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Her kan du lave digitale julegaver

I øvrIGT
Jens Kristensen

• Fotosjov.dk
• Coopfoto.dk
• Foto.com
• Favoritfoto.dk
• Smartphoto.dk
• Photobox.dk
• foto.bilka.dk
• Pixum.dk
• Billedredigeringsprogrammet Picasa kan downloades på picasa.google.com.

Internettet har stor betydning for mange ældre, viser
en ny undersøgelse.
Foto: Colourbox

nettet giver ældre nærhed
Internettet har stor betydning for mange ældre. De
har et tættere forhold til familien og venner og ville
føle sig ensomme uden adgang til internettet. Det
viser en ny undersøgelse foretaget af DR blandt 493
af Ældre Sagens Facebook-brugere.
Ældre Sagens Facebook-brugere er alle er over 65
år, og tallene viser at tre ud af fire (77 procent) har
fået et tættere forhold til venner og familie, fordi
de er på nettet. Fire ud af fem (83 procent) føler sig
afhængige af at komme på nettet hver dag for eksempelvis at tjekke e-mails. Nettet har fået så stor
betydning for de ældre Facebook-brugere, at to-tredjedele af dem ville føle sig ensomme uden.
Hver ottende af de adspurgte ældre har også datet på nettet. I løbet af det sidste år er 88.000 flere
ældre kommet på internettet, sådan at to ud af tre
af seniorerne er godt i gang, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

solid stereo fra computeren
Logitech lancerer et par nye stereohøjttalere, der er
direkte beregnet til at blive sluttet til computeren,
tablet-pc’en eller telefonens musiksamling. Højttalerne ligner klassiske højttalere, som vi kender dem
fra før det traditionelle stereoanlæg gik af mode.
Logitech Z200 er 10 watts højttalere, der leveres
i sort og hvid og med en dyb bas, der kan reguleres.
Der er to 2,5 tommer store enheder i hver satellithøjttaler, der genererer den afbalancerede stereolyd
og klare akustik, så lyden fylder rummet godt ud.
Logitech Z200 er i danske butikker i oktober til en
vejledende udsalgspris på 249 kr.
Mere info: www.logitech.dk

sæt kofanger på din iPad
Et nyt smart cover med indbyggede luftkamre i silikone beskytter de kostbare iPads, og gøre det mere
behageligt og sikkert for brugerne.
Coveret er designet med bløde »håndtag«, så iPad’en er nem og behagelig at holde på, og samtidig
beskytter de indbyggede luftkamre iPad’en hvis den
tabes. Dermed spares mange frustrationer til ekstra
omkostning ved det nye produkt, der leveres til både
iPad mini og iPad-modellerne. Kofanger-beskyttelsen hedder Umates iBumper og fås både i sort og
hvid. Det er den danske producent Umates A/S, der
igennem mere end 13 år har udviklet og designet PC
tasker og rygsække med beskyttelsesophæng, der
nu introducerer det nye omslag til iPad.

Mærker?

Det er hyggeligt at lave sine egne fotojulegaver med de
mange familiefotos fra året, der gik. For eksempel en fotobog som her, eller måske en kalender med billederne
af børnebørnene til bedstefar og bedstemor.
Foto: PR-foto

med digital-kameraer
og mobiltelefoner
tager vi hvert år
tusindvis af billeder af
hinanden, børnene og
måske i særdeleshed
børnebørnene. Husk at
julen er en fantastisk
anledning til at give
personlige kalendere,
fotobøger, plakater eller
krus med årets mange
familiebilleder. vi har
bladret rundt i de mange
muligheder for at lave
digitale billedjulegaver
over internettet
Digitale julegaver er geniale. De er både nemme,
personlige og billige. Og så
vækker de ofte glæde hos
modtageren.
Det er nærmest en stensikker succes at give bedsteforældre og tanter julegaver med billeder af
børnene på. Og mulighederne er mange. Vi tager
dem fra en ende af.
For år tilbage skrev
jeg om selv at printe på
t-shirts, musemåtter og
meget andet husflid med
blækprinteren. Men det
er både dyrt og besværligt
selv at gøre det hjemme
ved skrivebordet. Det er
både billigere og bedre at
bruge de mange tjenester
til billedprint - eller rettere
digitaltryk - som findes på
internettet.
Forbrugermagasinet
Tænk har netop opgjort,
at det koster mellem 2,80
kroner og helt op til 3,50
krone at printe sine egne
billeder på printeren derhjemme i størrelse 10 x 15
centimeter.
Til sammenligning ko-

ster det maksimalt halvanden krone pr. billede at
få sine billeder leveret med
posten fra et fotolaboratorium på internettet. Tænk
fraråder kort sagt, at man
printer sine fotos selv medmindre det haster, og
du ikke kan vente et par
dage med at få billederne
med posten.
Lav en fotobog
Det er derfor, vi er i rigtig god tid med de digitale julegaver. Her i familien
har vi i hvert fald mere end
en gang bidt negle op til juleaften: Vil posten nå frem
med vores digitale julegaver, inden han selv går på
juleferie?
Til gengæld er de digitale
julegaver faldet voldsomt i
pris. Særligt kalendere, fotobøger og fotohæfter med
samlinger af dine egne familiefotos er blevet billige.
Tænk angiver, at du kan få
egne hæfter og bøger helt
ned til 64 øre pr. billede.
Det er fotosjov.dk, der tager den pris med 123 kroner inkl. levering for et fo-
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Forbrugerbladet Tænk slog for nylig
fast, at det ikke kan betale sig at printe
billeder selv. Mens det koster mellem
2,80 og 3,50 kr. at printe julebilledet af
ungerne derhjemme, så skal man maksimalt slippe 1,50 kr. pr. foto - inkl. forsendelse - hvis man bruger en af de mange
fototjenester på nettet. Foto: PR-foto

Lav selv julegaverne
på computeren
tohæfte med 192 billeder.
Men mange af de andre
fototjenester følger tæt efter i priskapløbet. Se listen
over de mange tjenester i
boksen her på siden.
Nogle af fototjenesterne har en service, hvor du
lægger billederne op på en
hjemmeside og dér sammensætter bogen, som du
vil have den. Andre tilbyder et gratis program, som
du downloader til computeren. Når programmet er
installeret, kan du i ro og
mag vælge en skabelon og
begynde at sætte dine billeder ind i den rækkefølge,
som du foretrækker.
Hvad enten du vælger
den ene eller den anden
løsning, er det et hyggeligt arbejde, der kan samle familien bag computerskærmen: Skal det dumme
billede af farmand fra sommerferien med, eller er det
sjovere med det af yngstemanden i rutsjebanen?
Når værket er færdigt,
uploader du den færdige
bog til hjemmesiden, stikker dankortet i internettet,

og få dage senere lander fotobogen eller kalenderen i
postkassen.
fotosjov med famiLien
Vi har i flere år lavet kalendere til at hænge op på
væggen med månedens billede af børnebørnene som
gave til bedsteforældrene. Det er blevet en klassiker, der ikke må mangle
under juletræet. Da der er
så mange billeder at vælge imellem, har vi på nogle
opslag samlet et antal billeder i en collage.
Til at lave selve collagen har vi brugt det gratis billedprogram Picasa
fra Google. Det er nemt og
hurtigt at vælge en håndfuld fotos og sætte dem
sammen til ét stort billede.
I år kastede jeg mig til
gengæld over programmet
fra Fotosjov.dk for at lave
en rigtig fotobog med billeder fra mine forældres
lange liv. Billederne havde
mine søskende scannet ind
fra gamle fotoalbums i forbindelse med en rund fødselsdag. Så der var masser

af materiale lige ved hånden.
Som en særlig finte havde min bror hver dag i flere måneder mailet et enkelt billede fra sin samling
rundt til min søster og min
mor - med børnebørnene
som tilskuere.
Når der kun kom et billede ad gangen, så havde
vi ligesom tid og lejlighed
til at udveksle tanker om
hvert enkelt billede. Min
mor afslørede ligefrem en
tidligere kæreste, som vi
børn aldrig havde hørt om.
Så vores kommentarer til
billederne er blevet et indslag i familiekrøniken.
RedigeR biLLedeRne
Det var derfor nemt at
samle billeder og tekster
til vores helt egen familiehistorie i bogform. Til at
redigere billederne har jeg
igen brugt Picasa.
Saml de billeder, du vil
bruge, i et album i Picasa.
Det kan være en god ide
at justere kontrast og lys
- især på gamle fotos, der
kan være blevet misfarve-

de med tiden. I Picasa kan
du bruge en særlig mirakelknap, der hedder »Jeg
prøver lykken.«
Den knap justerer både
farve, lys og kontrast på
samme tid. Jeg synes dog,
at den har en tendens til
at gøre kontrasten rigeligt
høj - og på nogle billeder
overdriver den farverne,
så det bliver helt unaturligt. Så klikker jeg i stedet på »Fortryd jeg prøver
lykken« og prøver de andre knapper til automatisk kontrast og automatisk farve.
På mørke billeder er Picasa særlig godt til at hale
ansigter ud af skyggerne
ved at rykke på skyderen
til funktionen »Oplys mørke områder.«
Husk også at beskære
billederne i Picasa. De fleste amatørbilleder bliver
ofte meget bedre, hvis du
skærer alt overflødigt fra.
En god beskæring får det
centrale i billedet til at stå
klarere frem.
Når alle billeder er klar,
deler jeg hele albummet på

Google Plus. Eller dele er
så meget sagt, for jeg deler ikke albummet med nogen - jeg holder det privat.
Men fidusen ved at uploade dem alle til Google Plus
er, at programmet på Fotosjov.dk kan hente billederne direkte ind fra Google Plus.
På den måde er det let at
have hele materialet klar
til opsætning af fotobogen.
SkRiv biLLedtekSteR
Hvis du vælger en af de
andre fototjenester, der
ikke kan linke til Google
Plus, så eksporterer du i
stedet alle dine redigerede billeder fra Picasa til
en mappe på skrivebordet.
Husk at eksportere dem i
original størrelse, så alle
detaljer kommer med.
Tilbage i fototjenestens
redigeringsprogram er det
bare at vælge en passende
standardskabelon til dit
hæfte eller din bog, sætte
billederne ind og krydre
med sjove tekster.
Et trick er at skrive tekster til billederne, der til-

føjer ny information. Lad
være med at skrive i teksterne, hvad man kan se
på billederne. Det kan alle
jo godt se i forvejen. Der
havde jeg rigtig god hjælp
af min mors og resten af
familiens kommentarer til
bogen.
Man kan sige, at de selv
hjalp med til at lave årets
julegave - uden at vide det.
Har du ikke mod på at
lave en hel fotobog, så kig
dig omkring blandt de
mange muligheder på fototjenesterne (se boks her
på siden). Du kan også lave
flotte foto-lærreder, krus
og meget andet.
Et alternativ er i stedet at give en digital fotoramme, der kan stå hos
modtageren med skiftende billeder. Særlig smart
er det med de lidt dyrere
fotorammer, der har deres egen e-mailadresse. Så
kan du i årene fremover
sende nye billeder til bedstefars kommode.
Af ClAus ThorhAuge
Dagbladenes Bureau

- Vil du have mærker?
Handler du i Føtex eller Bilka, ved du, hvad jeg
taler om. Det er hverken tale om tøjmærker, frimærker eller blå mærker.
Der er naturligvis tale om »guldmærker«.
Føtex er langt henne i sin fjerde bølge af »guldmærker«, som kunderne får ved kassen, og som kan
veksles til køb af indkøb af fine mærker inden for
først køkkengrej, siden knive, kufferter og tasker og
de seneste par måneder til elektriske køkkenmaskiner af mærket Grundig.
Jeg er en forholdsvis let modtager af »mærker«,
selv om jeg sådan set har, hvad jeg skal bruge af
gryder, knive, tasker, kufferter og hvad man nu
kunne/kan »mærke« sig til. Jeg har oven i købet
købt lidt ekstra for at nå et ekstra mærke. Og jeg
kan love for, »mærkerne« har kostet andre butikker
handel med mig.
Jeg har omhyggeligt klistret mine »mærker« i
hæfter og købt ind, når de var fyldt op.
Kun ét indkøb havde jeg brug for. Forleden gik
min gamle køkkenvægt fra Raadvad i stykker. Nu
har jeg fået en ny af mærket Grundig. Prisen var
99,95 kroner. Værdi, ifølge Dansk Supermarked,
som blandt andet driver Føtex, er 249,95 kroner.
Tidligere i år købte jeg en kuffert for mine »guldmærker«. Pris 399 kroner. Værdi 1349. Det er en
meget fin kuffert. Jeg har en af samme størrelse og
kvalitet af andet mærke, som jeg for nogle år siden
købte i Føtex for nogenlunde samme pris. Så jeg
havde ikke brug for den kuffert, men nu havde jeg
jo »mærker« og kunne spare hele 950 kroner, hvis
jeg købte en kuffert, jeg godt nok ikke havde brug
for, for 399 kroner. Nå, men den bliver, ligesom knivene, jeg havde i forvejen, en god gave til en eller
anden engang.
Jeg undersøgte i øvrigt det med »værdi« ved at
søge kufferten på internettet. Det er lykkedes mig
ikke at finde den til salg til »værdien«. Jeg gjorde
ikke så meget ved det – jeg glædede mig over at
have sparet 950 kroner på en kuffert, jeg ikke havde brug for, og ville sådan set helst ikke finde ud af,
at jeg ikke havde sparet så meget.
Jeg samler nu ikke mærker længere. Jeg måtte
erkende, at jeg ikke har brug for et nyt piskeris eller kaffemaskine, og det tror jeg heller ikke nogen,
jeg kender, har. Det ærgrer mig naturligvis, at jeg
ikke længere kan spare penge ved at samle mærker. Derfor venter jeg spændt på Dansk Supermarkeds næste mærkebølge, så jeg igen kan spare en
masse penge ved at købe noget, jeg måske ikke har
brug for.
På den anden side håber jeg, næste mærkebølge
udebliver - for kassedamer og -mænds skyld.
- Vil du have mærker?
Time efter time. Dag efter dag. Det må være udmarvende.
Derfor kommer jeg af og til kassefolk i Føtex i
forkøbet: »Jeg vil gerne have »mærker« eller »Jeg
vil ikke...«
Kassefolkene har nok at se til. De skal også huske
at ønske kunderne en god dag eller god weekend.
Det gør de i de fleste dagligvarebutikker. Dybest
set er det anmassende med alt det »hav en god dag«
til et menneske, man ikke kender, fra et menneske,
som er ligeglad med kvaliteten af ens dag,
Følger der et smil med ønsket om en god dag eller en god weekend, styrker det troværdigheden, og
jeg smiler altid tilbage og kvitterer. Smilet er den
korteste vej mellem mennesker og er sjældent anmassende, fordi det som regel kommer af sig selv man kan ikke lære eller beordres til at smile - som
man kan beordres til at ønske hvem som helst en
god dag eller en god weekend.
Hvis jeg vil slippe for »hav en god dag«-erne fra
mennesker, jeg ikke kender, kan jeg vælge en discountbutik. Dér sparer de på »hav en god«. Smil er
de som regel også sparsomme med. Ofte ser de unge
mennesker ved kasserne ud som om, de bare venter
på at komme hjem. Maser sig ind på kunderne gør
de i hvert fald ikke, og det kan være meget bekvemt.
Kære læser. Tak fordi du læste denne klumme.
Jeg vil ønske dig en god weekend.
Klummen er udtryk for skribentens egne holdninger.

