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LibreOffice er en programpakke indeholdende applikationer
til at lave tekstbehandling, regneark, præsentationer,

vektortegninger og databaser.
LibreOffice er en 100% gratis programpakke, som frit må

anvendes af alle – private, som i erhvervs øjemed.
LibreOffice er såkaldt OpenSource, hvilket vil sige at alle har

adgang til selve kildekoden bag programmet. I praksis
betyder det hurtigere fejlretning og mulighed for selv at

ændre kode til specielle formål.

Om denne introduktion
I denne vejledning vil jeg lave en kort introduktion af de fire hovedprogrammer i pakken, nemlig 
tekstbehandling, regneark, præsentation og tegning. Mit håb med denne vejledning er at vise dig 
som bruger, hvor stor ligheden er mellem LibreOffice og Microsoft Office i funktionalitet – og ikke 
mindst, hvor stærkt programmet er.

Hvorfor betale for en programpakke, når du kan få de samme funktionaliteter ganske gratis?

LibreOffice versus Microsoft Office (MSO)
Den største forskel på de to programpakker er prisen. Dermed ikke sagt LibreOffice er en komplet 
kopi af MSO. Tilmed kan LibreOffice åbne og gemme i Microsoft Office formater. 

I kontorpakkerne handler det meget om kompetencer – og at kunne flytte disse. Der er utrolig 
mange funktioner der altid er ens, uanset om du bruger LibreOffice eller Microsoft Office. Tænk 
f.eks. på disse funktioner:

På samme måde med de fleste menu funktioner. LibreOffice er altså ikke nogen helt ny verden – 
blot et bud på en stærk og gratis kontorpakke.

Hjælp!!!
Programpakken indeholder en stor sektion med hjælp. Den er på dansk, som resten af programmet, 
og jeg opfordrer dig til at gøre brug af den. Hjælpefunktionen kan
være med til at løse såvel store, som små problemer i det daglige.
Vælg menuen Hjælp eller tryk på funktionstast F1.



Hent programmet
Du kan hente programpakken ved at trykke på den grønne cirkel. Bemærk at
pakken består af to dele: Hovedprogrammet og den danske hjælpe-funktion.

Du behøver ikke lede efter den danske version – den kommer helt automatisk.
Trykker du på den øverste grønne knap på siden, får du 32-bit versionen. 

Ønsker du 64-bit versionen, skal du klikke på teksten nedenunder. Dermed
omstilles både hovedprogram og hjælpefunktion til 64-bit versionen.

Som du måske bemærker, kan LibreOffice fungerer både med Windows computere, Mac computere
og computere, der anvender Linux. Det gør pakken meget fleksibel, da det standardformat 
LibreOffice gemmer i, kan læses af alle computersystemer LibreOffice understøtter. 

Hent hovedprogrammet og den tilhørende hjælp. Begge dele gemmes normalt i mappen 
Overførsler og installeres direkte der fra. Først installeres hovedprogrammet, siden 
hjælpeprogrammet.

Vær opmærksom på programpakken er stor. Det kan derfor tage lidt tid at hente og installere 
pakken.

Filformater
Jeg anbefaler du anvender LibreOffice egne filformater og ikke konsekvent gemmer i andre 
formater, f.eks. Microsoft Office format. 

En hver oversættelse mellem programpakker er en konvertering og du kan i sjældne tilfælde opleve 
konverteringen ikke er forløbet korrekt. Vælg derfor altid at gemme i LibreOffice eget format, og 
gem derefter i det filformat, du ønsker at konvertere til. Det sikrer du altid har originalen i det 
tilfælde noget skulle mislykkes.

PDF i LibreOffice
LibreOffice kan gemme i formatet PDF (Portable Document Format) med blot ét tryk. Fordelen ved
PDF er, at det kan læses af alle computersystemer. Det eneste krav er blot der er installeret en PDF-
læser. 

https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/


Åbn/Gem
Når du åbner et dokument i LibreOffice, kan det ske på flere måder. Du kan f.eks. vælge punktet 
Åbn fil i venstre menu, eller vælge et af de sidst gemte dokumenter.

Har du dokumenter, der ikke længere skal vises som senest åbnet, kan du føre markøren op på 
dokumentet og trykke på det fremkomne kryds. Dermed fjernes det fra oversigten.

Tekstbehandlingsprogrammet Writer
Writer er navnet på tekstbehandlingsprogrammet i LibreOffice. Ud over de sædvanlige funktioner i 
et tekstbehandlingsprogram (stavekontrol, synonymordbog, orddeling mv.), indeholder Writer også 
meget avancerede funktioner til layout, database integration og mange andre funktioner.



Ovenstående billede viser Writers opstartsvindue efter standardinstallation. Alle menuer kan 
tilpasses efter behov og ekstra værktøjslinjer kan indsættes eller fjernes, hvis der er behov. 

Titellinjen er placeret øverst i Writers vindue. Den viser det nuværende dokuments titel. Har 
dokumentet endnu ikke været gemt, vil der stå Unavngivet 1 (eller 2, 3 – afhængig af, hvor mange 
ikke-gemte dokumenter der er åben). Når dokumentet gemmes første gang, skifter titlen til navnet 
det blev gemt under.

Menulinjen er anbragt umiddelbart under Titellinjen. Når du klikker på et af menupunkterne, vil 
undermenuer fremkomme. Undermenuer kan igen indeholde andre undermenuer.

Menubjælker er anbragt under Menulinjen. Menubjælker inddeles i Værktøjs- og Formaterings-
bånd. Værktøjsbjælkerne er gennemgående for hele LibreOffice pakken og indeholder de mest 
benyttede funktioner.

Linealen viser, hvor et punkt i dokumentet anbringes. Samtidig angiver linealen tabulatorstop og 
margener. Der er mulighed for sidelineal kan aktiveres, men vil ikke som standard være vist.

Sidepanel er anbragt i Writers højre side. Her er der forud indsat funktioner, der oftest anvendes, 
men det er naturligvis muligt at tilpasse indholdet i Sidepanel. Hvis du finder det er i vejen, kan det 
helt kobles fra.

Statusbar er anbragt nederst i vinduet i Writer. Den indeholder oplysninger om det aktive dokument 
og er en praktisk måde at ændre på visse funktioner. Statusbaren kan skjules, hvis du ønsker.

Aktuel side/antal sider viser sidenummeret, hvor markøren er aktiv. Er det et dokument med flere 
sider, vises tillige det totale antal sider.

Ord- og tegntæller viser antallet af ord, gældende for hele dokumentet. Tegntælleren inkluderer 
antal tegn i ord (bogstaver), mellemrum og anvendte symboler. Klikker du på tælleren kommer en 
boks frem med alle oplysninger.

Typografivalg viser den aktuelle sides typografi. Ønsker du at ændre denne, kan du klikke og 
eksempelvis ændre sidestørrelsen.

Sprogvalg viser det aktuelle sprog. Du kan klikke og vælge at benytte andet sprog til indtastning, 
hvilket også ændrer stavekontrollen.

Indsættelsestilstand skifter med et klik mellem indsæt eller overskriv. Hvis feltet er tomt, indsætter
du tekst. Står der i feltet Overskriv, overskrives en eksisterende tekst.

Standardmarkering gør det muligt at ændre markeringstype fra standard til udvidet. Med et klik 
på funktionen, kan du ændre tilstanden og holdes markøren hen over, vises aktuel tilstand.



Dokumentændring viser om der er sket ændringer i dokumentet. Dobbeltklik på funktionen og 
ændringerne gemmes. Ændringer vises med en lille rød stjerne, der straks forsvinder når 
dokumentet gemmes. Straks du redigerer eller skriver igen, vil stjernen atter vise sig.

Digital signatur viser, hvis dokumentet er digital signeret med en digital signatur. Er dokumentet 
ikke signeret, vil feltet være tomt. Digital signatur er en krypteret underskrift, der kræver 
modtageren har en ”nøgle” for at kunne læse dokumentet.

Flersidet visning gør det muligt at skifte mellem enkeltside- eller dobbeltside visning. Der et også 
mulighed for at få vist i ”bogformat”. Du kan naturligvis redigere dokumentet, uanset tilstand du 
har valgt. Standard visning er 1 side.

Zoom (%) gør det muligt at zoome ind eller ud på siden ved at trække i skyderen. Til højre for 
funktionen kan du se, hvor mange procent siden er ændret med.

Beskyttelse af dokument
Du kan beskytte et dokument på to måder: Læse-
og skrivebeskyttelse. I menulinjen vælges Gem 
som …, og i det fremkomne billede vælges 
haspe i Gem med adgangskode. 

Vælg efterfølgende navnet på dokumentet du 
ønsker at gemme og klik på knappen Gem. En 
boks vil du komme frem, hvor du skriver det 
kodeord du ønsker at bruge. Kodeordet skal 

bekræftes. Årsagen til du skal bekræfte det indtastede kodeord er, at sikre det er korrekt indtastet. 

Ved at klikke på knappen Flere indstillinger, kan du vælge at skrivebeskytte dokumentet. Også her 
skal du bekræfte. Begge beskyttelsesformer kan vælges uafhængig af hinanden.

Vigtigt!   Writer anvender stærk kryptering. Glemmer du kodeorden, vil det være umuligt at åbne!  

Writer giver mulighed for at opsætte og redigere dokumenter og dermed give et professionelt 
layout. Om du ønsker brochurer, bogformater, stående eller liggende sider med eller uden spalter, 
klarer Writer det. 

De enkelte ikoner i værktøjslinjen vil ikke blive gennemgået. Hold i stedet musen hen over de 
enkelte ikoner, og en lille forklaring vil komme frem. Værktøjslinjens ikoner er genveje til de mest 
anvendte funktioner. Ønsker du udvidet funktionen for et bestemt ikon, finder du rigelig af 
udvidelsesmuligheder ved at benytte menulinjen. 

Huske også at benytte muligheden for hjælp, der giver uddybende forklaringer på løsninger til en 
givet funktion.



Ovenstående billede er et eksempel på anvendelsen af Writer. Her er H. C. Andersens eventyr 
skrevet ind ved anvendelse af spalter, indsættelse af billede og brug af uncial.

Regnearket Calc



LibreOffice Calc er regnearket i kontorpakken. I princippet er et regneark et stort stykke kvadreret 
papir. For at de enkelte ”firkanter” kan indgå i beregninger af andre ”firkanter”, skal de alle have en 
unik adresse.

For at Calc kan styre de enkelte ”firkanter” i store regnearksmodeller, arbejder programmet i 
princippet i tre dimensioner, hvoraf de enkelte regneark er opbygget som tabeller i to dimensioner. 
Disse to dimensioner kaldes henholdsvis rækker (vandret) og kolonner (lodret). Kolonner angives 
altid med bogstaver, mens rækker altid navngives med tal.

Calc opfylder standarden for gængse regneark og kan derfor indlæse, redigere og gemme i de mest 
populære formater, f.eks. Microsoft Office Excel. Værktøjslinjen er i store træk den samme, som er 
gældende for Writer og vil derfor ikke bliver gennemgået yderligere.

Har du tidligere arbejdet med Microsoft Excel, vil du hurtig blive dus med brugen af Calc.

Ovenstående billede viser et eksempel på anvendelsen af regneark, her i form af et privatbudget. 
Mange andre, og langt mere sofistikerede regnearksmodeller er mulige, f.eks. statistiske 
beregninger.

Databaseprogrammet Base
En database er en organiseret samling af data. En telefonbog er derfor også en database, om end den
er i bogform. 

I en telefonbog kan findes oplysninger om titel, fornavn, mellemnavn, efternavn, adresse, 
postnummer og by, samt telefonnummer. 

En telefonbog er dog upraktisk at håndtere data fra. Det kræver der bladres grundigt, hvis du ikke 
kender personens fulde navn, men måske kun adressen. En elektronisk database gør det derimod 
muligt at opstille søgekriterier, som indkredser mulige personer ud fra samme ovennævnte kriterier. 

I en telefonbog vil du typisk finde samtlige persondata skrevet i én linje. Hvis du skal finde Karl 
Ejnar Larsen, Vekselgyden 56, 9876 Utopia med telefonnummer 999999, skal du som minimum 
kende personens fornavn og efternavn. Hvis ikke, kan en søgning efter personen tage dage.

I en elektronisk database vil selvsamme person bliver opdelt i enkeltdata. Her er hvert enkelt felt 
specificeret ud, hvilket gør det muligt at søge alene på fornavn og eksempelvis gade/vej nummer.



Karl Ejnar Larsen Vekselgyden 56 9876 Utopia 999999
For at få fuld udbytte af Base, kræves installation af Java. Base vil fungere uden installation af Java,
men vil indskrænke muligheden for at samkøre flere databaser i en.

Base er udstyret med en hjælpe guide og med foruddefinerede modeller, der kan kobles enkeltvis til 
en samlet database. 

Opretter du en database af venner, familie eller personer uden for din omgangskreds, er det kun 
tilladt at databasen indeholder samme oplysninger, der findes i en telefonbog. Oplysninger om 
sygdom, cpr-nummer og andre private oplysninger er ikke tilladt ifølge datalovgivningen.

For at få flere oplysninger om opbygning og brug af Base, henvises til LibreOffice hjemmeside, 
hvor en omfattende manual (engelsk) er til rådighed. Manualen er på ca. 500 sider.

Tegneprogrammet Draw
Draw er LibreOffice tegneprogram. Draw tilbyder 
en lang række stærke værktøjer, som gør dig i stand
til at skabe mange typer af grafik.

Programmet er vektorbaseret, hvilket vil sige at 
tegningen gemmes som vektorer, frem for en 
samling af pixels. Vektorgrafik er lettere at gemme 
og kan hurtigt skaleres uden tab af kvalitet. Til 
gengæld er vektorgrafik ikke egnet til fotografisk 
gengivelse eller redigering. 

Draw er, som de øvrige programmer i LibreOffice, 
fuld integreret og det gør det meget let at anvende 
tegninger i de øvrige komponenter. Det er blot at 
kopiere tegningen ind i det dokument, du ønsker 
skal indeholde tegningen. 

Selv om Draw aldrig har været tænkt som en 
konkurrent til egentlige tegneprogrammer, har det 
vist sig, at funktionaliteten sagtens kan måle sig 
med professionelle  vektorgrafiske værktøjer.



Tegneprogrammet kan håndtere flere lag, magnetisk gitter, linealer, forbindelser til organisations-
diagrammer, flowcharts, 3D funktioner, typografier og Beizerkurver – blot for at nævne nogen af 
mulighederne. 

Flere oplysninger om LibreOffice
Har du ønske om at fordybe dig i mulighederne LibreOffice stiller til rådighed, henvises til de 
engelske manualer, der kan hentes ved at trykke på bøgerne … 

http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/
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