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Kapitel 5

BILLEDER OG EFFEKTER
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I InDesign består et billede af to ting: en billed ramme 
og selve billedet. 

Det kan være en smule forvirrende i starten, men bare 
rolig – idéen med det kommer hurtigt.

Indsætte billeder i et dokument 
Du kan indsætte billeder i dit dokument på tre forskel
lige måder:
 
• Lav en billedramme først. Til det kan du bruge enten 

Rectangel Frame Tool  eller Rectangel Tool  
(eller eventuelt de værktøjer der befinder sig under 
disse). Forskellen på de to værktøjer er, at Rectangel 
Frame Tool ingen streg har på rammen, mens 
Rectangel Tool har en 1 punkt streg som standard. 
Du kan ændre disse ting i kontrolpanelet, hvis du 
vælger det »forkerte« værktøj. 

Vælg billedrammen med den sorte pil , og brug 
derefter File> Place (ctrl/cmd+d) menuen. Find dit 
billede eller grafikstykke på computeren og tryk 
på Åbn knappen. Dit billede bliver nu placeret i 
billedrammen. 

• Brug File> Place menuen uden at have oprettet en 
billedramme. Der vises en miniature af billedet i 
markørikonet. Derefter kan du trække en billedram
me ud og således bestemme størrelsen af billedet. 
Billedets proportioner vil automatisk blive bevaret. 
Hvis du holder shift tasten nede samtidig, kan du 
ændre rammens størrelse i forhold til billedet.

I stedet for at trække en billedramme ud, kan du 
vælge at klikke et vilkårligt sted i dokumentet. 
Billedet bliver nu indsat i 100 %.

• Du kan trække et billede ind direkte i dit dokument 
fra Stifinder/Finder eller programmet Bridge.

Du kan hente flere billeder ind i dokumentet på 
samme tid. Det kan være nyttigt, hvis du fx arbejder 
med produktbeskrivelser med mange billeder eller 
illustrationer. Gør følgende: 

1. Brug File> Place. Vælg de ønskede billeder og klik 
på Åbn knappen. 

2. Billederne bliver nu vist i en markør med et tal 
på. Tallet viser antallet af billeder i markøren. Nu 
kan du sætte billeder ind i allerede eksisterende 
billedrammer ved at klikke i en ramme eller trække 
nye billedrammer ud med markøren. Du kan bruge 
piletasterne på tastaturet til at bladre gennem 
de valgte billeder, før du sætter dem ind. Hvis du 
vil fjerne et billede fra markøren, så tryk på Esc 
tasten.

Her er billedrammen valgt. Den vises som en 
blå ramme (farven bestemmes af lag farven). 

Her er selve billedet valgt. Det vises som en 
brun ramme. Her er billedet altså større end 
billedrammen og noget af billedet er skjult.

Indsætte billeder
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Flytte og tilpasse dit billede og billedramme
Når du har placeret dit billede i dokumentet, har du 
flere muligheder for at tilpasse billedrammen eller 
billedet.

• Flytte billedramme og billede samtidig – Vælg den 
sorte pil , vælg billedboksen og flyt den. Billedet 
følger automatisk med.

• Ændre størrelse på billedrammen – Vælg den sorte 
pil  og træk i et af håndtagene. Det påvirker ikke 
billedets størrelse.

• Flytte billedet inde i billedrammen – For at få fat 
på selve billedet har du igen flere muligheder: 

 » Hvis du har valgt billedrammen, kan du dob
beltklikke på billedet, og det bliver nu valgt. 

 » Du kan også placere markøren over centrum af 
billedet. Den sorte pil bliver nu til en hånd, og 
der vises en cirkel (kaldet Content Grapper). Hvis 
du nu trækker med musen, er det billedet og ikke 
billedrammen, der flyttes. Content Grapper kan 
slås til og fra under menupuntet View> Extras>  
Hide/Show Content Grabber.

 » Endelig kan du vælge den hvide pil  og klikke 
på billedet. Det er en lidt ældre måde at gøre det 
på, og de to førstnævnte metoder er nemmere 
at bruge.

Slet indholdet i en billedramme
Vælg indholdet og tryk på Delete tasten. Hvis du vil 
have skiftet billedet ud, er det nemmere at vælge bil
ledrammen og placere et nyt billede oven i det gamle, 
der dermed bliver slettet.

Her er det område af billedet, der ligger udenfor billedrammen nedtonet. Det gør det nemmere at 
placere billedet korrekt, når du flytter det.

Tip – Når du vil flytte billedet, så hold muse
tasten nede og vent et øjeblik til der vises et 
»flyttebillede«. De dele af billedet der ligger 
uden for billedrammen bliver nu nedtonet, og 
det gør det lidt nemmere at finde det korrekte 
udsnit af billedet. Du kan nu flytte det på plads 
indenfor billedrammen. 
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Under Reference Point (6) vælger du, hvilket punkt 
(som regel centerpunktet) billedrammen eller billedet 
skal spejlvendes, roteres eller vrides om.

Ændre rammens facon
Vælg den hvide pil og klik på billedrammen Derefter 
kan de enkelte punkter vælges og flyttes. På billedet 
her under er de fire hjørnepunkter flyttet.

Ændre størrelsen på billedet
Hvis du vil ændre størrelsen på et billede (ikke billed
rammen), så vælg billedet vha. en af de tre metoder, 
der blev foreslået på forrige side og brug en af de 
følgende metoder:

• Skriv en værdi ind i Scale boksen (1) i kontrolpanelet 
(eller brug pilene eller dropdown menuen). Husk at 
lænken skal være ubrudt , for at billedet bliver 
skaleret proportionelt, hvilket du stort set altid vil 
ønske. 

• Træk i et af billedets håndtag for skalere billedet 
(husk at holde Shift tasten nede for at skalere bil
ledet proportionelt).

Auto-Fit
Hvis du slår boksen Auto-Fit (2) til, vil du ændre stør
relsen på billedrammen og billedet samtidig, når du 
skalerer et objekt. 

Tip – Du kan også bruge genvejen, som er et sær
deles nyttig alternativ til AutoFit boksen: Hold ctrl/
cmd+shift tasten nede samtidig og træk i et hjørne
punkt. Både billedramme og billede bliver nu skaleret.
Dette er en af de uundværlige og tidsbesparende 
genveje i InDesign.

Spejlvend billedrammen eller billedet
I kontrolpanelet kan du med Flip ikonerne (3) spejl
vende billedrammen eller indholdet, alt efter hvad 
der er valgt. 

Dreje og vride et objekt
Med ikonerne Rotate (4) og Shear (5) (funktionerne 
findes også i værktøjspanelet), kan du rotere samt 
vride en billedramme eller billede.

(1)

(5) (2)(3)

(4)(4)

(6)
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Hvis du vil oprette en mængde objekter, sandsynlig
vis billedrammer selv om funktionen også virker på 
tekstrammer, har InDesign en tidssparende funktion – 
nemlig muligheden for at opdele et objekt automatisk. 
Det gør du på denne måde:

1. Træk en billedramme ud til den ønskede størrelse 
OG hold musetasten nede. Hvis du slipper muse
tasten, er du nødt til at starte forfra.

2. Brug de fire piletaster på tastaturet til at opdele 
billedrammerne eller lukke dem igen.

3. Hvis du vil ændre afstanden mellem rammerne, 
kan du holde ctrl/cmd tasten nede, mens du 
bruger piletasterne på tastaturet. Det skal du gøre, 
mens du stadig holder musetasten nede. 

Når du bruger piletasterne, bliver afstanden mellem 
rammerne bestemt af den værdi, du finder under Edit> 
Preferences (Mac: InDesign> Preferences) > Units & 
Increments> Keyboard Increments> Cursor Key:.

Tip – Hvis du ønsker fx præcis 5 mm mellem rammerne, 
så sæt Cursor Key distancen til 5 mm. Når du bruger 
piletasterne, så luk først hullerne mellem rammerne. 
Når du har gjort det, så gør det modsatte – altså brug 
piletasterne til at ændre afstanden mellem rammerne 
til 5 mm. 

Opdele et objekt
(1)

(2)

(3)
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Med Gap Tool  kan du ændre afstanden mellem bil
ledrammer (eller tekstrammer). Enten mellem to eller 
en række af billedrammer. Det virker på den måde, at 
du først vælger værktøjet, dernæst et mellemrum, og 
til sidst trækker du ud med værktøjet til den ønskede 
størrelse. Mellemrummet eller mellemrummene vil 
nu ændre sig (1). 

Med forskellige tastekombinationer kan du bestemme 
afstanden mellem objekterne:

• Hvis du holder shift tasten nede og trækker, flytter 
du mellemrummet mellem de nærmeste objekter 
(2).

• Hvis du holder ctrl/cmd tasten nede og trækker, 
øger eller formindsker du afstanden mellem objek
terne (3).

• Hvis du holder alt nede, flytter du objekterne og 
mellemrummet i den samme retning. Hvis du også 
bruger shift tasten, flytter du kun de to nærmeste 
objekter (4).

• Hvis du holder ctrl/cmd+alt nede, ændrer du mel
lemrummet og flytter objekterne. Hvis du også 
bruger shift tasten, flytter du kun de to nærmeste 
objekter (5).

Gap Tool – Ændre afstanden mellem objekter
(1)

(2) (3)

(4) (5)
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Funktionen virker på den måde, at du vælger en 
eller flere billedrammer og klikker på den ønskede 
tilpasningsmetode enten vha. menupunkterne eller 
med ikonerne i kontrolpanelet. Her under er de fem 
forskellige muligheder beskrevet.

De samme fem muligheder kan du også finde som 
genveje i kontrolpanelet. De ser således ud.

Nu har du set nogle metoder til manuelt at tilpasse 
enten billedrammen eller billedet, men InDesign har 
også en funktion, der automatisk kan gøre disse ting. 
Du finder den under menupunktet Object> Fitting. Her 
er der fem forskellige muligheder for at tilpasse bil
ledrammen eller billedet (Clear Frame Fitting Options 
og Frame Fitting Options bliver ikke gennemgået her).

Fit Content to Frame
Tilpasser indholdet til billedrammen 
uden hensyn til proportionerne. Den 
forvrænger altså billedet, og er svær at 
bruge til noget fornuftigt.

Centre Content
Centrerer billedet i billedrammen.

Fit frame to Content
Udvider eller trækker billedrammen sam
men, så den tilpasses indholdet.

Fill Frame Proportionally 
Udfylder hele billedrammen proportio
nalt. Dele af billedet kan blive skjult.

Fit content Proportionally 
Tilpasser billedet proportionalt i billed
rammen, men fylder den ikke ud. Hele 
billedet bliver altså vist.

Tilpas ramme eller indhold automatisk

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(1) (2) (3) (4) (5)
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i kameraet eller scannes på en scanner. 
Den effektive PPI er den opløsning billedet 
har, når du har skaleret det op eller ned 
i InDesign. Hvis du fx skalerer et 300 PPI 
billede op med 200 procent, falder den 
effektive PPI til 150 PPI. Og omvendt, hvis 
dit billede har en opløsning på fx 125 PPI, 
og du skalerer det ned til 50%, fordobler 
du antallet af PPI til 250 PPI. 

Og hvor mange PPI (effektivt) skal du så 
bruge for at få et brugbart resultat ud af 
dit billede? Her er en tommelfinger regel:

• Billeder der skal bruges i magasin:  
250-300 PPI

• Billeder der skal bruges i en avis: 
150-200 PPI

• Billeder der skal vises på en skærm: 
72-100 PPI

• Billeder der skal bruges til et stor-
format print: Ca. 60-100 PPI

Til højre på siden kan du se et billede vist 
i forskellig antal PPI. 

Grunden til at opløsningen varierer en del 
alt efter i hvilket medie billedet skal tryk-
kes, skyldes kvaliteten af papiret. Papir af 
en relativ dårlig kvalitet som fx avispapir 
suger mere farve til sig. Derfor »flyder« 
de enkelte punkter ud, og en opløsning 

Når du arbejder med billeder og grafik i InDesign, er 
der to typer af grafik der er vigtige at kende – nemlig 
bitmap- og vektorgrafik. Og det er også vigtigt, at 
du ved noget omkring opløsningen på et billede, så 
kvaliteten er i orden, når du færdiggør dit dokument 
til publicering. Det ser vi på i dette afsnit.

Bitmap grafik
Bitmap grafik består af en række pixels (punkter), og 
jo tættere de er placeret, jo mere skarpt vil billedet 
fremstå i den færdige tryksag – i hvertfald op til en vis 
grænse. Her under kan du se et udsnit af et billede, 
der bygget op af pixels. 

Når vi taler om antallet af pixels i et billede, taler 
vi også om opløsningen på det. Opløsningen bliver 
næsten altid angivet i det engelske mål Points Per 
Inch (punkter pr tomme) eller bare forkortet til PPI. 

Man bruger to betegnelser for opløsningen. Den fakti-
ske og den effektive opløsning. Den faktiske opløsning 
er det antal PPI billedet består af, når det optages 

Grafiktyper og opløsning

35 PPI

72 PPI

150 PPI

200 PPI

250 PPI
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mellem 150 og 200 PPI er derfor nok. Du får altså 
ikke én bedre kvalitet ud af tryksagen, ved at bruge 
billeder med en højere opløsning. På samme måde 
kan det heller ikke betale sig at bruge mere end 300 
PPI til en tryksag i høj kvalitet som fx et magasin. Her 
begynder vi at nå grænsen for, hvor mange pixels det 
menneskelige øje kan skelne. Det er de færreste der 
kan se forskel på 250 PPI eller 300 PPI. 

I nogle få tilfælde kan en højere PPI end 300 være 
nyttig, nemlig hvis du arbejder med meget store 
tryksager – fx en plakat. Her kan du få brug for så 
mange PPI, som det er muligt at få ud af et digital 
kamera, en scanner eller Photoshop. Du skal dog være 
opmærksom på, at jo højere PPI værdi du arbejder 
med, jo større bliver billedet også i antal megabyte. 
Dermed bliver billedet også tungere at arbejde med 
i InDesign, det tager længere tid at printe og optager 
mere plads på harddisken. 

I tabellen her under kan du se, hvor meget et billede i 
PSD formatet (ukomprimeret, RGB) fylder i forskellige 
størrelser og opløsninger.

Som du kan se af tabellen stiger størrelsen på billedet 
altså voldsomt jo højere antal PPI, det består af. Og 

hvis billedet indholder fx lag eller kanaler, vil det fylde 
endnu mere. Så det optimale er altså, at dine billeder 
har det korrekte antal PPI og nogenlunde de korrekte 
dimensioner, når du skal placere dem i InDesign. Hvis 
dimensionerne på dine billeder er meget store, kan 
du vælge at åbne dine billeder i Photoshop og ændre 
størrelsen, men du skal have mange billeder (fx til et 
produktkatalog), før det er værd at bruge tid på at 
sætte størrelsen ned i Photoshop. 

Men det kan være svært at holde styr på, både om 
opløsningen på billedet var i orden fra start, og hvor 
meget du har skaleret dine billeder op eller ned, 
specielt hvis der er mange i en tryksag. Du kan tjekke 
om opløsningen på billedet er i orden tre steder:

• Den bedste metode er at vælge et billede og åbne 
Link panelet. I den nederste del af panelet (skal 
muligvis åbnes på pilen), kan du se en række oplys-
ninger om billedet. De interessante informationer 
i forbindelse med opløsningen er den faktiske 
(Actual) og den effektive (Effective) PPI.

Actual PPI: er billedets oprindelige opløsning, og 
Effective PPI: er opløsningen, når der er taget hen-
syn til eventuel skalering af billedet. Den effektive 

PPI er som tidligere nævnt den vigtigste for dig. Så 
i eksemplet her over, er billedet altså skaleret en 
smule ned, og opløsningen (341 PPI) er i orden til en 
tryksag af høj kvalitet. Link panelet lærer du mere 
om i afsnittet »Links« på side 96.

• De samme oplysninger kan du også finde ved 
at vælge et billede og åbne Info panelet under 
Window> Info.

• Endelig kan du oprette en Preflight profil til auto-
matisk at holde øje med, om opløsningen på dine 
billeder er i orden. Hvis du arbejder med større 
tryksager er denne løsning et must. Preflight og 
profiler kan du lære mere om i bogen »Adobe 
InDesign CC for rutinerede«.

Antal PPI A5 A4 A3 A2

300 PPI 12,4 Mb 24,9 Mb 99,6 Mb 398 Mb

250 PPI 8,64 Mb 17,3 Mb 69,2 Mb 276,6 Mb

200 PPI 5,53 Mb 11,1 Mb 44,3 Mb 177 Mb

150 PPI 3,10 Mb 6,22 Mb 24,9 Mb 99,6 Mb

72 PPI 732, 1 Kb 1,43 Mb 5,74 Mb 22,6 Mb 
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Vektorgrafik
Den anden form for grafik som du sandsynligvis vil 
møde, er vektorgrafik, der er matematisk definerede 
kurver, der ingen opløsning har. Dermed vil en linje 
eller en tekst altid stå knivskarp, ligegyldig hvor meget 
du skalerer den. Hvor Adobe Photoshop hovedsageligt 
arbejder med bitmap grafik, så arbejder InDesign 

hovedsageligt med vektorgrafik, og det er årsagen 
til, at du kan skalere skrifter og objekter (men ikke 
bitmap billeder) uden at skulle tænke over kvaliteten. 
Også Adobe Illustrator arbejder som hovedregel med 
vektorgrafik, så hvis du fx placerer et Illustrator objekt 
i InDesign, kan du skalere det op uden at skulle tænke 
over kvalitetstab. 

Her ses en illustration tegnet i Adobe Illustrator samt et udsnit af den. Illustrationen er konstrueret i vektor-
grafik og kvaliteten bevares, ligegyldig hvor meget den forstørres.

Typer af 
passagerer

Typer af 
passagerer

Typer af 
passagerer

100% 200% 300%
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JPG eller JPEG – Formatet bliver brugt både til hjem-
mesider og til tryksagsproduktion. JPG kan indeholde 
fritlægningskurver men ikke gennemsigtighed eller lag. 
Da det er et komprimeret format, fylder det meget 
lidt i forhold til PSD formatet, og af den grund er 
det for mange det foretrukne format i forhold til at 
arbejde med InDesign. Hvis du sørger for at gemme 
billederne med mindst mulig komprimering, og undgår 
at gemme dit dokument gentagne gange (hvilket vil 
forringe kvaliteten) i Photoshop, vil formatet være fint 
til tryksagsproduktion. Billeder du køber fra online 
billeddatabaser vil som regel være gemt i dette format.

TIFF – Dette format er et ældre format men kan stort 
set de samme ting som PSD formatet. Det er et ikke-
komprimeret format, der er fint til tryksagsproduktion, 
Det kan indeholde fritlægningskurver, gennemsigtig-
hed og lag. Synligheden af lag kan du dog ikke slå til 
og fra i InDesign i modsætning til PSD formatet.

Her under kan du se forskellen i størrelse på et billede 
gemt i de tre nævnte formater.

Filformater
Du kan hente flere forskellige filformater ind i InDesign.  
Hvad du skal vælge afhænger af, hvilke muligheder 
du ønsker i forhold til filformatet og størrelsen på 
opgaven. På de næste sider er de vigtigste filformater 
og deres egenskaber nævnt.

Filer fra Adobe Photoshop
Fra Photoshop kan du gemme i en lang række formater, 
som det er muligt at placere i InDesign. 

PSD – Dette format er Photoshops eget format, og 
er det filformat med de største muligheder. Det er 
et ikke-komprimeret format, dvs. at det bevarer alle 
data, når du gemmer det. InDesign understøtter disse 
muligheder i PSD:

• Lag – Du kan medtage lag i PSD formatet, som du 
kan slå til og fra i InDesign. Dette kan være nyttigt, 
hvis du fx har flere layouts i Photoshop, som du 
ønsker at vise i InDesign.

• Fritlægningskurver (paths) – Under InDesigns Text 
Wrap (figursats) funktion kan du vælge at bruge 
Photoshops fritlægningskurve til at styre, hvordan 
teksten skal løbe omkring et objekt. 

• Gennemsigtighed i billeder. Dette vil du typisk bruge 
ved fritlagte objekter.

PSD formatet er et fint format at bruge, pga. de mange 
muligheder det giver, men det fylder også mere end 
andre formater, så hvis du ikke har brug for fx lag, så 
overvej at bruge JPG formatet i stedet for. 

Andre Bitmap filformater
InDesign kan importere en række andre formater, 
nemlig: BMP, GIF, DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG, 
Scitex CT samt en række lyd- og video formater (til 
brug i interaktive dokumenter). PSD, JPG og TIFF er 
dog at foretrække frem for disse formater.

 Billede i 30 x 19 cm i 300 PPI

Fil format Størrelse

PSD 22,3 MB

JPG 5,08 MB

TIFF 22,7 MB



Filformater | 91  

stykker grafik. Dit oprindelige stykke grafik lavet i 
Illustrator og det redigerede grafik i InDesign. Hvis 
du på et senere tidpunkt skal bruge grafikken, 
hvilket skal du så bruge? Vær også opmærksom 
på, at med denne metode kan du ikke overføre 
Illustrator lag til InDesign, og tekst der er oprettet 
i Illustrator bliver konverteret til grafik, og dermed 
kan du ikke rette i teksten i InDesign. Og endelig 

Filer fra Illustrator
Du kan indsætte Illustrator grafik i InDesign på to 
måder:

• Gem din Illustrator grafik i AI eller EPS filformatet fra 
Illustrator og placer grafikken på almindelig vis med 
File> Place. Der er nu lavet en lænke fra InDesign 
til Illustrator filen. Hvis du vælger at placere din 
Illustrator grafik på denne måde, kan du ikke redi-
gere i stien, objekter eller teksten, da grafikken 
bliver opfattet som et enkelt objekt, men du kan 
stadig skalere, rotere osv. grafikken på almindelig 
vis. Du kan gemme din AI fil med lag, som du kan 
slå til og fra i InDesign (se dette punkt). 

• Du kan kopiere din Illustrator grafik direkte ind i 
InDesign vha. Copy og Paste funktionen. Fordelen 
ved dette er, at du kan redigere i din grafik i 
InDesign. Det kræver dog, at InDesign er indstillet 
til det. Under Edit> Preferences (Mac: InDesign> 
Preferences) finder du menupunktet Clipboard 
Handling. Under punktet Clipboard slår du boksen 
Prefer PDF when Pasting fra.

Nu kan du redigere i Illustrator grafikken direkte 
i InDesign. Men vær forsigtig med denne løsning. 
Hvis du vælger at arbejder med Illustrator filer på 
denne måde, betyder det, at du har to forskellige 

Her er grafikken kopieret direkte ind i InDesign, og det er 
muligt at redigere i grafikken – fx at ændre farven. 

Her er Illustrator filen placeret i InDesign, og 
det er ikke muligt at redigere i grafikken.

så skal du være opmærksom på, at grafikken kan 
blive meget tung at arbejde med i InDesign, alt efter 
hvor kompleks Illustrator illustrationen er. Så efter 
min mening er den første måde den bedste i langt 
de fleste tilfælde. I nogle få tilfælde kan du måske 
have brug for at justere et stykke grafik i Indesign, 
så vælg den anden metode.
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PDF filer
Udover at du i InDesign kan eksportere et dokument 
som en PDF fil, kan du også indsætte PDF dokumenter i 
dit InDesign dokument. Det foregår nøjagtig på samme 
måde, som var det et billede, du indsatte, og PDF filen 
opfører sig som et billede angående redigering af det. 
Hvis du slår Show Import Options til, når du placerer 
din PDF fil i InDesign dokumentet, kan du bestemme, 
hvilke sider der skal importeres, samt hvordan PDF 
filen skal vises. 

Når du trykker på Åbn knappen ser du skærmbilledet 
til højre her på siden:

• Preview – Her ser du siden eller siderne, før de 
bliver importeret. Under preview billedet kan du 
se antallet af sider i dokumentet, og på pilene kan 
du navigere gennem siderne i PDF filen.

• Pages – Her vælger du, hvilke sider der skal 
importeres. Previewed Page er den side, du kan 
se i Preview vinduet til venstre. All er alle siderne 
i en PDF fil. Hvis du vælger denne løsning, skal du 
sætte siderne ind manuelt. Hvis du har mange 
sider, du skal sætte ind, vil du nok ønske at gøre det 
automatisk. I det tilfælde skal du bruge et script – fx 
PlaceMultipagePDF der følger med InDesign eller 
nogle af de endnu mere avancerede script, du kan 
finde på nettet. Brugen af scripts bliver gennemgået 
i bogen »Adobe InDesign CC for rutinerede«. Med 
punktet Range: kan du definere det interval af sider, 
du vil have sat ind.

• Options – Under punktet Crop to: kan du vælge, 
hvordan siden skal beskæres, når du placerer den 
i InDesign dokumentet. Fx kan du vælge, at den 
skal beskæres til skæremærkerne på en PDF fil 
(Crop) eller disse skal fjernes (Trim). På Transparent 
Background boksen bestemmer du, om baggrunden 
skal være gennemsigtig. 

• Show Preview – Giver dig mulighed for at se 
ændringerne, før du placerer et dokument.
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Filer fra InDesign
Du kan placere en InDesign fil i et InDesign dokument. 
Denne funktion kan være nyttig til fx at placere 
annoncer i et magasin i stedet for en PDF fil. Hvis der 
skal laves rettelser, er det hurtigere at åbne InDesign 
filen og lave rettelsen der, end at skulle eksportere én 
annonce som en PDF fil igen.

Du placerer en InDesign fil på normal vis – altså med 
File> Place. Hvis du slår Show Import Options til, når 
du importerer filen, har du næsten de samme mulig-
heder, som beskrevet under PDF filer mht. import af 
sider, beskæring m.m.

Under Options bestemmer du, hvordan den importe-
rede fil skal beskæres. Du kan vælge til Page, Bleed 
eller Slug. Læs mere om disse ting på i afsnittet 
»Oprette dokumenter« på side 27. 

Under Layers fanen kan du se eventuelle lag i din PDF 
fil, samt bestemme hvilke der skal vises efter importen 
af PDF filen. 

Under punktet Update Link Options, bestemmer du, 
hvad der skal ske med disse lag, hvis den lænkede fil 
bliver opdateret. Du har disse to muligheder:

• Use PDF’s Layer Visibility – Opdaterer lænken med 
indstillingerne fra den lænkede fil. Hvis du ændrer 
synligheden af lagene i PDF filen før importen, bliver 
lagene også opdateret i InDesign filen.

• Keep Layer Visibility Overrides – Opdaterer lænken 
med de indstillinger, du valgte under importen. Hvis 
du ændrer synligheden af lagene i PDF filen før 
importen, vil de ikke blive opdateret i InDesign filen.

Under fanen Layers kan du se eventuelle lag i doku-
mentet, og bestemme hvilke der skal være synlige 
efter importen. Du har disse to muligheder:

• Document Layer visibility – Opdaterer lænken med 
indstillingerne fra den lænkede fil. Hvis du ændrer 
synligheden af lagene i InDesign filen før importen, 
bliver lagene også opdateret i InDesign filen.

• Keep Layer Visibility Overrides – Opdaterer lænken 
med de indstillinger, du valgte under importen. Hvis 
du ændrer synligheden af lagene i InDesign filen før 
importen, vil de ikke blive opdateret i InDesign filen.

Placerede InDesign filer samt eventuelle billedlænker 
til disse vil blive vist i links panelet. 



94 | Display Performance

Display Performance
Når grafik vises på skærmen, bliver den altid vist i en 
mellemhøj opløsning. Årsagen til at den ikke bliver 
vist i højeste opløsning er, at det kan gøre InDesign 
langsom at arbejde med. Så de billeder eller grafik  
elementer du ser på skærmen, kan se pixeleret ud. 
Det har ikke noget at gøre med, hvordan det endelig 
tryk kommer til at se ud, men har altså udelukkende 
betydning i forhold til, hvordan disse ting vises på 
skærmen. 

Hvordan billeder og grafik skal vises, kan du bestemme 
under menupunktet View> Display Performance. Her 
har du disse muligheder:

• Fast Display – Viser grafikken skraveret. Den er 
nok kun nyttig, hvis du har mange billeder i dit 
dokument, der gør InDesign tung at arbejde med, 
eller hvis du ikke ønsker at se dem af en eller anden 
grund - fx fordi du læser korrektur på teksten.

• Typical Display – Er InDesigns standard tilstand og 
viser altså grafikken i mellemste opløsning. 

• High Quality Display – Viser alt grafik i høj opløs-
ning. Hvis du ikke har ret mange billede- eller grafik 
elementer i dit dokument, kan du bruge denne 
funktion. Billederne vil blive vist mere skarpt og 
Illustrator filer vil ikke længere blive vist pixelleret. 

Den sidste mulighed skal du dog være en smule forsigtig 
med. Hvis du har mange tunge billeder i dit dokument, 
kan det sætte hastigheden ned på InDesign, så det 
kan være svært at arbejde med dokumentet. Det er 

specielt gældende, hvis du har mange detaljerede 
Illustrator tegninger. I værste fald kan det få InDesign 
til at lukke. 

Når du laver dine ændringer vil det virke på hele 
dokumentet. Hvis du kun ønsker at ændre indstillingen 
for et enkelt billede eller grafikstykke, så vælg dette og 
vælg den ønskede tilstand – sandsynligvis High Quality 
Display.

• Allow Object-Level Display Settings – Tillader at 
ændre udseende på objekt niveau, hvis et objekt 
er valgt og altså ikke hele dokumentet.

• Clear Object-Level Display Settings – Fjerner ind-
stillingerne på objekt niveau. Dvs. at alle billeder og 
alt grafik igen vil have samme indstillinger.
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Fast Display Typical Display High Quality Display

Tip – I InDesigns præferencer under punktet Display 
Performance kan du indstille, hvordan InDesign skal 
vise billeder og grafik på et generelt niveau, og altså 
ikke kun i det enkelte dokument. Hvis du trækker 
Vector Graphics: slideren helt til højre, vil Illustrator 
grafik altid blive vist i høj opløsning. Med mindre du 
har mange og tunge Illustrator filer i dit dokument, er 
det en fin indstilling. 

Punktet Greek Type Below: bestemmer, hvornår tekst 
skal vises som en grå bjælke i stedet for som tekst. En 
skriftstørrelse lig med eller under værdien her vil blive 
vist som en grå bjælke. Hvis du har et bare nogenlunde 
godt grafikkort installeret i din computer, kan du prøve 
ændre værdien her. Dermed vil du stadig kunne se 
teksten, hvis du zoomer ud i dokumentet.
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Links
Når du arbejder med billeder eller grafik, er det vigtigt 
at forstå, at det billede du ser i dit dokument kun er 
en skærmversion. Det fysiske billede ligger et sted på 
din harddisk, og InDesign laver en lænke hertil, når du 
indsætter dit billede. Derfor er det vigtigt, at du ikke 
flytter eller sletter billeder på din harddisk, efter at du 
har placeret dem i dit dokument. InDesign vil da miste 
lænken, og du skal bruge tid på at finde det manglende 
billede eller genskabe det. Hvis du forsøger at printe 
eller trykke et dokument, hvor billederne mangler 
lænken, vil kvaliteten af billederne blive meget dårlig. 
Her er et par gode råd, når du arbejder med InDesign 
og billeder:

• Lav en mappe til din opgave. I den mappe lægger 
du alle de ting, der hører til opgaven. InDesign 
dokumentet, billederne, grafikfiler og eventuelt 
tekstdokumenter. Denne mappe kan du flytte, 
som du ønsker. Hvis dine billeder kommer fra en 
billedserver, skal du naturligvis ikke flytte dem til 
mappen.  

• Navngiv dine filer fornuftigt, det vil gøre det nem-
mere at finde dem senere.

Til at holde styr på dine billeder, bruger du panelet 
Links, der giver dig en række oplysninger om hvert 
enkelt billede. Det er også her, du kan opdatere et 
ændret billede eller eventuelt lænke det til et andet. 
Links panelet ser du til højre på denne side. Det er delt 
i to dele adskilt af en vandret streg. Den øverste del 
viser de billeder, der er brugt i dokumentet, og den 

nederste del viser informationer omkring de enkelte 
billeder. Links panelet fungerer som beskrevet her på 
de næste par sider:
 
Name – Billeder og grafik der er i brug i dokument 
vises her (1). Til venstre for navnet på hvert billede 
vises en miniature udgave af billedet. Hvis billedet 
er brugt flere gange i dokumentet, vises gentagelsen 
som et indryk (2).

Page – Under Page ikonet (3) kan du se, hvilken side 
dit billede befinder sig på. Hvis du klikker på tallet ud 
for billednavnet,  »springer« du til den pågældende 
side, og billedet bliver markeret. Hvis der står PB ud 
for et billede i stedet for et sidetal, betyder det, at 
billedet ligger på Pasteboard eller montagebordet – 
altså uden for selve dokumentet.

Relink from CC Libraries – Med dette ikon (4) kan du 
genlænke til et billede, der ligger i et CC bibliotek. CC 
Libraries bliver gennemgået i bogen »Adobe InDesign 
CC for rutinerede«. 

Relink – Med dette ikon (5) kan du genlænke til et 
billede, der er »forsvundet«. Du kan også bruge 
funktionen til at skifte et billede ud. Hvis billedet 
findes flere steder i dit dokument, vil alle forekomster 
blive skiftet ud. For at genlænke et billede, skal du 
først vælge det i links oversigten eller i dokumentet, 
derefter klikke på Relink ikonet, og til sidst browse 
dig frem til det billede, du vil lænke til. Det bliver nu 
automatisk skiftet ud med det nye.

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6) (7) (8)

(9)

(10)
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• Place Date: Den dato hvor billedet blev placeret i 
InDesign dokumentet på.

• Layer: Viser hvilket lag billedet er placeret i.

• Modified: Dato for en eventuel ændring af billedet.

• Path: Billedets placering på harddisken.

• Scale: Skalering procenten på billedet.

• Transparancey: Viser om billedet indeholder 
gennemsigtighed.

er det ikke en god ide at flytte dem. I stedet for kan 
du bruge Relink ikonet  og browse dig frem til 
dets placering.

Et udråbstegn betyder at billedet eller grafikstykket er 
blevet ændret i et andet program. Her er løsningen at 
vælge billednavnet i Links panelet og derefter klikke 
på Update Link ikonet . Hvis der er flere billeder, 
der skal opdateres, kan du vælge alle sammen, før du 
trykker på Update Link ikonet. Du kan undgå denne 
advarsel, hvis du bruger Edit Original ikonet, når du 
skal rette i et billede eller stykke grafik. Objektet bliver 
derefter åbnet direkte i det program, det er lavet i. Når 
du vender tilbage til InDesign (efter at have gemt bil-
ledet), vil billedet automatisk være blevet opdateret.

Link Info – Under Link Info (10) finder du flere oplys-
ninger om dine billeder. Link Info kan lukkes på pilen, 
hvis du synes, boksen fylder for meget. De oplysninger 
som Link Info giver dig er følgende:

• Name: Navnet på det placerede billede.

• Format: Billedets format.

• Page: Siden billedet ligger på.

• Colour Space: Billedets farverum.

• Status: Her vises billedets status. Det kan være OK, 
Missing (mangler) eller Modified (ændret). 

• Size: Billedets størrelse.

• ICC Profile: Her vises en eventuel farveprofil.

• Actual PPI: Billedets faktiske opløsning.

• Effective PPI: Billedets effektive opløsning.

• Dimensions: Dimensionerne på billedet i pixels.

Go to Link – Dette ikon (6) viser hvor i dokumentet, 
dit billede befinder sig. For at vise det, skal du først 
vælge billednavnet og dernæst klikke på ikonet. Siden 
med billedet vises nu. Du kan også vælge at klikke på 
tallet til højre for billedet.

Update Link (7) – Bruges til at opdatere et billede hvis 
det fx er ændret i Photoshop eller Illustrator.

Rediger et billede – Hvis du vil redigere i et billede 
eller et stykke grafik, kan du bruge Edit Original ikonet 
(8). Det vil åbne objektet op i det program, det er 
lavet i – fx Photoshop eller Illustrator. Brug af denne 
knap er nemmere end at åbne filen gennem et af disse 
programmer og mindsker risikoen for, at du får fat i et 
forkert billede. Samtidig skal du ikke opdatere billedet 
bagefter – det sker automatisk. 

Hvis billedet/grafikken ikke åbner op i det program, 
du ønsker, kan du læse, hvad du skal gøre i boksen 
på denne side.

Status ikonet – Under status ikonet (9) kan du se 
status på dit billede. Hvis der ikke står noget ud for et 
billednavn, er billedet i orden – altså InDesign kender 
placeringen, og der er ikke lavet nogle rettelser i det 
i et eksternt program. Hvis du er uheldig, kan du se 
et eller flere advarselsikoner i dit Link panel eller på 
selve billedet – nemlig et spørgsmålstegn  eller et 
udråbstegn .

Et spørgmålstegn betyder at InDesign ikke kan finde 
billedet. Årsagen kan være, at det er blevet slettet, 
eller at det er blevet flyttet fra dets oprindelige pla-
cering. Løsningen er her at finde billedet, og flytte det 
tilbage til dets oprindelige placering eller eventuelt 
til samme mappe som InDesign filen ligger i. Hvis du 
arbejder med billeder, der er placeret på en server, 

Åbn billedet gennem InDesign
Hvis dit billede ikke åbner op i Photoshop, når du 
klikker på Edit Original ikonet, så gør følgende:

Windows computere: Højreklik på et billede af 
den type du ønsker skal åbnes. Fx Tiff eller JPG. 
Vælg Egenskaber. Klik på Skift knappen. Du får nu 
mulighed for at vælge, hvilket program der skal 
bruges til at åbne den pågældende filtype. Vælg 
Photoshop og tryk på OK knappen.

Mac: Vælg et billede af den type du ønsker skal 
åbnes. Vælg File> Info. Vælg Photoshop.

Nu vil den filtype du valgte fremover åbnes op 
i Photoshop. Bemærk, at ovenstående ikke har 
noget med InDesign at gøre, men blev gjort i 
styresystemet. Dvs. at filerne også åbnes op 
i Photoshop, hvis du klikker på dem udenfor 
InDesign. Bemærk også, at du er nødt til at gøre 
det samme for hver enkelt filtype, du ønsker skal 
åbnes gennem InDesign.


