sted for innvandring til et annet land. Se også
Emigrasjon.
Opprinnelig brukt som en kristen bekrefting av dåpsløftet, men
senere også benyttet for borgelig konfirmasjon.
Likbrenning. En handling hvor den døde blir brent til aske i stedet
for å bli gravlagt. Se også Askespredning, Urnenedsettelse,
Gravlagt og Jordfesting.
Er generelt knyttet til en religiøs forordning.
Tidspunkt hvor personen gikk over i pensjonistenes rekker.
En rettslig bekreftelse av et testamentes gyldighet.
Tid og sted for underskriving av et testamente og som gjør dette
gyldig.
Ferdigstillelse av en utdanning.
En religiøs handling for å gi en person himmelsk beskyttelse.
Også brukt ved navngiving.
Angir en religiøs dåpshandling utført i voksen alder. Se også Dåp
og Dåpsdag.

Mrk: Individhendelsene Fødsel og Død håndteres spesielt i Ane.

Individegenskaper
Individegenskaper er egenskaper som er knyttet til den enkelte person og omfatter
egenskaper som er forhåndsdefinert i GEDCOM versjon 5.5. Disse har alle en egen GEDCOM
kode. Anes norske oversettelse er skrevet i kursiv, mens GEDCOM-koden er skrevet i
parentes. Individegenskapene er
Barneantall (NCHI)
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Antall barn.

Bosted (RESI)
Eiendomsbesittelse (PROP)
Giftemålsantall (NMR)
Gruppetilhørighet (CAST)
Identifikasjonskode (IDNO)
Kallenavn (NICK)
Nasjonalitet (NATI)
Yrke (OCCU)
Personbeskrivelse (DSCR)
Religion (RELI)
Tittel (TITL)
Trygdenummer USA (SSN)
Utdannelse (EDUC)

Bostedsadresse for en kortere eller lengre tidsperiode.
Knyttet til fast eiendom eller annen eiendom av interesse.
Antall ganger gift.
Rang eller status i samfunnet.
Et tall brukt for identifikasjon i et gitt system.
En persons kallenavn.
Opprinnelig nasjonalitet/Opprinnelsesland.
Yrke eller profesjon.
Fysisk beskrivelse av en person.
Personens trosretning eller religiøs tilhørighet.
En formell betegnelse som brukes av kongelige eller andre
høystatusgrupper, for eksempel storhertug.
Social Security Number (som brukes kun i USA).
Tilegnet viten i form av kurs, skolegang, studier eller lignende.

Brukerdefinerte hendelser
Brukerdefinerte hendelser er familie- eller individhendelser/egenskaper som ikke er definert i
GEDCOM-standarden. I Ane er det forhåndsdefinert noen hendelser som kan tenkes brukt, og
i tillegg kan du definere dine egne hendelser. De hendelsene som er forhåndsdefinert i Ane er:
Ansettelse
Askespredning
Bisettelse
Ekteskapstillatelse
Hjemmedåp
Immatrikulering
Introduksjon
Jordfesting
Navnefest
Oppsigelse
Samboavtale
Separasjon
Skifte
Skrifte
Stadfesting
Urnenedsettelse
Sambo med
Sambo-opphør

Tidspunkt og sted/firmaet hvor personen ble ansatt
Asken etter den avdøde spres i naturen, oftest på fjellet eller over
havet.
Når og hvor bisettelsen fant sted
Tillatelse til å inngå ekteskap. Fra hvem og når.
Dato og sted for hjemmedåp.
Når immatrikulering skjedde.
Tidspunkt og sted for introduksjon til kirken etter barnefødsel.
Brukes hvis jordfesting skjedde på annet tidspunkt enn
begravelse.
Benyttes ved borgelig (konfesjonsløs) navnefest, for eksempel i
regi av Humanetisk Forbund.
Når man avslutter et ansettelsesforhold.
Når og hvor ble avtalen med samboeren inngått.
Når flyttet ekteparet fra hverandre?
Når ble skifte foretatt?
Når skriftet personen? (Katolsk)
Kirkelig stadfesting av hjemmedåp.
Når og hvor ble urnen satt på plass etter kremasjonen?
Benyttes når to personer flytter sammen uten å gifte seg.
Tilsvarer separasjon/skilsmisse for samboere.

LDS-hendelser (Jesu Kristi Kirke av de Siste Dagers Hellige)
LDS (Latter Day Saints)-hendelsene har med mormonerkirken å gjøre. Disse er med for å
komplettere samlingen av hendelser, men er ikke oversatt til norsk. De består av:
LDS-baptism (BAPL)
LDS-confirmation (CONL)
LDS-endowment (ENDL)
LDS-sealing (SLGS)
LDS-child-sealing (SLGC)

Dåp av en person som er 8 år eller eldre innenfor LDS-kirken
Religiøs markerting av overgangen til LDS-kirken.
Nok en religiøs begivenhet. (endowment = begavelse)
En religiøs handling som besegler ektefeller i et LDS-tempel.
En religiøs handling som besegler barn til foreldre i et LDS-tempel
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Visning og innleggelse av hendelser og
egenskaper
Familiehendelser
I hovedskjermbildet vises noen få hendelser for familien og
familiens foreldre. I familiepanelet vises knytningen mellom
hovedpersonene (foreldrene) og tidspunkt for eventuell vielse
eller skilsmisse. Alternativt vises det for samboere tidspunkt
for starten og eventuell slutten av samboforholdet. For å legge
inn eller endre noen av disse opplysningene klikker man på
utropstegnsymbolet øverst i skjermbildet.

Klikk på et av hendelses-ikonene i
hovedskjermbildet for å se på,
endre eller legge til nye hendelser.

Ikon for familie-hendelser.

For at Ane skal gjenkjenne samlivsopplysningene, må disse
opplysninger legges inn blant hendelsene under kjente navn:
Vielse
Skilsmisse
Sambo med
Sambo-opphør

Inngåelse av borgelig eller kirkelig ekteskap/
partnerskap.
Ekteskapet er avsluttet.
Benyttes når to personer flytter sammen uten å
gifte seg.
Tilsvarer separasjon/skilsmisse for samboere.

Aktuell hendelse kan velges fra liste
over familiehendelser

Når en ny hendelse skal legges inn, starter man med å klikke
på knappen Ny. Da tømmes skjermbildet for alle opplysninger
og det er mulig å fylle inn nye. For å velge hendelse er det to
mulige framgangsmåter. Du kan begynne å skrive navnet på
hendelsen i den øverste boksen. Om Ane finner en hendelse
som samsvarer med den inntastede teksten og viser dette
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forslaget, Hvis Ane gjetter riktig, kan du gå videre og fylle ut
neste felt (trykk Tab eller flytt musepekeren). Om det er feil,
kan du bare fortsette å skrive. Dersom hendelsen ikke finnes
blant de forhåndsdefinerte, brukes det inntastede navnet som
en ny hendelse.
Den andre fremgangsmåten består i å velge hendelse fra den
lista du får opp ved å klikke på trekanten til høyre i feltet for
hendelse.

Dokumentasjon av familiehendelser
Hendelser kan dokumenteres med både en eller flere
kildehenvisninger og med ett eller flere bilder.
Nye kildehenvisninger legges inn ved å klikke på
knappen Kilde. Om kilden har vært benyttet i andre
sammenhenger, kan du åpne kildelista (fra
hovedskjermbildet, menyvalg Vedlikehold => Kilder). Finn den
aktuelle kilden i lista, marker linja ved å klikke på den, og trykk
ned venstre musetast og dra linja til panelet over Kildeknappen og slipp musetasten. Du vil da få en melding om at
kilden er blitt lagt til hendelsen. For å forsikre deg om at dette
er gjort og legge inn eventuelle tilleggsopplysninger (som for
eksempel sidereferanse eller annen beskrivelse).

Aktuell hendelse kan velges fra liste
over familiehendelser

Tilsvarende fremgangsmåte kan du benytte om du
ønsker å dokumentere hendelsen med et foto - for
eksempel et brudebilde i forbindelse med en vielse.
Da åpner du bildelista (fra hovedskjermbildet, menyvalg
Vedlikehold => Bilder). Finn fram til det aktuelle bildet, marker
linja ved å klikke på den. Trykk så ned venstre musetast og
dra linja til panelet over Bilde-knappen og slipp musetasten.
Du vil da få en melding om at bildet er blitt lagt til hendelsen.
For å forsikre deg om at dette ble riktig gjort, og eventuelt
legge til en tittel til bildet, kan du klikke på Bilde-knappen. En
alternativ metode er først å klikke på Bilde-knappen, for
deretter å fylle ut opplysninger om filnavn og tittel.
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Individhendelser
I hovedskjermbildet vises noen sentrale hendelser for knyttet
til hovedpersonen(e). For å legge inn eller endre noen av
disse opplysningene klikker man på et av utropstegnikonene
midt i skjermbildet.
Opplysninger fra to av individhendelsene vises for
personen(e) i hovedskjermbildet, og disse kan endres direkte i
hovedskjermbildet. De kan også endres på samme måte som
andre individhendelser. Dette gjelder hendelsene:
Fødsel
Død

Klikk på et av hendelses-ikonene i
hovedskjermbildet for å se på,
endre eller legge til nye hendelser.

Sted og dato for fødselen.
Dato og sted hvor livet tok slutt.

Ikon for individ-hendelser.

Når en ny hendelse skal legges inn, starter man med å klikke
på knappen Ny. Da tømmes skjermbildet for alle opplysninger
og det er mulig å fylle inn nye. For å velge hendelse er det to
mulige framgangsmåter. Du kan begynne å skrive navnet på
hendelsen i den øverste boksen. Om Ane finner en hendelse
som samsvarer med den inntastede teksten og viser dette
forslaget, Hvis Ane gjetter riktig, kan du gå videre og fylle ut
neste felt (trykk Tab eller flytt musepekeren). Om det er feil,
kan du bare fortsette å skrive. Dersom hendelsen ikke finnes
blant de forhåndsdefinerte, brukes det inntastede navnet som
en ny hendelse.
Den andre fremgangsmåten består i å velge hendelse fra den
lista du får opp ved å klikke på trekanten til høyre i feltet for
hendelse.
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Aktuell hendelse kan velsges fra
liste over individhendelser

Dokumentasjon av individhendelser
Hendelser kan dokumenteres med både en eller flere
kildehenvisninger og med ett eller flere bilder.
Nye kildehenvisninger legges inn ved å klikke på
knappen Kilde. Om kilden har vært benyttet i andre
sammenhenger, kan du åpne kildelista (fra
hovedskjermbildet, menyvalg Vedlikehold => Kilder). Finn den
aktuelle kilden i lista, marker linja ved å klikke på den, og trykk
ned venstre musetast og dra linja til panelet over Kildeknappen og slipp musetasten. Du vil da få en melding om at
kilden er blitt lagt til hendelsen. For å forsikre deg om at dette
er gjort og legge inn eventuelle tilleggsopplysninger (som for
eksempel sidereferanse eller annen beskrivelse).
Tilsvarende fremgangsmåte kan du benytte om du
ønsker å dokumentere hendelsen med et foto - for
eksempel et brudebilde i forbindelse med en vielse.
Da åpner du bildelista (fra hovedskjermbildet, menyvalg
Vedlikehold => Bilder). Finn fram til det aktuelle bildet, marker
linja ved å klikke på den. Trykk så ned venstre musetast og
dra linja til panelet over Bilde-knappen og slipp musetasten.
Du vil da få en melding om at bildet er blitt lagt til hendelsen.
For å forsikre deg om at dette ble riktig gjort, og eventuelt
legge til en tittel til bildet, kan du klikke på Bilde-knappen. En
alternativ metode er først å klikke på Bilde-knappen, for
deretter å fylle ut opplysninger om filnavn og tittel.
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Kilder, kildelister og kildehenvisninger
Ane har egne skjermbilder for kildehåndtering. Det finnes ei
kildeliste som inneholder en kortfattet oversikt over alle kilder
som er i bruk. Det er også en kildebeskrivelse som forteller om
kilden.

Kildebeskrivelsen er todelt
Opplysningene i kildebeskrivelsen består av to deler. Den ene delen er generell og inneholder
felles informasjon for all bruk av kilden. Dette kan for eksempel være generelle opplysninger
om ei kirkebok, hvilken kirke og hvilke årstall den gjelder. Den andre delen er informasjon som
kun gjelder den aktuelle kildehenvisningen, som for eksempel innførselen av en dåp eller en
vielse. Når du åpner en kildebeskrivelse fra kildelista får du først kun tilgang til den generelle
delen. Du må gå inn via knappene i hovedbildet eller i hendelsesbeskrivelsen for å få tilgang
på alt. I teksten nedenunder vil de feltene som er spesielle for den aktuelle kildehenvisningen
være uthevet med rødt. Disse feltene er også vist med grå bakgrunnsfarge
Ane knytter kilder både opp mot personer og familier direkte eller knytter kildene til disse via
hendelser for personer eller familier. Samme kilde kan benyttes i flere sammenhenger og av
flere personer eller familier.

Første gangs referanse til en kilde
I hovedskjermbildet er det knapper som ser ut som
ryggen til tre arkivpermer. Dette gjør de så lenge
ingen kilde er definert. Etter hvert som kilder
defineres, forandres også knappene. En referanse til
en eller flere kilder vises som et brunt linjeark.
Den/de nederste knappen(e) er for kilder som har
med den ene personen å gjøre. Når du klikker på
knappen får du opp et nytt skjermbilde. Klikk deretter
knappen Ny for å lage en ny kilde. Øverste linje i
skjermbildet vil da endre seg og du kan legge inn
kildeopplysningene. Ved å føre markøren over de
forskjellige feltene vil du kunne få en kortfattet
beskrivelse av hva feltet er tenkt brukt til.
•

Medium er tenkt som lagringsmedium, f.eks. bok,
skatteliste, brev, avis, kirkebok, folketelling osv. GEDCOM 5.5 lister opp følgende
muligheter: lyd, bok, kort, elektronisk, fiche, film, magasin, manuskript, kart, avis, foto,
gravstein, video.

•

Fork. er tenkt som et stikkord eller en kortform for tittel.

•

Kval. er en kvalitetsvurdering av kilden og er et tall mellom 0 og 3 hvor 0 er den dårligste
og 3 den beste vurderingen. Blank eller - betyr at kilden ikke er vurdert. Forøvrig benyttes
0=Usikker, 1=Diskutabel, 2=Brukbar, 3=Sikker

•

Tittel er kildens tittel.

•

Forfatter er navn på den som lagde eller satte sammen informasjonen.

•

Utgiver er navnet på kildens utgiver.

•

Oppbevaringssted/Lager Id. er til bruk dersom kilden er i «noens» besittelse (for
eksempel Riksarkivet eller Statsarkivet i Kongsberg). Ved å klikke på knappen vil et nytt
skjermbilde dukke opp. Dette skjermbildet vil bli forklart senere.
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•

Dato er dato og/eller år kilden ble laget eller utgitt.

•

Side er for sidehenvisning(er) i kilden.

•

Referanse kan være navnet på et dokument eller et bilde som ligger på en lokal disk. Det
kan også være adressa til ei nettside som er tilgjengelig over Internett. Det kan være flere
referanser pr. kildehenvisning.

•

Beskr. er en beskrivelse av hva referansen (se over) gjelder. Hver referanse har en
tilhørende beskrivelse.

•

Kommentarer og Sitat er kommentarer og sitater som
henspeiler på denne bruken av kilden.

•

Detalj er opplysninger som er generelle for all bruk av
kilden.

Når du er ferdig med å legge inn opplysninger klikker du
knappen OK og kommer tilbake til hovedskjermbildet. Da vil
“kildeknappen” ha endret seg til å vise stående bøker .
Dersom kilden har vært referert tidligere (og allerede befinner seg i kildelista) er det et par
andre metoder du kan bruke for å referere til kilden. Du åpner kildelista i fra hovedskjermbildet
(Forskjellig => Kilder).

Kildeliste
Kildelista gir en oversikt over hvilke kilder som er benyttet, og hvor mange som refererer til de
aktuelle kildene. Når du er i kildelista har du flere menykommandoer tilgjengelige, og du kan
også markere ei eller flere linjer og høyreklikke og få fram flere mulige kommandoer.

Menykommandoer
Menukommandoene er delt i to grupper: Utskrift og Forskjellig. Det finnes bare en utskrift.
- Åpner et nytt skjermbilde hvor du
kan spesifisere omfanget av utskriftsdata før du starter
utskriften. Du kan også begrense antallet kilder som blir skrevet
ut ved å klikke på aktuelle kilder. Husk å holde Ctrl-tasten nede
hvis du ønsker å legge til eller fjerne ei linje.
- Renummererer alle kildeId-ene fra en og opp til antall kilder og på den måten fjerner alle
hull i nummer-sekvensen.
- Gir nytt nummer til alle kildene som er valgt i
skjermbildet. En dialogboks blir åpnet, og du kan bestemme starten på ny nummersekvens.
Kun ubrukte id-numre (huller i nummersekvensen) blir tilordnet ny verdi.
I forbindelse med utskrift eller renummerering kan du også benytte deg av menykommandoene
Velg alle og Inverter valg.
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Gjenbruk av en kilde
Kildelista gir en oversikt over alle kilder som er i benyttet og hvor mange ganger de er blitt
referert. Det er i to metoder du kan bruke for å gjenbruke en kilde. Effekten er den samme,
men det er litt forskjellige måter å jobbe på, og du behøver verken bruke eller kunne begge
metodene. Man velger den metoden som passer ens egne arbeidsmetoder best.

Kopier og lim inn
Når du høyreklikker ei linje i kildelista får du opp en liten meny. Velger du Kopier vil Ane kopiere
kilden til utklippstavla og du vil etterpå kunne lime inn kilden i et annet skjermbilde. Du kan
også velge linja ved å trykke venstre musetast (slik at linja blir blå) og deretter trykke Ctrl og C
tastene (samtidig). Også da vil Ane huske kilden.
Det er to skjermbilder hvor du kan lime inn denne kilden. Det ene skjermbildet er
hovedskjermbildet. Som forklart tidligere så er dette bildet delt opp i en persondel, og hvis
denne personen har en partner, så har skjermbildet også en familiedel og en del for maken.
Ved å plassere markøren i riktig «sone» og deretter høyreklikke, vil du få opp en meny for å
«lime inn» kilden. Når du har valgt Lim inn får du en bekreftelse på at kildereferansen er lagt
inn.

I stedet for å lime inn i hovedskjermbildet, kunne du også ha
åpnet kildelista for personen/familien og deretter lime
kildeopplysningene inn der. Som kvittering på at en ny kilde er
blitt lagt til, vil teksten i skjermbildet endre seg.

Slep og slipp
Ved først å klikke på den aktuelle kilden, holde venstre
musetast nede og dra sakte i en eller annen retning vil
markøren (pila) forandre seg til å bli en kopi av den valgte
linja.
Familiedelen av hovedbildet
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Dersom dette er en kilde som har opplysninger om hele
familien, dras skrivemarkøren over til hovedbildet og deretter
slippes venstre musetast mens markøren er over
«familiedelen» av skjermbildet. Du vil da få en melding som bekrefter dette.

Dersom kilden bare inneholdt opplysninger om en av hovedpersonene i
skjermbildet, burde en foreta «slippet» over den aktuelle personen. Kilder
kan også slippes i skjermbildet over personers eller familiers hendelser/
egenskaper.
Skrivemarkørens utseende vi gjenspeile om det er tillatt å slippe kilden
der eller ikke og den vil endre seg mens den føres over skjermbildet.
Slipper du kilden et sted hvor det ikke er tillatt, skjer det ikke noe (annet
galt annet enn at man må begynne forfra).
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Rediger den innlagte kilden for å få med spesielle
opplysninger
Det er kun den generelle delen av kildeopplysningene som blir
med i den nye kildereferansen når man refererer til en
eksisterende kilde. For å få med andre opplysninger må du
legge dem inn etterpå!
I eksemplet over er teksten lagt inn som Sitat. Dette
innebærer at opplysningene kun gjelder denne
kildereferansen, ikke kilden generelt. Hadde dette vært
generelle opplysninger, burde de vært lagt inn som Detalj. Da
hadde de også fulgt med ved gjenbruk av kilden.
Skulle du være så uheldig å slippe kilden på feil sted, vil et klikk
på knappen Slett fjerne den aktuelle referansen til kilden (men
ikke andre referanser til kilden).
I stedet for å slippe kilden i hovedskjermbildet, kunne du også
ha åpnet den aktuelle kildelista for og deretter slippe
kildeopplysningene der. Som kvittering på at en ny kilde er blitt
lagt til vil teksten i skjermbildet endre seg.

Visning av kilder
Når du har flere kildereferanser så kan du bla mellom disse
med knappene Forrige og Neste .
Dersom du ønsker å endre rekkefølgen på kildereferansene,
Flytt. For hver gang du klikker på
kan du klikke på knappen
denne knappen byttes rekkefølgen på den kilden som vises
med den kilden som er foran. Klikker du to ganger er du
tilbake til utgangspunktet. Knappen vises ikke for første kildereferanse.

Sletting av kilder
For å slette en kildereferanse, blar du deg fram til den aktuelle referansen og klikker på
knappen Slett. Dette sletter ikke kilden, kun den aktuelle referansen. For å fjerne kilden helt
må du inn i skjermbildet som inneholder oversikten over all kildebruk. Dette skjermbildet
kommer du til ved velge menyen for Vedlikehold i hovedskjermbildet og deretter Kilder ...

Søk etter kildebrukere
Lista som da kommer opp forteller blant annet om hvor mange
ganger kilden er brukt (referert til). Først når denne telleren er
talt ned til 0, er det mulig å fjerne kilden.
Så lenge telleren er ulik 0 er det mulig å spørre Ane om hvem
som refererer til kilden. Da høyreklikker du på den aktuelle
linja og velger menyalternativet Finn første bruker. Da vil den
første personen eller familien som benytter seg av kilden bli
vist samtidig som kilden vises sammen med personen/familien
som benytter seg av kilden, og eventuelt også hendelsen som har referanse til kilden. Etter å
ha funnet første bruker, blir også alternativet Finn neste bruker tilgjengelig.
Om Ane skulle komme med en feilmelding som sier at Dialogboksen er i bruk, betyr dette at
dialogboksen (vinduet) som benyttes for å vise en kilde er åpnet fra et annet sted i Ane, f.eks.
fra hovedskjermbildet. Lukk i så fall den åpne dialogboksen og forsøk på nytt.

Fjerning av kildereferanser
Hvis den kilden som ønskes slettet er brukt i mange sammenhenger, vil det være både
tungvindt og tidkrevende å slette hver eneste referanse. I slike tilfeller kan du benytte
menyalternativet
Fjern alle referanser. Siden konsekvensen av å utføre kommandoen kan
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være fatal, vil du når du velger dette alternativet først bli spurt om det virkelig var dette som ble
ment.

Kildelager (oppbevaringssted)

Et kildelager (ordet er ment som en oversettelse av det engelske ordet “repository” som
egentlig betyr lagerplass, oppbevaringsplass) er i følge beskrivelsen av GED-formatet en
institusjon eller person som har det spesifiserte materialet som en del av deres samling(er).

Nytt kildelager
Det er flere måter å legge inn et nytt kildelager på. Du gjør
dette ved først å åpne lista over lagringsplasser (dette gjøres
fra menyen i hovedskjermbildet ved å velge Vedlikehold, så
Kildelager), deretter høyreklikke på den lista som blir vist og så
til slutt velge Ny i den menyen som dukker opp. Det er også
mulig å legge inn et nytt kildelager når du redigerer en kilde/
kildereferanse. I begge tilfelle får du opp et nytt skjermbilde og
fyller så ut de aktuelle opplysningene og avslutter med å
trykke OK.
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Referanse til kildelager/oppbevaringssted
Når du ønsker å referere til oppbevaringsstedet fra en kilde/kildereferanse kan du først
høyreklikke det aktuelle kildelageret i lista og velge Kopier for deretter å lime den inn i
skjermbildet for redigering av kildereferansen.

Finn bruker
For å få vite hvilken kilde som refererer til denne lagerplassen
(det kan være flere), kan du benytte kommandoen Finn
bruker. For å utføre denne kommandoen høyreklikker du på
den aktuelle linja og får opp en meny. Deretter velger du Finn
bruker og skjermbildet for den første kilden som refererer til
dette kildelageret vil bli vist.
I dette skjermbildet er det mulig å fjerne referansen til
lagerplassen ved å klikke på knappen Kildelager. Da får du
opp detaljinformasjon om den søkte lagerplassen og i dette skjermbildet kan du klikke på
knappen Slett som sørger for at alle felter i skjermbildet blir blanke og bruken av kildelagret for
den aktuelle kilden fjernes. Klikk deretter OK.
Selve kildelageret må fjernes i skjermbildet med lista over kildelagre. Valget for å gjøre dette
(Slett) blir først tilgjengelig når ingen lenger refererer til kildelageret.

Sletting
Sletting av et kildelager er kun tillatt dersom telleren i
kolonnen Brukt er 0, det vil si at det er ingen som referer til
denne lagerplassen. Er telleren noe annet en 0, er heller ikke
menyvalget tilgjengelig når du høyreklikker på linja. Dersom
telleren er 0 kan du også klikke på linja og trykke Delete (Del).
Før lagerplassen blir slettet får du en siste advarsel:
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Fjern alle referanser
På samme måte som de andre kommandoene høyreklikkes
den aktuelle linja. Deretter velger du kommandoen Fjern alle
referanser. Kommandoen er kun tilgjengelig når telleren i
kolonnen Brukt er forskjellig fra 0. Også her vil du få en siste
angremulighet før alle referanser blir fjernet:
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Adresser
Som et utvidet adressebegrep benytter Ane ordet «lokasjon». Som en del av en lokasjon
lagres stedets adresse og Ane kan også lagre kart, stedets geografiske posisjon samt
kommune-, gårds- og bruksnummer. I hovedskjermbildet for en person er det plass til to
adresser (lokasjoner): Stedet hvor personen ble født og den siste kjente adressa (nåværende
adresse eller stedet personen bodde da han/hun døde).
Adresser vises vanligvis på ei linje, men kan i prinsippet gå over mange linjer. Tegnet som
benyttes for å indikere «ny linje» er konfigurerbart (Meny i hovedskjermbildet: Vedlikehold =>
Andre konfigurasjonsdata).
Til høyre for adressa er en knapp med globus på:
opp et nytt skjermbilde:

. Når du klikker på denne knappen får du

Her er det mulig å legge inn navnet på ei kartfil, en tittel som beskriver kartet, lengde- og
breddegrad for hvor stedet befinner seg og kommune-, bruks- og gårdsnummer for stedet om
dette skulle være kjent.
Valg av kartfil kan gjøres ved å skrive inn fullt navn på fila eller ved klikke på -knappen og
deretter velge blant de kartfilene (bildefilene) som Ane kjenner igjen og kan vise - for
øyeblikket kun en liten håndfull formater (.png, .bmp, .gif, .jpg).

Kommunenummer
Alle norske kommuner har et firesifret kommunenummer hvor de to første sifrene forteller
hvilket fylke kommunen tilhører og de to siste sifrene er et løpenummer for alle kommunene i
fylket.
Har du fila kommuner.txt liggende i samme folder som Ane (den distribueres sammen med
Ane), vil innhodet der hjelpe deg og Ane til å velge kommune. Kommune velges i to steg. Først
velger du fylket ved å trykke på trekanten i boksen for fylke. Da får du opp en liste over alle
fylkene:

og velger det aktuelle fylket, f.eks. Sogn og Fjordane. Deretter gjentas operasjonen, men nå
for kommunene i det valgte fylket:
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Tekstfila kommuner.txt inneholder kun dagens fylker og kommuner med tilhørende
kommunenummer. Fila kan lett utøkes i en enkel tekstbehandler (f.eks. Notepad) til også å
inneholde ikke lenger eksisterende amt/fylker og kommuner. Distribusjonen av Ane inneholder
også ei fil som heter Historiske Kommuner.txt. Denne inneholder i tillegg kommunenavn som
ikke lenger eksisterer.

Gårdsnummer og bruksnummer
Gårdsnummer er tilgjengelige i mange kilder. De ser ut til å ha forandret seg veldig lite
gjennom tidene. På Internett er det mulig å se på Matrikkelutkastet av 1950 som inneholder
gårdsnummer og bruksnummer fra omtrent 85.000 lister over fast eiendom i Norge.
http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50
Gårdsmatrikkelen for 1886 er også tilgjengelig for søk/nedlasting fra
http://www.rhd.uit.no/matrikkel/matrikkel.aspx
Om du finner dine aner i ei «bygdebok» eller ei «gårds- og slektshistorie» for en kommune er
gårdsnummeret og gjerne også bruksnummeret med der.

Kart
Det finnes en mengde gode kart tilgjengelig - både på papir og elektronisk. Felles for de fleste
av disse er at «noen» har kopieringsrettighetene til disse kartene, og man kan ikke uten videre
forsyne seg av kartene.
Har du bare kart på papir er du avhengig av en skanner for å lese inn kartet til datamaskinen.
Slike kart har en tendens til å bli store, slik at det tar lang tid å vise kartet. Har du tilgang på et
redigeringsprogram for bilder som lar deg redusere kvaliteten og/eller utsnittet og størrelsen på
kartet, kan dette med hell benyttes.

Visning av kart på Internett
Dersom du vet kommune-, gårds- og bruksnummer finnes det sider på Internett som viser kart
over det aktuelle stedet basert på denne informasjonen. Et slikt sted finner du på nettadressen
http://www.finn.no/kart/
Flere kommuner har også nettsteder som viser kart over området, og som også hjelper deg
med å finne gårds- og bruksnummer.
Ane har ingen knytning mot Internett, slik at du må selv starte internettleseren, laste opp
nettsida og be om de aktuelle kartene.

Geografisk posisjon
Ved hjelp av et kart eller en GPS (Global Positioning System) er det mulig å finne den
geografiske posisjonen til et sted. Posisjoner angis av og til som grader, minutter og sekunder
og andre ganger som antall grader som et desimaltall. Ane vil ha desimaltall. Om du har
posisjonen i grader, minutter og sekunder må du regne om. Du kan angi så mange desimaler
du vil, men tallet blir alltid vist med 8 desimaler. Siste sifferet i breddegraden representerer da
ca. 1 cm, for lengdegraden enda mindre.
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Vedlikehold av kart
Ane har et eget skjermbilde for å holde styr på kart. Skjermbildet tillater deg å flytte rundt på
kartfiler og enkelt kunne bytte ut et kart med et annet. Du kan også skifte navn på kartfiler. Alle
disse funksjonene er det selvsagt mulig å gjøre i Windows sine egne skjermbilder, men
ulempen med dette er at Ane ikke får med seg disse endringene, og du må i så fall legge inn
de samme endringene i Ane i etterhånd.
Skjermbildet er forøvrig identisk med tilsvarende skjermbilder for vedlikehold av bilder og av
dokumenter.

Selve bruken av skjermbildet er forklart i et eget kapittel. Det er også en begrenset mulighet for
å legge inn eller kopiere kartreferanser for like adresser i skjermbildet for vedlikehold av
adresser. Dette er også forklart i et eget kapittel (se Adresseliste).

Bilder
Ane kan lagre bilder for både enkeltpersoner og familier.
Bildene kan legges inn og vises fram ved å klikke på knapper i
hovedskjermbildet og enkle endringer kan gjøres i disse
skjermbildene.

Vedlikehold av bilder
Ane har et eget skjermbilde for å holde styr på bilder.
Skjermbildet tillater deg å flytte rundt på bildefiler og enkelt
kunne bytte ut et bilde med et annet. Du kan også skifte navn
på bildefiler. Alle disse funksjonene er det selvsagt mulig å
gjøre i Windows sine egne skjermbilder, men ulempen med
dette er at Ane ikke får med seg disse endringene, og du må i
så fall legge inn de samme endringene i Ane i etterhånd.

Dokumenter
Kildene kan referere til eksterne dokumenter og i blant har
man lokale elektroniske kopier av disse dokumentene. Disse
kopiene kan være alt fra et enkelt tekstdokument, et Worddokument, en PDF-fil til et innskannet dokument eller bilde.
Felles for de alle er at man har fortalt Ane filnavnet til
dokumentet i beskrivelsen av en kildereferanse.
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Vedlikehold av dokumenter
Ane har et eget skjermbilde for å holde styr på dokumenter.
Skjermbildet tillater deg å flytte rundt på dokumentfiler og
enkelt kunne bytte ut ei dokumentfil med en annen. Du kan
også skifte navn på dokumentfiler. Alle disse funksjonene er
det selvsagt mulig å gjøre i Windows sine egne skjermbilder,
men ulempen med dette er at Ane ikke får med seg disse
endringene, og du må i så fall legge inn de samme
endringene i Ane i etterhånd.

Søk etter kart, bilder og dokumenter
I blant, ved flytting eller kopiering, finner ikke Ane bildene,
kartene eller dokumentene som er lagt inn. For å forenkle
letingen etter disse, er det laget noen kommandoer for å søke
etter de manglende filene.
Først velges kommandoe Marker ukjente filer for å identifisere
hvilke filer som kan letes etter. Markeringene kan slås av eller
på etter behov. Deretter velges kommandoen Søk etter
markerte filer ... Da får du opp et nytt vindu hvor det er mulig
å velge ut hvor det skal letes.

Valg av områder det skal søkes i gjøres ved å klikke på de
aktuelle folderene. Ane søker kun foldere som er markert
grønne. Etter å ha valgt OK blir de aktuelle områdene
gjennomsøkt, or markeringene for filer som er funnet blir slått
av samtidig som den nye plasseringa blir lagt inn i lista. Om du
ønsker å søke på nytt etter flere filer, kan kommandoen
gjentas med et nytt sett med flodere som skal gjennomsøkes.
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Skjermbilde for å vise bilder

Bildet er fjernet

Aller øverst i vinduet står navnet på bildet og skaleringsfaktor. Ane forsøker å vise bilder i sann
størrelse (100%), men må av og til skalere ned bildet for at hele bildet skal synes på skjermen.
Menyen Bilde har fire valg. Av disse er det bare ett valg (Fjern) som ikke også er tilgjengelig
ved å klikke på en knapp.
•

- Fjern bildet. Ved å velge dette alternativet eller ved å trykke på
Delete-tasten (Del) vil du fjerne bildet fra den aktuelle personens eller familiens bilder.
Bildet blir fortsatt liggende på datamaskinen.

•

- Legg til et nytt bilde. Det nye bildet blir alltid lagt bakerst.
Denne funksjonen er også tigjengelig ved å klikke på knappen med fotoapparat.

•

- Forstørr bildet. Dette kan også gjøres ved å trykke tastene Ctrl
og + samtidig. Dersom skjermstørrelsen tillater en fordobling i størrelse vil Ane velge
dette. Hvis ikke, vil Ane forsøke å blåse opp bildet så mye som skjermen tillater. Å
forstørre bildet kan medføre noe fortegning/strekking av bildet. Den samme
knappen. Når du velger forrige/neste
funksjonen er også tilgjengelig ved å klikke på
bilde er størrelsen tilbake til normal.

•

- Forminsk bildet. Dette kan også gjøres ved å trykke tastene
Ctrl og - samtidig. Ane vil forsøke å redusere bildestørrelsen til det halve. Å
forminske bildet kan medføre noe fortegning/strekking av bildet. Den samme
funksjonen er også tilgjengelig ved å klikke på
knappen. Når du velger forrige/
neste bilde er størrelsen tilbake til normal.

•

Knappene
og
benyttes for å bla fram og tilbake blant bildene. Er en
eller begge pilene grå betyr dette at det ikke er flere bilder i denne retningen.

•

benyttes for å bytte bilderekkefølge. Det bildet som vises når
Knappen
knappen klikkes bytter rekkefølge med bildet foran.

•

Knappen
benyttes for å redigere bildeteksten, men den kan også benyttes for å
bytte ut bildet med et annet. Når du klikker denne knappen får du opp en liten
dialogboks hvor du kan velge bildefil og/eller beskrivelsen av (tittelen på) bildet.
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Skjermbilde for å vise kart

Bildet er fjernet

Aller øverst i vinduet står navnet på kartet og skaleringsfaktor. Ane forsøker å vise kart i sann
størrelse (100%), men må av og til skalere ned kartet for at hele kartet skal synes på skjermen.
Menyen Kart har bare to valg og ett av valgene er også tilgjengelig som knapp.
•

- Fjern kartet. Ved å velge dette alternativet eller ved å trykke på
Delete-tasten (Del) vil du fjerne kartet fra den aktuelle adressens kartliste. Kartet blir
fortsatt liggende på disken.

•

- Legg til et nytt kart. Det nye kartet blir alltid lagt bakerst i lista.
.
Denne funksjonen er også tigjengelig ved å klikke på knappen med globus

•

knappen. Dersom
Forstørr bildet. Funksjonen er tilgjengelig ved å klikke på
skjermstørrelsen tillater en fordobling i størrelse vil Ane velge dette. Hvis ikke, vil Ane
forsøke å blåse opp kartet så mye som skjermen tillater. Å forstørre kartet kan
medføre noe fortegning/strekking av kartet. Når du velger forrige/neste bilde er størrelsen
tilbake til normal.

•

knappen. Ane vil
Forminsk bildet. Funksjonen er tilgjengelig ved å klikke på
forsøke å redusere bildestørrelsen til det halve. Å forminske bildet kan medføre noe
fortegning/strekking av bildet. Når du velger forrige/neste bilde er størrelsen tilbake til
normal.

•

Knappene
og
benyttes for å bla fram og tilbake blant kartene. Er en
eller begge pilene grå betyr dette at det ikke er flere kart i denne retningen.

•

benyttes for å bytte kartrekkefølge. Det kartet som vises når knappen
Knappen
klikkes bytter rekkefølge med kartet foran.

•

Knappen
benyttes for å redigere teksten under kartet, men den kan også
benyttes for å bytte ut kartet med et annet. Når du klikker denne knappen får du opp
en dialogboks hvor du kan velge kart og/eller beskrivelsen av (tittelen på) kartet,
geografisk posisjon, eller kommune-, gårds- og bruksnummer. Bruken av dialogboksen er
forklart under kapitlet om Adresser.
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Skjermbilde for vedlikehold av bilder, kart og dokumenter
I eksemplet nedenfor er det benyttet skjermbildet for vedlikehold av bilder. Skjermbildene for
vedlikehold av dokumenter og skjermbildet for vedlikehold av kart er identiske med dette
skjermbildet og har akkurat de samme funksjonene for å kopiere, flytte, vise osv. Den eneste
forskjellen er hvilke filer som vises i det nederste vinduet.

Som i andre skjermbilder med kolonner av informasjon kan du også her klikke på toppen av
kolonna (i tittelfeltet) for å sortere. Øverst til venstre i skjermbildet er det mulig å velge disk. I
eksemplet er det disk c: som er valgt. I midten øverst er det skrevet ut navnet på folderen som
vises rett under. Helt til høyre er det tre knapper:
Oppdater lista med filnavn. Siden Ane ikke oppdager hva andre programmer har gjort
med den viste folderen, så oppdateres heller ikke lista automatisk. Hvis du vet at et annet
program har endret noe, så kan du klikke på knappen for å få gjenoppfrisket innholdet.
Tilbake til forrige folder. Brukt på eksemplet over ville Ane vist c:\Andeby\
Vis/rediger valgte fil. Knappen er ikke tilgjengelig så lenge ingen filer er valgt. Når du
trykker knappen vil Windows forsøke å starte det programmet det assosierer med
filtypen. Hvilket program som startes vil være forskjellig fra maskin til maskin og er
avhengig av hvilke programmer som er installerte og som “gjør krav på” akkurat denne
filtypen.
De to vinduene under den øverste raden viser foldere og innholdet av den valgte folderen, her
c:\Andeby\Bilder\. Det nederste vinduet er en oppramsing av filnavn, hvor mange ganger fila er
brukt og filas plassering. I eksemplet er det kun bildefiler som er vist i det nederste vinduet.
Når du klikker på en filtype som Ane kjenner igjen som et kart eller et bilde (se Grafikkfiler), vil
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fila bli vist med Anes eget bildevisningsprogram. I blant blir bildet/
kartet liggende under vedlikeholdsvinduet. Flytt i så fall vinduene til
en plass hvor du kan se bildet/kartet.
Hvis du høyreklikker på ei mappe (en folder) i vinduet øverst til
venstre vil du få opp en meny med tre muligheter:
•

- Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du ikke på forhånd har
kopiert ei fil til utklippstavla i et av de andre vinduene i vedlikeholdsskjermbildet. Da kan du
lime denne fila inn i den valgte mappa.

•

- Du kan lage ei ny undermappe/folder til den folderen du klikket på. Det
blir da laget ei ny mappe med navnet Ny mappe, og du må skrive inn det nye navnet.

•

- Du kan endre navn på den folderen som ble høyreklikket.

Mrk. Du kan ikke endre navn på den mappa/folderen som GEDCOM-fila ligger. Forsøker
du dette vil du få ei feilmelding:

Hvis du høyreklikker på ei fil i vinduet øverst til høyre vil du få opp en
meny med omtrent de samme muligheter som nevnt ovenfor. I tillegg
kan du kopiere ei fil.
•

- Kopier ei fil til utklippstavla slik at du kan
lime den inn i et annet vindu eller skjermbilde. Hvis fila
gjenkjennes som ei grafikkfil, kan den etterpå limes inn i
hovedskjermbildet som et kart eller et bilde.

•

- Lim inn ei fil. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du ikke på
forhånd har kopiert ei fil til utklippstavla fra et av vinduene i dette eller et annet
vedlikeholdsskjermbilde.

•

- Du kan lage ei ny undermappe/folder til den folderen viser i øyeblikket.
Det blir da laget ei ny mappe med navnet Ny mappe, og du må skrive inn det nye navnet.
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•

- Du kan endre navn på den fila som ble høyreklikket. Det er også mulig å
initiere navneendring ved først å klikke på filnavnet og deretter
klikke en gang til, men ikke fullt så raskt at det blir oppfattet som
og markert og
dobbeltklikk. Filnavnet blir da rammet inn
det er mulig å skrive et nytt navn. F.eks.
.

Høyreklikker du ei fil i det nederste vinduet får du opp seks
valgmuligheter:
- Kopier den valgte fila til utklippstavla.

•
•

- Du kan erstatte den valgte fila med den du kopierte til
utklippstavla. Dette alternativet er ikke tilgjengelig i vedlikeholdsskjermbildene for kart og
bilder hvis du ikke på forhånd har kopiert ei grafikkfil i et av vinduene i dette eller et annet
vedlikeholdsskjermbilde.

•

- Du kan endre filnavnet. Se lengre opp på sida.

•

- Du kan fjerne all bruk av denne fila. Fila vil fortsatt bli liggende på
plassen sin, men alle referanser til den blir fjernet.

•

- Du kan finne ut hvem som bruker fila. Når Ane finner den første
brukeren, vil personen, familien (ved kart/bilder) eller kilden (ved dokumenter) bli vist.

•

- Du kan redigere/vise fila. Dette valget er i prinsippet det samme valget
som nevnt tidligere og hvilket program som startes (om overhode noen) vil variere fra
maskin til maskin.

Grafikkfiler
Som grafikkfiler, og dermed potensielle bilder eller kart, oppfattes alle filer med endelsen .GIF,
.BMP, .JPG og .PNG. Det er kun filer av disse typene som kan brukes for å erstatte bilder og
kart i de respektive listene i vedlikeholdsskjermbildene.
Har du kopiert ei grafikkfil til utklippstavla, kan denne limes inn i hovedskjermbildet. Hvordan
fila oppfattes er avhengig av hvor i hovedskjermbildet du høyreklikker - på samme måte som
hvor man slipper ved «slep og slipp» som vil bli forklart etterpå.
Hvis fila limes inn i et familieområde (blått eller grønt på bildet til høyre), blir den oppfattet som
et familiebilde og lagt til familiens liste over bilder.
Dersom fila limes in i et personområde, enten det er hovedpersonen eller maken, oppfattes fila
som et personbilde og legges til i den aktuelle personens liste over bilder. Det er et unntak til
den siste regelen. Hvis fila limes inn i et av adressefeltene i hovedskjermbildet oppfattes fila
som et kart over den aktuelle adressa.
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Kopiere/flytte
Du kan kopiere eller flytte ei eller flere filer fra det nederste vinduet til en annen folder. Start
med å velge folder for de øverste vinduene slik at den nye plassen enten vises i det høyre eller
det venstre vinduet. For å flytte ei eller flere filer, markeres først de aktuelle filene. Du kal legge
til flere filer ved å holde Ctrl-tasten nede i det du klikker på fila. Er fila allerede valgt fra før vil
den bli fjernet fra utvalget. Når du har markert alle de aktuelle filene plasserer du markøren i
det valgte området, trykker ned venstre musetast og så beveger musa. Markøren vil da endre
form.

Deretter fører du markøren til et av de øverste vinduene og slipper musetasten når markøren
er over den nye plassen. Dersom du holder Ctrl-tasten nede mens du «sleper», vil filene bli
kopiert. Hvis ikke blir de flyttet. Etter at du har sluppet opp venstre musetast må du bekrefte
operasjonen.
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Erstatt

Å erstatte et bilde, kart eller dokument med et annet kan gjøres ved «Slep og slipp»-metoden.
Ved hjelp av de øverste to vinduene finner du den nye fila slik at denne blir vist i vinduet øverst
til høyre. Så klikker du på fila der, holder venstre musknapp nede og beveger musa. Når du ser
at markøren endrer form kan du flytte markøren mot den fila i nederste vindu som du ønsker å
erstatte, fortsatt med venstre musetast nede. Når denne fila blir markert (slik som Donald.gif i
eksemplet over) kan du slippe venstre musetast. Da vil du bli spurt om du ønsker å erstatte:

Svarer du positivt på spørsmålet vil all bruk av fila bli erstattet med den nye fila.

Slep og slipp til hovedskjermbildet
Grafikkfiler (alle filer med endelsen .GIF, .BMP, .JPG og .PNG) kan slepes fra vedlikeholdsskjermbildene og slippes i hovedskjermbildet. Hvordan fila oppfattes er avhengig av hvilket
vindu i skjermbildet fila ble slept fra og hvor den slippes i hovedskjermbildet. Filer som slepes
fra kartlista oppfattes alltid som kart, og filer som slepes fra bildelista oppfattes alltid som
bilder. Andre grafikkfiler (som slepes fra vinduet øverst til høyre i vedlikeholdsskjermbildet) kan
være både kart og bilder.
Slippes ei grafikkfil i et av adressefeltene i hovedskjermbildet, antas det at fila inneholder et
kart. Hvis ikke tror Ane at den inneholder et bilde. Se forøvrig kapittelet om grafikkfiler.
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Adresseliste
Ane benytter seg av begrepet «en lokasjon». En lokasjon er en utvidelse av det vanlige
adressebegrepet og inneholder i tillegg til selve adressa også geografisk posisjon, kommune-,
gårds- og bruksnummer og kart. Selvsagt finnes det lokasjoner som kun har adresse, men
uten en adresse vil ikke Ane akseptere noen av de andre elementene i en lokasjon. For å få
oversikt over alle lokasjonene er det et vedlikeholdsskjermbilde. Det åpnes fra
hovedskjermbildet ved å velge Vedlikehold => Adresseliste. Du vil da få opp et skjermbilde
som ser omtrent ut som følgende:

Kartet
er
fjernet
Skjermbildet har kolonner for tre adresselinjer, for kommune-. gårds- og bruksnummer, for
lengde- og breddegrad og for kart. Nesten alle disse kolonene kan filtreres bort om du ikke
ønsker å benytte deg av dem. Øverst til venstre i skjermbildet er menyvalget Vis. Når du velger
dette får du opp en meny med følgende alternativer:

I Andeby-eksemplene benyttes verken geografisk posisjon eller kommune-, gårds- eller
bruksnummer, så vi fjerner disse fra lista og står igjen med:
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Da ser adresselista omtrent slik ut:

Som i de andre skjermbildene med kolonner av data, kan også dette skjermbildet sorteres ved
å klikke på tittelfeltet til den aktuelle kolonnen. Høyreklikker du på ei av linjene får du mulighet
til å få vite hvem som bruker den aktuelle adressa ved å velge
.
Vi ser i eksemplet at det er tre lokasjoner med adresse Apalveien 111, Andeby. Den ene
lokasjonen har et kart, de andre ikke. Hvis vi nå klikker på den ene av linjene og deretter
holder Ctrl-tasten nede mens vi klikker på de andre, vil vi ha valgt alle lokasjonene. Den
nederste delen av skjermbildet vi da se omtrent slik ut:

Vi kan nå redigere adressen til alle brukerne og trykker vi så OK vil også alle brukerne av
adressene bli oppdatert og samtidig få det samme kartet knyttet til lokasjonen:
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Når du velger flere enn ei linje og minst ei av de tre adresselinjene er forskjellig fra de andre,
vil de ulike feltene nederst markeres i lysegrønt.

Så lenge kolonnen for en av opplysningene i en lokasjon ikke er vist, så vil heller ikke
opplysningene bli brukt, selv om de er til stede. Hvis du bare ønsker å kopiere deler av
informasjonen, vil det være lurt å skjule de kolonnene med informasjon som ikke skal kopieres.
De vil da forbli uforandret.
Etter å ha klikket på OK-knappen vises informasjonen som

og vi ser at alle adresselinjene er like, og i tillegg har alle lokasjonene fått samme
kartreferanse.

Kart
Når den lokasjonen som blir vist har ett eller flere kart, blir en miniutgave av (det første) kartet
også vist. Hvis du klikker på dette kartet vil du også få vist kartet i stor størrelse. Dersom det er
flere kart, kan du bla i kartlista ved å klikke på piltastene nederst til høyre.
Slår du sammen to eller flere lokasjoner som har forskjellige kart, vil alle lokasjonene få alle
kartene. Kartbeskrivelsen blir ikke kopiert!
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Datoformat
Ane kan benytte flere datoformat, og kan benytte ett format for visning på skjermen og et
annet format for lagring i GEDCOM-fila. For å endre datoformat går du inn i menyen i
hovedskjermbildet og velger Vedlikehold => Datoformat. Da får du opp en dialogboks for å
endre datoformatet.

Ønsker du at andre slektsprogrammer skal kunne lese og forstå datoene i slektsopplysningene
dine, så har GEDCOM-standarden ganske strenge krav på hvordan datoer skal se ut. Da bør
de lagres på amerikansk måte (som er i henhold til GEDCOM-standarden). Du kan allikevel
vise datoen «på norsk» hvis du ønsker dette.

Året må ha fire sifre
Felles for alle formatene er at året alltid må ha fire sifre - selv om året er før 1000.
Når du oppgir en dato til Ane kan du skrive datoen på hvilketsomhelst av de tre formatene uansett hvilke som er «krysset av» i skjermbildet. Er et av formatene som er beskrevet
nedenfor valgt som visningsformat eller lagringsformat vil datoen bli endret i henhold til det
valgte formatet. Benytter du deg av valget «uendret» for både visnings- og lagringsformat, vil
ikke Ane gjøre noen endring av datoene og du kan egentlig skrive hva du vil - selv om ikke Ane
forstår datoen. Hvis Ane mistolker datoen vil rekkefølgen kunne bli gal om du forsøker å
sortere personlista etter dato. Du vil også kunne få vanskeligheter med å eksportere datoene
til andre slektsprogrammer. Datoer blir stort sett forstått, uavhengig av hvilke skilletegn som er
mellom tallene. Om det benyttes mellomrom, punktum, skråstrek eller minustegn skal ikke
spille noen rolle. Dersom året (fire siffer!) kommer først, forventes de to neste tallene til å være
måned og dag (i den rekkefølgen), men kommer det et tosifret tall først forventes dette å være
dag - og at året kommer til slutt. Inneholder datoen kun et tosifret tall, blir dette oppfattet som
måneden.

GEDCOM-standard datoformat
GEDCOM-standarden benytter en trebokstavs forkortelse for måneden og skriver datoer som
dag, måned, år (17 MAY 1814). Som trebokstavsforkortelse for måneder brukes JAN, FEB,
MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC - noe som med tre unntak er de
samme som på norsk. Det er ikke nødvendig å benytte dag (MAY 1814) eller måned (1814).
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For lettere å se forskjell på formatene benyttes store bokstaver for GEDCOM-formatet.

Usikre og beregnede datoer
Usikre datoer kan i henhold til standarden skrives ved å skrive ABT (about - omlag) foran
datoen (ABT MAY 1814). Du kan også benytte CAL (calculated - beregnet) EST (estimated estimert) (EST 1814). Vet du at datoen er før (eller etter) et visst tidspunkt skriver du BEF
(before - før) eller AFT (after - etter) foran tidsangivelsen (BEF 17 MAY 1814, AFT 1814). Vet
du at datoen kan begrenses til et gitt intervall kan du benytte BET og AND (mellom - og) (BET
APR 1814 AND OCT 1815). Tegnet / kan benyttes som «eller» (1814/1815 betyr i 1814 eller
1815). Det er også mulig å benytte FROM TO (fra - til) for å angi et tidsperiode (FROM 1814
TO 1815).

Norsk datoformat
Den norske (nordiske) måten å skrive datoer på er benytte rekkefølgen dag, måned og år og
benytte punktum som skilletegn mellom gruppene (17.05.1814). Ane ville også forstått datoen
om du skrev 17/5 1814 eller 17-5-1814, men ville vist og lagret datoen i henhold til de valgte
formatene. Du kan hoppe over selve datoen og benytte bare årstallet. Vet du måneden, men
ikke dagen kan du hoppe over dagen og skrive 05.1814, ??.05.1814 eller alternativt benytte
tekstformatet og skrive mai 1814. Ane forstår også datoer gitt på formen ååååmmdd (uten
skilletegn). Det finnes også en ISD standard som også er en norsk standard. Der angis også
året først, mens - bilr brukt som skilletegn: åååå-mm-dd.

Norsk tekst datoformat
Det norske tekstformatet er i utgangspunktet veldig likt GEDCOM-formatet. Også her er
rekkefølgen dag, måned, år og det er brukt en trebokstavsforkortelse for måneden (17. mai
1814). For lettere å skille formatene benyttes små bokstaver for måneden i dette formatet: jan,
feb, mar, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, des. En annen bitteliten detalj er at det norske
formatet har punktum etter dagen. Det er ikke nødvendig å benytte dag eller måned (du kan
skrive mai 1814 eller bare 1814).

Usikre og beregnede datoer
På norsk er det flere ord som kan benyttes for å antyde usikkerhet. Ordene/forkortelsene ca.
(cirka), oml. (omlag), omkr. (omkring) er noen - og det er sikkert også flere. Vet man at datoen
(året) er i tidsrommet fra 1813 til 1815 kan dette skrives som 1813-1815. Var året enten 1813
eller 1815 skrives dette som 1813/1815. Mer løselig kan dette antydes som ca. 1814, omlag
1814 eller omtrent 1814. Ane ville også godta våren 1814, påsken 1814 og lignende
tidsangivelser.

Oversettelse mellom norsk og GEDCOM datoformat
Anes måte å skrive datoer på er mer fleksibel enn GEDCOM-standarden - du kan i prinsippet
skrive hva du vil så lenge du forstår det selv. Ulempen ved å gjøre dette er at hvis du ønsker å
flytte slektsopplysningene til et annet slektsprogram så er det en viss sannsynlighet for at
datoene må konverteres til GEDCOM-standard. Ane oversetter alle gjenkjente datoformater til
ønsket visnings- eller lagringsformat. Dersom Ane ikke klarer å oversette datoen, beholdes
datoangivelsen uendret.
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Ane har en egen dialogboks hvor du kan spesifisere hvilke oversettelser mellom engelsk og
norsk (egentlig GEDCOM-standard og norsk) som skal utføres. For hver lovlig engelskspråklig
datoangivelse spesifiseres et sett med norske oversettelser. Det er mulig å slå på eller av

oversettelse av de forskjellige uttrykkene.
Oversettelse til GEDCOM-standard skjer ved at datoteksten sjekkes for norsk tekst - fra topp til
bunn, og hvis Ane gjenkjenner et av ordene, vil det byttes ut med det tilsvarende
engelskspråklige ordet. Alternativene er skilt med komma og rekkefølgen av de norske ordene
er viktig. Hvis vi ser på oversettelsen av ABT, så er omlag før oml, og også oml. før oml
Det er gjort på denne måten for ikke å få klaff ved sammenligning av oml og tekstene omlag
og oml.
Ved oversettelse til norsk, benyttes alltid det første norske alternativet på linja. ABT blir i
henhold til eksemplet over oversatt til omlag. Ønsker du andre oversettelser, plasserer du dine
alternativer først på linja - og du kan trygt fjerne ord som du aldri ville benyttet deg av.
De to siste tidsangivelsene (BET # AND # og FROM # TO #) tillater begge kun ett norsk
alternativ.

Andre konfigurasjonsdata
Hvis du i hovedskjermbildet velger Vedlikehold => Andre konfigurasjonsdata får du opp en
dialogboks:
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Skilletegn
Her kan du velge hvilket skilletegn som skal vises som linjeskift når flerlinjers adresser blir vist
på ei linje. I utgangspunktet er komma valgt som skilletegn og det er bare tre godkjente, mulige
valg: semikolon, komma og punktum.
Vær oppmerksom på at hvis noen av adressene som allerede er lagt inn inneholder det tegnet
som du velger som skilletegn, vil det i ettertid bli liggende et linjeskift i tilsvarende posisjon!
Ikke alle slektsprogrammer leser og forstår flerlinjers adresser. Det kan derfor være lurt å
sjekke dette på forhånd dersom du ønsker å eksportere dine data til et annet slektsprogram.
Menyvalget Lagring => Lagringsalternativer gir deg mulighet til å slå lagring av flerlinjers
adresser av/på.

Patronymsuffiks
Når du legger inn et nytt barn i en familie blir også patronymet «beregnet». I dialogboksen er
det mulig å fortelle Ane hvilken ending du ønsker at programmet skal benytte. Det er mulig å
overstyre det automatgenererte patronymet ved å skrive inn ønsket patronym i parenteser
foran familienavnet. Endingene sen og dtr er forhåndsvalgte endinger.

Varsel om lagring
Etter at det er gjort endringer i slektstreet må man be om at Ane skal lagre slektstreet for at de
nye opplysningene skal bli med. Dette er selvfølgelig ikke nødvendig å gjøre med en gang,
men det kan være en god «leveregel» å lagre ofte. Da er du til en hver tid sikret mot
strømbrudd, maskin- og programfeil.
Hvis du ikke lagrer slektstreet etter en endring vil Ane komme med en påminnelse etter fem
minutter (forhåndskonfigurert). Tiden er konfigurerbar til et helt antall minutter. Du kan også slå
av dette varslet ved å be om påminnelse etter 0 minutter.

Patronymer
Om du ikke benytter deg av patronymer eller har hen annen måte å behandle patronymer på
enn Ane, kan du slå av/på Anes automatiske generering og visning av patronymer. Samtidig
som du gjør dette kan du med fordel slå av/på visning av egen kolonne for patronymer i
personlista:
Forskjellig => Bruk patronymer
Du kan også slå av/på visningen av Anes forslag til patronym ved opprettelsen av barn.

Sortering
Doble aer (aa) ble brukt før vi fikk bokstaven å, og er fortsatt i bruk i flere navn, både på
personer og steder. Siden vi ikke kan høre forskjell på ord med aa og ord med å, er det
praktisk å kunne sortere begge deler som å. Denne egenskapen kan slås av eller på etter
behov. De fleste tabeller/lister sorteres i henhold til valgt egenskap (men nødvendigvis ikka
alle).
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Opsjoner ved eksport av data
Når du velger å bruke kommandoen Lagre som hovedskjermbildet (Arkiv => Lagre som) eller
du velger å bruke en kommando for å eksportere valgte familier/personer i hovedskjermbildet
eller personlista (I hovedskjermbildet: Høyreklikk blant familieopplysningene og velg Eksporter
etterkommere, Eksporter hans/hennes aner. I personlista: Utskrift => Eksporter markerte
personer/familier) vil du, om du ønsker å lagre den nye fila et annet sted enn den du leste inn,
få opp en dialogboks som tillater deg å velge hvordan eventuelle kart, bilder og dokumenter
skal lagres.

Her kan du velge om du ønsker å ha med kart, bilder eller dokumenter i den nye fila. Velger du
Kopier alle har du mulighet for å kopiere alle filene til samme folder/mappe som den
eksporterte .GED-fila. Alternativt, hvis du i utgangspunktet har filene liggende i forskjellige
undermapper, kan du beholde lagringsstrukturen og lage en tilsvarende mappestruktur relativt
til den nye, eksporterte .GED-fila. Hvis mappene ikke eksisterer på forhånd, vil Ane lage de
nye mappene.
Hvis du krysser av Bruk fullt filnavn, vil Ane benytte fulle navn på filene, inklusive
diskstasjonsnavn, folder- og filnavn. Alternativt benytter Ane navn som er relative til .GED-fila.
En forutsetning for å få til relative filnavn er at alle filene i utgangspunktet har samme
diskstasjonsnavn. Dersom de ikke har det, kan du benytte vedlikeholdsskjermbildet for bilder/
kart/dokumenter og flytte filer slik at alle ligger på samme diskstasjon. Fordelen med å benytte
mapper relative til .GED-fil og relative filnavn er at det da er enkelt å kopiere prosjektet til CD
eller en annen disk eller maskin.
PS. Har du verken lagret kart, bilder eller dokumenter vil du ikke få opp denne dialogboksen.

Feilmeldinger
Ved innlesing av ei GED-fil sjekkes opplysningene som er lagret i fila og dersom Ane oppdager
noe galt eller uventet, skrives det ut ei melding i et eget feilmeldingsvindu.

I tillegg til selve meldingsteksten som beskriver feilen, består feilmeldinga av en gradering/
kategorisering av årsaken til meldinga. I tillegg blir det skrevet ut navnet på fila som ble lest og
på hvilken linje og kolonne leseprogrammet var da meldinga ble skrevet ut.
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Feilkategorier
•
•
•
•
•
•

Blank (ukategorisert)
Info
Utelatt
Advarsel
Feil
Fatal
Nederst i skjermbildet skrives det ut antallet av meldinger som er kategorisert som feil og hvor
mange som er i kategorien advarsler. Ved 20 «Feil» eller en «Fatal» melding avbrytes
innlesingen. Får du over 10000 advarsler avbrytes også innlesningen.

Meldinger
I teksten nedenunder benyttes X der hvor en beskrivende tekst (f.eks. navn) legges inn.
Meldingene er forhåpentligvis selvforklarende.

• Kan ikke finne "X"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiple navn X ignorert
Ikke-eksisterende individ X er referert
X har allerede foreldre
X er lagt inn som mannen i familien. Opplysninger korrigert!
X er lagt inn som kona i familien. Opplysninger korrigert!
Ukjent dato X
Ukjent person i familie X
Teksten blir for lang. Tillegget "X" avkortet/ignorert
X linjer utelatt!
Ingen personer har referanse til (FAMS) familie X
Forskjellig navn: X
Ingen knytning mellom X
Manglende familiereferanse for X
Ufullstendig familiedefinisjon:

Den siste feilmeldinga er et resultat av at Ane ikke aksepterer familier som ikke har to
familieoverhoder. GEDCOM (og dermed også andre slektsprogram) tillater familier med en
person. Strengt tatt gjør også Ane dette, men forlanger at det er definert en person til - gjerne
uten verken navn eller noe annet. Når denne feilmeldinga blir vist, genererer Ane en ekstra
person.
For å finne ut mer om hva Ane reagerer på er det mulig å klikke på meldingslinja. Du får da
opp et vindu som viser den innleste fila. Trykker du så venstre piltast, vil skrivemarkøren
plassere seg i nærheten av feilen.

Utskrift av feilmeldinger
Feilmeldingene kan bli skrevet ut til ei tekstfil ved å velge menykommandoen Fil => Lagre
feilmeldinger. Du blir da spurt om navnet på utskriftsfila. Fila kan i ettertid hentes inn i en editor
(f.eks. Notepad) og skrives ut derfra. Den kan også hentes inn i Excel som ei tabulatordelt
tekstfil.
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Utskrifter
Det er kun tre typer utskrift som er tilgjengelige i Ane. Utgangspunktet for at det er så få
utskrifter er at det finnes mange gratis/billige slektsprogrammer som også kan lese GEDformatet og som har flotte utskrifter. Utskriftene til Ane er laget mer med tanke på
korrekturlesing og oversikt over slektskap enn med tanke på vakre utskrifter til slektsbøker eller
lignende.

Utskrift av familietre (etterkommere)
Du kan initiere en utskrift av et familietre fra hovedskjermbildet ved å
høyreklikke i familieområdet og velge Skriv ut etterkommere. Da får
du opp en dialogboks hvor du kan bestemme en del
utskriftsparametre.
OBS: Når du skal velge å skrive ut et familietre, må også
skjermbildet for Familiegren og/eller Makes familiegren være synlig.
Dette kan du endre på ved å gå inn i menyen for Vis i
hovedskjermbildet.
Dialogen for utskrift av familietre kan også initieres fra skjermbildene for
Familiegren eller Makes familiegren ved å klikke familien i skjermbildet og
deretter velge menykommando Utskrift => Skriv ut etterkommere.
Først når du klikker på Skriv ut i utskriftsvinduet nedenunder settes utskriften i
gang. I utskrifter av familietrær blir alle personens barn skrevet ut før
personens søsken (og disses barn).

Dette gir en utskrift omtrent som vist på neste side.
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Utskriftsparametre
• Overskrift og størrelse (egentlig topptekst og størrelse). Toppteksten skrives på toppen av
hver utskriftsside. Skriftstørrelsen kan velges (i antall piksler per tomme) og skrifttypen
(fonten) blir den samme som valgt nederst i skjermbildet.

• Bunntekst og størrelse. I denne versjonen av Ane kan du ikke velge bunntekst.
• Marger. Margene (toppmarg, venstre- og høyremarg, bunnmarg) er oppgitt i mm og kan
endres ved å redigere de aktuelle tallene. Du kan også bruke piltastene opp/ned for å øke
eller minske tallet med 0,1 mm om gangen.

• Startindeks. Nummereringen av hovedpersonen i familietreet er alltid lik startindeksen. Hvis
startindeksen er X vil barna til hovedpersonen være X.1, X.2 osv. Barna til X.1 er da X.1.1,
X.1.2 osv. Som vist i eksemplet, der startindeksen var 1.1.2.1, blir barna til
hovedpersonene henholdsvis 1.1.2.1.1 og 1.1.2.1.2. Neste generasjon vil få nok et siffer

• Tabulatoravstand. Her kan du velge hvor store innrykk som skal lages i utskriften.
Tabulatoravstanden er i mm.

• Generasjoner. Dette kan være to forskjellige ting:
Enten antall generasjoner eller høyeste tillatte
fødselsår.. Her kan du avgrense utskriften til
personer som var født før et bestemt tidspunkt eller
et maksimalt antall generasjoner. Dersom du ønsker
at alle generasjoner skal skrives ut kan du la feltet
være feltet blankt (tomt). Innholdet av dette feltet
oppfattes som et årstall hvis det er større enn 999
(inneholder fire sifre).

• Skriv familienotater. Dette alternativet hakes av hvis du ønsker at notatene om familiene
skal være med i utskriften.

• Skriv personnotater. Dette alternativet hakes av hvis du ønsker at notatene om personene
skal være med i utskriften.
•

Kommentarer. Når denne sjekkboksen er haket av skrives også alle avsnittene som
begynner med to minustegn (--).

•

Kun synlige. Denne sjekkboksen kan hakes av for å begrense utskriften til å omfatte kun
de personene og familiene som er synlige i familiegrenvinduet. Ved å klikke på + eller foran familens overhoder kan du bestemme hvilke grener av familen som skal være med i
utskriften.

•

Skriv indekser [..]. Alle personene som er lagt inn systemet har en unik indeks. Dersom du
ønsker at denne indeksen skal være med på utskriften kan du krysse av denne
sjekkboksen. Indeksene skrives bak de aktuelle navnene og skrives som et tall omgitt av
firkantparenteser.
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•

Skriv patronymikon <..>. Ønsker du å skrive ut det automatgenererte patronymet kan du
hake av denne sjekkboksen. Patronymet skrives mellom for- og etternavn og er omsluttet
av hakeparenteser. Dersom patronymet er lagt inn manuelt vil det alltid bli skrevet ut.

• Sidenummer. Avgjør om du vil ha sidenummer nederst på sidene.
• Skriv alfabetisk innholdsfortegnelse. Ane kan skrive ut en alfabetisk (sortert på fornavn)
fortegnelse over alle etterkommerne som omfattes av utskriften.

• Skriver. Her lar Ane deg velge mellom de skriverne som er definerte på datamaskinen.
• Font (navn og størrelse). Her kan du velge mellom de fontene (skrifttypene) som er
installerte på maskinen. Du kan også velge skriftstørrelse (i antall piksler pr. tomme).

Utskrift av person-, familie- eller aneliste
Både utskrift av personliste og aneliste initieres fra skjermbildet med Personliste. Utskrift av
familieliste startes fra skjermbilde for Familieliste. Øverst til venstre i disse skjermbildene er det
et menyvalg for Utskrift. I personlista har du fire utskriftsmuligheter:

Du kan skrive ut aner, alle personer eller du kan skrive ut markerte familier/personer. Du
bestemmer med andre ord selv hvilke personer og familier som skal være med i utskriften. Hvis
du velger personutskrift vil de valgte personene skrives ut i samme rekkefølge som vist i
Personlista. Du kan derfor, før du starter utskriften, sortere personlista i ønsket
utskriftsrekkefølge. Fra menyen i familielista kan du bare skrive ut ei liste over alle familier.
Ved utskrift av familier er utskriften alltid i den samme rekkefølge som familiene ble definerte i
(familienummerorden). Valgmulighetene ved disse utskriftene er omtrent de samme som
beskrevet tidligere. De eneste forskjellene er at du ikke lenger kan bestemme nummereringen
eller begrense antall nivåer.
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Utskrift av kilder
Utskrift av opplysninger op kilder initieres fra
kildelista. Den kan du åpne fra hovedskjermildet
ved å velge Vedlikehold => Kilder. og du får opp ei
liste over alle kilder som er i lagt inn. Du kan skrive
ut enkeltkilder, flere valgte kilder eller alle
tilgjengelige kilder. Du kan velge en kilde ved å
kikke på den aktuelle linja i lista, og ønsker du å
velge flere kilder kan du holde Ctrl-tasten nede
samtidig som du klikker på tilleggslinja. Hvis du Ctrlklikker på ei linje som allerede er valgt, slås valget
av. Trykker du på Shift-tasten (pil oppover (på
oversiden av Ctrl på tastaturet)), vil alle linjene
mellom forrige valg og linja som ble Shift-klikket
valgt. En måte å velge alle linjen på er å først velge
første linje og deretter Shift-klikke på siste linje. Du
kan også bruke menyvalget Forskjellig => Velg alle.
Som kjent inneholder kildereferanser en generell del og en nærmere beskrivelse om hva det
refereres til. Hvis ikke boksen Skriv referanser til kilden er haket av, blir bare den generelle
delen skrevet ut. Utskriften inneholder en kolonne med ledetekst og en med forklaring/innhold.
Tallet som er oppgitt som Tabulatoravstand gir bredden på ledetekstkolonna og 27 mm er
omtrent passelig når man skriver med en 8-punkts font.
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Ane prosjektgrupper
Som et resultat av at jeg samleropplysninger om slekt på
flere forskjellige måter, både bakover i tid sett fra mitt eget
ståsted og framover i tid med utgangspunkt i flere av mine
aner (etterslekt). At jeg i tillegg av og til deler opplysninger
med søskenbarn og tremenninger, gjorde at jeg endte opp
med flere file med større eller mindre overlapp av data. At
min mormor og min farmor viste seg å ha felles aner for fire
hundre år siden, bidro også til at alle filene hadde en stor
grad av felles personer - og dermed et vedlikeholdsproblem.
Fant jeg nye opplysninger, måtte jeg oppdatere flere filer og
dermed også store muligheter for å glemme ei.
Ane prosjekter tar utgangspunkt i ei stor slektsfil (.ged), og
som i utgangspunktet inneholder alle opplysninger. På
grunnlag av denne kan det lages flere (opp til 30) grupper, alle
mindre slektsfiler (.ged) som tildels har overlappende
opplysninger. All nummerering av personer, familier og kilder
er felles for prosjektet. Den opprinnelige slektsfila kan godt
inkluderes som en av gruppene. Poenget er at en hver
oppdatering skrives tilbake til all de aktuelle filene som
inneholder den endrede personen, familien eller kilden.

Ane jukser
Siden alle filene blir skrevet ut samtidig, kan Ane jukse under
innlesning. Når Ane støter på en Id. som er definert fra før,
hopper Ane over den nye definisjonen. Det sjekkes ikke om
innholdet er likt, så dette er ikke en metode for å flette
innholdet fra flere GEDCOM-filer.

Krav ved oppdeling
Om partnerne i et ekteskap kommer fra hver sin grein/
prosjektgruppe, må begge partnerne (og vielsen) etterpå
legges i både mannens grein og konas grein. Alle parets barn
som legges inn på et senere tidspunkt vil automatisk medlem
av foreldrenes prosjektrgrupper.

Demonstrasjonsprosjekt
Sammen med distribusjonen av Ane kommer et prosjekt som
består av tre prosjektgruppper. Prosjektet har fire filer: ei
prosjektfil (Kvakk-mcduck.ane) og tre vanlige GEDCOM-filer
(Skrue McDuck.ged, Kornelius Kvakk.ged og And-re.ged).
Utgangspunktet for prosjektet var GEDCOM-fila Kvakkmcduck.ged som inneholder opplysninger om 47 personer og
14 familier. Ser vi på antall medlemmer i de tre gruppene, så
er summen 55. Med andre ord er det minst åtte personer som
befinner seg i flere filer. Hvordan prosjektet ble laget vil bli vist
i detalj på de neste sidene.
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Eksempel på hvordan man lager et prosjekt
Som tidligere nevnt er utgangspunktet for prosjektet fila Kvakk-mcduck.ged. Denne fila
inneholder etterkommere etter to av Donald Ducks aner: Kornelius Kvakk og Skrue McDuck
(d.e.). Tanken var å lage ei fil/gruppe for Kornelius Kvakk sine etterkommere og ei annen fil/
gruppe for Skrue McDuck sine etterkommere. Siden ikke alle er i slekt med verken Kornelius
eller Skrue, trenger vi også ei fil/gruppe for disse.
Vi starter med å lese inn Kvakk-mcduck.ged og utfører menykommandoen Vis => ANE
prosjektgrupper og vi får opp et tomt vindu:

Vi starter med å definere de tre gruppene, og velger derfor først kommandoen Gruppe => Ny
gruppe ... og vi får opp et nytt skjermbilde: Vi fyller ut opplysningene om den første gruppa,

klikker på OK, og gjentar operasjonen for de to andre gruppene. Vi vil da ha tre tilgjengelige
tomme grupper og vi kan begynne å velge ut hvilke personer som skal inn i de forskjellige
gruppene. For å hjelpe oss til det, benytter vi oss av personlista. Sørg for at denne vises (Vis
=> Personliste skal være valgt (haket av) i hovedmenyen. Når lista vises, sørg også for at den
viser markørboksene helt til venstre på alle linjene (Forskjellig => Vis markørbokser).
Så finner vi Skrue McDuck (d.e.), (individ 16) og klikker på linja med hans navn. Så ønsker vi å
markere alle etterkommere og etterkommeres partnere. Dette kan gjøres på to måter:
1. Velg menykommando Markèr => Etterkommere + Partnere
2. Høyreklikk linja og velg Markèr etterkommere + etterkommeres partnere
19 personer blir da markert.
Vi bytter deretter til vinduet for Grupper, klikker på Skrue McDuck i den lista og velger deretter
menykommandoen Personliste => Inkluder markerte i gruppe. Vinduet vil nå vise at det er 19
medlemmer i denne gruppa.
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Deretter går vi tilbake og slår av all markering i personlistevinduet: Markèr => Fjern
markeringer og vi kan deretter gjøre tilsvarende operasjoner for Kornelius Kvakk.
Det er flere metoder for å bestemme hvilke personer som skal i den tredje gruppa. En metode
er først å markere alle i personlista som er med i de to definerte familiene for deretter utføre
menykommandoen Markèr => Inverter markeringer. Alternativt kan vi starte med å markere
samtlige personer i personlista (Markèr => Fjern markeringer etterfulgt av Markèr => Inverter
markeringer), og deretter «trekke fra» de vi allerede har tilordnet ei gruppe. Det siste kan vi

gjøre fra vinduet som viser grupper ved å klikke på den/de definerte gruppene og velge
Personliste => Fjern markering for personer i gruppe. Da vil de gjenværende markerte
personene være de vi søker.
Som et tredje alternativ er det mulig å be Ane om å lagre prosjektet. Hvis Ane finner personer
som ikke er med i noen gruppe, vil du få et valg og kan hake av for aktuell(e) gruppe(r). Klikk
OK for å fortsette lagring. Hvis du ønsker å avbryte lagring kan du klikke Avbryt.

En siste sjekk
Før en lagrer kan det være greit å vite at hvis de markerte personene har hatt flere partnere,
har trolig ikke alle kommet med i gruppa. Lagrer du og forsøker å lese en av .ged-filene inn i
Ane, vil du kunne få en del feilmeldinger - faktisk tre meldinger pr. feil. Disse skyldes at en del
personer opptrer i flere familieenheter, og disse enhtene mangler noen individer for å være
fullstendige. Individene er ikke i slekt, verken opp- eller nedadgående linje, men er/har vært
partner til noen av anene/etterkommerne. For å unngå disse feilmeldingene, bør en derfor, for
alle definerte grupper, også få med disse ekstra parnerne. Dette gjøres på følgende måte:
1. Fjern alle markeringer i personlista (Markèr => Fjern markeringer)
2. Velg ei av gruppene i gruppelista og utfør menykommandoen Personliste => Marker alle
personer som er i gruppe.
3. Gå tilbake til personlista og utfør menykommandoen Markèr => Alle markertes partnere.
4. Hvis antallet markerte øker, inkluder også disse i gruppa. Gå til gruppelista og utfør
menykommandoen Personliste => Inkluder markerte i gruppe.

Et triks?
For å være sikker på at alle er med, er det mulig å ha med den opprinnelige .ged-fila som den
første.av gruppene. Dette kan også gjøres ved å redigere prosjektfila (.ane) i en
tekstbehandler (f. eks. Notepad) og legge inn denne manuelt. For eksempel
0 FAM Kvakk-McDuck
1 FILE Kvakk-McDuck.ged
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Windows Code Page 1252 (ANSI Latin I)

ASCII - American Standard Code for Information Interchange
ASCII ble introdusert så tidlig som 1963, men ble standard først i 1967. Standarden heter nå
egentlig ANSI X3.4 og definerer 128 tegn. Blant disse er kontolltegn, alle sifrene og de store
og små bokstavene i det engelskspråklige alfabetet. Standarden har også en del
spesialtegn (komma, semikolon, punktum, mellomrom, parenteser osv.). ASCII er
grunntegnsettet på en PC (og en MAC) og er også grunnsettet i ANSI, ANSEL og UTF-8
tegnsettene.

ANSI - American National Standards Institute
Standarden som oftest kalles ANSI-standarden er også blitt en internasjonal stadard og
heter da ISO 8859. Windows benytter en utvidelse av Latin-1-tegnsettet i ISO-standarden
(ISO 8859-1). Utvidelsen består av tegnene fra 128 til og med 159 (vist med blått/cyan i
tabellen ovenfor). Tegnsettet i denne tabellen, Latin I, kalles Windows Code Page 1252.
Denne utvidelsen omtales ofte som ANSI tegnsettet, selv om tegnene i området 128 .. 159
ikke er en del av ANSI/ISO-standarden.
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ANSEL - American National Standard Extended Latin
ANSEL-standarden er også en ANSI standard og var opprinnelig et utvidet latinsk tegnsett for
bruk i bibliotek. Standarden heter ANSI Z39.47 - American National Standard for Extended
Latin Alphabet Coded Character Set for Bibliographic Use. Føste utgave av standarden er fra
1985, men er senere revidert. ANSEL-standarden tar også utgangspunkt i ASCII-standarden
og definerer/reserverer tegn i tallområdet fra 160 til 255 som enten skal benyttes alene eller
sammen med en ASCII-bokstav.
Ikke alle tegn i WIndows lar seg oversette til ANSEL, og heller ikke alle slektsverktøy forstår
standarden likt, slik at det er egentlig svært dumt og uforutsigbart å benytte ANSEL-tegnsettet
når man ønsker å veksle mellom verktøy. Derfor er ikke Ane laget for å lagre filer med ANSELtekst (men klarer å lese formatet). I tabellen på forrige side (Windows Code Page 1252) er
tvilsomme “ANSEL-tegn” skrevet i rødt/magenta. De ANSEL-kodene som Ane oversetter fra er
skrevet over hvert enkelt tegn i den nevnte tabellen.

UTF-8 - UCS Transformation Format 8
Tegnsettet UTF-8 baserer seg på tegncodene i Unicode/UCS-tegnsettet. Unicode/UCS
benytter koder i tallområdet fra 0 til 65535 for hvert enkelt tegn og ville laget dobbelt så store
filer som hvis man benyttet ANSI. UTF-8 er et kompromiss mellom å ha mange tegn tilgjengelig
og å bruke liten plass. De første 128 tegnene i UTF-8 er ASCII tegnsettet og de samme som i
ANSI. ANSI-tegnene med tallkoder fra 160 til 255 lagres alltid som to tegn. Tegnene som
omfattes av Windows sin ANSI-utvidelse (tallkodene 128 .. 159) lagres som to eller tre tegn
(avhengig av UCS-koden).

Lagring av bokstaver som ikke er på tastaturet
Det er to metoder som kan benyttes for å benytte bokstaver som ikke er direkte tilgjengelige på
tastaturet. Den ene metoden benytter en to-tegns sekvens, den andre benytter tegnets
tallkode.

To-tegns sekvenser
Hvis man for eksempel ønsker å benytte bokstaven A med aksent (À, Á, Â) eller omlyd (Ä), gjør
man dette ved først å velge tasten som viser aksent/omlyd for deretter å trykke A. Tilsvarende
kan det gjøres for alle vokalene og for konsonantene ñ og Ñ. Tastene for aksent/omlyd er til
høyre for ‘+’ tegnet og for ‘Å’ på norske tastatur. Tastene viser gjerne tre tegn. Det tredje tegnet
er tilgjengelig når du benytter Alt Gr som “skift-tast”.

Tallkoder
Fra PC-ens morgen, den gang man benyttet operativsystemet DOS (også kalt MS-DOS), har
en hatt mulighet til å benytte Alt-tasten sammen med det numeriske tastaturet og taste inn
tallkoden til det ønskede tegnet. Når man så slapp Alt-tasten dukket det på mystisk vis opp ett
tegn der hvor skrivemarkøren var.
Nå går de færreste rundt med disse tallkodene i hodet og det er tidkrevende å prøve seg fram,
så derfor: Under (nesten) alle tegn i tabellen på forrige side (Windows Code Page 1252) står
tallkodene som kan benyttes for å få de aktuelle tegnene. Hvis du har dokumentasjon over
tegnene i DOS, vil du finne de samme tegnene/tallkodene der.
Hvis man benytter en portabel PC, slår man på Num Lock tasten og benytter sifrene (som er
på tastene rundt I), trykker Alt-tasten og taster inn “Alt-koden”.

Side 68

+0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10 +11 +12 +13 +14 +15

Unicode (hx): 0020

0021

0022

0023

0034

0025

0036

0027

0028

0029

002a

002b

002c

002d

002e

002f

32:

!

“

#

$

% &

‘

(

)

*

+

,

-

.

/

21

22

23

34

25

36

27

28

29

2a

2b

2c

2d

2e

2f

0021

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

003a

003b

003c

002d

003e

003f

?

UTF-8 (hex):

20

Unicode (hx): 0030

48:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

UTF-8 (hex):

30

21

32

33

34

35

36

37

38

39

3a

3b

3c

2d

3e

3f

4001

4002

4003

0044

0045

0046

0047

0048

0049

004a

004b

004c

004d

004e

004f

Unicode (hx): 0040

64:

@ A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

UTF-8 (hex):

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

4a

4b

4c

4d

4e

4f

0051

0052

0053

0054

0066

0056

0057

0058

0059

005a

005b

005c

005d

005e

005f

_

Unicode (hx): 0050

O

80:

P

Q

R

S

T

U

V

W X

Y

Z

[

\

]

^

UTF-8 (hex):

50

51

52

53

54

66

56

57

58

59

5a

5b

5c

5d

5e

5f

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

006a

006b

006c

006d

006e

006f

o

Unicode (hx): 0060

96:

‘

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

UTF-8 (hex):

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

6a

6b

6c

6d

6e

6f

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

007a

007b

007c

007d

007e

007f

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

|

}

~

•

72

73

74

75

79

7d

7e

7f

Unicode (hx): 0070

112:

p

q

UTF-8 (hex):

70

71

Unicode (hx): 20AC

128:

•

UTF-8 (hex):

E2 82 AC

Unicode (hx):

144:

•

•

201A 0192

201E 2026

‚

„

ƒ

E2 80 9AC6 92

76

77

78

2020

2021

02C6 2030

‡

ˆ

… †

E2 80 9EE2 80 A6 E2 80 A0 E2 80 A1 CB 86

2018

2019

201C 201D 2022

2013

2014

‘

’

“

–

— ˜

”

•

7a

7b

7c

0160

2039

0152

017D

‰ Š

‹

Œ •

•

E2 80 B0C5 A0

E2 80 B9C5 92

C5 BD

203A 0153

017E 0178

02DC 2122

0161

™ š

›

œ

•

•

•
Ÿ

UTF-8 (hex):

E2 80 98 E2 80 99 E2 80 9CE2 80 9DE2 80 A2 E2 80 93 E2 80 94 CB 9C

E2 84 A2 C5 A1 E2 80 BA C5 93

C5 BE

C5 B8

Unicode (hx): 00a0

00a1

00a2

00a3

00a4

00a5

00a6

00a7

00a8

00a9

00aa

00ab

00ac

00ad

00ae

00af

160:

¡

¢

£

¤

¥

¦

§

¨

©

ª

«

¬

-

®

¯

c2 a1

c2 a2

c2 a3

c2 a4

c2 a5

c2 a6

c2 a7

c2 a8

c2 a9

c2 aa

c2 ab

c2 ac

c2 ad

c2 ae

c2 af

00b1

00b2

00b3

00b4

00b5

00b6

00b7

00b8

00b9

00ba

00bb

00bc

00bd

00be

00bf

±

²

³

´

µ

¶

·

¸

¹

º

»

¼

½

¾

¿

UTF-8 (hex):

c2 a0

Unicode (hx): 00b0

176:

°

UTF-8 (hex):

c2 b0

Unicode (hx): 00c0

c2 b1

c2 b2

c2 b3

c2 b4

c2 b5

c2 b6

c2 b7

c2 b8

c2 b9

c2 ba

c2 bb

c2 bc

c2 bd

c2 be

c2 bf

00c1

00c2

00c3

00c4

00c5

00c6

00c7

00c8

00c9

00ca

00cb

00cc

00ce

00cd

00cf

Ï

192:

À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ Ç

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

UTF-8 (hex):

c3 80

c3 81

c3 82

c3 83

c3 84

c3 85

c3 86

c3 87

c3 88

c3 89

c3 8a

c3 8b

c3 8c

c3 8e

c3 8d

c3 8f

00d1

00d2

00d3

00d4

00d5

00d6

00d7

00d8

00d9

00da

00db

00dc

00dd

00de

00df

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü

Ý

Þ

ß

Unicode (hx): 00d0

208:

Ð

UTF-8 (hex):

c3 90

Unicode (hx): 00e0

c3 91

c3 92

c3 93

c3 94

c3 95

c3 96

c3 97

c3 98

c3 99

c3 9a

c3 9b

c3 9c

c3 9d

c3 9e

c3 9f

00e1

00e2

00e3

00e4

00e5

00e6

00e7

00e8

00e9

00ea

00eb

00ec

00ed

00ee

00ef

224:

à

á

â

ã

ä

å

æ

ç

è

é

ê

ë

ì

í

î

ï

UTF-8 (hex):

c3 a0

c3 a1

c3 a2

c3 a3

c3 a4

c3 a5

c3 a6

c3 a7

c3 a8

c3 a9

c3 aa

c3 ab

c3 ac

c3 ad

c3 ae

c3 af

Unicode (hx): 00f0

00f1

00f2

00f3

00f4

00f5

00f6

00f7

00f8

00f9

00fa

00fb

00fc

00fd

00fe

00ff

240:

ð

ñ

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û

ü

ý

þ

ÿ

UTF-8 (hex):

c3 b0

c3 b1

c3 b2

c3 b3

c3 b4

c3 b5

c3 b6

c3 b7

c3 b8

c3 b9

c3 ba

c3 bb

c3 bc

c3 bd

c3 be

c3 bf

Side 69

