
 
Att få in bilder i datorn

Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en 
digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på 
papper eller film kan dessa skannas och sparas i datorn. Har du inte 
bilderna sjäv kan du försöka få låna dem från andra.

Digitalkamera
En digitalkamera är lätt att arbeta med och den skapar direkt 
digitala bilder som kan kopieras till datorn. Eftersom det inte 
kostar något att ta flera bilder, kan man passa på att ta många 
bilder av samma motiv. När man tar porträtt ändrar föremålet 
sitt ansiktsuttryck hela tiden. Det kan vara bra att ha 10  snar-
lika bilder att välja mellan för att få med det typiska utseendet.
Redan vid fotograferingen kan du försöka få till det där lilla 
extra som gör bilden attraktiv. Du kan leta efter speciella vink-
lar eller lägga ett intressant objekt i förgrunden. Du kan utnyttja 
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Bild 32–1. Bild 32-1  Min dotter Cecilias antavla.
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tiden runt solnedgång eller soluppgång för att ta vara på det 
mjukare ljuset då. 
Bilder av ansikten drar alltid till sig intresse. Bilden bör vara 
levande och framhäva vederbörandes egenskaper. Om du foto-
graferar själv,  prata med offret och få det att slappna av och 
vara naturlig!  Berätta vad du vill göra med bilden och vad du 
vill få fram. Välj en neutral bakgrund så att den inte tar över 
intresset. Försök ställa in bländaren på ett så lågt värde, att 
bakgrunden blir oskarp. Använd kamerans teleobjektiv för att 
zooma in ansiktet, vilket bidrar till att göra bakgrunden oskarp, 
samtidigt som ansiktet får bättre proportioner. Att fotografera i 
skugga kan också ge en fin bild. 
För släktforskaren är det intressant att fotografera av en gammal 
bild. I så fall bör du använda stativ och undvika blixt. Du måste 
vara observant så att  ett glas i ramen inte ger oönskade reflexer. 
Bäst resultat får du om du tar ut bilden ur ramen och lägger den 
i en skanner.

Skanner
Med en skanner kan du förvandla film och pappersbilder till 
digitala bilder som du kan bearbeta i ett bildbehandlingspro-
gram och sedan klistra in i Word. En skanner kostar runt 1000 

kronor, men du kan också 
låna en skanner på ett bib-
liotek eller liknande. Ofta 
kan du då spara bilderna 
på ett USB-minne och ta 
hem dem på det viset. 
Lägg bilden med framsi-
dan neråt och bildens övre 
vänstra hörn mot en pil på 
skannern. Ofta följer det 
med olika program för att 

skanna och förbättra bilder, när man köper en skanner. Här ska 
jag använda Windows eget program. 

Gör så här för att skanna
I Windows trycker du på Start och väljer Skrivare och fax, 
bild 32-2. I vänsterspalten på den ruta som kommer upp hittar 
du Skannrar och kameror. Välj det alternativet, så dyker dina 
skannrar upp, bild 32-3. Klicka på den aktuella skannern, så 
startar inläsningsguiden, välj Nästa. 
Du får fyra val. I regel kan du välja något av Färgbild, Bild 
i gråskala och Svartvit bild eller text, bild 32-4. Här ska vi 
dock välja Anpassad för att lära oss lite fler möjligheter. Klicka 
sedan på Anpassade inställningar.  I menyn som följer, bild 

Övning  32-1. Övning 32-1 Ta en bild med kameran och lägg in den i 
mappen Bilder original
Ge bilden ett något mer meningsfullt namn, tex namnet på den avbildade.
Skapa en kopia av bilden och lägg den i mappen Bilder bearbetade.

Bild 32–2. Windowsfliken Skrivare och fax.

Bild 32–3. Windowsfliken Skannrar och kameror.

Bild 32–4. Förhandsgranskning i skannern.
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32-5, kan du ställa in 
Ljusstyrka,  Kontrast, 
ange Upplösning och 
Bildtyp. Alla dessa kan 
du variera för att anpas-
sa den skannade bilden 
efter hur du ska använ-
da den. Här vill jag visa 
hur man gör för att ta 
ett porträtt ur en typisk 
gruppbild. Det betyder 
att man ska göra en kraf-
tig förstoring av bilden. 
Därför måste vi få med 
så mycket information 
som möjligt ur bilden. 
Ställ in upplösningen på 
600 eller 1200 dpi och 
tryck OK. Detta ger stora 
bildfiler. 

Nu är inställningarna klara och vi trycker på Förhandsgranska. 
Skannern startar och bilden 32-4 dyker upp på skärmen. Klicka 

på bilden så dras marginalerna in till bilden. I detta fall vill vi 
bara ha med ansiktet på en av personerna så vi drar in mar-
ginalerna så att endast det ansiktet finns inom marginalerna, 
bild 32-6. Finjustering kan man alltid göra senare — här är det 
bättre att ta med för mycket. Tryck sedan på Förhandsgranska 
en gång till och skannern söker av bilden mellan marginalerna. 
Blev det bra trycker man Nästa för att komma till en sida där 
man får ange ett namn på resultatfilen, ett filformat och var den 
ska lagras. Filformatet bör vara TIF om bilden ska bearbetas  
vidare i ett bildbehandlingsprogram. Anser du att bilden är 
färdig väljer du formatet JPG som innebär en förstörande kom-
primering av bildfilen, som på det viset blir betydligt mindre. 
Tryck på Nästa, bild 32-6. Skannern utför nu sitt jobb och lagrar 
bildfilen på anvisad plats. Sedan kan du avsluta skanningen 
eller gå tillbaka och skanna in nästa bild.
Om du kan välja mellan att skanna in en bild från en pappers- 
kopia eller från en filmremsa, ska du välja filmen. Du kan skriva 

Övning  32-2. Skanna en bild  och lägg den i mappen Bilder original
Skapa en kopia av bilden och lägg den i mappen Bilder bearbetade.

Bild 32–5.  Skannerns avancerade egenskaper.

Bild 32–6. Välj en av personerna på gruppfotot. Bild 32–7. Skanna.
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Övning  32-3. Övning 32-3   Skanna ett porträtt i en bild
Försök att redan i skannern beskära och förbättra färgerna.  
Lägg in den färdiga bilden i mappen Bilder original.

ut rejäla förstoringar från ett negativ, om du skannar med hög 
upplösning. Ska man läsa in dia eller negativ bör upplösningen 
vara större än 2400 dp.
Förlorad information är förlorad för alltid. En högupplöst bild 
kan du alltid ge lägre upplösning, men det är omöjligt att göra 
en lågupplöst bild mer detaljrik än den är. Ofta skannar man 
in en bild man lånat och då är det viktigt att skanna den i hög 
upplösning och spara den i ett särskilt bibliotek för originalfi-
ler. Från detta bibliotek skapar du sedan den bild du behöver 
genom att beskära och ändra storlek och upplösning beroende 

på hur du ska använda bilden. När du sparar på nytt skriv inte 
över originalet utan ge kopian ett nytt namn och annan mapp.

Skanna text med OCR
Förutom att göra digitala bilder av papperskopior och negativ 
kan vissa program som följer med skannern klara av att läsa in 
texter, så att de blir Worddokument. Funktionen kallas OCR, 
Optical Character Recognition - optisk bokstavsläsning. Den 
här funktionen kan du till exempel använda för att få in ett 
avsnitt ur en bok eller gamla maskinskrivna dokument som du 
vill kunna spara digitalt, men som du inte orkar skriva in för 
hand. Programmet skannar texten som en bild och gör sedan, 
med hjälp av mallar, redigerbar text av bilderna. 

Skannerns fiender
Din skanners största fiender heter damm, repor, fingerav-
tryck och bläck. Det gäller att hålla ytan på skannern ren. 
Med tiden kommer denna yta att bli smutsig av allt från 
fingeravtryck och damm till bläck som kladdat av sig från 
något papper du skannat. Ett tips är att alltid ha locket på 
scannern stängt när den inte används. Fukta en luddfri 
trasa med mild glasrengöring och torka försiktigt av glaset.  
OBS! pappershanddukar kan repa glaset!

Kameran som skanner
Om du har en digitalkamera, kan du använda den som skanner. 
Det är inte säkert att det blir bra, men det går. Lägg papperet du 
ska skanna på en plan vit yta och se själv till att stå rakt ovanför 
papperet. Det är bra om du kan montera kameran på ett stativ 
och rikta den vinkelrät mot pappersytan. Om du ska ta en bild 
av ett fotografi med blank yta, se då till att inte skjuta av blixten 
mitt i bilden — det blir  reflexer på  kopian.

E-post
Andra kan sända bilder som bilaga till dig med e-post. Det är 
ett bekvämt sätt att få in bilder från släktingar som bor långt 
bort. När du får posten, öppnar du bilden och sparar den på din 
hårddisk i en lämplig mapp. Sedan kan du bearbeta bilden tills 
den passar dina syften. När du sedan använder bilden bör du 
gärna ange från vem du har fått bilden.

Bild 32–8. Så bra blir delförstoringen.
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För att kringgå e-postens begränsning tt inte tillåta sora filer 
som bilaga kan man sprenda filen. På tex www.skickafilen.se 
har man en tjänst där man laddar upp den stora bildfilen till en 
server.  Samtidigt får mottagaren ett meddelande om att filen är 
klar för nedladdning.

Porträttarkiv
Vi får inte glömma bort stora porträttarkiv som det kan vara 
värt att botanisera i om man vill ha bilder till sin släktbok.

 � Hembygdsförening i hemorten
 � Biblioteken
 � Gamla tidningar
 � Kungliga Biblioteket har 500 000 porträtt

Vad ska vi göra med bilderna när de är klara?
Jag avslutar med några tankar:
1. Bevara alltid originalbilden!
2. Skriv på baksidan av en bild vem eller vad den föreställer,  
när du tog bilden och också att det var du som tog bilden. Detta 
kan bidra till att bilden blir värdefull för dina efterkommande.
3. Har du bilderna i datorn: se till att du har samma information 
i filnamnet eller i en tillhörande beskrivande text.
4. Försök samla bilderna så att andra kan njuta av dem. Detta 
kan du göra på flera sätt.

 � Använd det klassiska fotoalbumet.
 � Skriv en berättelse i Word och lägg in bilderna där.
 � Gör en släktbok med bilder.
 � Lägg bilderna på en CD som du lätt kan kopiera och      

dela med dig av.
 � Publicera ditt arbete på webben.

5. Se till att du har backup! Vi vet att hårddiskar med säkerhet 
går sönder, men vi vet inte om det sker om 5 minuter, om 5 
dagar eller 5 år.


