Lav folketælling i skema:
Før du går i gang - tjek lige indstillingerne - se sidste side i dette dokument....

Opret folketællingen som du plejer

Her eller her....

Vælg tilføj ny delt note:

OBS: Hvis du bruger almindelig note lægger du samme data flere steder. 10 personer med 10 noter lig med
10 poster. En delt note på 10 personer lig med een post.
Desto større database med mange poster. Desto længere indlæsningstid.
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I tekstfeltet skriver du den overskrift, du vil have, og gå så til hjemmesiden
http://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

Indtast din folketælling i et regneark (f.eks. Excel - se næste side). Marker herfra tabellen og vælg kopier (Ctrl+C)
(Man kan også kopiere skemaet direkte fra Dansk Demograﬁsk Database)
Gå tilbage til ovenstående hjemmeside:
Vælg »File« - »Paste table data« og kopier din tabel fra regnearket ind i det felt, der popper op. Klik på »Load«
Du kan nu se din tabel på hjemmesiden.
Klik på »generate« og derefter på »Copy to Clipboard«
Nu går du tilbage til din åbne note i Webtrees, og kopierer indholdet fra dit klippebord ind under overskriften.
Tryk på »Gem« og din folketælling står ﬁnt som skema i din note. (og kommer med i gedcom-ﬁlen)

Side 2 af 5

Side 2

Indtastning i regneark:

Skemaet laves i regnearket, men bemærk:
• Ingen sammenflettede felter
• Ikke flere linjer i cellen
• Ingen tekst, der står lodret i cellen.
»tablesgenerator.com« laver en meget simpel tabel.
Det betyder intet hvilken skrift eller formattering du vælger. »tablesgenerator.com« kører kun med én skrift.
Første linje i tabellen bliver med fed, og resten med almindelig skrift.
Det er også lige meget, hvilke streger du laver - stregerne bliver som »tablesgenerator.com« laver dem.
Lav blot de streger du har behov for, for eget overbliks skyld - måske slet ingen.
Marker de celler, du vil have med i tabellen i Webtrees, og sæt dem ind som beskrevet på forrige side.

Du kan også indtaste din tabel manuelt på hjemmesiden: Vælg »File« - »New table« og vælg antal kolonner
og rækker. Du kan også tilføje rækker og kolonner under vejs ved at højreklikke:

Når det hele er indtastet: Klik på »generate« og derefter på »Copy to Clipboard« og kopier ind i noten i Webtrees.
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Sådan ser det ud i den delte notes tekstfelt:

Når folketællingen er færdig, kan den nemt tilføjes ved brug af
<kopier> ikonet til de andre som er noteret i tællingen.
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Bemærk:
Hvis skemaet ser forkert ud (manglende rammer) så check lige denne indstilling i kontrolpanelet:
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