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Porträtt och bilder.
Fotografier och andra illustrationer på personer, hus, samhällen m.m. kan lagras i DG8 och

presenteras i såväl ansedlar som an- och stamtavlor. Programmet skiljer på porträtt och bilder.
Porträtt presenteras i utskrifterna som en bild av en person eller i ett gifte eller de alternativa

relationer som programmet medger.
Bilder, en eller flera, kan illustrera en person med ex. ungdomsporträtt eller annat. Bilder kan

även läggas in som beskrivning av orter och kompletterar ortbeskrivningen som avslutar en an- och
stamtavla.

Lagring i programmet
Kartor sparas i C:\Dg8Data\DgMap.

Porträtt och bilder sparas i
C:\Dg8Data\DgPic.

Scannra in bilder
DG8 accepterar olika bildformat men JPG som komprimerar bilden rekommenderas. När det

gäller att avgöra porträtt och bilders upplösning, är detta i stor utsträckning en fråga om var dessa
ska lagras och/eller vilken kapacitet den dator man förfogar över har.  JPG komprimerar bilden till
ca 1/15, GIF ca 1/4, TIF ca 1/3 samt BMP ingen komprimering. Samma sak gäller vilken upplös-
ning i pixlar man ska välja. Porträtt och bilder liksom kartor som enbart ska användas i DG8 kan

ha en låg upplösning. Skall bilden även an-
vändas för tryckning bör den ha en större
upplösning som 720 eller kanske 1200 dpi.

Porträtt och bilder kan med fördel lag-
ras på CD-skivor eller i en ZIP-enhet. Detta
innebär att man vid utskrift eller använd-
ning måste ha dessa enheter och skivor an-
slutna.

Genom att markera en per-
son eller giftet samt klicka på
höger musknapp kommer man
till ”Ändra personnotiser”.
Därefter klickar man på fliken
”Porträtt”.

Klickar man på knappen
”Hämta” kommer man till den
senast använda mappen eller
till DgPic, där man väljer den
bild man vill montera.

Man kan även ta bort en ti-
digare vald bild.

Lägga in porträtt eller bild
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Markera den mapp eller arkiv
som bilden finns lagrad i (här
DgPic).

Därefter markeras den fil el-
ler bild som önskas.
Bilden laddas upp och visas i
den högra övre rutan.

Klicka sedan på ”OK” varef-
ter bilden hamnar i
porträttfliken i ”Ändra
personnotiser”.

Hämta och lägga in porträtt eller bild

Justera storleken på porträttet.
Markera berörd person samt klicka på höger musknapp för att komma till ”Ändra personnotiser”.

Under ”Notiser” finns uppgifter på bild samt såväl bildens höjd som filnamn.
Genom att klicka på ”Ändra” kan man ange att den ska skrivas ut eller visas i originalstorlek

eller med bestämd höjd. Vid det senare valet måste höjden anges - i detta fall 50 mm.
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Inställningar för ansedlar, antavlor och stamtavlor.
Under ”Inställningar” i verktygslisten överst på fönstret kan man bestämma vad som skall skri-

vas ut vad gäller såväl ansedlar som an- och stamtavlor.
Genom att klicka på ”Ändra” för notiser för anor kan man välja vad som ska redovisas. Samma

sak gäller för ingifta, barn, anförluster och giften. På denna sida kan man även ange hur och om
barn ska skrivas ut i tabeller samt angivelserna Ff (Farfar) liksom nummer på generationerna och
stilarna på olika avsnitt..

Val av notistyper.
Genom att klicka på de

olika rutorna väljer man vad
som ska presenteras vid ex.
utskrift av olika tavlor och al-
ternativ av presentation av
forskningen.

För att få med porträtt och
bild i presentationen ska en
bock finnas i rutan på samma
sätt som för övriga alternativ.

Man bör därför kolla alla
inställningar där man har bil-
der för att förvissa sig att de
kommer med - om så önskas.
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Presentera bild i ortbeskrivningen.
För att kunna presentera en bild av en ort, gata eller gård förfar man på i stort sett samma sätt

som för porträtt. Skillnaden är att man inte kan justera storleken på bilden på samma säätt som för
porträtt. Man bör därför spara bilden i den storlek som man önskar att den presenteras i.

Bilden lagras i mappen C:\Dg8Data\DgPic.
För att lägga in bilden klickar man på Hussymbolen i verktygslisten och kommer då till ”Redi-

gera orter”. Där väljer man fliken ”Bild”. Genom att klicka på hämta kommer man till bildfilerna
och kan där välja den bild man önskar.

Utdrag ur ortbeskrivning i stamtavla


