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Del dine feriebilleder
De gode ferie-
oplevelser skal 
deles med familie 
og venner. Se her 
hvordan du nemt 
kan gøre det

Af Torben Vognsen
plus@bt.dk

Tidligere var feriebilleder no-
get man gemte i plast-album 
og tog frem ved specielle lej-
ligheder. Dengang brugte man 
også kameraer, så man var 
ikke rigtig i stand til at dele 
billederne før man kom hjem 
fra ferie. I dag bliver langt de 
fleste billeder taget på mobil-
telefoner, og derfor har man 
en helt ny mulighed for at dele 
dem med familie og venner.

Og til den fornøjelse findes 
der et utal af apps, som er per-
fekte til deling af de smukke 
billeder både under og efter 
ferien. 

Du kan naturligvis vælge at 
bruge FaceBook, som er det 
allerstørste medie – men vil du 
gerne have lidt mere kontrol 
over billederne, og eventuelt 
redigere dem lidt først, er der 
mange andre lette apps, der 
kan gøre det for dig. På disse 
sider har vi samlet en oversigt 
over de bedste, så det er bare 
at komme i gang.
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Del dine feriebilleder
Billigt at dele billeder
Tilmed bliver datapriserne 
fra næste år harmoniseret på 
tværs af hele EU, og du vil 
derfor kunne tage din mobil-
telefon med på ferien i Spanien 
og dele feriebillederne – vel at 
mærke uden at betale ekstra 
for det. Så der er ingen und-
skyldninger for ikke at vise 
bedstemor, hvor sjovt ungerne 
har det i poolen – mens de sta-
dig ER i poolen.
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Guide: Få styr på                        
                    billederne

Der findes et utal af programmer, der kan holde styr 
på dine fotominder. En del af dem er tilknyttet til de 
services, du kan købe adgang til online.

Vi har testet nogle af de mest brugte programmer og 
services, der kan holde styr på dine billeder.
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Flickr
Flickr er Yahoo’s løsning til dig, der 
leder efter en gratis måde at opbevare 
og dele dine billeder på nettet. Med 
Flickr kan man for eksempel logge ind 
på Facebook og har derved adgang til 
de billeder man har liggende der. Man 
kan naturligvis også uploade og dele 
billeder via netop Facebook. 

En god funktion er, at man kan redi-
gere billeder samlet – man vælger en 
større samling billeder, og kan så til-
dele dem egenskaber – for eksempel 
kan man vælge alle med en bestemt 
person ud, og så tagge dem med ’Mor’ 
eller ’Jens’. 

Derefter kan man tilføje en mailad-
resse på den, der figurerer på billedet, 
så vil han/hun få besked om, at de er 
blevet tagget og kan tage et kig på 
billederne. 

Pris: Flickr er gratis.

iCloud
For Apple-brugere er der mange for-
dele ved at blive i ’folden’ med iCloud 
og galleriet på iPhone/iPad. 

Herfra kan man dele såkaldte Pho-
tostreams, og har rigtigt god kontrol 
over, hvem der kan se ens billeder – 
man skal nemlig i hvert enkelt tilfælde 
vælge, hvem der skal kunne kigge 
med. Bruger man også iPhoto når man 
kommer hjem fra ferien, kan man redi-
gere og gemme sine billeder i skyen.

Pris: iCloud: Gratis (I basisversio-
nen med 5GB) – man kan købe eks-
tra 15GB (20 i alt) for 240kr. pr. år.
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Instagram
Instagram er nok den mest kendte, 
dedikerede billeddelingstjeneste, og 
findes på alle de store mobile plat-
forme. Når du har taget et foto med 
din telefon, eller eventuelt et af de nye 
Android-kameraer, der dukker op for 
tiden, kan du dele det umiddelbart. 
Du har mulighed for at billedredigere 
en smule, inden du deler det, men der 
er ikke – som for eksmpel ved Picasa 
eller iCloud – avancerede funktioner til 
at gemme billeder. 

Instagram er ejet af Facebook, og du 
kan derfor let integrere billeddeling 
via Facebook.

Pris: Instagram er gratis.

Picasa
Picasa er Googles bud på en service, 
der holder styr på dine billeder, og 
hvorfra du kan dele billeder eller gal-
lerier. 

Programmet indeholder muligheder 
for at sortere dine billeder i albummer, 
og hvis du downloader desktopudga-
ven, kan du lave basal billedbehand-
ling. Man kan dele billeder fra Picasa i 
Google+. Har man en Google konto får 
man gratis 1 GB lagerplads på Picasa. 

Pris: Har man brug for mere plads 
end den gratis GB, kan man købe 
fra 25 GB op til 16 terabyte (16.000 
GB). 

Priserne begynder ved 14,25 kr. 
om måneden for 25 GB plads på 
Picasa. 



10

Snapseed
Snapseed er et af de mere avancerede 
programmer til at dele billeder. Ikke 
bare er der mulighed for at uploade til 
stort set alle tjenester – billedredige-
ringen i Snapseed er også langt bedre 
end hos de fleste af konkurrenterne 
– faktisk er der elementer i Snapseed, 
der kun overgås af programmer som 
Photoshop.

Pris: Snapseed er gratis

Twitter
Twitter er ikke bare en slags miniature-
Facebook – det er faktisk en rigtig god 
fotodelingstjeneste – og til forskel fra 
mange andre fotodelingstjenester, er 
der rigtigt mange brugere på Twitter, 
så dine billeder bliver set af flere. 

Ligesom Instagram har Twitter en hel 
del muligheder for at redigere billeder, 
ligesom du kan ’tagge’ dem – for 
eksempel er det jo ret smart, hvis du 
tagger et billede med navnet på dit fe-
riested – på den måde kan du altid, ved 
at søge på det tag, finde alle billeder, 
der har med den ferie at gøre.

Pris: Twitter er gratis.
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Gode råd, når du deler billeder

 ● Tag mange billeder – du skal jo ikke spare på 
filmen.

 ● Selv om du har taget mange billeder, behø-
ver du jo ikke dele dem alle sammen – vælg de 
bedste ud!

 ● De samme regler, der i gamle dage gjaldt for 
lysbilleder gælder stadig: hvis der ikke er men-
nesker på billedet, er det sjældent værd at kigge 
på for andre end dig selv.

 ● Husk at tænke over, hvem der kan kigge med 
– hvis chefen kigger med på dine feriebilleder er 
topløse billeder af kæresten eller billeder, hvor 
du kaster op i fuldskab måske ikke det bedste.
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Fakta: Her kan du også gemme 
dine feriebilleder
I skyen
De store tjenester laver backup af dine billeder, så filerne ligger forskellige steder rundt om i ver-
den. Driftstabiliten er altså helt i top. Hastigheden for dine backups er afhængig af din internet-
forbindelse – hvis den er sløv, bliver det hurtigt irriterende at uploade en større samling billeder. 
Du lægger samtidig ansvaret for billederne over på nogle andre. Tjek for eksempel Dropbox.com 
og Live.com – her kan du få gratis plads til dine billeder.

Fotobøger
Bøgerne er ikke bare flotte, de holder også bedre end de fleste ’hjemmeprintede billeder’. Der er 
i øvrigt endnu ikke født en bedstemor, der ikke vil elske en fotobog med billederne af børnebør-
nene. Du kan eksempelvis lave bøger i iPhoto hvis du bruger en Mac eller via tjenesten Myphoto-
book.dk – den virker både på PC og Mac.

På PC/Mac
Fordele: Let og hurtigt

Ulemper: Kun en enkelt kopi (Udover, hvad der stadig ligger i kameraet eller eventuelt på telefo-
nen.) Går harddisken i hjemmecomputeren ned, er alt væk.

Ekstern harddisk
Fordele: Let og hurtig, kan gemmes sikkert og eventuelt medbringes.

Ulemper: En harddisk er langt fra 100 % sikker mod nedbrud, og endnu mindre en ekstern 
disk, der flyttes rundt og bruges med forskellige computere. Risikoen er ikke enorm, men hvis 
billederne udelukkende ligger på disken, er den nok større end de fleste vil ønske. Vi anbefaler 
kraftigt, at du også beholder billederne på din computer, så de ligger begge steder.

Udskrevet
Fordele: Det er lidt nostalgisk og meget hyggeligt at have billeder man kan tage frem og kigge 
på i sofaen uden at skulle tænde fjernsyn eller computer.

Ulemper: En udskrevet kopi af et billede har begrænset levetid. I forhold til de ”gode, gamle” 
fremkaldte fotografier, holder nutidens blækudskrifter ikke nær så godt. Derudover vil en skan-
net udgave efterfølgende miste kvalitet. Vi anbefaler, at man altid gemmer en digital kopi af 
billederne under alle omstændigheder.
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