
 
Antavla med foton

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk 
antavla med foton. 

Designa sidan
Det underlättar om man tänker igenom hur man vill att 
sidan ska se ut i förväg. Rita gärna på ett papper. Hur 
många generationer ska tas med? Tänk på hur släktträ-
det växer med varje generation. En fördel med denna 
utskrift är att kravet på foto gör att antalet generationer 
begränsas, och därmed blir utskriften lättare att hantera. 
Fotokonsten har bara funnits i 150 år
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Bild 10–1. Min dotter Cecilias antavla.
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Inställningar
Börja med att bestämma vem antavlan ska utgå från och  
gör vederbörande till centrumperson. Bygg sedan tavlan 
med antavleknappen. Börja försiktigt och välj 3 genera-
tioner. Med anorna på skärmen begär man  i menyraden 
Arkiv/Skriv ut eller klickar på skrivarsymbolen längst 
upp till vänster. I utskriftsmenyn, bild 10-2, markerar 
man  Antavla och Grafisk och klickar på Fortsätt.

På nästa meny, bild 10-3, kan du ange inställningar och 
markera att du vill skriva ut till Skrivare. Kolla under 
Skrivarinställning att papprets orientering är Liggande. 
För att inte skriva ut för papperskorgen kan det vara bra 
att trycka på Granska och kontrollera att allt är som det 
ska. Klicka på Zoom 1 gång för att få en helhetsbild. Titta 
på alla sidor – är du nöjd tryck på Skriv ut. Troligtvis ser 
din bild inte ut som du tänkt dig och du måste klicka på 
Avbryt för att komma tillbaka till bild 10-3.

Bild 10–2. Inställningar för utskriftsform. Välj grafisk antavla.

Bild 10–3. Inställningar för utsktift av antavlor. Tryck aldrig på Skriv ut förrän 
du granskat att allt är som det ska vara.

Bild 10–4. Inställningar för antavlor och utformning av innehållet.
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När innehållet är klart är det dags att växla till fliken 
Utseende, bild 10-5. Här anges bla måtten för boxarna. 
Mina val ser du i bilden.  När du ändrar olika värden, 
ändras rutan med boxar i bilden.  Kontrollera speciellt 
att Indrag blir så stort att föräldrabilderna sitter tätt och 
inte splittras av barnets bild. Du kanske måste gå tillbaka 
och kolla utskriften ett antal gånger innan du blir nöjd.  
Under fliken Stilar kan du  justera storlek och typsnitt på 
texten. Under fliken Välj/Spara kan du spara de inställn-
ingar du har som tex Cecilias anor. Du kan alltid gå till-
baka till dem med Öppna.

Använd en pdf-skrivare för att skriva ut på 
stora papper 
PDF formatet och Adobe Reader
PDF står för portable documents format 
och kom till när det fanns många olika 
program för att skriva texter, alla sparade i 
sitt eget format, varför det var svårt att dela 
med sig av dokumenten. Med PDF kan alla 
läsa dokumenten med programmet Adobe 
Reader, eftersom det gratis kan hämtas från 
Adobe.se. Programmet kan läsa dokument i 
flera olika pappersformat, se bild 10-6.

Klicka nu på knappen Inställningar för att mer i detalj 
bestämma utskriften av grafiska antavlor. Bild 10-4 visar 
de många möjligheter som finns för inställningar av den 
grafiska antavlan. Välj fliken För antavlan och sedan 
fliken Innehåll, bild 10-4.  

Jag har valt smala boxar för att få plats med allt på en 
liggande A4. Därmed blir utrymmet på raderna begrän-
sat.  Jag har valt att visa 4 rader och att visa tavlan nedi-
från och upp. Radernas innehåll har jag markerat så här:

Rad 1: markerat Porträtt med en bock. OBS! Det går 
endast att välja Porträtt om det är enda valet på rad 1.
Rad 2: markerat Tilltalsnamn med en bock.
Rad 3: markerat Efternamn med en bock.
Rad 4: markerat Levnadsår med en bock.

Bild 10–5. Inställningar för antavlor och utformning av utseende.

Övning  10-1. Antavla med foton

Försök att göra en egen  grafisk antavla efter riktlinjerna ovan.

Övning  10-2. Hämta Adobe Reader

Hämta Adobe Reader från adobe.se. Se under Download nere till höger. 
Ta bort bocken för att installera McAfee Security Scan Plus, eller annat 
reklamerbjudande. 
Installera programmet och aceptera avtalet. Eventuellt måste du starta 
om datorn. Nu kan datorn läsa och skriva ut alla pdf-filer.
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Bild 10–6. Detta kapitel öppnat i Adobe Reader

Utskrifter med 
Adobe Reader

När man öppnar 
ett dokument som 
författats i A2- 
format kan man 
välja att antingen 
skriva ut en till A4 
förminskad bild 
eller välja att skriva 
ut A2-sidan på 4 
stycken A4  sidor 
som sedan klistras 
ihop till en A2. 

Du kan också få 
pdf-filen utskriven 
på en skrivbyrå 
i originalstolek. 
Utskriften kan du 
ha som egen tavla 
eller vika ihop och 
lägga som bilaga i  
en släktbok. 

 
Skapa pdf-filer med en PDF-skrivare
I Disgen finns bland valen av skrivare alternativet PDF 
om du har en pdf-skrivare installerad. En pdf-skri-
vare är ett program som finns som en skrivarikon 
bland andra skrivare. När man använder pdf-
skrivaren beter den sig som en vanlig skrivare 
men efterfrågar ett filnamn till vilket den sänder 
utskriften som en pdf-fil. Eftersom släkttavlor ofta 
blir stora är en fördel med pdf-skrivaren att den 
kan skriva ut till stora format som A2 eller tom 
A0, se bild 10-7. 

Övning  10-3. Öppna och läs ett pdf dokument med Adobe Reader
Leta med utforskaren rätt på ett pdf dokument markerat med symbolen. 
Dubbelklicka på det. Nu ska adobe Reader öppnas. Första gången får du 
acceptera ett licensavtal.
Bläddra bland sidorna. Zooma Klicka på + - , eller välj Zoomnivå.
Skiv ut Verklig storlek.
Välj annan skala utskriften.

Bild 10–7. Utskrift  av en stor antavla i Adobe Reader som film

Bild 10–8. Disgens 
skrivarval
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Några olika pdf-skrivare:
www.cutepdf.com
www.pdf995.com
www.primopdf.com

Övning  10-4. Installera en pdf-skrivare och skriv ut en antavla 
Ladda hem en pdf-skrivare.
Installera den. 
Gör en antavla och skriv ut den till en pdf-fil. 
Öppna den resulterande filen i Adobe Reader. 

Det finns flera fria pdf-skrivare att ladda 
ner från Internet. En vanlig är CutePDF 
som kan hämtas på tex www.down-
load.com. Ladda ner den, installera och 
sedan kan du skriva ut allt i pdf-format. 
Välj skrivaren CutePDF som skrivare i 
Disgen och du kan skriva ut till pdf-filer.

Det går bra att skriva ut A2-format om man har en pdf-skri-
vare. I bild 10-8 väljer man då under Skrivarinställningar 
en pdf-skrivare och under den skrivarens Egenskaper 
väljer man papprets format till A2 eller eventuellt A0. Nu 
kan man i bild 9-6 välja 5 eller 6 generationer per sida – 
det ska fungera. Sedan gäller det att Granska och even-
tuellt modifiera inställningarna. När man sedan är färdig 
att väja Skriv ut i bild 10-8, skrivs tavlan ut till en fil.

Bild 10–9. Med 
CutePDF Writer 
kan man skriva 
ut i A2 eller A0 
format.

Filen öppnas sedan med gratisprogrammet Adobe Reader 
och skrivas ut på din vanliga skrivare eller på en skriv-
byrå som kan hantera större pappersformat.

Förvandla släkttavlan till en bild med TIFF-format

En annan fördel med ett pdf-format är att det ofta kan 
öppnas i ett bildbehandlingsprogram där man kan bear-
beta filen vidare. 

I ett bildbehandlingsprogram som Adobe 
Photoshop Elements kan man öppna en pdf-fil 
och sedan spara den som en bild i TIFF eller 
JPG-format. 

Ett annat sätt är att öppna pdf-filen i Reader och där under 
Redigera välja att Ta en ögonblicksbild, som sedan klist-
ras in i programet Paint, under Start/Alla program/
Tillbehör. Därefter kan man i Paint spara bilden i ett 
bildformat.

Ofta ställs man inför problemet att konvertera från ett 
filformat till ett annat. Sådana problem har många andra 
ställts inför tidigare varför det är troligt att det finns en 
lösning på nätet som någon generöst delar med sig. Sök i 
Google på tex pdf2doc eller pdf2tif så får du flera napp. 

Ett annat sätt är att använda webbtjänsten Media Convert 
för att omvandla mellan mängder av format.

Min grafiska antavla med 5 generationer fyller en A1-sida. 
Den har jag på detta vis skrivit ut som en pdf-fil vilken jag 
omvandlat den till en tiff-fil som jag här har importerat 
och skalat så att den får plats. Även om man inte kan läsa 
den ger bilden en uppfattning av resultatet. Utskriven till 
A1 blir den riktigt trevlig, se bild 10-10.
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Bild 10–10. Min grafiska antavla med 5 generationer utskriven till A1-format. 
Pdf-filen har konverterats till tiff och sedan förminskats för att kunna återges här.

Övning  10-5. Konvertera en pdf-fil till bild-fil
Öppna den resulterande filen i Adobe Reader. 
Konvertera pdf-filen till en TIFF-bild.
Lägg in bilden på antavlan i släktboken. 


