
Rädda och digitalisera din gamla bilder

Ett jätteroligt och spännande äventyr 

där du kan få titta på dina rötter i olika digitala media

Lena Seger tel 076 7676 684/epost: lena.seger@telia.com



För vem gör jag detta?

 Mig själv?

 Mina barn?

 Mina släktingar? Tex kusiner, sysslingar etc

 Historieforskningen?

 Hembygdsföreningen?



Mig själv

Mamma

Mormor
Mormors mor

Mamma och 

jag

Farmor



Mina släktingar

Mormors födelshus
Fyra 

genrationer



Så här ser det ofta ut när man letar i byrålådor och i kartonger 

Men de flesta bilder kan räddas till ett nytt liv !



Rädda och digitalisera dina 

gamla bilder
DU kan göra något innan det är för sent!

En kär mormor med vän

foto från1906 - Före Efter
Räddat Foto  från1918

Blekt pappersbild – älskad baby

Negativ saknas



Det finns botemedel och räddning!

I vår cirkel arbetar med att digitalisera våra gamla 
pappersfoton, våra diapositiv och negativ - både färg och 
svartvitt.

Bilderna fångar vi med en sprillans ny scanner och vi 
testar också med (macro)fotografering med digital kamera.

Sedan trollar vi med hjälp av bildhanteringsprogram med 
bilderna så att de blir som nya – nåja nästan i alla fall.

Vi arbetar mycket tillsammans och diskuterar och lär av varandra. 

Vi jobbar med exempelbilder men mest med våra egna bilder. 



Att fånga och 

omvandla bilderna

Man behöver:

Scanner 

Scannerprogram

Kamera med macrofunktion

Stativ

Ljusbord

för negativ och dia

Att fånga och omvandla 

bilderna

Man kan i vissa fall 

använda



Bilder kan vara urblekta, repiga och kan ha en massa 

fuktfläckar

De kan ha ändrat sina färger eller vara skadade på 

annat sätt

Det fixar du själv tillsammans med oss andra på vår 

cirkel.Vi jobbar med och lär oss om:

• hur bilder skall förvaras och hanteras

• hur man rengör bilderna

• urval av bilder och foton

• hur du scannar eller filmar på bästa sätt

• lite teori kring bildmanipulering och fotografering

• räddande retuschering med hjälp av några 

gratisprogram men främst med PhotoShop Elements 

som är ett avancerat redskap där ”man kan 

utveckla sina konster” på ett utmärkt sätt.  

• hur du kan visa på dina bilder på TV eller på 

dataskärmen

• hur du kan skicka bilderna till släktingar och vänner

• och hur du bäst bevarar och skyddar de digitala 

bilderna för framtiden

Typisk färgbil från 60-tal

Missfärgad, Räddad

Blekt mormor från 1895 . Räddad !!



Fördelar med digitalisering

Bilderna kan restaureras 

◦ Med restaurering avses återställning av en bild till dess originalskick (så 
väl som möjligt). 

◦ Felexponeringar och framkallningsmisstag kan korrigeras 

◦ Föråldringsprocessens inverkan kan elimineras (åtminstone delvis) 

◦ För människoögat "gömda" detaljer kommer fram 

◦ Eventuellt brus kan elimineras 

◦ Bildens ljushet och kontrast samt skärpa kan förbättras 

◦ Repor, fläckar och dammkorn på bilden kan elimineras 

◦ Man kan dela med sig av bilderna till vänner och släkt

◦ Bankfacket rymmer alla dina bilder på digital media


