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Hvad jeg bruger IrfanView til
Da man ikke kan printe udsnit direkte fra AO, med 
mindre man tager at print af skærmen (hvilket 
bliver i skærmens opløsning og derfor ikke ret 
godt), er man nødt til at gemme opslagene fra AO 
på sin computer og derefter åbne dem i et 
billedbehandlingsprogram.

Som program til beskæring og udsprint af opslag 
fra AO benytter jeg IrfanView. Dette program er et 
lille program, som er nemt at bruge, dets 
brugerflade er på dansk, og det kan f.eks. printe 
udsnit af opslagene, nemt og hurtigt. IrfanView er 
et share ware program, så det er gratis.

Download og installation af IrfanView
1 Gå ind på IrfanViews hjemmeside, 

www.irfanview.com, som ser sådan ud:

2 Klik på Download, som findes i menuen til 
venstre. Det åbner en liste over sites, hvorfra du 
kan hente IrfanView:

3 Jeg har valgt det første link som eksempel. så 
klik på knappen med teksten Download Now!, 
som henter programmet fra CNETs site.
Nu åbnes CNETs site, hvor du finder en 
velkomst til IrfanViews brugere.

4 Du finder også linket Download Now, som du 
skal klikke på, og dette åbner download 
filoverførslen.

5 Først får du en sikkerhedsadvarsel, som du 
roligt kan ignorere. Klik derfor på Kør, som 
åbner hentning af installationsprogrammet.

6 En dialogboks fortæller dig, hvordan download 
skrider frem. Efter endt download åbnes Irfan-

View Setup, som er installationsprogrammet. 
Det spørger straks, om du vil have forskellige 
genveje placeret på computerens skrivebord.

7 Jeg lader markeringerne stå, og jeg vælger, at 
programmet skal være tilgængeligt for alle bru-
gere (For all users).
Lad den foreslåede installations mappe stå, og 
klik på Næste, som åbner den næste side, for 
nu skal du fastsætte programtilknytningen for 
de forskellige typer af billedfiler.
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8 Her træffer du bestemmelse om, hvorvidt de 
forskellige typer billeder som standart skal åb-
nes i IrfanView, når du klikker på dem rundt 
om på computeren.
Jeg har valgt at vælge alle (Select all), og at det 
skal gælde for alle brugere, idet jeg har 
Windows XP.

Hvis du vil nøjes med de fil-typer, der er 
relevante for AO, så sæt kun hak i

• tif,

• tiff,

• png (jeg gemmer nemlig filerne i png-
format).

Klik på Næste, hvad der åbner næste side.

9 Her får du mulighed for at lade installations-
programmet tilføje Google Toolbar I Internet 

Explorer og Google Destop Search. Jeg fjerner 
markeringerne. Foretag dit valg og klik Næste.

10 På næste side får du oplyst stien til installa-
tionsmappen for IrfanView. På denne side skal 
du vælge, om programmets INI-fil skal placeres 
i din brugerprofils mappe (User’s Application 

Data folder) eller i installationsmappen 
(IrfanView folder). Jeg vælger det første. Vælg, 
og klik Næste.

11 Nu spørger installationsprogrammet, om jeg 
virkelig vil knytte alle de før valgte typer filer 
til IrfanView, og det vil jeg, så jeg klikker Ja.

12 Nu får du den afsluttende boks, som meddeler, 
at IrfanView er korrekt installeret.
Klik på Done. Internet Explorer er stadig åben, 
og IrfanViews side for FAQ er også åbnet.

Desværre er den på engelsk.
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13 Afslut Internet Explorer. 
Nu er IrfanView klar til brug, dog på engelsk. 
Heldigvis kan du nemt installere den danske 
sprogpakke.

Installation af dansk sprogpakke
1 Sørg for, at IrfanView er lukket, og gå så igen 

ind på forsiden for IrfanViews site, 
www.irfanview.com: 

2 Klik på IrfanView Languages i menuen til 
venstre, som åbner listen over tilgængelige 
sprog:

3 Find Dansk, og klik så på Installer, som starter 
installationsprogrammet:

4 Først får du sikkerhedsadvarsel, og den skal du 
bare ignorere. Klik derfor Kør, som åbner 
endnu en sikkerhedsadvarsel:

5 Den skal du også ignorere, klik derfor på Kør, 
hvad der åbner selve IrfanView Language 

Installer:

6 Her skal du finde installationsmappen for 
IrfanView. Den er sædvanligvis 
C:\Programmer\IrfanView, og i så fald skal bare 
klikke på Install.
Næste dialogboks fortæller, at installationen er 
færdiggjort med succes:

7 Klik på OK.
Nu mangler du kun at fortælle IrfanView, at det 
skal køre med dansk sprog.

Skift til dansk sprog
14 Åbn IrfanView og find peg på menupunktet 

Options i menulinjen for oven, den ser sådan 
ud:

15 Klik på Change language (skift sprog). Det 
åbner dialogboksen Properties/ Settings, som 
du ser et udsnit af her: 

16 Vælg fanebladet Language. Find dansk på 
listen over sprog og marker det.

17 Klik OK.
18 Luk IrfanView.
Fra nu af fungerer IrfanView med dansk sprog.
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Print af udsnit af et billede
Når en billedfil er åbnet i programmet, så kan du 
med musen markere et udsnit, som du f.eks. kan 
printe.

Placer cursoren, der hvor udsnittet skal begynde, 
og hold så venstre musetast nede. Kør med musen 
og dan derved en firkant. 

Slip musetasten. Flyt musen til Filer og vælg 
Print / Udskriv.

I udskriftsopsætningen kan du vælge

Liggende papir og Tilpas til side, så vil lange, 
vandrette indførsler fra kirkebøger og 
folketællinger blive printet så store som muligt. 

NB.: Husk at skrive sogn og årstal på udprintet.

Beskær et billede
Marker et udsnit som just angivet ovenfor, og vælg 
derefter 

Rediger => Beskær til markering.

Nu kan du gemme udsnittet som en ny billedfil, og 
det oprindelige billede er ikke ændret. Du kopierer 
faktisk udsnittet over i et nyt billede, du klipper 
det egentlig ikke ud.
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