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Sol og sommer – og bilder 

 

Det er stas å ta bilder synes vi – særlig i ferietiden. Og særlig nå som vi slipper film og fremkalling og 

(kanskje) betaling for masse bilder som ble så dårlige at de var bare til å hive. Nå ser vi resultatene 

med det samme og bestemmer der og da om de var noe å samle på.  Ja, ja, de gode gamle dager er 

ikke her lenger (og ikke Kodak heller) – men alt er bedre nå! 

Noen av oss sliter fortsatt med et par ting:   

Hvordan får vi bildene ut av kameraet og over på PC (og derved på papir)?   

Og hvordan holde styr på alle bildene som vi tar hele tiden? 

Når det gjelder det første er det flere måter å gjøre dette på. Dersom du har et helt vanlig digital-

kamera, som altså ikke er en mobiltelefon, er det stort sett to-tre måter:  1 koble en kabel mellom 

kameraet og PC/nettbrett og overføre på den måten. Straks du har koblet opp kabelen for første 

gang, så vil PC’n din automatisk laste ned en driver slik at kameraet blir gjenkjent og synlig for 

maskinen. Dernest går du inn i Windows Explorer (eller filoversikten) og finner kameraet og bildene 

under kameraadressen. Nå kan du overføre bildene hvor du vil – til harddisk, minnepinne eller til 

«skyen» dersom du bruker denne. Den andre måten, 2, er å ta ut minnekortet fra kameraet og putte 

dette inn i PC’n for så å lese det - igjen via filoversikten din. Her er det mulig du må skaffe deg en 

«minnekortleser» som du stapper minnekortet inni og så kobler til PC’n. Før så hadde PCene en slik 

leser innebygget, men sjelden i disse dager.  Det er en 3. metode, men ikke alle kameraer har denne: 

trådløs overføring via Bluetooth. Da slår du på Bluetooth på maskinen din (PC…) og så overfører du 

bildene fra kameraet.  Bluetooth finner du under «Innstillinger». 

Dersom du tar bilder med en smarttelefon, så er det enda flere muligheter. Heng med i svingene! 

Igjen så kan du bruke en kabel som nevnt over (1).  Også metode 2 er mulig, men dette er tungvint. 

Nummer 3 derimot går helt fint på samme måte som over. I tillegg har du (minst) nummer 4: legg 

bildene dine i skyen (iCloud, OneDrive, Dropbox etc.) så kan PC’n hente bildene dine derfra. Og 

nummer 5: bildene kan sendes både via e-post og sms.  Sms får du ikke mottatt på PC’n vanligvis, 

men e-post går bra til PC.  Husk at bildene dine kan inneholde masse data, så e-postene kan bli for 

store for leseren din. Da deler du de opp og sender noen færre av gangen. Det er sikkert flere andre 

metoder også – men disse er de mest vanlige. 

Så var det litt om lagring og organisering. Stort sett får bildene dine et navn automatisk. Dette er ofte 

hva som kalles «timestamp» altså dato og tid når tatt.  Noen mobiler og kameraer legger også til GPS 

koordinater som spesifiserer hvor bildet er tatt hen (i et noe kryptisk format riktignok).  Så da vet du 

det før du kanskje gir bildene dine et eget navn som du velger selv. Jeg pleier å ha en hoved mappe 

som heter «Bilder» og så har jeg undermapper så som «Tante Emma 75 år» osv. Da blir det litt 

lettere å finne frem igjen. Men det finnes masse flotte programmer der ute som hjelper deg i 

organiseringen. Noen programmer leter seg igjennom alt som du har lagret og viser deg alle bildene 

den finner – uavhengig hvor du har lagt dem. Kanskje litt lurt dersom det er bilder du har lagt feil og 

ikke finner igjen.  En ting er superviktig med tanke på bildene dine:  Backup!  Det er kanskje mye på 
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din PC som er ikke er livet om å gjøre om du mister, men bilder er uerstattelige!  Så lagre en kopi et 

annet sted – på en minnepinne eller helst på en separat harddisk som du kjøper og kobler til PC’n. Å 

ha en kopi i skyen kan også være en løsning, men husk da på at om du er så uheldig å få et virus av 

«krypto»-typen, så kan kopiene dine i skyen også gå fløyten.  Jeg bruker en ekstern harddisk – som 

jeg kobler fra når jeg ikke bruker den (og når jeg husker på det da) 

Det er litt styrete å overføre og lagre bilder, men du kommer fort inn i tralten og det går snart 

automatisk. Ikke la deg skremme!     Og God Fotosommer! 

 

Sommer er også tid for agurk-nytt: 

For oss som setter litt vin eller øl til gjæring av og til så er det nå kommet noe som vi ikke engang 

visste at vi trengte: En digital gjærlås!  

https://www.bryggselv.no/utstyr/104059/plaato-digital-gj%C3%A6rl%C3%A5s-kontinuerlig-

m%C3%A5ling-av-sg-og-temperatur 

En gjærlås er den festlige greia som sitter på toppen og sier plopp-plopp når vinen gjærer og lager 

kulldioxid. Når den slutter å ploppe, så er vinen ferdig gjæret. Og denne digitale dingsen kommer 

også med en app til smarttelefonen din så du kan sitte på stranda Mallorca og følge med på vinen din 

som plopper på kjøkkenet på Torshov.  Dette må vi da bare ha! 

Ellers en påminnelse (ikke agurk denne gangen!) om at foreningen Seniornett Direkte er på lufta 

med nytt permanent styre og vedtekter. Dette er foreningen for alle direktemedlemmer i Seniornett.  

Det kommer mer informasjon etter hvert på:   https://www.seniornett.no/lokalforening/seniornett-

direkte/ 

 

 

 

 

Tore Langemyr Larsen, Seniornett Norge 
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