
INDHOLDSFORTEGNELSE 

FORORD ...................................................................................................................................................................... 2 

MULIGHEDER FOR FREMSTILLING AF FOTOBØGER ..................................................................................................... 2 

ANMELDELSER AF FOTOBOGSHJEMMESIDER ............................................................................................................. 3 

ANMELDELSER I SØNDAGSAVISEN ........................................................................................................................................... 3 

ANMELDELSER PÅ PRICERUNNER ............................................................................................................................... 4 

ANMELDELSE: PHOTOBOX – WWW.PHOTOBOX.DK..................................................................................................................... 4 
ANMELDELSE: BLURB – WWW.BLURB.COM .............................................................................................................................. 5 
ANMELDELSE: FUJI DIREKTE – WWW.FUJIDIREKTE.DK ................................................................................................................. 6 
ANMELDELSE: PIXUM – WWW.PIXUM.DK ................................................................................................................................ 7 
ANMELDELSE: POSTFOTO CEWE – WWW.CEWEFOTOBOG.DK ..................................................................................................... 8 
ANMELDELSE: ÖNSKEFOTO – WWW.ONSKEFOTO.SE ................................................................................................................... 9 
ANMELDELSE: MYPHOTOBOOK – WWW.MYPHOTOBOOK.DK ..................................................................................................... 10 
SAMMENLIGNING AF TRYKKVALITETEN MELLEM DE SYV ............................................................................................................. 11 

ANMELDELSER PÅ DIGITAL FOTO FRA DEN 3. NOVEMBER 2013 ................................................................................12 

SÅDAN VISER EN MEGET BENYTTET FOTOBOGSTJENESTE SIG FREM PÅ NETTET ........................................................17 

PHOTOSHOP ELEMENTS’ MULIGHED FOR AT SKABE EN FOTOBOG ............................................................................19 

EN FOTOBOGSTJENESTE: WWW.FOTO.COM ..............................................................................................................21 

TYPER AF FOTOBØGER ........................................................................................................................................................ 22 
PRISER PÅ FOTOBØGER ....................................................................................................................................................... 23 
INSTALLATION AF FOTOBOGSREDIGERINGSPROGRAMMET .......................................................................................................... 24 
RUNDTUR I FOTOBOGSREDIGERINGSPROGRAMMET .................................................................................................................. 26 
HVAD KAN MAN MED PROGRAMMET? ................................................................................................................................... 28 
SÅDAN GØR DU ................................................................................................................................................................. 28 
SKÆRMBILLEDER FRA REDIGERINGEN ..................................................................................................................................... 29 

  



2 
 

Forord 
Du kender det sikkert. Du har din harddisk fuld af fotos, men har du overhovedet nogen af dem på papir? Du 

husker måske ”gamle dage”, da alle samlede deres fotos i tykke albummer, som de stillede i reolen og viste 

frem ved særlige lejligheder. Det gør man ikke rigtigt længere. Hvor ofte inviterer du familie til en rundvisning 

i dine fotos på pc’en – enten via dens egen skærm eller tv-skærmen? 

Det sker nok ikke så ofte.  

Det ville dog stadig være rart at have albummer for forskellige emner – f.eks. et bryllup; et barn eller barne-

barns første syv år; en konfirmation med fotos fra de første 14 år; et guldbryllup eller anden fest med mange 

fotograferede gæster; et barns skoletid; en ung, der bliver student; livet sammen med den elskede; eller en 

ferie. Det kan også være en scrapbog eller en årbog fra gymnasiet eller den videregående uddannelse.  

Nu om dage tilbyder rigtigt mange tjenester på Internettet at trykke fotobøger i meget høj kvalitet til et 

forholdsvist rimeligt beløb. En sådan bog kan være en billedbog med minder om særlige begivenheder eller 

dine børn eller børnebørn. Den kan også gives som gave til et barn eller til deltagerne på en rejse, I var på 

sammen. Den kan gives i julegave eller i fødselsdagsgave eller som gave til enhver anden passende lejlighed.  

En fototjeneste på nettet stiller enten en hjemmeside eller et downloadet program til rådighed til at sætte 

en sådan fotobog op. Ved redigeringen er det en god idé først at udvælge hvilke fotos, der skal med. Det kan 

være 100-200 særligt udvalgte fotos. Måske skal disse fotobehandles først. Det kan også være en god idé at 

indscanne boarding pass, entrébilletter, foldere, programmer for besøgte steder, papirfotografier og andre 

trykte eller flade emner, der har betydet noget for dig. Disse kan også indsættes som billeder i en fotobog og 

give noget ekstra kolorit – især i en rejsebog. 

Man siger, at et billede siger mere end tusinde ord. Dette betyder ikke, at der slet ingen tekst skal være til 

fotos. Lidt tekst med beskrivelse af sted, personer og begivenhed til hvert foto gør dem i høj grad mere 

tilgængelige. Og det kan man netop tilføje til fotos i en fotobog. Man kan endog tilføje tekstafsnit for at 

fortælle en historie. Det gør en fotobog mere se- og læseværdig, idet den således også vil kunne ses og forstås 

af andre end dig og måske andre direkte involverede. Tekst er en kvalitet, som de gamle fotoalbummer ikke 

gjorde så meget i.  

Lars Laursen, december 2016.  

Muligheder for fremstilling af fotobøger 
Nogle har sikkert fotoredigeringsprogrammet Photoshop Elements. I dette program er det faktisk muligt at 

redigere en fotobog, og derefter trykke bogen på sin egen printer. Det ser vi på som en af de første mulig-

heder.  

Men der findes også en lang række hjemmesider (mange af dem på dansk), som tilbyder trykning af sådanne 

fotobøger. Her skal nævnes en række: 

www.pixum.dk 

www.photobox.dk  

www.onlinefotoservice.dk 

www.smartphoto.dk 

www.dinfotobog.dk 

www.cewefotobog.dk 

www.fotobog.nu 

www.fotobog.dk 

www.myphotobook.dk 

www.billedbutikken.dk 

www.fotosjov.dk 

www.fujidirekte.dk 

www.foto.com 

www.solentro.dk 

www.bilka.dk  

www.foto.dk  

www.click.dk  

www.blurb.com  

www.onskefoto.se 

www.postfoto.se  

www.apple.dk 

www.photocare.dk 

www.cewe.com 

Flere af webstederne tilbyder fotobøger fra tyske CEWE.   

http://www.pixum.dk/
http://www.photobox.dk/
http://www.onlinefotoservice.dk/
http://www.smartphoto.dk/
http://www.dinfotobog.dk/
http://www.cewefotobog.dk/
http://www.fotobog.nu/
http://www.fotobog.dk/
http://www.myphotobook.dk/
http://www.billedbutikken.dk/
http://www.fotosjov.dk/
http://www.fujidirekte.dk/
http://www.foto.com/
http://www.solentro.dk/
http://www.bilka.dk/
http://www.foto.dk/
http://www.click.dk/
http://www.blurb.com/
http://www.onskefoto.se/
http://www.postfoto.se/
http://www.cewe.com/
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Anmeldelser af fotobogs-

hjemmesider 
Der er en række ting, det er værd at 

overveje ved valg af en fotobogs-

tjeneste på nettet. 

 Hvilken kvalitet fotobog får jeg 

egentligt hos de forskellige foto-

bogstjenester?  

 Hvad koster fotobogen, og hvad 

koster forsendelsen?  

 Hvor lang er leveringstiden?  

 Hvor let er det at redigere foto-

bogen?  

 Er der begrænsninger i fotobogs-

redigeringsprogrammet, som er 

svære at leve med for mig? 

 Er der dansk kundeservice, hvis 

jeg støder ind i problemer? 

Anmeldelser i Søndagsavisen 
I Søndagsavisen den 30. august 2012 

(hvilket er flere år siden) var der 

anmeldelsen her til højre. 
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Anmeldelser på Pricerunner 
Der er andre, der har anmeldt fotobogstjenester, bl.a. prissammenligningstjenesten Pricerunner:  

www.pricerunner.dk/bedst-i-test/fotobog 

Anmeldelserne på de følgende sider er fra ovennævnte test, der egentligt er en svensk test. Teksten er her 

på dansk. Hver anmeldelse giver en karakter fra 1 til 5 tommelfingre op:  

Anmeldelse: Photobox – www.photobox.dk 

  

http://www.pricerunner.dk/bedst-i-test/fotobog
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Anmeldelse: Blurb – www.blurb.com 
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Anmeldelse: Fuji Direkte – www.fujidirekte.dk 
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Anmeldelse: Pixum – www.pixum.dk 
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Anmeldelse: Postfoto CEWE – www.cewefotobog.dk 
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Anmeldelse: Önskefoto – www.onskefoto.se 
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Anmeldelse: MyPhotobook – www.myphotobook.dk 
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Sammenligning af trykkvaliteten mellem de syv fotobogstjenester 
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Anmeldelser på Digital FOTO fra den 3. november 2013 
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Sådan viser en meget benyttet fotobogstjeneste sig frem på nettet 
Hvilke valgmuligheder har man i grunden ved bestilling af en fotobog? Som det ses på de to følgende sider 

fra hjemmesiden for fotobogstjenesten CEWE (www.cewefotobog.dk), som er tilgængelig via flere andre 

hjemmesider, tilbydes fotobøger i forskellige størrelser, sideantal, papirkvaliteter og indbindinger. Deres 

fotoredigeringsprogram er tilgængelig til styresystemerne Windows, Mac OS X, Linux, iOS til iPad og 

Android.   

http://www.cewefotobog.dk/
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Photoshop Elements’ mulighed for at skabe en fotobog 
Der findes flere programmer, der giver mulighed for skabelse af en fotobog. Et af dem er Photoshop 

Elements. Vi ser her på, hvordan det kan gøres i Photoshop Elements 14. Det kræver dog, at man kan læse 

engelsk ganske godt. Først vælges og åbnes fotos i Photo Bin. Derefter skabes (Create) en fotobog.   

Temaer for fotobøger:  

A Spot Of Teal, Celebration, Cherish, Christmas, Colorful, 

Congrats Graduate, Deep In Love, Designer Casual, Designer Elegant, Designer Modern, 

Doodles In Camping, Family, Father’s Day, Green Tea, Heart, 

Hot Chocolate, Kids, Love Is In The Air, Monochrome, Mother’s Day, 

Ostentatious, Painted Memories, Pets, School Notes, Scrap Book, 

St. Patrick’s Day, Story Teller, Trips, Warm Memories, Wedding, 

Wishes. 

Her vælges Photo Book i Photoshop Elements 14: Create  Photo Book. 

Så fås denne dialogboks, hvor der kan vælges mellem A4- eller en kvadratisk fotobog. Endvidere kan vælges et tema for bogen - her 
Celebration. Der er mange andre muligheder. Der vises en animation, der bladrer igennem et eksempel på en fotobog af den valgte 
slags, så man kan få et overblik over temaet.  
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Med 8 sider og autofill slået til, udfyldes siderne automatisk. Man kan bl.a. få dette resultat:  

Men klikker du fluebenet væk fra autofill, kan du kan også selv vælge hvilke fotos, der skal på hvilke sider og 

hvor. Med Photoshop Elements kan man designe en fotobog med fotos og tekst. Mens du redigerer den, kan 

du gemme den. Til sidst kan den printes ud på din egen printer.  

Bemærk: Du kan ikke sende den redigerede fotobog til en fotobogstjeneste for at få den trykt.  

  

Redigering af billederne i fotobogen på otte sider i Photoshop Elements 14. 

Forsiden af fotobogen redigeret med Photoshop Elements 14. 
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En fotobogstjeneste: www.Foto.com 
Her er det, som Foto.com selv skriver om deres fotobøger: 

Gem dine minder og fortæl din historie i din egen fotobog! Du kan indsætte både billeder og tekst! Den 

lette og lækre måde at gemme dine billeder på er lave din egen fotobog! Skab din helt egen fotobog og 

del dine bedste minder med dem, du har kær! Du kan lave fotobøger om alle de oplevelser, der har 

gjort særligt indtryk på dig! 

Fordelen ved at lave en fotobog er, at du ikke længere skal bruge timer og dage på at sortere dine 

fysiske billeder og putte dem i fotolommer. Du kan skrive tekster, scanne dine rejseminder og indsætte 

taler eller andre ting, som betyder meget for dig! Fotobogen fylder mindre, varer længere og er flot at 

vise frem! Der er desuden en populær gaveide, for man kan kigge i den masser af gange hele livet 

igennem.  

Hos Foto.com har vi et bredt sortiment af fotobøger, hvor du kan finde både store og små fotobøger i 

kvadratiske og rektangulære formater og i forskellige prisklasser. Du kan vælge mellem 25 forskellige 

bogtyper og formater. Der er en fotobog til enhver lejlighed: Galla A4-fotobogen, som er vores best-

seller, leveres med dit personlige omslag med dine billeder og mange forskellige temaer. Luksus-

fotobogen er den mest eksklusive af vores fotoalbummer, og den passer perfekt til bryllupsbillederne 

eller til minderne fra drømmerejsen. Den har spiralryg og printes på kraftigt 250 grams papir, omslaget 

kan gøres helt personligt! 

Det er også en smart løsning, hvis du laver bøger til børnene, da det kraftige papir gør det lettere for 

barnet at vende siderne og den blanke overflade gør siderne meget mere solide, og så er de tilmed rare 

at røre ved! Hvis du har brug for et katalog med dine designs eller din firmapræsentation, er Pop-

fotobogen den perfekte løsning. Den er lavet som et professionelt katalog med blødt omslag (soft 

cover) og limet bogryg. Skal du til polterabend, eller vil du lave en sangbog til dit bryllup, kan du bruge 

vores Fotomag, som er lavet som et blad. Siderne er sammensat med hæfteklammer. Dit personlige 

billedblad. 

Dette er blot nogle af vores fotobøger, oplev nu de forskellige modeller og find den, der passer præcist 

til dit personlige fotobogsprojekt. 

Du kan lave fotobøger til næsten enhver lejlighed, lige fra dit barns fødsel til en weekend med familien 

eller dit bryllup. Alle begivenheder har sin plads i et flot fotoalbum. 

For at oprette dine personlige fotobøger kan du bruge vores online program eller vores offline program, 

som du kan downloade direkte på din computer. Du vil finde en masse forskellige temaer, layouts og 

skrifttyper. Det er nemt, sjovt og inspirerende at skabe sin personlige fotobog, og resultatet er 

fantastisk. 

Her er nogle ideer til, hvordan du kan bruge vores fotobøger:  

Babybog 

Rejsebog 

Graviditetsbog 

Bryllupsbog 

Kogebog 

Årbog 

Scrapbog 

Konfirmationsbog 

Studenterbog 

Klassebog  

og mange flere! Slip fantasien løs! Du er designeren!  
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Typer af fotobøger 
Denne tjeneste tilbyder en række måder at trykke en fotobog på. Se herunder: 
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Priser på fotobøger 
Her ses priserne for de forskellige udgaver af fotobøgerne, størrelser, sideantal, omslag og indbinding: 

 

  

Alle mulighederne for fotobøger hos www.foto.com. 
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Installation af fotobogsredigeringsprogrammet 
På www.foto.com har du mulighed for enten online-redigering eller at benytte et pc-program.  

Da der er flest muligheder (og også er det, der måske er hurtigst), benyttes i dette skrift pc-programmet på 

189 megabyte. Der trykkes på knappen DOWNLOAD nu. Så hentes programmet Foto.com. Installationspro-

grammet ser således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra hjemmesiden. Der kan vælges mellem online-redigering eller offline via et pc-program. 

Programmet FOTO.com installeres på dansk. 

http://www.foto.com/
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Der kan være en programopdatering, som det anbefales at installere. Det er dog ikke nødvendigt. 

Der skal gives administratorrettigheder til at installere opdateringen. 

Programmet er blevet genstartet og nu skal du give administratorrettig-
heder. Herefter skal også klikkes Ja til at køre installationen af opdaterin-
gen. 
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Rundtur i fotobogsredigeringsprogrammet 
Når programmet er installeret, vises dette billede: 

Her er der mulighed for at: 

 Få en rundtur i programmet (Fotobog info-tur). 

 Se på Priser og detaljer.  

 Åbne en fotobog (som du arbejder på).  
 Vælge fotos til et diasshow ved klik på FOTO Manager.  
 Klikke på Fotobøger for at få ovenstående side. 
 Der kan oprettes et nyt fotobogsprojekt ved at klikke på Vis for den type fotobog, du ønsker.  

På næste side kan du se skærmbillederne for Fotobog info-tur.   

Fotobogsprogrammets forside. 
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Rundturen i programmet, der er på tre sider, omfatter disse ting: 



28 
 

Hvad kan man med programmet? 
Med dette program har man en række muligheder: 

 Du kan oprette en fotobog blandt et antal muligheder. 

 Du kan downloade en række temaer for fotobogen. 

 Du kan samle alle de fotos, der skal indgå i fotobogsprojektet. 

 Du kan få programmet til selv at fordele dine valgte fotos på bogens sider.  

 Du kan også vælge selv at fordele dem.  

 Du har mulighed for at have 0-7 fotos per side. 

 Du har endog mulighed for at lave et dobbelt opslag (en dobbelside) ud fra et enkelt foto. 

 Du kan justere farver og lys på det enkelte foto. 

 Du kan få programmet til automatisk at justere farver og lys. 

 Du kan også slå denne facilitet fra, hvis du allerede selv har foretaget denne form for justering af 

billederne. 

 Billeder kan ændres i højde og bredde – du kan endog ophæve den automatiske beskæring af dem.  

 Billeder kan roteres 90 grader til højre eller venstre. 

 Du kan også sætte billederne skævt på siden. 

 Du kan IKKE panorere i et beskåret foto ved at flytte billedet i rammen.  

 Du kan tilføje en billedtekst. 

 Du kan også tilføje anden tekst på siderne – f.eks. en fortælling, som billederne illustrerer. 

 Du kan vælge tekststørrelse, skriftsnit, fed, kursiv og understregning, højre- og venstrejustering og 

centrering af teksten. 

 Du kan gemme fotobogsprojektet og arbejde videre med det senere.  

 Til sidst kan du uploade fotobogen og betale for trykningen og forsendelsen af den.  

Sådan gør du 
Der er en række trin, som man skal igennem for at skabe en fotobog. Appen findes i Start-menuen ved at 

taste Foto-Pro.  

 Først skal man vælge hvilken type fotobog, der skal skabes.  

 Dernæst vælges flere detaljer vedrørende fotobogen – f.eks. om den skal være med lak eller uden lak. 

 Dernæst vælges en mappe med fotos i venstre sides mappeliste.  

 Når der er valgt en billedmappe, trækkes de enkelte fotos til panelet i højre side – her vil være alle de 

billeder, der indgår i fotobogsprojektet.  

 Når dette er gjort for alle de mapper, du ønsker at tage fotos fra, klikkes på Næste >> for automatisk at 

ordne billederne på siderne. Du kan også klikke Spring over for at vælge fotos senere. 

 Du har mulighed for at vælge et farvetema til bogen. Klik Næste. 

 Nu kan de valgte billeder enten tilføjes automatisk, eller du kan springe over det og selv sætte fotos ind 

på siderne.  

 Når fotobogen er oprettet, kan du tilføje, flytte, klippe og kopiere fotos fra en side til en anden – eller 

rundt på samme side.  

 Man kan bruge flere timer på at få bogen rigtigt sat op med billeder og tekster. 

 Heldigvis kan man gemme sit værk og genoptage redigeringen senere.  

 Til sidst bestiller man og gennemfører sit køb og uploader fotobogen.  
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Skærmbilleder fra redigeringen 
I venstre side af vinduet er to ting:  

 En mappeliste, hvorfra fotos kan vælges. 

 En liste nedenunder denne med de på forhånd valgte fotos til fotobogen. 

Øverst vises de enkelte opslag i bogen en miniature.  

Midtfor kan ses et dobbelt opslag stor størrelse. Ude til højre er der indstillingsmuligheder for det, man 

arbejder med lige nu.  

Herunder og på den næste side ses forskellige sider fra den nyoprettede fotobog. 

  

Her ses bag- og forside – og tekst på ryggen. 

Et par sider med forskellige opsætning af fotos. 



30 
 

Til slut klikkes på knappen Bestil >> nederst til højre. Derved føres man gennem købsprocessen og til sidst 

til upload af billederne til internettjenesten. Derefter går der nogle dage, før bogen dukker op med posten.  

 

  

Endnu et par sider. 

Der er mulighed for, at et foto kan strække sig over to sider – et dobbelt opslag. 
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Trykning af fotobøger 
Nu da vi (næsten) alle har vores fotos liggende på pc’er, smartphones og iPads, får vi dem næsten aldrig på 

fotopapir mere. Og det selvom det at bladre gennem et fotoalbum kan være en oplevelse.  

Men det er der heldigvis råd for! For et overkommeligt beløb og indsats kan man nu om dage få trykt en 

fotobog hos en fototjeneste på nettet – og det endda i en overordentlig god kvalitet.  

I dette skrift er der en række anmeldelser af flere af tjenesterne. Der lægges vægt på en række ting såsom 

pris, leveringstid og trykkvalitet. Men der ses også på forskellige størrelser, indbindinger og papirkvaliteter. 

Der vises desuden et eksempel, på hvordan man selv kan skabe en fotobog med det populære fotoredige-

ringsprogram Photoshop Elements, som man kan printe på sin egen printer. 

Til sidst gennemgås også redigering af en fotobog via et downloadet redigeringsprogram fra en fotobogs-

tjeneste.  
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