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Noen stikkord først

• Alt man gjør i develop-modulen i LR classic, kan også gjøres i Camera 
RAW delen i Photoshop, så om du ikke bruker LR Classic, men PS, så 
har du de samme nyhetene .
• Fordelen med å ha LR Classic som et nav i arbeidsflyten er at du får 

biblioteket mer integrert, og det er enklere og raskere å skrive ut, og 
særlig når du skal skrive ut mange bilder. 
• Så det er ikke et enten eller, men mer et både og.
• Jeg tar utgangspunkt i den versjonen som er i abonnementsversjonen 

av LR classic. Den som ikke er på abonnement er akterutseilt når det 
kommer til nye funksjoner



Agenda

• Organisere bildene i LR Classic
• Hvordan bytte få med seg alt man trenger når man bytter maskin
• Hvordan gjøres “selectiv Colours” i LR Classic?
• Kort om nyheter som er kommet siden sist jeg hadde en 

gjennomgang
• Litt mer i dybden om maskering(det nærmeste man kommer lag). 
• Demo av andre nyheter om det er tid.



Hvordan organisere bildene

• Min/vår anbefaling er å ha alle bilder under en mappe, slik at du får 
en enklere jobb med å ta backup, og enklere å når dagen kommer og 
du skal bytte maskin.
• La hvert kamera ha sin egen mappe, for å unngå at filer med samme 

navn havner i samme mappe
• Under der anbefaler vi mappe på år og måned.
• Rask demo for å vise



Hvordan organisere bildene

• Hvorfor ikke lage mapper med navn og hva mappen inneholder?
• Det gjøre man best med keywords og collections – demo

• Bør man konvertere alle bilder over til DNG-format?
• Vi tenker det ikke er veien å gå.

• Det er mer info i orginale raw-filer
• Selv om dng-filer kan gjøres mindre enn originale filer, så kan det påvirke backup negativt 

– demo
• Unntak. 

• Om ditt kamera kun leverer dng, så har du ingen valg
• når du lager super-raw, panorama eller HDR i Lightroom, så lages det dng, og det er også 

greit.



Hva må du ta med når du bytter maskin?

• Det er 3 ting du må ta med deg når du bytter maskin.
• Bildene, og da er jo det greit at alle ligger under en mappe
• Katalogfilen til LR ender på lrcat
• og den som ender på lrcat-data
• Og mappen med innstillingene (Lightroom settings)

• Hvordan finner jeg alt dette da?
• Demo



Hvordan lager man selektiv farge i S/H?

• Det er endel forskjellige metoder for dette i LR, men det må vises
• Jeg leter etter en video som viser dette og som samtidig bruker den 

nye maskeringsmetoden. Denne presentasjonen med linker vil bli lagt 
på bekkalokket.no. 

• DEMO



Nyheter og ikke kanskje helt nye nyheter
• November 2019

• Fyller ut kantene i et panorama med “content aware fill”
• Multi batch export – du kan exportere et bilde med i flere versjoner, ved bare å trykke en gang på export
• Du kan legge farger på mapper og collections

• Juni 2020
• Lokal justering av Hue(via maskering)
• Preset som kan være “bevist” på hvilken iso det i filen
• En ny Crop overlay 2x2 Grid

• Oktober 2020
• Split toning er borte og Color Grading er kommet i stedet
• Forbedret zoom i både “library” og “develop”

• Juni 2021 
• kom super resolution – rask demo

• Oktober 2021 
• kom den nye maskinering, som vi skal se på til slutt i dag
• Forbedret metadatabehandling, ikke tid å se på i dag
• Mer effektiv database som tar mindre plass, og forbedring på xmp-skriving

• juni/august 2022
• Om du bruker preset, så kan du nå redusere påvirkningen til et preset. 
• Maskering blir smartere med AI, slik at man kan bruke Select sky på flere bilder automatisk.
• Forbedringer på maskeringsfunksjonen
• Norsk språk tilgjengelig, men ikke bruk det. Du vil slite med å finne ting ved hjelpe av google, om du står fast. (gjelder både PS og LRC)

https://helpx.adobe.com/lightroom-classic/help/whats-new/2020.html
https://helpx.adobe.com/lightroom-classic/help/whats-new/2020-3.html
https://helpx.adobe.com/lightroom-classic/help/whats-new/2021.html
https://helpx.adobe.com/lightroom-classic/help/whats-new/2021-3.html
https://helpx.adobe.com/lightroom-classic/help/whats-new/2021-3.html
https://helpx.adobe.com/lightroom-classic/help/whats-new/2022.html
https://helpx.adobe.com/lightroom-classic/help/whats-new.html


Maskering i LR Classic

• For hvert år, så blir metodene bedre, men det betyr ofte at det ikke 
blir enklere, så her kommer en demo.



Linker – noen har jeg brukt til presentasjonen

Intersect masking
Powerful & Precise Masking
Hvordan bruke LUT i LR
Color grading(det som før het Split Tone)

https://www.youtube.com/watch?v=lRXfzTrIBD0&list=PLelEj4y19l4IoLSydqLgXlnNZFzs0KyOx&ab_channel=GlynDewis
https://youtu.be/asDvkAEZmLY
https://www.youtube.com/watch?v=lDoqQyt9YrA&ab_channel=RunNGun
https://youtu.be/FwlSfetKBwk

