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Användaranvisning för "Släktdatabas för Nuckö socken"
Göte Brunberg
På detta sätt kan man navigera åt olika håll i släktträdet tills det av olika orsaker tar stopp.

INLEDNING
Släktdatabasen för Nuckö socken hanteras via tre menyer: "Släktdatabas för Nuckö socken", "Sökmenyn"
och "Familjedatamenyn".
Du kommer till menyn Släktdatabas för Nuckö
socken genom att klicka på knappen "Släktdatabas" i
vänsterkolumnen på Rickul/Nuckö Hembygdsförenings hemsida. Menyn innehåller några allmänna
uppgifter om släktdatabasen och en knapp, med vilken
du kommer till Sökmenyn.
Sökmenyn är ingången till släktdatabasen. I den
fyller du i uppgifter så att ett sökresultat med en eller
flera personer presenteras.
I sökresultatet väljer du en person och kommer,
genom att klicka på personens namn, till Familjedatamenyn för personen. I denna visas uppgifter om
personen, bland annat födelse- och dödsdatum och var
personen bodde och föddes.
I Familjedatamenyn visas även personens, "huvudpersonens", föräldrar, make/maka/makar och barn.
Genom att välja en av dessa, till exempel ett av barnen, blir barnet ny huvudperson i Familjedatamenyn.

SÖKMENYN
Allmänt
Du söker i databasen genom att ange en kombination
av sökkriterier i fälten Efternamn – Dödsdatum och
därefter klickar på Sök. Som resultat erhålls en lista
med de personer i databasen för vilka samtliga sökkriterier är uppfyllda. Se exemplet nedan.
I resultatet visas några väsentliga uppgifter för de
personer, vilkas data överensstämmer med sökkriterierna. Där visas också antalet personer i sökresultatet.
Observera att antalet är begränsat till 100.
Du kan välja om du vill att sökresultatet skall presenteras i bokstavsordning enligt efternamnet eller
enligt födelsedatumet.
Efternamn, förnamn
Det spelar ingen roll om du använder små eller stora
bokstäver. Om du skriver in ett icke fullständigt namn,
till exempel efternamnet Wester, så kommer sökning
att ske på alla namn som börjar med Wester (Westerberg, Westerby, Westerman osv).
Det går även att använda så kallade "wildcards".
Om du till exempel anger efternamnet %esterman%,
så kommer sökning att ske på samtliga namn som
innehåller textsträngen (Besterman, Westerman osv).
Det kan vara bra att använda wildcards för att söka
efter en person med två eller flera förnamn. Exempelvis kan en person som gick under namnet Erik vara
döpt till Karl Erik. Personen hittas då inte om man
anger förnamnet Erik men hittas om man anger
%Erik%.
Födelsedatum, dödsdatum
Ange datumen med formen åååå – mm – dd, till exempel 1887-02-14. Det går även att ange icke fullständiga datum, exempelvis 1887 eller 1887-02.
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• I Estland använde man, som i hela det ryska tsardömet, under historisk tid den gregorianska kalendern. I februari 1918 gick man över till den julianska kalendern, vilket innebar att man flyttade
almanackan 13 dagar framåt. Det innebar också att
man lade till 13 dagar till födelsedatumet för dem
som var födda på 1900-talet och 12 dagar (i enstaka fall 13 dagar) för dem som var födda på 1800talet. Jag har gjort på så sätt att jag har lagt till dessa dagar för dem som med säkerhet levde den 1 januari 1919. För dem som kom till Sverige har jag
använt det födelsedatum som finns i den svenska
folkbokföringen.
Om du inte lyckas hitta en person, försök därför med
att använda mindre exakta indata. Prova med att inte
skriva in hela namnet eller det exakta datumet i sökfälten.

Nummer
Varje person i databasen har ett unikt nummer, ett
index, i databasen. Om du redan tidigare har varit inne
i databasen och har indexet för en person, kan du ange
detta i fältet Nummer.
"Jag hittar inte den person som jag letar efter!"
Varför hittar du inte "rätt" person i sökresultatet fastän
du är säker på att du har angett korrekta indata? Möjliga förklaringar är följande:
• Personen lever eller har avlidit för mindre än 25 år
sedan. Eftersom det kan betraktas som känsligt
(och när det gäller levande personer eventuellt kan
strida mot Personuppgiftslagen) har jag valt att inte
presentera uppgifter om dessa personer. Syftet med
släktdatabasen är ju heller inte att presentera uppgifter om nutida personer utan från äldre släktled.
• Stavningen av namnet i databasen stämmer inte
med den stavning som du har angett. Namnformerna har, både för förnamnen och efternamnen, varierat under åren. Jag har försökt att i görligaste mån
normera namnen.
Ett problem för sig är befolkningen i de delar av
Nuckö socken, som i modern tid var helt estniskspråkig. Förutom att stavningen kunde variera (till
exempel förnamnet Anders/Andres/Andrus) var det
många som under 1930-talet bytte sina familjenamn till mer estniskklingande. Där har jag, åtminstone i vissa fall, använt det nya namnet för den
senaste generationen.

FAMILJEDATAMENYN
Allmänt
I Familjedatamenyn visas uppgifter om den person
som du har valt i sökmenyn och de personer som ingår
i familjen. Se exemplet nedan.
Efternamn, förnamn
I Nuckö socken började man använda familjenamn
1836 (på Odensholm 1835). Tidigare använde man
patronymikon, det vill säga son- och dotternamn. Till
skillnad mot den konvention som många svenska
släktforskare använder, har jag även under denna tid
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låtit en gift kvinna få mannens efternamn i databasen.
Om Kersti Andersdotter gifter sig med Peter Hansson
blir hennes namn i databasen Kersti Hansson, född
Andersdotter.
Stavningen av namnen har varierat under de cirka
250 år som databasen omspänner. Jag har i första hand
försökt att normera efternamnen, så att det bara skall
finnas en variant (eller ett fåtal varianter). Ett speciellt
problem är de ester som, främst under 1930-talets
nationalistiska våg, bytte sina familjenamn mot mer
estniskklingande. Där har jag försökt använda dessa
namn för de senare generationerna.
Födelse- och dödsdatum
Som nämns under Sökning är datumen i görligaste
mån korrigerade med avseende på "gammal" och "ny"
tideräkning. Det finns säkert ändå många personer i
databasen som har levt efter den 1 januari 1918, men
där födelsedatumet inte är korrigerat.
Kommuner, byar
Nuckö socken omfattade från början ett område som
omfattade Nucköhalvön och godsen på fastlandet från
Rickul i norr till Niby i söder. Efter lokalförvaltningsreformen 1866 delades området upp i kommunerna
Rickul, Sutlep och Pasklep. Jag har valt att använda
kommunnamnet som en "grovsortering" av byarna i
databasen.
Var kommunerna och byarna ligger framgår av
kartan över Nuckö socken på sidan 4. Observera att
stavningarna i några fall avviker från dem i databasen.
Gårdar
Gårdsnamnen varierat under åren. Dessutom fick
samtliga gårdar estniska namn under 1930-talet. I
tillägg till detta flyttade man ofta (eller flyttades av
godsherren) mellan gårdarna. Det har därför varit ett
problem att (främst) definiera den gård på vilken man
bodde. Födelsegården är ofta (men inte alltid) lättare
att ange. Ta därför inte databasens uppgift om gårdsnamnet som en absolut sanning!
"Anonymiserade" personer
Som beskrivs under Sökmenyn är nu levande personer
och de som har varit avlidna i mindre än 25 år inte
sökbara. Hur skall man då hantera dessa personer när
de till exempel är barn till en person som är huvudperson i Familjedatamenyn? Skall de över huvud taget
inte visas? Jag har gjort på så sätt att de presenteras
med "anonymiserade" uppgifter. För barn visas "Son"
eller "Dotter" och för makar och föräldrar "NN". På
detta sätt får man ändå en översikt över huvudpersonens familj.
Navigering
Presentationsmenyn ger möjlighet att navigera åt olika
håll i släktträdet genom att man kan göra en person i
en meny till huvudperson i nästa meny genom att
klicka på personens namn.

Utskrift
Utskrift av Familjedatamenyn sker med ett format
som endast innehåller textuppgifterna. För att förhandsgranska utskriften i Internet Explorer, högerklicka på menyn och välj "Förhandsgranskning". Om
alla uppgifter finns med kan du beordra utskrift.
Det är tyvärr så att den mest använda webbläsaren
Internet Explorer inte kan hantera utskrifter som
sträcker sig över mer än en sida (fler än 12 personer).
Om du vill skriva ut uppgifter som sträcker sig över
flera sidor kan jag bara rekommendera att du installerar Mozilla Firefox. Den tredje mest använda webbläsaren Opera klarar över huvud taget inte att skriva ut
uppgifterna på ett snyggt sätt.
Jag är naturligtvis tacksam för synpunkter, rättningar och kompletteringar. Mejla dem till mig på
adressen gote.brunberg@telia.com.
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