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Agenda

• Lidt om Farverum / Colorspaces generelt

• Farveprofiler

• Kameraer og colorspaces

• Monitorer og kalibrering

• Farvestyring under redigering

• Printe



Hvad skal vi med color mangement?



Hvad er et farverum/colorspace/color gamut?

• Et colorspace er et udtryk for en delmængde 
af alle synlige farver

• LAB Color er en videnskabelig model der 
beskriver alle de farver det menneskelige øje 
kan opfatte, og bruges af software til at 
konvertere mellem colorspaces

• LAB Color mode: Bruges i Photoshop i 
specielle situationer, fx. Sharpening og curve
justeringer.



Hvad bruges de forskellige colorspaces til ?

• RGB Colorspaces:En monitor starter som sort, 
og tilføjer farveværdier for at blive mere hvid
• ProPhoto (RGB): Det største almindelige colorspace, 

standard i Lightroom, ikke understøttet overalt.

• AdobeRGB (RGB): Anvendes af de fleste 
profesionelle grafikere og fotografer

• sRGB (RGB): Anvendes når filen skal vises med 
software der ikke kan konvertere eller ikke håndterer 
andre profiler, fx en web browser.

• CMYK Colorspaces: En printer starter med hvidt 
papir, og tilføjer farveværdier for at blive mere 
sort (faktisk brun, derfor har man også sort 
blæk i printere). Anvendes af trykkerier



Hvad er en farveprofil så ?

• Basalt set en tabel, der kan 
omsætte de værdier en given 
enhend kan vise, til LAB værdier.

• Alle enheder anvender en ICC 
profil. ICC er et internationalt 
konsortium der er blevet enige 
om en standard for opbygning af 
farveprofiler.

• Billedbehandlingssoftware 
klarer konverteringen mellem 
farveprofiler.

• RGB Value + ICC Profile = Farve



Konvertering mellem farveprofiler

• Konverteringen sker i et stykke 
software kaldet Color
Management Module (CMM) 
eller ICC Color Engine. Dette er 
bygget ind i Photoshop og 
Lightroom mv.

• Konvertering af billedets 
farveprofil i CMM’en har til 
formål at bevare samme 
farveopfattelse, når billedet 
præsenteres på monitor eller 
forskellige printere



Konvertering mellem farveprofiler

• Man skal huske at vælge de 
rigtige profiler ☺

• Nørderne kan tilpasse kamera 
profilen med et farvekort

• Man kan kalibrere sin monitor 
for at tilpasse monitor profilen

• Man kan downloade den 
korrekte profil til printer/papir



Rendering intent, in-gamut/out-of-gamut

• Relative colorimetric: Gengiver in-gamut faver
præcist, bevarer den bedste farvegengivelse for 
out-of-gamut farver.

• Relative colorimetric + black point compensation: 
Mest anvendte, balancerer sort mellem kilde og 
destinations profilerne. Virker godt for de fleste 
billeder, skygge og detaljer bevares bedst.

• Perceptual: Komprimerer og konverterer alle 
farverne, men bevarer forholdet mellem dem så 
det ser rigtigt ud. In-gamut farver kan skifte pga
dette. Godt til meget saturerede områder med 
mange detaljer.



Kamera profiler

• Anvendes af RAW Converteren til 
læsning af RAW filer for at fortolke filen 
til de ønskede/korrekte farver

• De fleste RAW konvertere har 
forskellige valgmuligheder, Lightroom
users beware !

• Kan tilpasses med farvekort, hvis man 
er tilstrækkelig nørd

• Hvis man skyder i JPEG, konverterer 
kameraet selv, og tildeler filen den 
valgte profil (sRGB/AdobeRGB)



Monitor profiler

• Som udgangspunkt ikke noget 
man burde behøve at ændre på

• Med mindre at man kalibrerer sin 
monitor

• Og det GØR man !!!
• Men husk, de fleste monitorer har 

en ret begrænset gamut (excl. 
Eizo, visse Dell m.fl.)

• Kalibratorer kan blive for gamle 
(>3 år)

• Brug et testprint fra en kendt fil
• Skru ned for lyset !!!!



Working Color Space

• Lightroom anvender ProPhoto
internt (kan ændres)

• Photoshop anvender filens 
color space (kan ændres)

• Capture One anvender et 
hemmeligt, stort color space

• Working Space har betydning 
når man redigerer sine billeder 
meget



Photoshop->Edit->Color Settings



Photoshop->File->Save as

Photoshop->Edit->Convert to profile



JPG Export, sRGB

• Man skal have styr på hvad 
billedfilen skal bruges til

• Hvis filen primært skal ses på 
nettet, eller af folk der ikke har 
Photoshop, anbefales sRGB

• De fleste browsere rammer 
forkert i deres color
management komponent

• FireFox er den browser der har 
den bedste color management 
understøttelse.



JPG Export til Print ved eksternt Lab

• Min. 200 dpi (dots pr. inch)
• Fx. En opløsning på 2000 x 1500 er 

tilstrækkeligt til et billede på 24 x 
18cm (  211,6 dpi)

• Quality = Highest

• DPI indstillingen har ingen 
betydning, kun selve opløsningen

• Farveprofil skal passe efter hvad 
lab’et forventer. De fleste labs 
forventer sRGB, men nogle labs 
respekterer filens farveprofil



Valg af printer, hvis du virkelig vil…

• Epson, Canon eller HP, glem 
resten

• Find dit yndlingspapir, og find ud 
af hvilke printere der er profiler 
til, før du vælger printer

• Brug ikke penge på en rulledims, 
med mindre den følger med

• Vær parat til at bruge tid og penge
på det (generelt er det faktisk
noget gylle hvis man printer for 
sjældent)



Printer profiler

• Uhyre vigtige

• Det er fra fil til print der sker den største 
konvertering af farver

• Bør vælges ud fra papir producentens 
hjemmeside

• https://www.hahnemuehle.com/en/digital-
fineart/icc-profile.html

• Skal passe til papir og printer

• Brug originalt blæk

• C:/windows/system32/spool/drivers/color

• Mac OS 8-9x - System Folder > Color Sync
Folder
Mac OS X – [Go to] > [Computer] > 
[Macintosh HD] > [Library] > [ColorSync] > 
[Profiles]



Farveprint

• Lad altid Photoshop eller 
Lightroom styre farverne

• Vælg Relative intent
• Vælg det rigtige papir (følg 

producentens anvisninger)
• Der er varme og kolde

papirtyper, lev med det !
• Husk printer driveren skal stå 

til ”ingen farvejustering” 
(Epson)

• Husk også at vælge det rigtige 
sorte blæk (Epson)



Sort/Hvid Print

• Lad også her Photoshop eller 
Lightroom styre farverne

• Jeg har bedst erfaring med at lade 
printer driveren stå til Avanceret 
S/H foto (Epson), så er jeg sikker 
på at der ikke kommer farvestik



Print, software

• Lightroom Rules the Waves, 
custom picture packages

• C1 sux

• Epson print layout er heller ikke 
helt tosset

• Canon Print Studio Pro har jeg 
også hørt meget godt om

• Print fra Photoshop er 1 billede ad 
gangen, ikke super effektivt.



Spørgsmål ?
Nyttige links:

Youtube: ColorPlaza TV, 
https://www.youtube.com/channel/UCIwTmFi6wFyHee9JNQ6YbTw

https://www.cambridgeincolour.com/

https://www.colourmanagement.net

https://www.youtube.com/channel/UCIwTmFi6wFyHee9JNQ6YbTw
https://www.cambridgeincolour.com/
https://www.colourmanagement.net/

