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Indsæt billede i Word 
Til opera i Arena di Verona  

Nattoget fragtede os til Kastrup med ankomst et par timer 

før, vi kunne komme videre med SAS til Milano. Nogen 

udsøgt fornøjelse er det ikke at sidde i et tog midt om 

natten. Alternativet var en overnatning i København med 

en meget tidlig morgenvækning til følge 

 

I Milano blev vi modtaget af Kulturrejser Europas stedlige 

rejseleder, Ole, som i bussen mod Verona fortalte vidende 

og interessant om italienske forhold. Der blev efter 1½ 

time holdt en pause ved en autogrill (rasteplads), og efter 

nok en times kørsel var vi kl. 14.00 fremme ved Hotel 

Mastino i hjertet af Verona. 

 

Værelset var ikke stort, og det var varmt. Varmen kunne 

der reguleres lidt på med aircondition. Badeværelset var 

moderne og nydeligt. 

 

En nat uden søvn 

krævede en lille lur, 

inden vi iført en lettere 

klædning gik en tur 

omkring Arena di 

Verona 5 min. gang fra 

hotellet. Kulisserne til de 

6 operaer, der er på 

programmet i 2012, 

fyldte godt op i de ene 

ende af pladsen omkring 

arenaen, og de var 

interessante at se på tæt 

hold. En byggekran 

hejser dem på plads til 

aftenens forestilling. 

 

Vores lille rundering afsluttedes med et glas koldt øl ved arenaen. Varme, farver og stemning 

sivede ind, inden vi gik tilbage til hotellet for at mødes med rejseleder og selskabet - vi var 

kun 14 deltagere. 

 

Ole førte os gennem den gamle bydel til en restaurant, hvor vi med hans ord fik serveret ”en 

bid mad og en dråbe vin”. Manden talte meget om mad og vin, og står hans ord til troende, 

lever italienerne grundlæggende for at spise. Denne middag var inkluderet i Kulturrejser 

Europas pris, og den var glimrende og velsmagende. 

 

Skinke og melon 

Risotto 

Ravioli med spinat 

Oksekød på salatbund + tilbehør 

Kage med creme og frugt 

Om alle serveringerne holdt Ole et mindre 

foredrag om tilberedning og traditioner. Jeg 

forsøgte at være modtagelig, men det kneb lidt 

med at nå op i begejstringens røde felt efter 

mere end et døgn stort set uden søvn. 
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Billedet af manden ligger på min USB-stick. 
 
Vælg Indsæt og klik så på Billede 
Jeg klikker på Computer ude til venstre og finder min USB-stick, som jeg har døbt PC-
KURSUS-8. Den klikker jeg på og kommer frem til et foto af Ole. Klik på billedet og klik på 
Indsæt. 
 

 

Foto bliver nu sat ind, hvor markøren stod i teksten, og det optager hele sidebredden. 

Det skal ændres, så teksten kommer til et stå tæt på billedet.
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Klik på billedet. Så kommer der 
nogle runde håndtag frem. 
 
Før musen over et af hjørnerne. 
Så får du en dobbelt-pil, og nu 
kan du trække pilen ind i billedet, 
som så bliver mindre. 
 

Højreklik på billedet. Klik på Ombryd tekst og 
klik derefter på Firkantet. 
 
Kør musen ind på billedet. Der viser sig en 
figur med 4 pile. Hold venstre museknap 
nede, og du kan flytte rundt med billedet. 
 
 

Du kan også få Ombryd tekst ved 
at dobbeltklikke på billede. Klik på 
Firkantet. 
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Det næste billede er fundet på Internettet. Højreklik på billedet og vælg Kopier billede. 
Dette virker ikke på alle hjemmesider. Så må man finde et andet billede. 
 

 
 

 

 

Gå tilbage til Word og sæt ind. 

Billedet fylder hele sidebredden. 
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Billedet markeres, og 

der trækkes i et af 

hjørnerne indtil det 

har en passende 

størrelse, 

Så skal der vælges tekst-
ombrydning, firkantet. 
 
Nu kan billedet flyttes på 
plads på siden, som man 
ønsker det. 


