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Öppna dokumentet

V
älkommen till den digitala versionen av serien Svenska
klassiker utgivna av Svenska Akademien! Dessa digitala filer
kan gratis läsas online och gratis laddas ner på datorns hård-

disk. Du kan fritt bläddra i texten och förstora den för läsning, men
du kan inte ändra på texten, flytta om den eller lägga till ny text.
Du kan även skriva ut hela texten på din skrivare, med bibehållen
hög typografisk kvalitet.

Du öppnar den digitala boken genom att dubbelklicka på symbo-
len för pdf-filen: programmet Acrobat Reader startar och du kom-
mer att mötas av en startsida som presenterar bokens författare och
titel. Filen anpassar sig efter datorskärmens storlek för att ge störs-
ta möjliga presentation, men du kan själv ställa in storleken efter
behag.

Så här ser det ut när du öppnar PDF-filen, i det här fallet Clas Livijns
Spader Dame.
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Innehållslistan

Till vänster på skärmen visar innehållslistan, som är uppbyggd av
s.k. bokmärken. De är länkar till de olika avsnitten i den digitala
boken, t.ex. inledningsessäer, kapitelrubriker, dikter, pjäsakter, kom-
mentarer. Med ett enkelt klick med musknappen hoppar du fram
till önskat avsnitt. Det avsnitt du valt markeras med understryk-
ning i listan.

Vissa skrifter har underavdelningar och underrubriker, och alla
dessa återfinns i listan. Undernivåerna markeras av en liten triangel:

Klicka bara på triangeln och undernivåerna kommer fram. Du
»stänger« listan genom att klicka på triangeln en gång till.

▲

Innehållslistan som den ser ut i Johan Henric
Kellgrens Skrifter, med olika underavdelningar:

samtliga dikter finns förtecknade i listan, liksom
varje akt och enskild scen i ett dramatiskt verk.

På detta sätt går sökningen av en enskild dikt 
eller scen mycket snabbt och effektivt.
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Du kan när som helst ta bort innehållslistan,
genom att klicka på symbolen i menyraden. 
Då får du mer plats för läsning på skärmen. 
Du hämtar tillbaka listan genom att klicka på 
symbolen igen.



Inställningar

De digitala texterna har gemensam grundinställning som under-
lättar för läsningen. Trots det kan du själv vilja göra dina egna
justeringar som passar just dig. Det gör du i Acrobat Reader under
menyn Arkiv > Inställningar > Allmänt.

I dialogrutan som kommer upp får du allehanda valmöjligheter:
måttenhet, om du vill kunna se stora bilder, maximal förstoring
osv. Du får helt enkelt testa dig fram och se vilket alternativ som
fungerar bäst för just dig, även om grundinställningarna borde
fungera väl.

En detalj som kan vara individuell gäller kommandot »Jämn text
& jämna bilder«. Grundinställningen är vald på »jämn text«, vil-
ket kan ge ett suddigt intryck i liten storlek. Om du klickar bort
förkryssningen kan texten å andra sidan te sig taggig vid förstoring.
Vilken inställning passar dig bäst?
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Navigera

Även om de digitala texterna till stor del är identiska med de trycka
versionerna, finns det stora skillnader. En gäller »navigeringen«.
Det enklaste sättet att bläddra sig fram och tillbaka i texten är med
rullfönstret till höger på skärmen. 

Under läsningens gång är det enklast att bläddra sig fram sida för
sida med verktygen uppe på menyraden. Där kan du välja »Första
sidan«, »Föregående sida«, »Nästa sida« och »Sista sidan«.

forts.
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Håll musknappen nedtryckt och 
»dra« i den blå fyrkanten för att
»bläddra« i texten.

När du tar tag i fyrkanten kommer
det upp en liten ruta som talar 

om vilken sida du befinner dig på 
vid bläddringen.



Ibland kan det vara praktiskt att snabbt komma tillbaka till en sida
man nyss varit på. Då klickar du på »Gå till föregående vy« på
menyraden. Detta kommando minns även vilken inzoomning du
hade för det aktuella stället, så bli inte förvånad om din försto-
ringsgrad plötsligt förändras när du använder funktionen.

Du kan även gå framåt med nästa symbol: »Gå till nästa vy«.

Längst ner på skärmen finns en liten snabbmeny där du enkelt kan
klicka dig fram i texten. Där finns dessutom möjligheten att skriva
in vilken sida du vill gå till. Skriv bara in sidnumret och tryck på
Enter.

Samma funktioner finns även högst upp på menyn Dokument.
Med hjälp av musen kan du där välja vilken sida du vill gå till. Där
finns även möjligheten att skriva in sidnumret i en särskild ruta.

forts.
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Innehållslistan till vänster på skärmen är mycket praktisk, eftersom
man alltid kan plocka fram den om man snabbt vill hitta rätt. Men
självklart kan man också använda sig av den »riktiga« bokens inne-
hållsförteckning. Den brukar ligga på s. 5 i böckerna. Du kan dess-
utom snabbt komma dit genom att klicka på »Innehåll« överst i
Innehållslistan. 9

Genom att du för musen över raderna i innehållsförteckningen
förvandlas muspekaren till en hand. Det betyder att du har
hittat en länk. Då är det bara att klicka med musen på önskad
textrad, så kommer du till den rätta sidan.



Läsa

Att läsa text på skärmen är inte alltid så lätt, det vet alla som läser
e-post, webbsidor och andra dokument direkt på datorn. Man blir
fort trött i ögonen. Vi har därför valt att behålla de tryckta böck-
ernas klassiska typografi, för att i möjligaste mån underlätta läs-
ningen på skärmen. Samtidigt finns det möjlighet i Acrobat Reader
att pröva olika varianter för att variera läsningen.

En finess är förstoringsverkyget, som återfinns uppe på menyraden.
Med hjälp av det kan du förstora till 1 600 %, och förminska till
12,5 %. När du klickat på förstoringsverktyget förvandlas mus-
pekaren till ett förstoringsglas (+). Klicka därefter på den text du
vill förstora. Du kan även förminska genom att hålla nere
Alternativ-tangenten och klicka. Då visas ett minus (-) istället för
plus (+).

I menyn Visa finns samma funktioner (dessutom med snabbkom-
mandon angivna), liksom i snabbmenyn längst ner på skärmen.

Programmet minns hela tiden din aktuella förstoringsgrad, även
när du klickar på länkar. Det kan vara bra att kunna förstora vissa
textavsnitt, t.ex. kommentarna i slutet.
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Blir du störd av alla menyer, innehållslistor och knappar kan du
med ett enkelt handgrepp städa upp på skärmen. I menyn Visa >
Helskärm får du bara textsidan med en neutral bakgrund. I grund-
inställningarna är bakgrunden helsvart, men du kan ändra till en
annan färg om du vill (menyn Arkiv > Inställningar > Helskärm). 

Du bläddrar fram och tillbaka i texten genom att trycka på piltan-
genterna på tangentbordet. Du återgår till det vanliga utseendet
genom att trycka på Esc-knappen på tangentbordet.            forts.
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I menyn Visa finns användbara kommandon för läsningen. 
»Anpassa till fönster«: med det här kom-

mandot visas hela boksidan anpassad till
storleken på programfönstret till Acrobat
Reader. Du ändrar fönstrets storlek genom
att dra i nedre högra hörnet.

»Verklig storlek«: kommandot visar texten i 100 %.
»Anpassa bredd«: kommandot anpassar sidans bredd till fönstrets

storlek. Detta ger en utmärkt förstoringsgrad för läsning.
»Synligt«: kommandot anpassar textmassans bredd till fönstrets

storlek. Påminner om ovanstående, men med mindre marginaler.
Med hjälp av snabbkommandona kan du lätt växla mellan olika

läsmöjligheter.

De digitala böckerna har löpande sidföljd, dvs. sidorna följer på
varandra en i taget precis som i ett ordbehandlingsprogram. Om
du vill uppnå mer »bokkänsla« med ett helt uppslag, ska du välja
kommandot Visa > Kontinuerligt – motstående sidor. Kommandot
anpassar storleken till fönstret. Observera att det kan bli svårt att
läsa om du har en liten skärm, men det blir i gengäld mycket över-
skådligt. Samma kommando finns även i menyraden längst ner.
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Söka

Du kan självfallet söka efter ett visst ord eller uttryck i sökfunktio-
nen i Acrobat Reader. Den återfinns i menyn Redigera. Du skriver
helt enkelt in de(t) ord du letar efter och trycker på Sök.

Om du kryssar i rutan »Matcha gemener/VERSALER« och söker
efter »Sabina«, hittar programmet »Sabina« men inte »sabina«.

När programmet hittat ett ord, kan du söka vidare genom att välja
kommandot »Söka igen« i Redigera-menyn. 

Observera att du inte kan söka och ersätta text! De digitala filerna
är låsta och kan inte ändras.
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Kommentarlänkningen

Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien har kommentarer
och ordförklaringar i slutet av varje volym. Dessa förklarar ovanli-
ga ord och uttryck samt ger bakgrundsinformation till texterna.

Fördelen med den digitala versionen framför de tryckta böcker-
na är kommentarlänkningen. I de digitala texterna är de ord och
uttryck som förklaras i kommentarerna markerade med en ljusblå
färg. Genom att klicka på det markerade ordet kommer du auto-
matiskt till den sida i kommentardelen där ordet förklaras.

Med hjälp av kommentarlänkningen behöver du aldrig sväva i
tvivelsmål om något ord eller uttryck, du behöver inte leta efter
förklaringen under idogt bläddrande – ett klick med musknappen
och du har svaret inom räckhåll. Och genom att de förklarade
orden är markerade i texten behöver du heller inte gå miste om
någon intressant förklaring. forts.
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Kommentarerna presenteras i den ordning de förklarade orden
förekommer i texten. Orden som förklaras är satta i kursiv. 

När du inhämtat förklaringen och vill gå tillbaka till läsningen,
klickar du bara på det kursiva ordet som du nyss »slagit upp«. Då
hoppar du automatiskt tillbaka till den plats i texten där du nyss
var.

Observera att kommentarlänkningen fungerar bäst i stor för-
storingsgrad: då hittar man lättast det ord man söker. Ha gärna
kommandot »Anpassa bredd« aktiverat (se s. 12 i denna manual)
för bästa resultat.

På det här sättet kan du hoppa fram och tillbaka i texten och
göra nya upptäckter. Och du behöver aldrig känna att du gått vilse.
Du kan när som helst hitta tillbaka till den plats där du var genom
att klicka på »Gå till föregående vy« (se s. 8 i denna manual).
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Skriva ut

Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien är i sin digitala form
låst och kan allså inte ändras. Men du kan skriva ut filerna på din
skrivare. Du väljer helt enkelt kommandot »Skriv« ut i Arkiv-
menyn.

Har du tillgång till laserskrivare kommer du att upptäcka att tex-
ten blir perfekt högupplöst, ja, närapå av tryckbar kvalitet. Det-
samma gäller även bilderna.

Du behöver inte installera några typsnitt eller montera några bil-
der för att kunna skriva ut filerna (eller för att läsa dem!). Allt finns
inbäddat i själva pdf-dokumentet.

Synpunkter

Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien är i sin digitala form
ett pilotprojekt. Vi är måna om att få kommentarer och synpunk-
ter på upplägget. Vad är bra? Vad är dåligt? Tveka inte att höra av
dig på följande e-postadress:  klassiker@svenskaakademien.se
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