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Printing



"Det har aldri vært tatt så mange bilder som nå,  
men det har aldri vært så "lite" bilder tilgjengelig" 

fotograf Arne Knutsen



Det dette handler om er å få fram utrykket  
slik du ønsker det. 

Sort hvitt- som fargebilder, 
på godt kunstfotopapir.



Viktigst av alt er å gjøre dette enkelt. 
Så enkelt at Dere selv kan og vil printe ut. 

Da kan Dere si: 
«Jeg har gjort alt selv 

fra input, til bearbeiding til output»



Dagskurs sort hvitt 
fotograf Morten Løberg og Per Arnfinn Persen 

Program:
1. Hvorfor sorthvitt? 
2. En personlig tilnærming til sorthvitt. 
3. Valg av materialer. 
5. Hvilke motiver egner seg? 
4. Skjermkalibrering. 
6. Finn riktig papir. 
7. Utskrift. 
8. Praktisk arbeid og utskrift under veiledning 

Kurssted: Profil Data as, Oslo



Morten Løberg og Per Arnfinn Persen

« Vi er lidenskapelig opptatt av kvalitet og 
feelingen på godt fotopapir. Spesielt til dere 

unge fotografer som er oppfostret digitalt 
med bilder på skjerm, vær klar over at det 
finnes ingen erstatning for et godt fotografi 

enn på et fint fotopapir holdt i hånden..»



Arbeidsflyt



Arbeidsflyt

Input - Bearbeiding - Output 

Kamera - PS/LR - Skriver 



Kamera Photoshop
Lightroom

Skjerm

Grunnleggende digital arbeidsflyt

Arbeidsflyt

Epson



10 -40 mp 360 ppi
180 ppi

Canvas 720 dpi
FineArt Matt 1440 dpi
Luster 1440 - 2880 dpi

Barytt 2880 dpi

Skjerm

Photoshop
Lightroom

EpsonKamera

Grunnleggende digital arbeidsflyt

Arbeidsflyt 
piksler og oppløsning til Epson print



10 -40 mp 300 ppi
Canvas 600 dpi

FineArt Matt 1200 dpi
Luster 1200 - 2400 dpi

Barytt 2400 dpi

Skjerm

Photoshop
Lightroom

Epson P10000-20000
Canon - HP

Trykkmaskiner

Kamera

Grunnleggende digital arbeidsflyt

Arbeidsflyt 
piksler og oppløsning til Epson print



WYSIWYG

PhotoShop i
Adobe RGB

Opptak
i  Adobe RGB eller RAW

Utskrift på siste generasjon Epson 3800
og Luster/Barytt papir

resultat svært nært Adobe RGB

Ser bildet på
en Eizo ColorEdge skjerm
med Adobe RGB fargerom

WYSIWYG arbeidsflyt



Opptak i 12 -14-16 bit Epson fotoskrivere
bygd for 16 bits utskrift

Arbeidsflyt Bit 

Ser bildet på
Eizo ColorEdge
16 Bits skjermer

Lightroom 5
Photoshop CS6

Mirage 3

Grunnleggende digital arbeidsflyt



Fargeromsvolum

CIE 100 %
ProPhoto 92 %

Adobe RGB 52 %
sRGB 32 %
Laptop 16-20%

- arbeidsflyt i  WYSIWYG

- MS standard, bilder til web

- bildebehandling på laptop ?

- default fargerom i Lightroom

- synet vårt

Grunnleggende digital arbeidsflyt



110 - 120% sRGB
34%

Laptop-skjerm
15- 20%

Photoshop
Lightroom

Epson P10000-20000
Canon - HP

Trykkmaskiner

RAW opptak
Kamera

Grunnleggende digital arbeidsflyt

Arbeidsflyt med laptop

Blurb
15%



110 - 120% ProPhoto
92%

Eizo skjerm
63%

Photoshop
Lightroom

Epson P10000-20000
Canon - HP

Trykkmaskiner

RAW opptak
Kamera

Grunnleggende digital arbeidsflyt

Arbeidsflyt med laptop

Epson print
på Luster papir

35%



Fargeromsareal

Grunnleggende digital arbeidsflyt

ProPhoto
Adobe RGB
sRGB



Hvert opptak har et unikt fargerom

Foto: Per Arnfinn

Grunnleggende digital arbeidsflyt



Foto: Gunnar Strøm 
GS Foto

Bryllupsbilde

Rødt = Luster papir
Grønnt = Canvas

Grunnleggende digital arbeidsflyt



Skjermkalibrering



Dataskjerm vs papir

• Hvorfor det ikke blir likt: 

• skjermen ikke er kalibrert 

• skjermen har for høy lysstyrke 

• skjermen er kalibrert nøytralt til 6500 Kelvin



RGB, lysstyrke og levetid 

LYSSTYRKE

TID

GameOver



RGB, lysstyrke og levetid 
= hvor fort skal du bruke opp skjermen din

LYSSTYRKE

TID

GameOver

80 cd/m2

220 cd/m2



Ukalibrerte skjermer
skjerm 1 viser skjerm 2 viser

fil på harddisk 1 fil på harddisk 2

harddisk harddisk



Kalibrering
• handler om å lage et nøytralt utgangspunkt  eller at 

man får et forutsigbart resultat             

leverer for kaldt nøytralt

etter kalibreringskjerm



Alle skjermer må rekalibreres 
minst en gang pr mnd

LYSSTYRKE

TID

GameOver

80 cd/m2

220 cd/m2

Kalibrering resetter skjermen



Kalibrering av skjerm

• Ingen dataskjerm viser riktige farger 

• Ta en test og sett flere skjermer vsa hverandre 

• Ta opp det samme bildet 

• Skjermene er ulike med filen er den samme



En ukalibrert skjerm

• En ukalibrert skjerm er som regel årsaken til at 
fargene blir feil på print, trykk eller web 

• Feil farger fører ofte til store ekstra kostnader



Lag og bruk minimum                             
to skjerm-profiler

1. For web                                                                 
6500 Kelvin, Luminans 120 cd/m2, Gamma 2.2 

2. For print / trykk                                                         
5000 Kelvin, Luminans 80 cd/m2, Gamma 2.2       
- skjermen blir gulere og mørkere                         
- stemmer mer overens med det vi ser på papir



Tips selvkalibrering på Eizo

1. Sett rekalibring i Color Navigator 6 til kl. 02.00 
første dag hver mnd (fordi da er det mørkt i 
rommet) 

2. For manuell kalibrering på dagtid -dekk til den 
innebygde kalibrator med et mørkt håndkle 
(tåler ikke sidelys)



Rendering Intent

Absolute 
Colorimetric

Relative
Colorimetric Perceptuel Saturation

Grafikk 
- fargene klippes utfra 

papirets fargerom
- beholder hvitpunkt

Bilder
- brukes på 

bryllupsbilder bilder 
med store hvite flater
- kan gi «trappetrinn» i 

fargeoverganger

Bilder 
- brukes på naturbilder

og fargeoverganger
kan gi fargestikk i hvite 

partier

Grafikk 
- fargene komprimeres
- får med seg mettede 

farger
- flytter hvitpunkt
gir fargestikk i lyse 

partier

Grunnleggende digital arbeidsflyt

Grafikk Bilder Bilder Grafikk





Hvordan lage en egen profil 
på 5000 Kelvin og 80 cd/m2













Demo skjerm kalibrering

1. Vi lager to profiler 

2. Vise forskjellen mellom profilene og hvor mye 
gulere skjermen blir med profilen for print



Før kalibrering

• NB! 

• Sett skjermen på maks lysstyrke



Utskrift



Utskrift
• Photoshop 

• Lightroom - Print Module og direkte fra Develop 

• Mirage 

• Epson Print Layout                                                        
- nytt print-program, gratis, et must for sort hvitt 

• Drag & Drop - direkte fra skrivebord 

• Epson Advanced Black & White, printer-driver



Huskeliste printing

1. Ha kalibrert skjerm, lysstyrke 80 cd/m2, 5000-5500 Kelvin (for internett bruk 6500 Klevin og 120 cd/m2) 

2. Slå på Proofing (PS, LR, Mirage, Epson Print Layout) 

3. Sjekk PhotoShop Color Settings / Fargeinnstillinger og at bildefilen er tagget med Adobe RGB eller 
ProPhoto 

4. Bruk en god standard papirprofil (fabrikkprofil) eller egen, kalibrert-profil, og ha den inn i riktig mappe 

5. Still inn MediaType riktig (viktig på 3.parts papir) 

6. Sjekk at Black Point Compensation (ha den alltid på) 

7. Dempet lys i rommet (avis-testen) + lampe over skriveren 

8. Relative Col. på bilder med nøytral hvitt, Perceptual på fargeoverganger 

9. Sort hvitt print, vi anbefaler Epson Print Layout 

10. Ta en god spasertur (dersom du ikke får til printngen)



WYSIWYG = 
Kalibrert skjerm + proofing 

1. Kalibrert skjerm: 80 cd m2 og ca 5000 Kelvin 

2. Proofing: Valgt papirprofil (i PS, LR, Mirage) 

3. Dempet lys i rommet (avis testen) 

4. Lampe / godt lys som slås på for betrakting av 
utskrift



Proofing
• Handler om å få skjerm og utskrift mest mulig like 

• Skjermen endrer karakter og lik slik papiret er 

• Skjermen etterlikner sort-nivå og fargemetning på 
papiret, dvs ICC-profilen 

• Dypere sort og mer fargemetning på Barytt papir 

• Blassere / mindre fargemetnig på matte papirer



Proofing                            

• Photoshop, Lightroom og Mirage har støtte for 
Proofing «prøvetrykk på skjerm»



Proofing Photoshop                           



Color Settings i Photoshop                           
Svært mange brukere har feil «mottaks-innstillinger» i PS !



Proofing Lightroom                            



Proofing Mirage                           



Riktig bruk av

• ICC-profiler 

• MediaType 

• BlackPoint Compensation 

• Relative Colorimetric vs Perceptual



ICC-profil
• ICC-profil setter grensene for fargemetning, pluss 

sortnivå og høylys - utfra en profilering med X-Rite

Adobe RGB fargerom 
vs 

Moab Juniper Baryta Epson P800



ICC-profil inn i riktig mappe
• Last ned f.eks fra moabpaper.com (eller lag en 

ICC-profil) 

• På Mac                                                                      
Gå - alt - Bibliotek - ColorSync - Profiles 

• På PC                                                                             
Høyreklikk på profilen, eller                                               
System32 - Color - Profiles 

• Ta omstart på Adobe

http://moabpaper.com


Media Type

• Gir beskjed til skriveren på 

• blekkmengde 

• papirtykkelse  

• PlatenGap



Black Point Compensation

• Viktig å huske på å slå på ved utskrift fra                            
Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Epson 
Print Layout 

• Hvis ikke så gror skyggene igjen 

• Automatisk innbakt i Lightroom og Mirage



Black Point Compensation
• Flytter bildefilens dypeste sortpunkt til å starte 

på printer-papir-profilens maks sortpunk



Perceptual vs Relative Colorimetric

+ Bruk Relative på bilder med nøytral hvitt, f.eks 
brudekjole, hvit skjorte, hvit vegg 

+ Bruk Perceptual på saturerte / fargerike bilder, 
og bilder som ikke har nøytral hvitt 

- Perceptual kan gi fargestikk i hvite partier 

- Relative kan gi «trappetrinn» på 
fargeoverganger



Epson Advanced Black & White

• Adv. B&W lager bedre s/h utskrifter vs utskrifter 
med ICC-profil 

• Går dypere sort vs utskrifter med ICC-profil 

• Mulighet for å legge inn egen «fingeravtrykk», 
for gjenkjennelighet / tonalitet i utskrifene



Epson Advanced Black & White

• Muligens litt tungvint å finne den i printerdriveren 
i Photoshop og Lightroom 

• Kalibrert skjerm virker ikke 

• demo



Sort hvitt utskrift fra Photoshop
Color Settings MÅ være riktig innstillt i PS



Utskrift fra Photoshop



Utskrift fra Photoshop
Slå på Epson fargekontroller



Utskrift fra Photoshop
Konverter bildet til Gray Gamma 1.8 eller 2.2



Utskrift fra Photoshop
Velg Advanced Black & White



Utskrift fra Photoshop
Advanced Black & White 

Velg tone 
Velg fargehjul



Epson Print Layout
• Gratis program fra Epson 

• Fungerer på de fleste Epson skrivere                     
- PS! på en eldre Epson skriver er knepet å ha driveren installert først 

• Drag & Drop utskrift fra skrivebord 

• Plug-in til Photoshop og Lightroom 

• Gir WYSIWYG med kalibrert skjerm



Epson Print Layout



Drag & Drop utskrift med 
Epson Print Layout

• JPEG, Tiff og PSD filer 

• demo



Best på sort hvitt

Kalibrert skjerm = WYSIWYG



Arkivere egne maler



Utskrift fra Photoshop via 
Epson Print Layout



Utskrift fra Photoshop via 
Epson Print Layout



Utskrift fra Photoshop

• kan sende flere PS filer samtidig til EPL 

• demo



Utskrift fra Lightroom

• NYHET!                                                                     
Skriv ut fra Lightroom Devlop Module - anbefales 

• Skriv ut korrigerte RAW filer, TIFF- eller JPEG filer           

• Slå på Softproofing og få helt korrekt visning,       
og juster i Develop før utskrift 

• demo



Utskrift fra Lightroom



Utskrift fra Lightroom Develop 
via Epson Print Layout



Utskrift fra Lightroom Develop 
via Epson Print Layout







Epson Print Layout 
nedlastning

• Google på Epson Print Layout 

• last den ned



Epson Print Layout  
erstatter ikke Mirage

• Mirage er best på:                                     

• Produktivitet og for de med store volumer 

• Papirsparing og plassere flere bilder automatisk på 
ett ark 

• Beregne lengden på arket automatisk 

• Skrive ut på Phototex fototapet, over flere ark-lengder 
f.eks 4m x 2,4m



Om fotopapir
• Luster, SemiGloss, Glossy, Semimatt 

• Matt fotopapir 

• Canvas / lerret 

• Kunstfoto / FineArt - bomull 

• Kunstfoto / FineArt - barytt 

• Spesialpapir - sølv, Japansk rispapir



Luster - semigloss
• Epson Premium Luster 260 

• Epson Premium Glossy 250 

• Epson Premium Semigloss 250 

• Epson Premium Semimatt 250 

• Moab Exhibition Luster 300 

• Moab Slickrock Metallic Luster 260



Luster - semigloss

• plastpapir 

• kan masseprodusere bilder, slitesterk  

• stort fargerom, dyp sortnivå 

• gir gjenskinn / refleks 

• regnbueeffekter i «ozon-hull»



Matt fotopapir

• rimelig fotopapir 

• hard overflate, kan masseproduseres 

• inneholder tre og lim, vil gulnes 

• brukes med Matte Black 

• ingen gjenskinn / ingen refleks



Matt fotopapir

• Epson Archival Matte 

• Epson Enhanced Matte, sugd ut ligning 

• Epson Doubleweight Matte 

• Moab Lasal Matte 



Canvas / lerret

• Svært populært 

• Spenne bilder rundt blindramme 

• Ofte store print 

• Bør lakkeres 

• Lavest utskriftskvalitet og holdbarhet



FineArt bomull
• bomullspapir, lang holdbarhet 

• brukes med Matte Black 

• ingen refleks / gjenskinn 

• Natural og Bright 

• en og tosidig 

• bruk på dine beste bilder



FineArt bomull

• Epson HotPress Natural / Bright 

• Epson ColdPress Natural / Bright 

• Epson Velvet FineArt 

• Moab Entrada Natural 190 / 300 

• Moab Entrada Bright 190 / 300



FineArt barytt
• syre og lignigngsfritt papir med barytt-lag 

• enkelte merker med ekte Baryta layer 

• gir størst fargerom 

• gir dypest sortnivå 

• brukes med PhotoBlack 

• minimalt til noe gjenskinn / refleks



FineArt barytt

• Epson Traditional Photopaper 

• Moab Juniper Baryta



Praktisk arbeid

• Utskrift under veiledning 

• Skrive ut deres bilder



PRODUKTER OG 
LØSNINGER



Epson SureColor P800
Vår mest populære skriver 

10x15 cm, 13x18 cm, A4, A3, A3+, A2 og 17x25»



Epson SureColor P800
Kan leveres med rulladapter 

for bruk av standard 16 og 17 tommers ruller á 30m 
eller Canvas / lerret ruller



Epson SureColor P800
9 tanker á 80 ml 

50% billigere i drift enn en A4 skriver



Eizo ColorEdge CS2420
Vår mest populære skjerm for foto 

Hardwarekalibrert, DUE Cal, Adobe RGB, Color Navigator 6



Bundle pakke 
Epson P800 skriver, inkl. Moab Chinle DigitalBook 12x13 tommer 

inkl. 2 timers kurs i Oslo 



X-Rite Color Checker Passport

• Nøytralt gråkort 

• Fargekort 

• Software for Lightroom, 
Photoshop



X-Rite ColorChecker Passport Video

• NYHET 

• Farge og gråkort for video



X-Rite ColorMunki Display

• Skjerm 

• Prosjektor 

• LCD TV 

• Svært brukervennlig software 

• Ikke kompatibel med Eizo 
ColorEdge skjermer 

• Kompatibel med pro TV 
kalibrering, Callman software



X-Rite i1 Display Pro

• Skjerm 

• Prosjektor 

• LCD TV 

• Mere valg i software 

• Kompatibel med Eizo 
ColorEdge skjermer 

• Kompatibel med pro TV 
kalibrering, Callman software



X-Rite ColorMunki Photo

• Skjerm 

• Prosjektor 

• LCD TV 

• Samme CM software 

• Kompatibel med Eizo ColorEdge 
skjermer 

• Kan kjøre enkel skriver kalibrering 

• Kan måle spot farger 

• Kompatibel med pro TV kalibrering, 
Callman software



X-Rite i1 Photo Pro 2

• Skjerm 

• Prosjektor 

• LCD TV 

• profesjonell software 

• Kompatibel med Eizo ColorEdge skjermer 

• profesjonell skriver kalibrering 

• Måler spot farger 

• Skanner kalibrering 

• Software oppgradering til CMYK 

• Kompatibel med pro TV kalibrering, 
Callman software


