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Släktbok i DG8!
En av funktionerna i DG8 är att göra en släktbok, dvs att göra en redovisning av sin egen eller

annan persons anor och härstamning från en viss person. Släktboken kan innehålla olika avsnitt
av såväl antavlor som stamtavlor i alla de olika utskriftsformer som programmet innehåller.

Du kan givetvis ta fram liknande redovisning genom att lägga samman liknande separat fram-
tagna tavlor, men utan den sammanhållande sidindelningen och sidhänvisningen av personer i det
efterföljande registret.
1. Börja med att söka fram de personer som ska ingå i släktboken och med höger musknapp

lägga personerna ”till listan över senaste personer”.
2. Därefter klickar Du på ”Utskrift” på verktygslisten längst upp och sedan på ”Släktbok”.

Nedanstående bild kommer fram (mitt på skärmen).
3. Därefter på knappen ”Lägg till avsnitt”.
4. Det är nu dags att bestämma om det ska vara en antavla eller en stamtavla, som väljs under

”Slag av avsnitt”. Valet anges i det vita fältet i bilden, vilket anger släktbokens alla avsnitt.
5. Vilken form som väljs anges under knappen ”Välj form”. Kom även ihåg att ange antalet

generationer som ex. antavlan ska innehålla.
6. Därefter är det dags att välja person genom att klicka på knappen ”Välj person”.
7. Det första avsnittet i boken är nu valt.

Proceduren görs nu om enligt ovannämnda stegvisa val av vad som ska ingå i boken.
Valt avsnitt kan tas bort med knappen ”Ta bort avsnitt”.
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Enligt bilden nedan har först en antavla i form av ”Släktmatrikel” valts. Sedan en ”Stamtavla i
trädform”. Därefter en ”Stamtavla i grafisk form”.

Efter att valet av avsnitt i boken valts kan man kolla utseendet genom att klicka på ”Skriv ut”
och därefter på ”Granska” (Förstoringsglaset).

Har man gjort ett dåligt val av utskriftsform kan man klicka på ”Ta bort avsnitt” och lägga in
ett nytt avsnitt med annan utskriftsform. Har man felaktig val av inställningar måste man börja
om från början efter att avslutat och under ”Inställningar” justerat vad som ska vara med i utskrif-
ten. Kom i så fall ihåg att anteckna vilka val som gjorts.

Observera att utskrifter i grafisk form kan bli avklippta vid utskriften beroende på inställningar
av marginaler eller boxarnas längd.

Vid uppbyggnaden av släktboken kan man till att börja med vid valet ”Välj form” bara ta med
ett par generationer, beroende på antalet sidor att kolla kan bli väldigt stort. Sedan man blivit nöjd
med utseendet kan man gå tillbaka till respektive valt avsnitt och under ”Välj form” justera
antalet generationer till det antal man önskar få med.

Vill man ha med ”Antavla i grafisk form med fotografier” vilket kräver att man klipper och
klistrar ihop ett antal A4-blad, kan denna läggas in som en vikt extradel, på samma sätt som stora
kartor brukar läggas in i en bok eller handling.


