
Version 2022-10-23 

FAQ – digitalisering af FOTO 
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: I scanner-softwaren har jeg ikke mulighed for at vælge at materialet er materiale 
til gennemlysning (dias, negativer og film). 

A: Tjek at ledningen fra scannerens låg til dens krop sidder ordentligt fast i stikket. 

Q: Scanneren går pludselig i stå og bliver aldrig færdig med at scanne et billede, 
selv om den lige har fungeret perfekt. 

A: Tjek at dine filer er i sikkerhed på en USB-nøgle eller en ekstern harddisk. Lav så en genstart, 

først af scannersoftware, og hvis det ikke hjælper, så af hele computeren.  

Q: Scanneren springer nogle af mine 24x36 negativer over, når den laver scanning 
fra filmstrimler. 

A Hvis filmstrimlerne er korte, så der er store "huller" uden billeder, er scanneren slem til at droppe 
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billeder. En mulighed er at nøjes med at have en enkelt filmstrimmel i rammen – det plejer at gå 

godt. En anden er at lave en eksempelscanning, skifte til Normal-fanen, og så tegne rammer rundt 

om de billeder du ønsker. Det gøres nemmest ved først at tegne en ramme der er rigelig stor, og 

derpå kopiere den og flytte den hen til næste billede. Dette gentages for alle billeder. 

Q: Når jeg scanner en diasholder med adskillige 24 x 36 dias bliver formatet af nogle 
dias beskåret. Er der en workaround? 

Man kan opleve at scanningsresultatet for enkelte dias i diasholderen bliver for smalt i enten 

vandret eller lodret retning. En workaround er at flytte det dias, der har problemet til en anden plads 

i diasholderen. Efter de hidtidige erfaringer vil flytning løse problemet, men måske skal der mere 

end en enkelt flytning til. En anden - måske bedre workaround - er at rotere billedet 90 grader i 

holderen. 

Q:  Scanneren forvrænger billeder ved scanning af 18 x 24 mm negativer. 

Billederne får et højde-bredde-forhold på 1:2, mens de burde have et forhold 3:4. 

Bemærk: Der er ikke problemer med 18 x 24 mm positiver - med dem fungerer automatikken. 

A: En mulig workaround er at man bruger Home Mode, og efter eksempel-scanningen går væk fra 

det skærmbillede, hvor der er lavet miniaturebilleder. I stedet vælger man fanen Normal. Derefter 

laves der rammer (kaldet "lysaviser" i de dialogbokse der vises) i massevis, så man har en ramme 

for hvert negativ. "Lysaviserne" kan dannes ved at kopiere en enkelt "lysavis" en masse gange.  

Q: Jeg er ikke tilfreds med at 24 x 36 negativer bliver beskåret lidt i kanten, når jeg 
scanner dem  

A: I Fuldautomatisk tilstand og i Home Mode bliver der skåret 1-2 millimeter af hver side af 

negativet. Du kan undgå det ved at skift til Professionel Mode. Da vil du få rigeligt med (38 x ca. 26 

mm), som du så senere må skære af. Der er dog risiko for, at softwaren ikke vil genkende alle 

billeder, men undlader at vise nogle af billederne ved eksempelscanningen (og ved selve 

scanningen). Det kan løses ved at gå mere manuelt til værks og lave "lysaviser" for hvert eneste 

billede. Det er ikke helt så besværligt som det lyder, for dels kan man kopiere en lysavis, når man 

har lavet en lysavis med den rigtige størrelse, dels husker softwaren placeringen af samtlige 

"lysaviser", når man skal scanne næste ramme med billeder. 

Q: Hvordan scanner jeg 6 x 6 dias, der sidder i ramme?  

Der findes ingen holder til sådanne dias. I stedet skal du bruge en slags lineal, der på engelsk hedder 

"Film Area Guide", som ligger sammen med de andre filmholdere. Scanningsprogrammet kalder 

den - med en dårlig dansk oversættelse – for "filmområdevejledningen". Du skal nu placere dias 

direkte på glaspladen - men forsigtigt, så de ikke ridser pladen. De løftes lettes op ved at tage en 

stump papir til hjælp (papirstumper findes i tidsskriftholderen med filmholderne). 

Q: Mine billeder er blevet forkert belyst (f.eks. blege) i Home eller Professional 
mode. 

A: Problemet er set, hvor en bruger undlod at lave en eksempelscanning med de negativer, der lå i 

scanneren. 

Q: Har I en anbefaling til et gratis program til billedbehandling?  

A. Med Windows 10 og 11 følger programmet "Billeder", der fungerer udmærket. Et gratis 

alternativ med flere muligheder er billedbehandlingsprogrammet IrfanView. En 1-sides vejledning 

med tips om brug af IrfanView kan hentes ved at scanne QR-koden herunder. Den ligger også på 
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Digitaliseringsværkstedets foto-PCer. 

 

Q: Når scanneren tændes kommer der nogle ubehagelige skurrende lyde, hvorefter 
den blinker rødt 

A: Tjek at transportlåsene er åbne. Der sidder både en transportlås bag på scanneren og en 

transportlås, som bliver synlig når låget er løftet. Et ikon angiver, hvornår låsen er åben. Hvis der 

fortsat er problemer: Tjek at alle kabler sidder rigtigt (træk dem ud og sæt dem på plads igen).  
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