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FAQ – digitalisering af FILM 
Dette er en FAQ for superbrugere og brugere i Digitaliseringsværksted København 

Den supplerer de øvrige vejledninger.  

Superbrugere kan finde seneste version på vores Google-drev i mappen med vejledninger  

Der findes 5 FAQ-er – en til hver mediestation samt en generel FAQ: 

• Video-spørgsmål 

• Film-spørgsmål 

• Foto-spørgsmål 

• Lyd-spørgsmål 

• Generelle spørgsmål ved digitalisering.  

I Digitaliseringsværkstedet ligger udskrifter. Den generelle vejledning er udskrevet i 4 

eksemplarer, som hver er hæftet sammen med en af de specifikke vejledninger. 
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Q: Hvad skal jeg passe på for ikke at overbelaste motorerne? 

A: Vi har adskillige gange været ude for at tilbagespolingsmotoren er brændt sammen. Det er meget 

vigtigt at man holder på fløjmøtrikken (på højre spole) under tilbagespoling, således at den ikke 

spænder sig fast. Vær også hele tiden klar til (med vippeknappen) at stoppe tilbagespolingen, i 

tilfælde af at filmen sætter sig fast. 

Q: Hvorfor kan jeg kun se et sort billede selv om filmen kører? 

A – mulighed 1: Tjek lige om der er dæksel for objektivet.  



Smalfilm FAQ, side 2 
 

 

 

A – mulighed 2: Rørlængden passer ikke og/eller der skal reguleres på den sideværts forskydning af 

kameraet. 

A – mulighed 3: Tjek USB-kablet. Træk det ud af stikkene og sæt det på plads igen. 

A – mulighed 4: Tjek i software-indstillingerne (se figur andetsteds i denne FAQ) at der kryds ud 

for "Universal 2K Camera" og at der er valgt en opløsning på 2K. 

Q: Hvorfor kan jeg kun se et hvidt billede selv om filmen kører? 

A: Formentlig skal sensoren stilles anderledes. Læg mærke til hvordan sensoren står (normalt er 

udgangspunktet "klokken 11"), og prøv så forsigtigt at justere knappen til den ene eller den anden 

side. Se i øvrigt FAQ-spørgsmålet "Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg indstiller sensorens 

følsomhed?" 

Q: PC’en kan ikke få forbindelse til RetroScan filmscanneren. 

A: Tjek USB-kablet. Træk det ud af stikkene og sæt det på plads igen. 

Q: Hvorfor er den nederste del af filmens billeder sort? 

A: Prøv at justere filmen op eller ned. Normalt ses en sort bjælke mellem billederne billedet, men 

hvis justeringen er helt forkert er resultatet et delvis sort billede. 

En anden mulig løsning er at tjekke at kameraet sidder monteret rigtigt og at den søjle, som det er 

monteret på, er skruet korrekt fast. 

Q: Når jeg trykker vippekontakten til “Forward” kører filmen ikke frem. Motoren 
giver et lille ryk, men går ikke i gang. 

A: Tjek bagsiden af Retroscan apparatet. Vippekontakten til "Movie"/"Slide" skal stå til "Movie". 

Og på forsiden af apparatet skal vippekontakten Still/Scan stå til Scan. 

Q: Jeg kan ikke få størrelsen af billedet til at passe, selv om jeg har valgt den rigtige 
længde af linserøret.   

A: Tjek i software-indstillingerne (vist herunder) at der kryds ud for "Universal 2K Camera" og at 

der er valgt en opløsning på 2K.  

 

Q: Striben der skiller billeder vandrer op eller ned når filmen scannes 

A: Tjek om filmen er rullet galt op på spolen. Det kan undertiden give problemer. 
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Q: Højre spole trækker ikke filmen frem.  

A: Tjek at fløjmøtrikken ikke sidder løst. Hvis ikke det er problemet, så er der stor sandsynlighed 

for at problemet skyldes en pinolskrue, som er gået løs (den sidder inde i en lille kasse, som skal 

afmonteres for at man kan komme til). 

Q: Filmens billeder er ustabile  

A Måske er USB-kablet fra kameraet til selve scanneren gået løs. 

Q: Hvorfor findes min eksporterede fil ikke på den USB-disk, jeg har koblet til? 

A: Du kan formentlig finde den eksporterede fil på C-drevet i mappen RetroScanExports. Når du 

laver et nyt album i Retroscan bliver der tilknyttet et eksport-drev til albummet. Selv om du senere 

skriver i en dialogboks at du godt vil have lavet eksport til D-drevet, er det albummets 

egenskaber, der bestemmer, hvilket drev der eksporteres til. 

Det er muligt at ændre albummets egenskaber. Det kan gøres fra Export-dialogboksen, via et diskret 

blåt link: "Edit album properties" (se herunder). 

 

 

Q: De film jeg har produceret kører alt for hurtigt.  

A: Scanneren har nok sprunget nogle billeder over. Løsningen kan være at stille på sensorens 

følsomhed og scanne filmen på ny. Se FAQ-spørgsmålet "Hvad skal jeg være opmærksom på, når 

jeg indstiller sensorens følsomhed?"  

Tjek også hvilken filmhastighed (antal billeder pr. sekund) du bruger under eksport. 

Q: Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg indstiller sensorens følsomhed? 

Under scanningen tælles "Frames" op som vist herunder. 

 

Optællingen skal gå ret hurtigt: Ca. 15 frames skal registreres hvert sekund (såfremt knappen 

"Speed" bag på scanneren er sat til "Fast", hvilket er standardindstillingen). Hvis der registreres 

færre frames er der behov for at justere Sensor-knappen.  

Som udgangspunkt kan man dreje sensorknappen så langt frem med uret som den kan komme, og 

derpå dreje den tilbage til "Klokken 11". Derpå justerer man forsigtigt til den ene eller den anden 

side, mens man holder øje med, at frametælleren ikke går for langsomt. Det kan variere meget fra 

film til film, hvad sensorknappen skal stå på. Vær i øvrigt opmærksom på, at knappen kan drejes 
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hele 10 gange rundt mod uret, før den stopper – men normalt skal den være drejet mindre end en 

enkelt omdrejning tilbage fra stop-positionen (drejet med uret).  

På skærmbilledet vises "Drop". Disse "drops" drejer sig alene om hvorvidt harddisken kan nå at 

registrere alle de scannede billeder. Der kan altså meget vel stå "0" ud for Drop, selv om 

scanneren springer massevis af billeder over. 

Q: Scanneren kan ikke finde ud af at identificere billederne på en af mine film. 

A; Uden for billederne – ved hullerne i filmen - er filmen almindeligvis mørk. En sensor i scanneren 

bruger denne egenskab til at finde ud af hvor hullerne er. Hvis filmen er lys kan man få problemer. 

Som oftest kan man afhjælpe problemet ved at justere sensorens følsomhed. Hvis man ikke har held 

med det kan man ty til det ultimative - og besværlige – trick at tegne med en sort tusch omkring 

filmens huller. 

Q: En bruger kommer med en scannet film, der ikke er eksporteret. 

A: I Retroscan laves et album. Derpå går man ud i Stifinder, finder den pågældende mappe 

(undermappe til C:\RetroScanAlbums), og lægger brugerens fil dér. Derefter kan man fra Retroscan 

lave eksport og finde resultatet i C:\RetroScanExports (eller D:\RetroScanExports), afhængigt af 

hvad man har valgt som "Export drive"). 

Q: Hvordan konverterer man film i AVI-format til MP4-format?  

A: Med Windows 10 og 11 følger programmet "Billeder". Heri kan man vælge "Gem som", hvor en 

af mulighederne er at gemme i MP4-format. En anden mulighed er det gratis 

filmredigeringsprogram Shotcut. Et godt program, der udelukkende har fokus på konvertering 

mellem formater er Wondershare Uniconvert, men det skal man betale for Dog kan en begrænset 

version downloades gratis 
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