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Introduktion	

Lige	en	introduktion	til	dette	kursus.	Jeg	ved	godt,	at	det	er	kaldt	Adobe	Photoshop	Elements	
(som	fremover	vil	blive	kaldt	PSE).	Men	det	burde	faktisk	hedde,	hvordan	behandler	jeg	mine	
billeder	 i	 PSE.	Og	hvorfor	 så	det.	 Fordi	 I	 gennem	den	 afsatte	 tid	 overhovedet	 ikke	 kommer	
igennem	alt	hvad	programmet	kan.	Derimod	vil	I	få	nogle	værktøjer	som	gør,	at	I	er	i	stand	til	
at	 bruge	 programmet	 til	 at	 optimere	 de	 billeder	 I	 tager.	 Og	 det	 synes	 jeg	 er	 langt	 mere	
interessant.	For	vi	kommer	ikke	udenom,	at	billedbehandling	i	dag	har	en	langt	mere	udbredt	
end	det	tidligere	har	været.	Så	hvis	forventningen	er,	at	blive	ekspert	i	PSE,	så	er	dette	ikke	det	
rette	kursus	for	dig.	
Hvorfor	så	denne	tilgang	til	det.	Jo,	det	er	meget	enkelt.	Vi	kunne	sagtens	have	lavet	et	kursus,	
hvor	vi	slavisk	gennemgår	hver	funktion	slavisk,	problemet	er	bare,	i	hvert	fald	i	mine	øjne,	at	
du	ikke	kan	bruge	sådan	en	gennemgang	til	noget.	Du	kan	ikke	huske	halvdelen	af	det	(det	kan	
du	sikkert	heller	ikke	her),	men	det	afgørende	for	mig	er,	at	PSE	drejer	sig	om	at	behandle	et	
billede,	og	det	gøres	bedst	med	gefühl,	og	der	skal	faktisk	ganske	få	rettelser	til	for	at	opnå	en	
ret	 stor	 effekt.	 Og	 derfor	 vil	 jeg	 hellere	 arbejde	 med	 programmet	 med	 udgangspunkt	 i,	
hvordan	det	i	grunden	skal	bruges.	Nå,	pludren	nok	fra	min	side,	lad	os	komme	i	gang.	
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Opstart	
Ja,	 lad	 os	 komme	 i	 gang,	 så	 klik	 på	 ikonet	 for	 PSE.	 De	 kan	 se	 lidt	 forskellige	 ud,	 på	 min	
computer	ser	det	således	ud:	
	

	
	
Det	kan	godt	tage	et	par	sekunder	for	programmet	at	loade	ind,	alt	afhængigt	af,	hvor	hurtig	
ens	computer	er.	Men	når	programmet	er	loaded,	så	er	der	følgende	skærmbillede:	
	

	
	
Når	programmet	er	aktiveret,	så	får	jeg	følgende	skærmbillede.	Her	har	man	muligheden	for	
at	vælge	mellem	en	Organizer	eller	en	Photoeditor.		
Jeg	 bruger	 ikke	 Organizeren	 til	 noget	 som	 helst,	 men	 der	 ligger	 en	 mulighed	 for	 at	
kategorisere	sine	billeder	derinde.	Min	erfaring	er,	at	når	man	får	mange	billeder	(20000+),	så	
bliver	 computeren	meget	 langsom	og	man	mister	overblikket.	Derfor	 er	mit	 råd	 i	 stedet,	 at	
have	en	god	mappestruktur	på	sin	harddisk,	så	man	VED	hvor	ens	billeder	er.	Jeg	bruger	selv	
”stifinder”	eller	”finder”.	
Men	det	var	et	sidespring.	I	har	nok	regnet	ud,	at	vi	skal	have	fat	i	Photo	Editor-delen,	som	jo	
er	den	klart	mest	interessante	del	for	os.	
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Billededitoren	
Når	I	har	fået	åbnet	Jeres	billede,	så	er	det	forskellige	måder	man	kan	sætte	sin	editor	op	på.	
På	dette	 kursus	 arbejder	 vi	 i	 ”expert”-mode,	 da	 vi	 gerne	vil	 have	 fuld	kontrol	 over,	 hvad	vi	
laver.	
	

	
	
Dette	er	sådan	editoren	ser	ud,	helt	standard.	Som	I	kan	se	foroven,	så	er	”expert”	markeret	
med	mørkt,	så	det	er	den	indstilling	vi	har	aktiv.		

Opsætning	af	vores	arbejdsflade	
Til	venstre	kan	værktøjslinen	ses,	den	skal	jeg	nok	gennemgå	senere,	men	først,	så	vil	vi	lige	
have	nogle	andre	værktøjer	frem,	som	ligger	gemt	i	boksen	til	højre.	For	billedet	ser	ikke	ud	
som	vi	gerne	vil	have	det	til.	
Øverst	 i	boksen	er	der	 forskellige	 faneblade.	Disse	kan	trækkes	ud,	så	vi	kan	opbygge	vores	
eget	informationscenter.	Det	er	alt	sammen	information,	som	kan	bruges	i	billedredigeringen.	
Nogle	 er	 vigtigere	 end	 andre,	men	der	 er	 nogle	 af	 dem	man	 ikke	 kan	 leve	 uden.	Dem	vi	 er	
interesseret	i	er:	
	

- Histogram	
- History	
- Navigation	

	
Dem	kan	man	få	separeret	fra	boksen	ved	at	klikke	på	fanen,	holde	venstre	musetast	nede	og	
trække	dem	ud.	Så	ender	man	med	et	vindue	der	ser	således	ud	
	



Adobe	Photoshop	Elements	

	
	

Side 6 af 32	

	
	
De	 tre	 elementer	 er	 vigtige	 værktøjer	 til	 at	 vurdere	billedet	på.	Dem	kan	man	 få	 frem	eller	
fjerne	 ved	 at	 trykke	 på	 ”Shift”	 og	 ”Tabulator”.	 Vi	 kan	 også	 fjerne	 boksen	 ved	 at	 trykke	 på	
”More”	i	nederste	højre	hjørne.	Der	kan	vi	også	trykke	den	frem	igen.	
Nederst	 er	 der	 en	 linje,	 hvor	man	 kan	 se	 og	 navigere,	 hvis	man	 har	 flere	 billeder	 åbne	 på	
samme	 tid.	Men	 afhængigt	 af	 skærmstørrelse	 og	 vaner,	 så	 foretrækker	 jeg	 faktisk	 at	 fjerne	
den,	især	hvis	jeg	redigerer	på	en	bærbar,	hvor	der	er	sparsom	plads	i	forvejen	på	skærmen.	
Menuerne	kan	fjernes	ved	at	trykke	på	”More”	nede	i	højre	hjørne	af	skærmen.	Skal	de	frem	
igen,	så	kan	man	blot	trykke	der	en	gang	mere,	så	kommer	de	frem.	
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Værktøjerne	
	
	

	
Vi	kan	nu	lige	så	godt	tage	en	oversigt	over,	hvad	vores	editor-vindue	indeholder.	Vi	
kommer	ikke	til	at	bruge	alle	værktøjer	i	dette	kursus,	men	måden	at	lære	at	bruge	et	
stykke	software	på,	er	selvfølgelig	ved	at	lege	med	det,	så	gør	endelig	det.	
Vi	 starter	med	 at	 kigge	 på	 værktøjsbaren.	 Den	 indeholder	 de	 værktøjer	 vi	 normalt	
bruger	til	at	male	med,	markere	med,	flytte	på	ting	med,	altså	alt	det	fysiske	arbejde.	
Der	er	også	genveje	på	tastaturet,	så	hvis	man	er	vant	til	at	bruge	tasterne,	så	kan	det	
være	hurtigere	at	bare	trykke	der.	Og	man	behøver	ikke	være	godt	til	at	bruge	PSE	for	
at	bruge	tastaturet,	det	er	et	spørgsmål	om	vaner.	
Man	har	faktisk	været	så	smarte,	at	man	i	PSE	har	lavet	en	inddeling	som	faktisk	viser,	
hvad	værktøjerne	er	til.	
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View	
	
Den	øverste	er	view,	som	jo	omhandler	værktøjer	til	at	navigere	i	billedet	

med.	
	

Loop	
Loop	”Z”	eller	forstørrelsesasset	er	til	at	zoome	ind	og	ud	med.	En	anden	måde	at	gøre	
det	på,	er	ved	at	holde	”CTRL”	nede	og	trykke	på	”+”	for	at	zoome	ind	og	”CTRL”	og	
trykke	”–”	for	at	zoome	ud.	På	Mac	skal	man	bruge	”CMD”-knappen	i	stedet	for	”CTRL”	

	

Hand	
Hånden	”H”	er	til	at	navigere	rundt	i	billedet	på,	når	man	har	zoomet	ind.	Man	trykker	
musetasten	ned,	og	så	kan	man	rykke	rundt	på	billedet.	En	anden	måde	at	gøre	dette	
på,	uden	at	skulle	vælge	værktøjet,	er	ved	at	trykke	”space”	ned	samtidigt	og	så	trykke	

på	venstre	musetast,	så	kan	man	det	sammen.	
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Select	
	

	
	

Select	er	værktøjer	til	at	udvælge	områder	i	billedet	med.	Skal	man	lave	en	beskæring,	så	kan	
man	bruge	et	af	værktøjerne	her,	skal	man	behandle	en	del	af	et	billede,	så	bruger	man	disse	
værktøjer.	
	

Move	
Den	øverste	i	venstre	hjørne	er	Move	”V”,	altså	et	værktøj	til	at	flytte	noget	med.	Det	
gælder	både	for	lag	og	markeringer.	
	

Marquee	
Den	øverste	 til	højre	er	marquee	”M”.	 I	denne	er	der	 faktisk	gemt	 to	 ting.	Der	er	en	
rektangulær	markering	og	en	oval	markering.	Holder	man	shift	nede	samtidigt	med	
man	trækker,	så	vil	den	blive	kvadratisk,	hvis	man	bruger	det	rektangulere	værktøj,	

og	en	cirkel,	hvis	man	anvender	det	ovale	værktøj.	
	

Lasso	
Det	 nederste	 til	 venstre	 er	 Lasso	 ”L”,	 som	 også	 indeholder	 to	muligheder.	 Lassoen	
følger	 din	 mus	 bevægelser,	 så	 længe	 venstre	 musetast	 holdes	 nede,	 og	 laver	 en	
markering	udfra	det.	Den	anden	mulighed	er	Polygonal	Lasso,	som	virker	ved,	at	man	

sætter	punkter,	og	så	vil	der	trækkes	en	streg	mellem	punkterne.		
	

Quick	Selection	
Det	sidste	værktøj	nederst	 til	højre,	er	Quick	Selection	”A”.	Her	er	der	 tre	værktøjer	
gemt.	Quick	 Selection,	 som	 reagerer	 ved	 at	 du	 holder	 venstre	musetast	 nede,	 så	 vil	
den	 selektere	 områder	 der	 minder	 om	 rent	 farvemæssigt.	 Det	 næste	 værktøj	 er	

Selection	Brush,	hvor	der	selekteres	det	man	maler	henover.	Den	sidste	er	Magic	Wand,	som	
selekterer	farver	der	minder	om	de	farver	der	er	der	hvor	man	har	klikket.	
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Enhance	
	

	
	
Enhance	er	ovre	i	billedredigeringen,	og	tilbyder	værktøjer,	som	kan	retouchere	dine	billeder	
og	dermed	forbedre	kvaliteten,	både	positivt	og	negativt.	
	

Red	Eye	Removal	
Det	 første	værktøj	er	reduktion	af	røde	øjne	”Y”.	Det	kan	være	ret	anvendeligt,	men	
kan	også	hurtigt	komme	til	at	se	ret	falskt	ud.	Jeg	er	ikke	stor	tilhænger	af	det,	men	det	
kan	 faktisk	 virke	 ganske	 OK	 i	 nogle	 tilfælde.	 Som	 noget	 nyt	 i	 PS	 er	 der	 nu	 også	

mulighed	for	at	korrigere	for	de	lyse/grønlige	øjne	man	ind	i	mellem	får,	når	man	fotografere	
husdyr.	
	

Spot	Healing	Brush	
Den	 næste	 mulighed	 der	 er	 under	 enhance	 er	 Spot	 Healing	 Brush	 ”J”.	 Den	 giver	
mulighed	 for	 at	 korrigere	 pletter	 og	 diverse	 ting	 ud	 af	 et	 billede.	 Man	 klikker	
simpelthen	på	den	ting	man	vil	have	fjernet,	og	så	vil	computeren	forsøge	at	efterligne	

den	struktur	der	er	i	området	rundt	omkring	det	man	klikkede	på.	
	

Smart	Brush	
Smart	Brush	”F”	er	til	at	male	områder	i	en	anden	farve,	således	at	man	beholder	de	
strukturer	der	er	 i	billedet.	Det	kan	være,	at	 i	 stedet	 for	en	rød	murstensvæg,	så	vil	
man	gerne	have	en	blå.	 I	den	situation	vil	man	gerne	beholde	de	strukturer	der	er	 i	

den	oprindelige	væg,	men	man	vil	gerne	have	malet	murstenene.	Skyggerne	og	højlysene	vil	
beholde	deres	værdi,	det	er	kun	farven	man	ændrer.	
	

Clone	Stamp	
Clone	 Stamp	 ”S”	 er	 en	 af	 de	 mere	 kendte	 ting	 indenfor	 photoshop.	 Her	 har	 man	
mulighed	for	at	kopiere	områder	eller	at	klone,	som	det	jo	kaldes.	Du	kan	få	en	person	
til	at	blive	til	to,	men	du	kan	også	bruge	den	til	at	fjerne	ting	i	billedet	med,	eller	fjerne	

støvpletter,	bumser,	etc.	Der	findes	også	en	Pattern	Clone	Stamp,	som	bruger	et	mønster	til	at	
klone	udfra.	Jeg	har	endnu	aldrig	brugt	den.	
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Blur/Sharpen/Smudge	
Blur/Sharpen/Smudge	Tool	”R”,	er	til	at	gøre	områder	i	dit	billede	mere	uskarpt.	Der	er	også	

mulighed	 for	 at	 øge	 skarpheden	 i	 et	 område	 lokalt.	 Man	 finder	 også	 Smudge	 Tool	
under	dette	værktøj.	Et	værktøj	der	giver	området	man	bruger	det	på	bølger.	Jeg	kan	
personligt	ikke	se	noget	formål	med	dette	værktøj.	

	

Dogde/Burn/Sponge	
Næste	 værktøj	 er	 faktisk	 rigtig	 anvendeligt.	 Det	 er	 dogde/Burn/Sponge-tool	 ”O”.	 I	
dette	værktøj	 ligger	der	 tre	vigtige	 funktioner.	 Spongetool	giver	dig	mulighed	 for	at	
øge	 eller	 mindske	 farvemætningen	 i	 et	 område.	 Hvis	 man	 ønsker	 et	 område	 i	 sit	

billede	som	er	sort/hvid	eller	tæt	derhenad,	så	kan	man	bruge	sponge-tool.	Man	kan	også	lave	
den	modsatte	effekt.	Der	er	også	Dogde-værktøjet,	 som	 lysner	området	man	klikker	på.	Det	
kan	bruges	til	at	lysne	øjne,	lysne	tænder,	gøre	skygger	knap	så	dunkle	og	meget	andet.	Burn-
tool	 er	 selvfølgelig	 den	 modsatte	 ting.	 Den	 gør	 områder	 mørkere.	 Har	 man	 et	 højlys	 som	
skinner	lidt	for	kraftigt	igennem,	så	er	det	burn-tool	man	skal	have	fat	i.	De	her	værktøjer	er	
geniale	til	at	fremhæve	eller	nedtone	områder	i	et	billede.	
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Draw	
	

	
	
Værktøjerne	under	denne	kategori	er	mere	minded	på	tegning	eller	generering	af	grafik.	De	
kan	dog	være	ganske	praktiske	under	billedbehandlingen	også.	Ind	i	mellem	skal	man	i	et	lag	
male	et	eller	andet,	så	er	det	disse	værktøjer	der	bliver	brugt.	Så	derfor	kigger	vi	på	dem.	
	

Brush/Impressionist	Brush/Color	Replacement	
Brush	”B”	er	et	rigtig	godt	værktøj.	Det	er	i	princippet	en	pensel,	og	kan	opføre	sig	på	
mange	måder,	afhængigt	af,	hvordan	man	indstiller	den.	Den	kan	være	blød	i	kanten,	
hård	 i	 kanten,	 den	 kan	 være	 delvis	 gennemsigtig.	 Brush	 er	 nok	 det	 værktøj	 under	

denne	kategori	der	er	mest	interessant.	
En	anden	funktion	under	brush	er	Impressionist	Brush.	Det	er	ikke	en	der	kommer	til	at	blive	
brugt	meget,	 da	 den	 faktisk	 gør	 det	modsatte	 af,	 hvad	man	 forsøger	med	 et	 fotografi.	 Den	
forvandler	 det	 man	 maler	 med	 den,	 til	 en	 impressionistisk	 tolking	 af,	 hvad	 du	 så,	 så	
detaljegraden	falder	ufattelig	meget.	Jeg	kan	ikke	se	noget	formål	i	den.	
Den	sidste	man	finder	under	denne	gruppe	er	color	replacement.	Den	kan	være	interessant,	
da	 man	 kan	 erstatte	 farver	 med	 den.	 Vær	 dog	 forsigtig,	 da	 den	 kan	 være	 ret	 svær	 at	
kontrollere.	Men	den	bevarer	de	 toner	der	er	 i	billedet,	og	erstatter	 farven	med	den	valgte.	
Man	kan	dog	styre,	hvor	hårdt	den	må	gå	til	værks,	således,	at	det	ikke	er	alt	der	bliver	ramt	af	
den.	
	

Erasor/Background	Erasor/Magic	Erasor	
Erasor	”E”	er	faktisk	ufattelig	brugbart.	Det	er	et	viskelæder,	hvor	man	kan	viske	ud	i	de	lag	
man	arbejder	 i.	 Jeg	ved	godt	vi	 ikke	har	 snakket	 lag	endnu,	men	det	kommer,	og	der	bliver	
dette	viskelæder	ufattelig	vigtigt.	
Background	Erasor	er	i	princippet	det	samme	som	viskelæder.	Jeg	kan	ikke	rigtig	se,	hvad	den	
gør	anderledes.	Den	burde	viske	i	baggrundslaget,	men	det	gør	den	ikke.	
Magic	Erasor	er	et	magisk	viskelæder,	hvor	den	visker	det	man	klikker	på.	Den	kan	styres	 i	
tolerancen,	så	den	kun	arbejder	i	et	bestemt	interval	i	nærheden	af	den	farve	man	klikker	på.	
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Paint	Bucket/Pattern	Fill	
Paint	Bucket	 ”K”	 er	 en	malerspand,	 den	maler	 alt	 som	man	 trykker	 på,	 som	har	 en	
farve	der	minder	om	den	man	klikker	på.	Man	kan	styre	følsomheden	på,	hvor	meget	
den	må	 tage	ved	at	 justere	 tolerancen	på	den.	Den	er	god	 til	 at	male	store	områder	

med,	hvor	overgangene	ikke	behøver	være	helt	vildt	definerede.	
Under	paint	bucket	finder	man	også	pattern	fill,	som	vil	fylde	et	område	med	et	mønster	man	
vælger	 fremfor	en	 farve.	 Jeg	har	endnu	aldrig	brugt	den,	men	den	kan	vel	bruges,	hvis	man	
ønsker	en	eller	anden	smart	struktur.	
	

Gradient	Tool	
Gradient	tool	”G”	er	et	genialt	værktøj	når	vi	begynder	at	lege	med	lag	og	masker.	Det	
er	simpelthen	et	værktøj	der	lader	farven	skifte	i	en	gradueret	overgang.	Grunden	til	
den	er	god	til	masker	er,	at	du	kan	lave	glidende	overgange	i	en	effekt	man	kun	ønsker	

i	himlen	men	ikke	på	forgrunden	og	omvendt.	Den	kan	justeres	til	at	arbejde	på	mange	måder,	
i	cirker,	i	linier	og	meget	andet.	
	

Color	Picker	Tool	
Color	 picker	 tool	 ”L”	 er	 et	 værktøj	 der	 kan	bruges	 til	 flere	 ting.	Den	 første	 og	mest	
oplagte	 er,	 at	 den	 kan	 finde	 en	 farve	 på	 en	 pixel	 eller	 på	 et	 lille	 område.	 Der	 er	
mulighed	 for	 at	 vælge	1	pixel,	 3X3	pixels	 eller	5X5	pixels.	Grunden	 til,	 at	man	 ind	 i	

mellem	 foretrækker	 et	 større	 område	 til	 information	 er,	 at	 en	 enkelt	 pixel	 kan	 variere	 ret	
kraftigt	fra	et	område	i	sin	farvekode,	og	derfor	ikke	vil	passe	som	udgangspunkt	til	at	vælge	
en	grundfarve	fra.	
Color	picker	kan	også	bruges,	hvis	man	skal	fjerne	et	farvestik,	hvor	man	kan	finde	et	punkt	
der	 skal	være	helt	hvidt	og	et	punkt	der	 skal	være	helt	 sort,	og	udfra	de	 informationer	kan	
man	rette	farverne	i	et	billede	eller	fjerne	et	farvestik.	Mere	om	det	senere.	
	

Form	Tool	
Det	 hedder	 den	 faktisk	 ikke,	 den	 har	 mange	 navne,	 grunden	 til	 at	 jeg	 kalder	 den	
”Form”-tool”	”U”	er,	at	den	kan	 lave	forskellige	 former.	Hjerter,	 firkanter,	polygoner,	
stjerner	etc.	Jeg	bruger	den	ind	i	mellem,	hvis	man	skal	lave	noget	grafik	i	forbindelse	

med	et	billede,	men	ellers	ikke.	
	

Type	Tool	
Type	 tool	 ”T”	er	et	 tekst-værktøj,	 så	du	kan	 skrive.	Her	er	 forskellige	metoder	gemt,	
horizontal	skrift,	vertikal	skrift,	mulighed	for	at	skrive,	så	det	kun	er	en	markering	der	
kommer	frem,	skrive	indenfor	en	markering,	skrive	tekst,	så	du	kan	forme	det	og	den	

sidste	giver	mulighed	for	at	få	teksten	til	at	følge	en	linie	du	har	defineret.	

Pencil	Tool	
Pencil	 tool	 ”N”	bruges	 til	at	 tegne	med,	 jeg	synes	den	 fungerer	 lidt	 som	brushen,	og	
derfor	bruger	jeg	den	ikke	specielt	meget.	Du	har	ca.	de	samme	parametre	og	justere	
på.	
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Modify	
	

	
	
Her	har	man	primært	med	kompositionen	at	gøre.	Der	er	beskæringsværktøjer	og	størrelses-
værktøjer	 i	 forskellige	 former,	 der	 er	 cloning	 ved	 at	 trække	 en	markering	 fra	 et	 sted	 til	 et	
andet	og	der	er	rettelse	af	skæve	horizonter	og	lignende.	
	

Crop	Tool	
Crop	 tool	 ”C”	er	et	værktøj,	hvor	du	kan	beskære	dit	billede.	Der	er	mulighed	 for	at	
definere	forholdene	på	siderne	i	 forhold	til	hinanden,	der	kan	defineres	en	størrelse	
og	 en	 opløsning,	 som	 billedet	 skal	 overholde,	 altså	 både	 en	 opskalering	 og	 en	

nedskalering.	 Der	 er	mulighed	 for	 at	 få	 hjælpelinier	 frem,	 enten	 efter	 det	 gyldne	 snit,	 efter	
gitterlinier	og	the	golden	ratio	og	ellers	bare	en	blank	måde	efter	eget	ønske.	
Under	dette	 værktøj	 finder	man	også	 cookie	 cutter,	 hvor	man	kan	beskære	udfra	 bestemte	
former,	det	kan	være	hjerter,	sommerfugle	eller	noget	helt	tredje.	Det	kan	være	brugbart,	hvis	
man	skal	beskære	noget	til	et	kort	eller	noget	i	den	stil.	Personligt	har	jeg	aldrig	brugt	denne	
funktion.	
	

Recompose	Tool	
Recompose	tool	”W”	er	et	værktøj	der	bruges	til	at	rekomponere	et	billede	med.	Her	
kan	man	definere	de	områder	man	ønsker	at	der	må	fjernes,	ved	at	male	dem	over,	og	
man	kan	også	definere,	hvilke	områder	man	vil	beholde.	Resten	af	områderne	vil	blive	

deformeret	 af	 at	 man	 ændrer	 størrelsesforholdet	 mellem	 siderne.	 Men	 den	 kan	 være	 ret	
praktisk,	hvis	man	vil	have	flere	personer	i	et	billede	eller	lignende.	
	

Content	Aware	Move	Tool	
Content	 Aware	 Move	 Tool	 ”Q”	 er	 faktisk	 et	 rigtig	 fedt	 værktøj.	 Vi	 er	 ude	 i	 selve	
manipulationen	nu,	hvor	man	flytter	ting	eller	cloner	ting.	Den	kan	flytte	et	element	i	
dit	billede,	ved	hjælp	af	en	markering,	og	den	vil	tage	højde	for	de	ting	der	er	rundt	om	

markeringen.	Både	hvor	man	flytter	tingen	hen	og	hvor	den	tages	fra.	Den	anden	mulighed	er,	
at	den	cloner	tingen,	hvor	den	tager	højde	for	omgivelserne.	Det	kan	være	et	rigtigt	effektivt	
værktøj,	hvis	man	vil	fjerne	noget	fra	et	billede	som	ikke	hører	til.	
	

Straighten	Tool	
Straigthen	 tool	 ”P”	 er	 et	 værktøj	 til	 at	 rette	 billeder	 op.	 Ofte	 når	 man	 fotograferer	
kommer	 man	 til	 at	 tilte	 kameraet	 en	 lille	 smule,	 og	 for	 at	 være	 helt	 sikker	 på	 at	
vandrette	 linier	 (eller	 lodrette)	 er	 helt	 i	 vatter,	 så	 kan	man	bruge	dette	 smarte	 lille	
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værktøj.	Man	sætter	et	punkt	i	den	ene	ene	af	linien	og	trækker	det	langs	linien	til	den	anden	
ende,	og	så	vil	billedet	rette	sig	efter	den	linie.	
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Color	
	

	
	
Det	 sidste	 værktøj	 er	 lidt	 anderledes.	 Det	 er	 vores	 farveværktøj.	 Her	 er	 der	 ikke	 så	mange	
muligheder	og	alligevel.	Man	har	en	forgrund	og	en	baggrund,	disse	to	kan	man	bytte	rundt	
på,	på	den	pil	der	er	mellem	de	to	farver	i	øverste	højre	hjørne.	Klikker	man	på	en	farve,	kan	
man	ændre	den	ved	at	trykke	på	de	farver	der	kommer	frem.	Søger	man	en	bestemt	farve	og	
kender	farvekoden	på	den,	enten	i	RGB-værdier	eller	som	en	nummerværdi,	så	kan	man	også	
taste	 den	 ind.	 Der	 er	 flere	 måder	 at	 finde	 farverne	 på,	 standarden	 er,	 at	 man	 vælger	
farvetonen	 på	 en	 skala	 og	 derefter	 nuancen	 i	 det	 store	 felt.	 Det	 er	 nemmere	 at	 finde	 den	
præcise	 farve	 på	 denne	måde.	 Der	 er	 også	 skalaer,	 hvor	man	 har	 alle	 farverne	 på,	 det	 kan	
være	svært	at	finde	den	rigtige	farve	her.	
Der	 er	 også	mulighed	 for,	 at	 slå	web-farver	 til,	 så	man	kun	 ser	 farver,	man	er	 sikre	på	kan	
gengives	 i	en	browser.	Vi	er	ovre	 i	den	grafiske	del	nu,	hvor	 jeg	selv	må	give	 lidt	 fortabt	og	
sige,	her	er	mit	kendskab	ikke	ret	stort.	
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Histogram	
I	har	hørt	om	dette	histogram	før,	hvis	I	har	været	på	
kursus	 hos	 Leif.	 For	 histogrammet	 er	 faktisk	 en	 ret	
vigtig	 ting	 af	 det	 at	 vurdere	 om	 ens	 billede	 er	
brugbart	 eller	 ej.	Man	 kan	 ikke	 se	 om	 det	 er	 skarpt	
eller	 om	 fokus	 er	 lagt	 korrekt,	 men	 histogrammet	
fortæller	 rigtig	 meget	 om	 Jeres	 eksponering	 og	 om	
lysfordelingen	på	et	billede.	
Histogrammet	 til	 venstre	 stammer	 fra	 billedet	 af	
kronhjorten,	og	viser	et	histogram	fra	et	fotografi	der	
er	korrekt	belyst.	
Det	 som	histogrammet	viser,	 er	hvordan	 farverne	er	
fordelt	 fra	 sort	 til	 hvid.	 Grafen	 læses	 ud	 af	 X-aksen,	
hvor	man	har	værdier	fra	0	til	255,	og	Y-aksen	viser,	
hvor	stor	en	del	af	billedet	der	ligger	på	en	bestemt	X-
værdi.	På	X-aksen	er	0	 lig	med	en	sort	 farve	 (helt	 til	

venstre	 på	 histogrammet)	
og	255	er	lig	med	hvid	(helt	
til	 højre	på	histogrammet).	
Så	hvis	billedets	histogram	
starter	med	at	have	en	graf	
helt	 til	 venstre,	 så	 vil	 der	
være	et	område	der	er	helt	
sort,	 og	 hvis	 det	 slutter	
med	at	have	en	graf	helt	til	
højre,	 så	 vil	 der	 være	 et	
område	der	er	helt	hvidt.	
Dette	 histogram	 har	 intet	
helt	sort	i	sig,	og	heller	ikke	
noget	 helt	 hvidt.	 I	 hvert	
fald	 ikke	 områder	 der	 er	
kullet	 (større	 sorte	
områder	 uden	 detaljer)	
eller	 områder	 der	 er	
kridtede	 (større	 områder	
der	er	hvide	uden	detaljer).	
Det	 er	 en	 positiv	 til,	 da	 det	 betyder,	 at	 vi	 kan	 redigere	 ret	 meget	 i	 dette	 billede,	 da	
informationerne	ligger	indenfor	de	grænser	man	normalt	har	i	et	billede.	
Det	næste	man	så	kigger	på	er,	hvor	lyset	er	fordelt.	Dette	billede	er	et	lidt	mørkt	billede,	og	
derfor	har	vi	en	koncentration	af	 lys	 i	den	venstre	del	af	histogrammet.	Mange	siger,	at	ens	
histogram	 skal	 have	 form	 som	 en	 parabel	 eller	 en	 paraply.	 Jeg	 har	 endnu	 aldrig	 set	 et	
histogram	have	denne	form,	 jeg	kigger	mere	på,	om	jeg	holder	mig	indenfor	yderpunkterne,	
da	jeg	så	kan	rette	mit	billede	til.	
Men	vi	kommer	ind	på,	hvordan	man	optimerer	sine	billeder	udfra	histogrammet,	for	det	er	
faktisk	 her	 hele	 udnyttelsen	 af	 farver	 og	 kontraster	 kommer	 ind,	 og	 her,	 hvor	man	 faktisk	
laver	mange	af	de	ting	som	gør,	at	et	billede	virker	klart	og	veleksponeret.	
	 	

Figur	2	-	Billedet	som	histogrammet	stammer	fra,	som	det	ses	er	det	ikke	over	
eller	underbelyst,	men	det	er	i	den	mørke	ende	af	skalaen.	

Figur	1	-	Et	histogram	fra	billedet	af	hjorten	
længere	nede.	
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Layers	
Det	næste	jeg	vil	behandle	er	lag.	For	vi	er	ved	at	nå	frem	til	noget	af	det,	som	er	hele	humlen	
ved	PS,	og	alt	det	som	er	genialt	ved	et	program	som	dette.	Man	kan	sagtens	rette	sit	billede	
uden	lag,	men	man	mister	fleksibiliteten,	og	når	man	først	har	lært	det	geniale	og	fundet	ud	af	
at	bruge	det,	så	er	der	ikke	andre	måder	at	rette	sine	billeder	på.	
Lag	går	i	alt	sin	enkelthed	ud	på,	at	man	har	billedet	som	en	baggrund,	og	alle	ændringer	man	
laver,	bliver	lavet	som	et	lag	ovenpå	det	råmateriale.	Fidusen	i	dette	er,	at	man	altid	kan	fjerne	
en	rettelse.	Men	det	er	faktisk	kun	en	fidus,	og	ikke	det	geniale.	
Det	geniale	er,	at	man	kan	styre	intensiteten	af	det	lag	man	har	lavet,	man	styre	gennemsigtig-
heden	på	hele	billedet,	men	også	 lokalt.	Man	kan	nemlig	markere	 i	 laget	og	ændre	det	på	et	
meget	lille	område.	Og	så	blev	mulighederne	pludselig	rigtig	store.	
Men	lad	os	komme	i	gang	med	at	arbejde	med	dem.	Og	jeg	synes	vi	kan	starte	med	at	prøve	at	
bruge	en	del	værktøjer,	så	vi	rigtig	få	lov	at	lege.	Så	det	bliver	en	farvekorrektion	i	et	billede.	
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Farvekorrektion	af	et	JPG-billede	
Vi	vil	prøve	at	korrigere	et	billede	i	JPG	som	har	fået	farvestik.	Det	er	ikke	optimalt,	men	foto	
er	ikke	altid	perfekt,	og	derfor	skal	vi	kunne	korrigere	nogle	ting	væk.	Farvestik	er	et	af	dem.	
Som	det	 første	vælger	vi	 at	 åbne	et	billede	vi	 skal	 arbejde	med.	Det	 gøres	ved	at	 trykke	på	
”File”,	derefter	kommer	der	en	menu.		
	

	
	
På	denne	menu,	der	vælger	man	selvfølgelig	”Open”.		

	
Nu	 kommer	 der	 et	 dialog-
billede	 frem,	 som	 I	 sikkert	
kender	 fra	 diverse	 andre	
programmer,	 og	 man	 fin-
der	 den	 fil	 frem	 som	 man	
vil	korrigere.	Min	er	et	bil-
lede	af	et	gammelt	kamera	
der	 har	 fået	 en	 forkert	
hvidbalance.	Den	 er	 oplagt	
at	korrigere.	
Nu	skal	vi	så	i	gang	med	at	
forberede	 vores	 korrekti-
on.	Det	 er	 lidt	 et	 skøn,	 om	
man	får	fjernet	korrektion-
en,	da	vi	 ikke	har	nogle	di-

rekte	målbare	resultater.	Og	dog,	for	vælger	vi	det	lag,	hvor	vi	skal	lave	vores	rettelse,	så	kan	
man	se	et	histogram	for	de	tre	farvekanaler,	som	vi	skal	arbejde	i.	Der	er	en	rød,	en	grøn	og	en	
blå	kanal,	som	vi	kan	rette	i,	mere	om	det	senere,	først	skal	vi	se,	hvordan	vi	får	åbnet	vores	
levels-lag.	
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Vi	 trykker	 altså	 på	 ”Layers”	 nederst	 til	 højre	 på	
skærmen.	 Herefter	 kommer	 der	 et	menu-vindue	 frem,	
hvor	vi	trykker	på	den	tofarvede	cirkel	øverst.	Herefter	
kommer	en	drop-down-menu,	og	vi	vælger	selvfølgelig	
”Levels”.	Et	nyt	vindue	vil	nu	komme	frem,	og	her	skal	
vi	lige	arbejde	lidt.	
I	 det	nye	vindue	vil	man	kunne	 se	 et	histogram.	Dette	
histogram	 viser	 hvordan	 lyset	 og	 farverne	 er	 fordelt	 i	
ens	billede	 i	RGB-kanalerne.	Altså	alle	 tre	 farvekanaler	
på	samme	tid.	Det	kan	man	se,	ved	at	se	på	”Channel”,	
hvor	 der	 står	
RGB.	 Det	 smarte	
ved	”Levels”	er,	at	
vi	 kan	 justere	
hver	enkelt	kanal,	
og	 se	 et	
histogram	 for	
hver	 kanal.	 Så	 vi	
får	 altså	 en	 idé	

om,	 hvor	 fejlfarven	 i	 lyset	 i	 vores	 billede	 er.	 Man	 kan	
selvfølgelig	 klikke	 på	 ”Auto”,	 så	 vil	 PSE	 prøve	 at	 rette	
billedet,	 og	 ind	 i	mellem	 er	 det	 faktisk	 fint	 nok.	Men	 i	
dette	tilfælde	er	jeg	ikke	helt	tilfreds.	Så	for	at	rette	det,	
så	skal	vi	trykke	på	boksen,	hvor	der	står	”RGB”.	
	

	
	
Herefter	vælger	vi	”Red”,	og	histogrammet	for	den	røde	
kanal	vil	nu	dukke	op.	
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Det	man	 kan	 se	 her,	 er	 at	 der	 er	
godt	fyldt	ud	i	begge	ender	af	den	
røde	 kanal,	 så	 det	 er	 den	 der	
ligesom	 er	 mættet.	 Det	 kan	 man	
også	godt	se	på	billedet,	der	har	et	
lidt	 rød/gult/orange	 farvestik.	 Så	
her	 springer	 vi	 elegant	 henover	
den	 og	 vælger	 i	 stedet	 ”Green”	 i	
boksen,	 og	histogrammet	 for	den	
grønne	kanal	vil	nu	dukke	frem.		
Her	kan	man	se,	at	der	er	 ikke	så	
meget	 der	 er	 klippet	 i	 den	 højre	
side	af	histogrammet,	og	det	viser	
os,	 at	 her	 er	 farvespektret	 ikke	

udnyttet	fuldt	ud.	Så	på	slideren	under	histogrammet	til	højre	(cursoren	er	vist	der),	den	kan	
man	 skubbe	 mod	 venstre,	 og	 så	 vil	 man	
hæve	de	lyse	områder	i	den	grønne	kanal.	
Det	er	et	skøn	vi	arbejder	med	her,	så	kig	
på	hvad	der	sker,	og	hold	øje	med	billedet.	
Det	 kommer	 til	 at	 se	 lidt	 mystisk	 ud,	 en	
syg	grøngul-farve	som	man	ikke	kan	lide.	
Vi	skal	nu	rode	med	den	sidste	kanal,	som	
vi	 jo	 vælger	 i	 Channel-boksen,	 og	 det	 er	
den	blå	vi	skal	have	fat	i.	
Den	 er	 næsten	 endnu	 værre	 end	 den	
grønne	 var,	 så	 vi	 skubber	 slideren	 til	
højre	 LANGT	 mod	 venstre,	 og	 ender	 ud	
med	et	resultat	i	stil	med	dette:	
Som	I	kan	se,	så	er	den	gule	tone	nu	væk,	og	billedet	ser	meget	normalt	ud.	
	

Den	hurtige	metode		
Der	er	dog	en	hurtig	snydemetode	som	kan	bruges,	hvis	
det	 skal	 gå	 lidt	 stærkt	 og	man	 ikke	 gider	 sidde	 nørkle	
med	 at	 finindstille.	 Jeg	 bruger	 den	 selv,	 og	 finjusterer	
bagefter.	
Til	højre	for	histogrammet	på	vores	værktøj	til	at	justere	
levels,	 der	 er	 der	 tre	 pipetter	 (markeret	 med	 en	 rød	
firkant).	 Disse	 pipetter	 er	 faktisk	 ganske	 smarte.	 Den	
øverste	angiver,	hvor	sort	 skal	være,	 så	 I	kan	klikke	på	
denne,	trykke	på	et	område	der	skal	være	sort,	og	vupti,	
så	 er	 det	 defineret	 som	 værende	 sort.	 Den	 midterste	
angiver	mellemtonerne	 (eller	 18%	 grå,	 som	 det	 så	 fint	
hedder).	Og	den	nederste	angiver	selvfølgelig	højlyset.	
Der	er	dog	lige	et	par	ting	man	skal	huske	på:	
	

• Den	 øverste	 pipette,	 den	 der	 arbejder	med	
skyggen,	den	skal	have	noget	information	at	

Figur	3	-	Værktøjsboxen	i	"Levels"	
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arbejde	med.	
• Den	midterste,	altså	den	der	arbejder	i	mellemtonerne,	skal	bruges	til	et	område	

der	skal	være	gråt.	
• Den	 nederste	 pipette,	 den	 der	 arbejder	 med	 højlys,	 den	 skal	 have	 noget	

information	at	arbejde	med.	
	
Lige	for	at	uddybe	de	ovenstående	”regler”,	så	skal	der	være	information	at	arbejde	med,	da	et	
område	uden	for	information	ikke	giver	computeren	noget	at	basere	sit	skøn	på,	og	derfor	vil	
man	ikke	få	et	resultat	ud	af	det.	
Og	grunden	til,	at	man	ved	pipetten	der	tager	sig	af	gråtoner	skal	vælge	et	gråt	område	er,	at	
computeren	 vil	 forsøge	 at	 få	 alt	 til	 at	 være	 gråt,	 og	 derfor	 vil	 forsøge	 at	 fjerne	 en	 eventuel	
farve.	Så	det	er	begrænsninger.	Men	 igen,	som	jeg	skrev,	prøv	 Jer	 frem,	 jeg	prøver	ofte	auto	
inden	jeg	begynder	at	 lave	de	ændringer	jeg	vil	have	frem.	Lige	for	at	vise,	hvad	man	kan	få	
frem,	så	er	billedet	nedenfor	rettet	kun	med	pipetterne.	
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RAW-billeder	
I	har	sikkert	hørt	snak	om	RAW-billeder	før,	og	nogle	af	Jer	fotograferer	sikkert	også	allerede	i	
RAW.	Det	eneste	det	betyder	er,	at	vi	har	de	rå	billedinformationer	at	arbejde	med.	De	er	altså	
ikke	blevet	 behandlet	 af	 en	 computer	 endnu,	 så	 vi	 skal	 selv	 få	 det	 bedste	ud	 af	 dem,	 og	de	
SKAL	en	tur	gennem	en	computer	for	at	de	er	noget	værd.	Derfor	vil	vi	til	at	se	på,	hvordan	vi	
behandler	disse	filer.	
Inden	vi	går	i	gang,	så	er	der	lige	en	gang	grundlæggende	ting	som	vi	skal	have	på	plads.	For	
der	 er	 en	grund	 til,	 at	 vi	 er	 interesseret	 i	 denne	 type	 filer.	Og	det	 er,	 at	de	har	mange	 flere	
informationer	i	sig,	end	det	vi	ser	i	en	JPG-fil,	som	er	den	typiske	fil	vi	printer	og	som	vi	bruger	
på	internettet.	
Faktisk	 forholder	 det	 sig	 sådan,	 at	 vores	 kameraer	 typisk	 optager	 billeder	 i	 tre	 forskellige	
farver,	det	er	rød,	det	er	grøn	og	det	er	blå.	De	tre	 farver	er	også	de	tre	kanaler,	som	vi	ser	
billedet	i	på	computeren	og	på	fjernsynet,	også	forkortet	RGB.	De	kanaler	findes	i	forskellige	
typer,	afhængigt	af,	hvor	mange	farver	de	indeholder.	Denne	information	oplyses	i	bit.	Jo	flere	
bit,	 jo	 flere	 farver.	 I	 denne	 sammenhæng	 betyder	 bit	 faktisk	 bare,	 hvor	mange	 gange	man	
ganger	 to	med	sig	selv.	Det	vil	 sige,	at	har	man	0	bit,	 så	har	man	altså	20=1	 farve	(det	er	 jo	
selvfølgelig	ikke	muligt,	eller	også	taler	vi	sort	skærm).	Har	man	1	bit,	så	har	man	21=2	farver	
(de	 første	 computere	kørte	med	1	bit),	 har	man	 to	bit,	 så	har	man	22=4	 farver,	 23=8farver,	
24=16	farver	og	så	videre.	Som	I	kan	se,	så	ganger	man	hele	tiden	med	to.	Hver	farvekanal	har	
altså	 et	 antal	 bit	 farver,	 som	 man	 kan	 regne	 ud.	 Og	 der	 er	 mening	 med	 det	 her,	 for	 den	
kommer	nu.	
Fotograferer	man	i	JPG,	som	de	fleste	har	gjort	i	starten,	da	man	jo	får	et	billede	der	er	klar	til	
brug,	så	arbejder	man	med	et	billede	i	8	bit.	Det	vil	sige,	at	vi	har	28=2x2x2x2x2x2x2x2=256	
farver	pr.	kanal.	Det	vil	sige,	at	vi	har	256	nuancer	indenfor	rød,	256	nuancer	indenfor	grøn	og	
256	 nuancer	 indenfor	 blå.	Men	 dem	kan	 vi	 jo	 også	 ligge	 sammen,	 så	 vi	 ender	med	 at	 have	
256x256x256=16.777.216	farver.	Det	burde	være	rigeligt,	men	ind	i	mellem	løber	vi	altså	ind	
i,	at	der	ikke	er	information	nok	til	at	lave	det	vi	gerne	vil.	
I	RAW-formatet	har	vi	faktisk	endnu	flere	farver,	for	der	arbejder	vi	i	minimum	12	bit,	og	i	dag	
har	alle	kameraer	14	bit.	Det	vil	sige,	at	vi	ender	med	at	hver	kanal	har	214=2x2x2x2x2x2x	
2x2x2x2x2x2x2x2=16.384	 farver	pr.	 kanal.	De	 kan	 jo	 også	blandes	 sammen,	 så	 vi	 ender	op	
med	16.384x16.384x16.384=4.398.046.511.104	farver.	Så	nu	har	vi	altså	lidt	at	give	væk	af.	
Der	 hvor	 dette	 kan	 vise	 sig	 brugbart	 er,	 når	 vi	 redigerer	 farver	 og	man	 har	 områder	med	
ensartede	 toner.	 Der	 vil	 et	 JPG-billede	 have	 overgange	 der	 bliver	 kantede	 og	 synlige,	 hvor	
RAW-filen	vil	have	en	glidende	overgang.	
Et	 andet	 område,	 hvor	 RAW-filen	 får	 endnu	 en	 fordel	 er,	 hvis	 man	 ikke	 har	 ramt	 sin	
hvidbalance.	Vi	har	tidligere	set,	hvordan	man	kan	rette	en	hvidbalance,	eller	et	billede	med	
farvestik.	I	RAW	har	vi	jo	de	rå	billeddata,	så	der	kan	vi	bare	ændre	hvidbalancen	som	vi	har	
lyst	til.	
En	anden	ting	er,	at	vi	også	kan	justere	eksponeringen,	så	der	kan	korrigeres	for	en	over-	eller	
undereksponering.	Alt	i	alt,	så	får	vi	langt	flere	muligheder	for	at	rette	vores	billede	til,	inden	
vi	begynder	på	den	reelle	redigering	i	PSE.	
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RAW-konverteren	
Som	jeg	skrev	i	indledningen	omkring	RAW,	så	er	det	et	format	der	kræver,	at	vi	konverterer	
det	på	en	eller	anden	måde.	Det	bruger	vi	RAW-konverteren	til.	Det	er	altså	her,	at	vi	laver	de	
mest	basale	ændringer	på	vores	billede,	inden	vi	går	i	gang	med	at	behandle	det	i	PSE.	
	

	
Figur	4	-	PSE's	RAW-konverter,	som	viser	standard-mulighederne	

	
Figuren	 ovenfor	 viser	 RAW-konverteren	 i	 PSE.	 Mange	 af	 værktøjerne	 kan	 kendes	 fra	 det	
normale	PSE,	men	i	øverste	venstre	hjørne	er	der	følgende:	
	

Værktøjer	
Zoom	tool	(Z),	som	giver	mulighed	for	at	zoome	ind	og	ud	i	billedet.	Meget	brugbar	til	
at	checke	detaljer	med.	I	kender	den	fra	PSE.	

	
Hand	tool	(H),	som	gør,	at	hvis	man	er	zoomet	ind	i	billedet,	så	kan	man	rykke	rundt	på	
det	område	man	ser.	I	kender	den	fra	PSE.	

	
White	Balance	Tool	(I)	er	et	værktøj	I	ikke	kender	fra	PSE.	I	har	set	pipetten	før,	men	
her	gør	den	altså	noget	andet.	For	her	kan	man	bruge	den	til	at	vælge	hvidbalance.	Har	

I	et	billede	med	et	område,	som	I	ved,	skal	være	hvidt,	så	klik	på	pipetten,	hold	den	over	det	
hvide	område	(som	jo	ikke	er	hvidt	nu)	og	klik	med	venstre	musetast,	og	vupti,	så	har	billedet	
ændret	sig,	så	området	nu	er	hvidt,	og	hvidbalancen	passer.	Tager	vi	billedet	der	er	vist	i	figur	
X,	 så	 er	det	 lidt	blåt.	 Skulle	vi	 rette	op	på	det	med	White	Balance	Tool,	 så	ville	det	 tage	 sig	
sådan	ud,	efter	jeg	har	klikket	på	motorhjelmen:	
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Figur	 5	 -	 Hvor	 simpelt	 det	 kan	 være	 at	 rette	 en	 hvidbalance	 i	 et	 RAW-billede,	 et	 klik	 med	 en	 mus	 og	 den	 rette	
hvidbalance	er	ramt.	

	
Det	er	altså	ret	nemt	at	rette	en	hvidbalance	i	billedet.	Det	kan	dog	godt	være	sådan,	at	man	
ønsker	en	hvidbalance	for	et	element	i	billedet	og	en	anden	for	et	andet	element	i	et	billede.	I	
det	 tilfælde,	 der	 må	 man	 ”fremkalde”	 billedet	 to	 gange	 og	 arbejde	 dem	 sammen.	 Men	 det	
kommer	vi	ind	på	senere.	
	

Crop-tool	(C)	som	er	et	beskæringsværktøj.	Det	er	meget	nemt,	 træk	rammen	ud	om	
det	område	af	billedet	du	vil	beholde	og	dobbeltklik,	så	er	det	beskåret.	Man	kan	ved	at	

højreklikke	 bestemme	 sidernes	 forhold	 til	 hinanden,	 så	man	 kan	 lave	 3:2,	 4:3,	 16:9	 og	 alle	
mulige	andre.	

	
Straighten-tool	(A)	er	et	værktøj	der	bruges	til	at	rette	billeder	op	med.	Træk	en	linie	
langs	 en	horizont,	 og	 billedet	 vil	 rette	 sig	 op	 efter	 denne	 linie.	 Super	nemt	og	 super	

brugbart.	
	

Red	Eye	Removal-tool	(E)	er	et	værktøj	der	kan	fjerne	røde	øjne.	Træk	en	selektion	ud	
over	det	røde	øje	og	vent,	så	vil	PSE	forsøge	at	rette	fejlen	i	dit	billede.	

	
Open	Preference	Dialog	(Alt+K)	
er	 der,	 hvor	 du	 kan	 gå	 ind	 og	

ændre	i	de	standard-indstillinger	som	
er	 i	 RAW-konverteren.	 Selv	 har	 jeg	
ikke	 ændret	 noget,	 da	 jeg	 sjældent	
behandler	 billeder	 ens.	 Men	 gør	man	
det,	 så	 er	 det	 da	 klart	 en	 fordel	 at	
arbejde	med	 denne.	 Dialog-boksen	 er	
vist	 i	 figur	X	til	højre,	og	der	kan	man	
se,	at	man	kan	slå	sharpening	til	og	fra,	
man	 kan	 slå	 auto	 tone	 adjustements	
til,	man	kan	 lave	defaults	 til	bestemte	
kameraer	og	bestemte	ISO-settings.	Så	
der	 er	 flere	muligheder.	 Hvis	 det	 har	
interesse,	 så	 leg	med	dem,	 jeg	bruger	
dem	 som	 sagt	 ikke	 selv,	 da	 jeg	 sjæl-

Figur	6	-	Preference-dialogboxen	i	RAW-konverteren	
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dent	bruger	de	samme	indstillinger	til	flere	billeder	end	et	ad	gangen.	Dog	vil	jeg	kunne	se	en	
mulighed		i	at	øge	støjreduktionen	ved	bestemte	ISO-værdier	og	lave	det	som	en	preset.	
	

Rotate	 Image	 90°	 Counter	 Clockwise	 (L)	 drejer	 billedet	 90°	 mod	 venstre.	 Og	
Rotate	Image	90°	Clockwise	(R)	drejer	det	selvfølgelig	90°	med	uret.	

	

Histogram	
I	højre	side	af	vores	RAW-konverter	kan	I	se,	at	der	er	
nogle	sliders	og	nogle	faneblade.	Øverst	er	der	også	et	
histogram,	 som	 viser	 farvernes	 fordeling	 i	 billedet.	
Dette	histogram	vil	ændre	sig	i	takt	med	de	ændringer	
man	laver	på	de	forskellige	justeringsværktøjer,	så	her	
kan	man	hele	 tiden	holde	øje	med,	 om	man	er	 ved	at	
brænde	 et	 højlys	 eller	 gøre	 en	 skygge	 helt	 sort.	
Histogrammet	gider	vi	ikke	snakke	så	meget	om,	andet	
end	 to	 smarte	 værktøjer	 (eller	 det	 er	 faktisk	 kun	 et).	
Hvis		man	ser	i	de	to	øverste	hjørner	af	histogrammet,	
så	 er	der	nogle	 ”pile”-knapper	man	kan	 trykke	på,	 og	

de	er	faktisk	rigtig	smarte.	For	aktiverer	man	disse,	så	vil	den	til	venstre	vise	på	billedet,	hvor	
skyggerne	er	blevet	helt	sorte.	Det	vil	ske	med	en	blå	farve.	Klikker	man	på	den	højre,	så	vil	
man	på	billedet	se,	hvor	billedet	er	udbrændt,	det	vil	blive	markeret	med	en	rød	farve.	Mere	er	
der	 faktisk	 ikke	 at	 sige.	 Jeg	 har	 lige	 lagt	 et	 billede	 ind	 som	 afslutning,	 hvor	 man	 kan	 se,	
hvordan	det	ser	ud.	
	

	
Figur	8	-	her	ses	effekten	af	de	funktioner,	hvor	man	kan	se	hvor	de	kullede	skygger	og	de	brændte	højlys	er.	

	 	

Figur	7	 -	Histogrammet,	 hvor	man	øverst	 kan	
se	 de	 to	 knapper,	 hvor	 man	 kan	 aktivere	
visning	 af	 kullede	 skygger	 og	 udbrændte	
højlys.	
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Basic	fanebladet	
Jeg	nævnte,	at	vi	har	mulighed	for	at	lave	rettelser	på	vores	billede	i	RAW-konverteren,	
og	det	er	nu	vi	skal	til	at	se	på,	hvad	muligheder	der	er	for	at	rette.	Ikonet	er	en	blænde,	

og	det	er	faktisk	også,	hvad	der	primært	arbejdes	med	i	Basic-indstillingen.		
	

Hvidbalance	
Øverst	har	vi	White	Balance,	som	giver	mulighed	
for	 at	 ændre	 den	 hvidbalance	 billedet	 er	 taget	
med.	 Der	 er	 tale	 om	 de	 samme	 standard-
hvidbalancer	som	du	finder	i	dit	kamera.	Så	der	er	
ingen	 hokus	 pokus	 her,	 vælg	 en	 hvidbalance	 og	
billedet	ændrer	sig	i	forhold	til.	
Næste	 punkt	 er	 Temperature,	 som	 giver	 dig	
mulighed	 for	manuelt	 at	 vælge	 temperaturen	 på	

lyset.	Lys	er	ikke	bare	lys,	og	det	påvirker	ens	billede,	da	det	kan	give	billedet	et	farvestik.	Vi	
kender	alle	billederne,	hvor	lyset	indendørs	er	ekstremt	gult.	Det	er	fordi	man	ikke	har	valgt	
den	rette	temperatur	lys	(som	regel	blander	man	jo	også	forskellige	typer	lys	sammen).	Denne	
farve	angives	i	grader	kelvin,	og	den	kaldes	farvetemperatur.	Den	kan	vi	ændre	i	temperature,	
og	her	kan	vi	angive	den	helt	præcist.	De	forskellige	standard-temperaturer	er:	
	

• -2500	 –	 Stearinlys	og	andre	ting	med	kraftig	gul	farve.	
• 2500-2500	 –	 Glødepære.	
• 3500-5000	 –	 Lysstofrør.	
• 5000-6000	 –	 Sollys,	flash	og	lignende.	
• 6000-8000	 –	 Overskyet.	
• 8000-	 –	 Skygge	og	andre	ting	med	blålig	toning.	
–	

Det	er	de	typiske	værdier	i	grader	kelvin	for	lys,	men	der	er	altid	mulighed	for	at	lege	med	det,	
og	ind	i	mellem,	så	ser	det	mega	fedt	ud,	hvis	man	bruger	en	forkert	hvidbalance	til	et	billede.	
Der	er	ingen	regler.	
Næste	 slider	 er	 Tint	 kan	 justeres	 i	 retning	 af	 grøn	 (negative	 værdier)	 og	 violet	 (positive	
værdier).	Det	giver	en	toning	 i	billedet	som	kan	balancere	en	svag	toning	ud,	som	ikke	altid	
kan	undgås	ved	hvidbalancejustering	alene.	

	

Eksponering,	højlys	og	skygge	
Den	 næste	 del	 man	 kommer	 til	 omhandler	
eksponering	 og	 dertil	 hørende,	 herunder	 lys	 og	
skygge.	
Øverst	oppe	her,	har	vi	muligheden	for	at	trykke	
på	 auto	 og	 default.	 Det	 er	 en	 automatisk	
indstilling,	 hvor	 computeren	 vil	 komme	med	 sit	
bud	 på,	 hvordan	 billedet	 skal	 eksponeres.	 Jeg	
bruger	den	ofte	 for	at	se,	hvordan	det	ser	ud,	og	
ser	det	nogenlunde	ud,	så	har	jeg	en	basis.	Default	
er	selvfølgelig	bare	standard	for	konverteren.	
Den	første	slider	her	hedder	exposure,	og	her	har	
man	 mulighed	 for	 at	 justere	 en	 over	 eller	 en	

Figur	 9	 -	 Værktøjer	 der	 har	 med	 justering	 af	 hvid-
balancen	at	gøre.	

Figur	10	-	Her	ses	muligheden	for	at	justere	ekspone-
ring,	 kontrasten,	 højlys,	 skygge,	 det	hvide	punkt,	 det	
sorte	punkt	
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undereksponering.	Det	er	 faktisk	et	 rigtig	vigtigt	værktøj,	 som	enhver	sikkert	kan	regne	ud.	
Generelt	 kan	man	 sige,	 at	 det	 er	 nemmere	 at	 korrigere	 en	 overeksponering	 end	 en	 under-
eksponering,	da	en	overeksponering	ikke	inde-holder	så	meget	støj.	Det	har	I	sikkert	hørt	om	
før,	så	det	vil	vi	ikke	bruge	meget	energi	på	nu.	
Den	næste	slider	vi	kan	lege	med	er	Contrast.	Og	den	siger	næsten	sig	selv,	det	er	selvfølgelig	
kontrasten	i	billedet.	Den	bruger	jeg	personligt	altid	som	noget	af	det	sidste,	hvis	jeg	bruger	
den	overhovedet.	
Den	tredje	slider	er	”Highlights”.	Denne	er	med	til	at	korrigere	højlysene	i	billedet.	Er	de	lidt	
for	lyse	kan	du	tone	dem	ned	her,	du	kan	også	gøre	dem	lysere.	
Shadows	er	den	fjerde	slider	vi	støder	på,	her	får	du	mulighed	for	at	lysne	skygger,	men	også	
at	gøre	dem	mørkere,	hvis	du	ønsker	en	mere	dyster	og	kontrastfyldt	effekt.	
Whites	er	 slideren,	hvor	du	 justerer	de	hvide	områder	 i	billedet.	Hvis	dit	histogram	 ikke	er	
fyldt	 helt	 ud,	 så	 kan	 du	 hæve	 værdien	 på	 de	 hvide	 områder,	 så	 de	 kommer	 til	 kanten	 af	
histogrammet.	Du	kan	også	hive	dem	en	smule	ned,	så	du	undgår	udbrændte	højlys.	
Blacks	fungerer	selvfølgelig	modsat	af	den	foregående	og	kan	hive	de	sorte	områder	ned,	så	de	
bliver	helt	sorte	eller	hæve	dem	en	smule,	så	man	undgår	områder	kuller.	

	

Farver	
Den	 sidste	 del	 i	 basic-fanen	 omhandler	 billedets	
farver.	 Her	 kan	 man	 justere	 farverne	 og	 farve-
mætningen	i	billedet.	
Den	 første	 er	 Clarity,	 som	 øger	 klarheden	 af	
billedet.	 Det	 den	 faktisk	 gør	 er,	 at	 den	 hæver	
kontrasten	i	mellemtonerne,	og	det	kan	vi	faktisk	
godt	lide,	får	det	får	elementerne	i	mange	billeder	
til	at	stå	mere	klart	frem.	Men	overdriv	nu	ikke.	
Næste	 slider	 er	 Vibrance,	 som	 arbejder	 med	 de	

farver	der	ikke	allerede	er	klare	eller	mættede.	Det	er	altså	igen	en	form	for	mellemtone,	bare	
inden	for	farver	der	arbejdes	med.	
Saturation-slideren	øger	selvfølgelig	farvemætningen	på	hele	billedet.	Jeg	må	sige,	at	med	de	
andre	justeringsmuligheder,	så	er	det	yderst	sjældent	jeg	faktisk	bruger	denne	slider.	
	
	 	

Figur	 11	 -	 Slidere	 til	 justering	 af	 farvemætning	 og	
klarheden	i	billedet.	



Adobe	Photoshop	Elements	

	
	

Side 29 af 32	

Detail	fanebladet	
Detail	handler	mere	om	detaljerne	 i	billedet.	Skal	det	have	sharpness,	skal	der	 fjernes	
støj	 og	 så	 videre.	 Begge	 dele	 har	 indflydelse	 på	 hinanden	 og	 derfor	 er	 der	 også	 ret	

mange	justeringsmuligheder.	Det	skal	siges,	at	det	her	er	noget	af	det	sidste	man	gør	ved	et	
billede,	og	derfor	bruger	jeg	faktisk	ikke	selv	disse	indstillinger	ret	meget.	

Sharpness	
Sharpness	betyder	selvfølgelig	skarphed,	og	i	den	
her	 sammenhæng	har	det	 jo	 noget	med	billedets	
skarphed	at	gøre.	Der	er	flere	parametre	man	kan	
arbejde	 med,	 og	 de	 har	 alle	 indflydelse	 på	
hinanden.	
Den	 øverste	 slider,	 som	 er	 amount	 står	 for	 hvor	
meget	sharpness	man	vil	tilføje	et	billede.	Skalaen	
går	 fra	 0-150.	Det	 er	 sjældent	man	 rammer	 150,	
lad	os	bare	sige	det	sådan.	

Den	næste	slider	er	Radius.	Det	siger	lidt	sig	selv,	hvad	det	er,	det	er	radius,	men	det	er	faktisk	
skarphed	 i	 forhold	 til	 radius	 af	 den	 enkelte	 pixel	 eller	 kant.	 Skarphed	 fungerer	 ved	 at	
kontrasten	mellem	kanterne	bliver	mere	markeret,	og	derfor	arbejder	man	med	en	radius	der	
bestemmer,	hvor	langt	ud	i	pixels	fra	kanten	man	må	gå.	
Den	tredje	slider	er	Detail,	og	her	er	det	detaljerne	man	kigger	på.	Her	kan	tilføje	skarphed	på	
de	enkelte	pixels	og	detaljer	i	billedet.	
Masking	er	den	sidste	slider.	Her	er	det	faktisk	en	maske	der	ligges	ned	over	billedet,	så	alle	
områder	uden	store	kontraster	bliver	 tonet	ned	og	det	kun	er	kanterne	man	arbejder	med.	
Bruger	man	den	kraftigt,	så	går	det	ud	over	detaljerne	i	billedet.	

Noise	reduction	
Dette	 er	 selvfølgelig	 støjreduktion,	 typisk	 efter	
brug	af	høje	ISO-værdier,	hvor	der	kommer	gryn	i	
billedet.	 Der	 findes	 to	 former	 af	 støj,	 der	 er	
luminance	 støj,	 som	 er	 små	 pixeler	 der	 bare	
irriterer	 øjnene,	 color	 støj	 er	 farvede	 pletter,	
typisk	lilla	og	grønne.	
Luminance	 er	 slideren,	 hvor	 du	 giver	
støjreduktion	 til	 den	 ikke	 farvede	 støj	 i	 billedet.	
Man	skal	ligge	mærke	til,	at	den	også	sagtens	kan	
fjerne	 små	 detaljer	 i	 billedet,	 og	 det	 er	 faktisk	
derfor	støjreduktion	er	så	vanskelig.	
Luminance	 Detail	 bestemmer,	 om	 du	 vil	 bevare	
detaljer	 i	 den	 støj	 du	 fjerner.	 Detaljer	 koster	 i	

støjreduktion,	så	du	kan	sagtens	risikere,	at	du	ikke	får	fjernet	den	mængde	støj	som	du	havde	
tænkt	dig.	
Luminance	Contrast	kan	jeg	faktisk	ikke	sige	hvad	gør.	Jeg	kan	ikke	selv	se	en	effekt	af	den,	så	
jeg	bruger	den	faktisk	ikke.	
Color	 fjerner	 selvfølgelig	 farvestøjen,	 og	 ganske	 som	 den	 anden,	 jo	 kraftigere	 indstilling	 jo	
mere	vil	det	gå	ud	over	detaljerne	i	billedet.	

Figur	12	-	Sharpness-panelet.	

Figur	13	 -	 Sliderne	der	er	 til	at	 justere	 støjreduktio-
nen	med.	
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Color	Details	er	den	der	sikrer	de	fine	detaljer	når	du	giver	farvestøjsbehandling.	Den	kan	lige	
som	Luminance	Detail	ikke	beskytte	mod	alt.	
Som	afslutning	kan	 jeg	 lige	 ligge	 et	 billede	 ind.	Her	 ses	 et	 100%	udsnit	 af	 et	 billede,	 det	 er	
taget	på	ISO	1000,	og	venstre	side	har	ingen	støjreduktion	fået,	højre	side	har	fået	fuld	skrald,	
og	41%	i	detaljebeskyttelse.	Så	det	betyder	noget,	hvad	man	gør.	
	

	
Figur	14	-	Et	100%	udsnit	af	samme	billede,	taget	på	ISO	1000,	hvor	venstre	side	er	råbillede,	og	højre	side	har	været	
udsat	 for	 en	 grov	 gang	 støjreduktion.	Højre	 side	 har	 fået	 100%	 støjreduktion	 både	 i	 Luminance	 og	 i	 Color,	 og	 41%	
beskyttelse	af	detaljer.	

Camera	Calibration	fanebladet	
Det	sidste	faneblad,	som	indeholder	mulighed	for	
at	 vælge	hvilken	 type	af	RAW-aflæsning	der	 skal	
bruges,	der	er	mulighed	for	at	vælge	nogle	Adobe	
udviklede	 farvepresets,	 som	 svarer	 til	 de	
muligheder	 du	 har	 i	 kameraet	 for	 JPG-
farveindstillinger.	 Den	 mest	 interessante	 ting	 er	
dog,	 at	 man	 har	 mulighed	 for	 at	 gemme	 de	
indstillinger	man	har	 lavet	som	en	standard	man	
kan	hente.	Skal	 jeg	være	helt	ærlig,	så	bruger	 jeg	
aldrig	dette	faneblad.	

Process	
Her	 har	 man	 mulighed	 for	 at	 vælge	 mellem	
forskellige	 udgaver	 af	 software	 til	 at	 læse	 de	
informationer	 som	 RAW-filen	 indeholder.	 Jo	
nyere	version,	 jo	mere	information	kan	der	hives	

ud	af	den	fil.	Det	er	også	derfor	den	står	på	2012	som	default.	

Camera	Profile	
Her	 har	 man	 mulighed	 for	 at	 justere	 sin	 fil	 udfra	 de	 presets	 man	 også	 kender	 fra	 selve	
kameraets	JPG-indstillinger,	hvor	man	kan	vælge	nogle	standarder.	Der	er:	
	
	 Landscape	 En	indstilling,	hvor	man	får	lidt	kontrast	og	farvemætning	
	 Neutral	 Her	er	der	ikke	boostet	så	meget	i	farverne	og	kontrasten.	
	 Portrait	 Lidt	som	ovenstående,	jeg	kan	ikke	se	den	store	forskel.	
	 Standard	 Ja,	siger	sig	selv	
	 Vivid	 Den	er	ekstra	farvemættet	og	kontrastfyldt.	

Figur	15	-	Camera	Calibration	vinduet,	hvor	man	kan	
vælge	mellem	 forskellige	 RAW-læsningsversioner	 og	
Adobe	farvepresets.	
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Sort/hvid-billedekonvertering	
Det	næste	vi	skal	kigge	på	er	at	konvertere	et	billede	
fra	 farve	 til	 sort/hvid.	 Der	 er	mange	måder	 at	 gøre	
det	på,	og	de	 fleste	er	vant	 til	at	 trykke	på	”Image”	 i	
menuen	 for	oven,	vælge	 ”Mode”	og	 trykke	på	 ”Gray-
scale”	 og	 discarde	 color	 information.	 Så	 har	man	 en	
konvertering	til	S/H.		
Det	er	en	metode,	hvor	man	 ikke	 får	muligheder	 for	
at	justere	noget	som	helst	i	selve	konvertingsvinduet,	
der	vil	blot	blive	 lavet	et	kedeligt,	 fladt,	kontrastløst	
sort/hvid-billede	 udfra	 de	 farver	 man	 nu	 har	 i	
billedet.	Det	kunne	se	sådan	ud:	

	

	
Figur	16	-	En	konvertering,	hvor	der	er	konverteret	til	sort/hvid	uden	nogen	former	for	indstillinger.	

	
Det	er	ret	kontrastløst	og	uden	noget	egentligt	liv.	Vi	kan	sagtens	begynde	at	tweake	den	i	en	
retning	 som	 gør	 billedet	 mere	 interessant,	 men	 hvorfor	 ikke	 allerede	 gøre	 det	 når	 vi	
konverterer	til	det	sort/hvid.	
Det	gør	vi	ved	at	vælge	en	anden	måde	at	konvertere	billedet	til	sort/hvid	på.	Hvis	vi	i	stedet	
går	op	i	menuen	og	vælger	”Enhance”,	klikker	på	”Convert	to	Black	and	White”	og	klikker,	så	

kommer	der	et	dialog-vindue	frem.	
Dette	dialog-vindue	(se	figur	X)	indeholder	nogle	
forskellige	muligheder.	Som	sædvanligt,	så	vil	jeg	mene,	at	
man	skal	prøve	at	se,	hvordan	de	forskellige	typer	påvirker	
ens	billede,	om	det	kommer	i	retning	af,	hvad	man	selv	
ønsker,	eller	om	det	er	helt	ved	siden	af.	Man	vælger	
selvfølgelig	den	mulighed	der	ligner	mest	det	look	man	er	
på	jagt	efter.	
Som	man	kan	se	på	figur	X	til	venstre,	så	er	der	mulighed	
for	 at	 justere	 farvekanalerne	 Rød,	 Grøn	 og	 Blå	 samt	 en	
mulighed	for	at	styre	kontrasten	også.		
Det	 er	 en	 stor	 fordel,	 da	 det	 gør,	 at	 du	 kan	 prioritere	 de	
ting	frem	i	billedet	som	du	gerne	vil.	Har	man	en	grøn	tone,	
som	 godt	 må	 blive	 lys,	 så	 får	 man	 muligheden	 for	 at	
kontrollere	de	 farver,	 som	skal	være	 lyse,	og	de	 farver	so	

skal	være	mørke.	Bare	for	sjov,	så	har	jeg	lagt	de	seks	muligheder	ned	i	et	billede	nedenfor,	så	
man	kan	sammenligne	dem	og	se,	hvad	forskellene	gør.	
	



Adobe	Photoshop	Elements	

	
	

Side 32 af 32	

	
Figur	17	-	De	forskellige	typer	af	konverteringer	der	findes	i	"Convert	to	Black	and	White".	De	er	ikke	færdige	resultater,	
og	man	kan	balancere	rundt	med	farverne	som	man	har	lyst	til.	

	
Jeg		hælder	på	det	her	billede	selv	til	”Infrared	Effect”,	da	jeg	godt	kan	lide	den	hårde	kontrast,	
så	den	dyrker	jeg	lige	lidt	mere,	hvor	jeg	leger	en	lille	smule	med	balanceringen	mellem	de	tre	
kanaler,	mere	 for	at	bringe	en	smule	mere	kontrast	 ind	 i	billedet.	Nedenfor	har	 jeg	 lavet	en	
sammenligning	 af	 en	 standard	 sort/hvid,	 en	 standard	 infrarød	 konvertering	 og	 til	 sidst	 en	
infrarød	jeg	har	justeret.	
	

	
Figur	18	-	En	sammenligning	af	tre	konverteringer,	billedet	er	taget	fra	en	flyver	over	Amsterdam.	


