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Excel 
Leveransen från redigeringen består dels av de redigerade tidningssi-

dorna och dels en förteckning som kopplar samman varje bild med tid-

ning, datum och sida. Förteckningen skrivs i Excel och filen laddas in i 

tidningsdatabasen. 

Leveransen från redigeraren  

Leveransen till produktionsmiljön sker genom att redigeraren kompri-

merar allt till en lämnar en fil åååå_fm-tm.zip där: 

åååå det år som tidningarna är från 

fm  två siffror för första månad som ingår  

tm två siffror för sista månad som ingår 

Zip-filen ska dels innehålla jpg-filerna och dels Excel-filen. Excel-filen ska 

ha namn _åååå_fm-tm.xlsx där: 

_ Filnamnet inleds med ett understrykningstecken så att Excel-filen 

sorteras först inom zip-filen  

åååå det år som tidningarna är från 

fm  två siffror för första månad som ingår  

tm två siffror för sista månad som ingår 

1. Börja med att öppna Excel-mallen 

I webbsidan ”redigering” finns en länk till Excel-mall.xltx. 

2. Kopiera sökväg på filer som ingår i leveransen 

Genom att filnamnen läggs in i registreringsformuläret så säkras det att 

det finns en rad i formuläret för varje bild och att bildidentiteten är kor-

rekt i formuläret.   

1. Öppna i Utforskarens mapp med levererade filer. OBS! Nedanstående 

fungerar INTE om filerna ligger inne i en zip-fil. 

2. Tryck Ctrl + A för att markera alla filer. 

3. Håll nere Skift och högerklicka på de valda filerna. 

4. I den meny som då visas väljs "Kopiera som sökväg". 
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<Kopiera som sökväg> i Utforskaren 

3. Klistra in sökvägarna i Excel-filen 

 
Lägg markören i cell G2 och Ctrl+v för att klistra in sökvägarna till alla leve-

ransfiler 

4. Ersätt sökvägarna med bara filernas namn exkl. 

filsuffixet 
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5. Starta ett program som kan visa, redigera och 

snabbt bläddra bland tidningssidorna 

 
Gratisprogrammet Foton är ett sådant verktyg. Eller använd BatchPhoto 

6. Utifrån den första bilden så ifylls första raden i Ex-

cel-arket och därmed automatiskt nästa rad 

Den första tidningssidan har här identitet NV4_1658 och är från onsdag 

1/7 1964 sidan 1. Detta ifylls i Excel-arket då när som att veckodagens 

namn inte får anges utan beräknas. 

 
Orsaken till att rad 3 får samma innehåll som rad 2 är att det ligger 

formler gömda i cellerna på rad 3 och de hämtar rad 2s värden och visar 

dem. Undantaget är kolumn F som adderar 2 till föregående rads vär-

den.  
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Formlerna i rad 3 

Formeln i kolumn E bryr sig inte om föregående rad utan räknar fram 

veckodagens namn utifrån angivet datum med formeln  

=INITIAL(TEXT(B2 & "-" & C2 & "-" & D2;"ddd"))  

Inget får skrivas i kolumn E som alltid ska beräknas utifrån radens datum 

enligt inlagd formel! 

7. Alla rader fr.o.m. rad 3 får automatiskt innehåll ut-

ifrån föregående rad 

Excel kan på ett intelligent sätt kopiera en cell till en annan cell. Intelli-

gensen i Autofyll består i att om den cell som ska kopieras innehåller en 

formel (ex. =B2) och den cellen kopieras till nästa rad så stegas radrefe-

rensen upp. Om kopierad cell innehåller referensen =C3 så får inklistrad 

cell referensen =C4. 

Funktionen Fyll ned kan aktiveras på flera sätt. En bekväm väg är att 

markera kolumner inom utgångsraden och klicka och dra nedåt i den 

punkt som finns i markeringens nedre högra hörn.  

 
I Excel-arket får alla celler från A3 till F812 ”samma” innehåll så när som att 

radreferensen uppdateras 
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8. Redigerares namn läggs in i alla rader 

 
Ett annat sätt att få samma effekt är att markera de celler som ska få innehåll 

genom att markera första cell på utgångsraden och med tangenten  ned-

tryckt bläddra nedåt till sista cell på målraderna för att markera och därefter 

med menyvalet Fyll>Ned väljs så ger Autofyll de markerade cellerna nytt in-

nehåll 

9. Lägg in brytning på dag på rätt ställe 

Som det nu är så Excel-arket som att alla sidor är för 1964-07-01. Tittar 

man på bildfilerna så ser man att NV4_1667 är för 1964-07-02. 

 
Här har programmet Foton använts för att bläddra genom bildsamlingen. 

Nästa nummer är NV4_1667 och avser datum 1964-07-02 och första sidan 

som visas är sidan 1 
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Genom att redigera raden för NV4_1667 så kommer alla efterföljande rader få 

korrekta värden. D.v.s. fram till nästa brytning på tidningsnummer som då han-

teras på samma sätt   

10. Kvalitetskontrollera och lägg in ”Tidningsfynd” 

Filerna bör bläddras igenom och kontrolleras att de ser justa ut. I sam-

band med det så söks efter intressanta notiser i tidningen. Fynden besk-

rivs i kolumnen text, kolumn i.  Dessa texter kommer automatiskt att 

samlas i PDF-dokumentet Tidningsfynd. 

Filen tidningsfynd.pdf är sökbar och nås från webben. Tanken är att 

de som söker information om sin hemby eller annat ska kunna söka där 

och få en referens till i vilken tidning och sida det finns en artikel. Tex-

terna ska därför vara utformade med det syftet istället för att ange arti-

kelrubriker 

Diktering via Google Dokument  

Den som använder Office365 eller senare har tillgång till en dikterings-

funktion för att läsa in tidningsfynd istället för att skriva in dem. Den 

som använder äldre Office-versioner och vill läsa in texter får nyttja 

Google Dokument. Med den så kan texterna efter inläsning kopieras och 

klistras in i vilken applikation som helst. 

 läsas in, kopieras  
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1. Öppna Google Dokument 

Surfa till docs.google.com och logga in med din Gmail-adress. Om du 

saknar en sådan väljer du <Skapa konto> och följer instruktionerna. Den 

som använder Google Drive kan istället starta upp via den länken 

2. Välj dokument som ska innehålla diktamen 

 

Här väljs att skapa ett nytt dokument 

som behållare för diktamen.  

Alternativet hade varit att välja ett 

befintligt dokument. Det kanske man 

gör om man skriver en bok eller ett 

protokoll. 

3. Placera musmarkören och välj <Röstinmatning> 
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4. Läs in texten och kopiera till Excel 

 

När <Röstinmatning> valts vi-

sas en grå mikrofon. Klickas 

det på den så kan dikteringen 

påbörjas.  

Här har texten ”Sista flott-

ningen i Åby älv” lästs in. Mik-

rofonen stängs av om det 

klickas på den. 

Inläst text kopieras och 

klistras in i Excels textruta för 

1964-07-08 sida 1. 

Det är praktiskt att låta 

Google Dokument vara öppet 

medan man växlar till och från 

Excel. 

 

11. Kvalitetskontrollera genom att sortera tidningssi-

dorna i den ordning de läses 

Fram till hit har Excel-raderna varit sorterade i filnamnsordning vilket in-

nebär att först har kommit alla udda sidor och sedan de med jämna sid-

nummer. Genom att sortera stigande på tidning och datum så verifieras 

presentationen utifrån läsarens perspektiv. 

Men den Excel-flik som man hitintills jobbat med innehåller formler 

där rad n får sitt värde från rad n-1. En sådan lista får inte sorteras ef-

tersom de synliga värdena skulle ändras av sorteringen. 

1. Kopiera allt i fliken 
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2. Klistra in VÄRDEN i en ny flik 

 

Genom att inte klistra in form-

lerna utan de värden som form-

lerna producerade så skapas en 

sorteringsbar lista  

3. Sortera fliken på tidningsnummer och sida 

 
Välj Start>Sortera och filtrera>Anpassad sortering och ange där att sorte-

ring ska ske på tidningsnummer och sida. Glöm inte att kryssa Mina data 

har rubriker så att rubrikraden inte ingår i sorteringen 

4. Granska den sorterade fliken 

Kontrollera att sekvensen av rader är i stigande sekvens och utan dub-

bletter, luckor och konstigheter. 

5. Fliken ska levereras som filen _åååå_fm-tm.xlsx i den zippade 

leveransen åååå_fm-tm.zip tillsammans med alla bildfiler  

Den Excel-fil som nu har skapats är den som ska skickas i leveranspa-

ketet. 
 


