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Du kan få dit billede i REJSER-sektionen.
Tag det i INSTAGRAM med: 
#politiken_rejser

Barrio Historico, det historiske distrikt i Colonia del
Sacramento, Uruguay. Foto: Bente Hoffmann
@bentehoffmann

Lille pige med et fascinerede stærkt udtryk på et
marked i Mandalay, Myanmar. 
Foto: Charlotte Kristensen @char_kristensen

En lille perle i Phuket Town, hvor vi spiste aftens-
mad. Autentisk og charmerende gammeldags. 
Foto: Britta Lynge @brittalynge

Marked i Douz i det sydlige Tunesien på grænsen
til Sahara. Foto: Max Lyngby @fax_lyngby

D u tager et billede med din smart-
phone, og i samme sekund kan
det ligge på din kærestes telefon.

Eller på telefonen hos dine venner. 
Det er muligt med en ny dansk app,

GroupCam, som løser et formentlig
hyppigt problem: at man lover at dele
billeder fra en ferietur eller en familie-
tur, men man får det bare aldrig gjort. 

Med appen GroupCam kan man op-
rette en gruppe af venner eller bekend-
te, som man vil dele billeder med, og så
får alle del i billederne, uden at det er
nødvendigt at rykke for dem. Appen er
skabt af Kasper K. Larsen (26) og Poul
Carmes (27). 

For at få billeddelingen til at fungere
skal man gøre følgende: Hente appen,
som indtil videre kun videre findes til
Apple-produkter, men en Android-ver-
sion er på trapperne. 

»Inde i appen opretter du et kamera,
og hvis vi skal på skiferie, kan du kalde
det ’Val Thorens’. Du sender en invita-
tion til mig, den accepterer jeg, og når
du og jeg fremover tager billeder via
GroupCam-appen, havner vores bille-
der i vores delte kamera i appen. Derfor
ser vi allerede under ferien alle de bille-
der og videoer, vi har taget, og vi skal
derfor ikke efter ferien minde hinan-
den om at få delt billederne«. 

Risikerer man ikke at dele billeder, som
ens kæreste ikke skulle se? 

»Det spørgsmål har vi fået mange
gange. Men du skal trykke på Group-
Cam-appen, for at billederne havner i
det delte kamera. Hvis du tager billeder
med telefonens normale kamerafunk-
tion, har du dem stadig for dig selv, og
de bliver ikke delt med nogen«, siger
Kasper K. Larsen.

Han fortæller, at ideen til appen op-
stod i forbindelse med en ferietur til
karnevalet i Rio i Brasilien. Han var af
sted sammen med sin makker, Poul
Carmes, de tog masser af billeder, som
de aftalte at dele med hinanden, men
det skete ikke rigtig. 
allan.graubaek@pol.dk

ALLAN GRAUBÆK

Danske iværksættere skaber
en app, der kan løse fotopro-
blemer efter ferieturen. 

App deler fotos
med lynets hast

DELING. Der bliver tit taget masser af fotos på ferien. En ny app gør det lettere at få
dem delt til vennerne. Foto: Thomas Borberg

Næste vinter vil TUI, tidligere Star Tour, være klar til
at sende chartergæster til Vietnam. Bureauet anfø-
rer, at den rejse normalt kun er mulig med rutefly
med skift undervejs. TUI vil flyve direkte til øen Phu
Quoc, der ligger ud for Vietnams sydspids. TUI næv-
ner tre grunde til at besøge Vietnam: gæstfriheden,
den fantastiske mad og palmedækkede strande. algr

Chartertur til Vietnam

Fra denne weekend kører der tog hele natten på Pic-
cadilly Line i Londons undergrundsbane. Night Tu-
be kører fredag og lørdag nat og er allerede indført
på Victoria og Jubilee og det meste af Central Line.
Der kører også flere natbusser til og fra under-
grundsstationerne for at dække den ekstra trafik
om natten, meddeler Transport for London. algr

London udvider Night Tube

5
minusgrader er der i værelserne i det
svenske Ice Hotel i Jukkasjärvi, der netop
har åbnet for sæsonen. Som noget nyt vil
en del af hotellet være åbent året rundt.
Hidtil er det bygget op fra grunden hver

vinter. Om sommeren skal der bruges solenergi til at
køle isblokkene, så de kan blive stående hele året. 20
værelser kan bookes hele året. 

San Francisco får selvkørende Uber-biler
NYSKABENDE.
»Se, uden hæn-
der«. Kørselstjene-
sten Uber har
sendt tre selvkø-
rende biler på 
gaden i San Fran-
cisco. Der sidder
en Uber-person
bag rattet, men
han skal kun gribe
ind, hvis bilen
kommer på afveje,
skriver New York
Times. Passage-
rerne får varsel
om, at der kommer
en selvkørende bil,
og man kan afvise
den og vælge en
normal bil.
allan.graubaek@pol.dkFoto: Eric Risberg/AP
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Pas godt på dine ejende-
le, hvis du benytter dig
af stationen på Alexan-
derplatz i Berlin. Den
indtager nemlig en før-
steplads, når det gælder
lommetyverier på tog-
stationer i Berlin. Det
skriver avisen BZ i Ber-
lin. Det er Berlins politi,
der har udarbejdet en
liste over de mest tyveri-
plagede stationer. Kon-
klusionen lyder, at der
er flest tyverier på de ste-
der, hvor der er flest turi-
ster. 

Alexanderplatz har
også andre problemer
med forskellige former
for kriminalitet. 

Nr. 2 på listen er ho-
vedbanegården, og nr. 3
er station Gesundbrun-
nen, der ligger nord for
Berlins centrum.

På følgende pladser
kommer Friedrichstras-
se, Kottbusser Tor, Pots-
damer Platz, Messe
Nord/ICC, Frankfurter
Allee, Warschauer Stras-
se og Osloer Strasse.

Politiet har optalt an-
tallet af lommetyverier i
november. Politiet i Ber-
lin råder til forsigtighed
på steder, hvor der er
mange rejsende eller
mange mennesker i fest-
humør. 
allan.graubaek@pol.dk

Alexanderplatz’ station
mest tyveriplaget i Berlin


