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2.1  Jpeg eller raw? 
Spørger man de professionelle fotografer, 
er der delte holdninger til, om man skal be-
nytte formatet raw eller jpeg. En raw-fil er 
det ukomprimerede billede, hvor alle billed-
data er bevaret rå – heraf navnet. Raw kal-
des også populært for det digitale negativ, 
da det netop gemmes uden nogen former 
for billedbehandling i kameraet. Men faktisk 
er mulighederne med raw-filen langt flere, 
end de var med et analogt negativ. Først og 
fremmest er en raw-fil stort set upåvirket af 
de indstillinger, man foretog i sit kamera, da 
man tog billedet. På den vis kan man bag-
efter ændre både hvidbalance samt justere 
kontrast, lys- og farveforhold, inden bil-
ledet åbnes i et billedbehandlingsprogram. 
Disse justeringer sker alle sammen i raw-
konverteringen, som er et særligt program, 
der enten følger med kameraet, eller som 
indgår i et billedbehandlingsprogram som 
fx Photoshop CS4 samt Photoshop Elements 
7 som et såkaldt plug-in. Et af de bedste 
raw-konverteringsprogrammer på marke-
det hedder Capture One. Med det får man 
et lynhurtigt arbejdsflow og et væld af ef-
fektive justeringsmuligheder. De justeringer 
man laver i raw-konverteringen, går ikke 
ud over billedkvaliteten, hvilket er en stor 
fordel i forhold til formatet jpeg, der mister 
kvalitet, hver gang man foretager ændringer 
i jpeg-filen. En raw-fil fylder op til fire gange 
mere end en jpeg-fil, så det kræver altså en 
del mere plads både på hukommelseskortet 
og på computerens harddisk at skyde i raw. 
Det tager også en del længere tid at arbejde 
med raw-filer, da man er nødt til at hente 
ét billede ad gangen ind i raw-konverterte-
ringsprogrammet. 

Både raw og jpeg
Alle spejlreflekskameraer – men desværre 
kun endnu meget få kompaktkameraer – til-
lader, at man kan optage det samme billede 
i både raw og jpeg på samme tid. Dette er 
ellers en stor fordel, da man bagefter lyn-
hurtigt kan gennemse sine jpeg-billeder på 
computeren, udvælge dem man vil arbejde 
videre med, og dernæst åbne dem ét for ét i 
raw-konverteringsprogrammet. Da lagrings-
medier som hukommelseskort og eksterne 
harddiske i dag er faldet drastisk i pris, kan 
det stærkt anbefales at optage i raw. Her 
får man nemlig et maksimalt kreativt råde-
rum. Man kan endda redde billeder, der er 
fejleksponerede op til tre blænder. Ligesom 
man kan rette styrtende linjer og kromatisk 
aberration. Den eneste grund til at optage 
udelukkende i jpeg er, hvis man er sports-
fotograf og skal fylde kameraets buffer med 
hurtige billedserier taget lige efter hinanden. 
Her kan kameraernes buffere nemlig endnu 
ikke håndtere de store raw-filer i et accepta-
belt tempo. Resultatet bliver, at sportsfoto-
grafen ved at optage i raw simpelthen mister 
for mange gode motiver, mens kameraet 
bearbejder de mange billedinformationer. Så 
indtil der kommer mere computerkraft i ka-
meraerne, vil sportsfotografer med garanti 
sværge til jpeg.

Sådan virker raw-konverteren
Med raw-konverteren kan du justere farver, 
kontrast, billedstøj og objektivfejl. En grun-
dig justering i en raw-konverter overflødig-
gør ofte videre billedbehandling. Følgende 
er de mest anvendte funktioner i Camera 
Raw:

•	 Under	White	Balance	kan	du	ændre	
hvidbalancen i billedet. Som standard 
vælger raw-konverteren As Shot, hvilket 
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er den hvidbalance, som kameraet har 
valgt under optagelsen.

•	 Under	Temperature	ændrer	du	farvetem-
peraturen, og under Tint kan du ændre 
billedets farvebalance.

•	 Exposure,	Shadows,	Brightness	og	Con-
trast bruger du til at justere billedets kon-
trast og lysforhold.

•	 Med	Saturation	justerer	du	billedets	far-
vemætning.

•	 Under	fanebladet	Detail	kan	du	øge	
skarpheden eller fjerne billedstøj i bille-
det.

•	 Under	fanebladet	Lens	kan	du	kompen-
sere for objektivfejl som fx vignettering 
og kromatisk aberration. Den første ses 
som mørke billedhjørner, mens den an-

den giver en violet farve i kontrastfyldte 
områder i billedet.

2.2  Hvidbalance 
En forkert indstilling af hvidbalancen kan 
ødelægge de naturlige farver i et billede. 
Hvis du vil være helt sikker på, at hvid-
balancen ikke snyder dig, skal du optage 
i raw-formatet. Med raw-formatet kan du 
nemlig ændre hvidbalancen i raw-konverte-
ringsprogrammet, efter billedet er taget, og 
inden det hentes ind i billedbehandlingspro-
grammet. Men optager du i jpeg, kan du få 
en række forskellige og kreative farver frem 
alt efter, hvilken hvidbalance du vælger. 
Auto-hvidbalancen rammer oftest præcist, 
mens hvidbalancen, der er beregnet til bil-
leder i klart solskin, giver en varm glød, når 

I Photoshop Elements hedder raw-konverteren Camera Raw. Med den er det nemt at ændre fx hvidba-
lancen, inden billedet hentes ind i et billedbehandlingsprogram.
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du fx fotograferer en solnedgang. Vælger du 
en hvidbalance, der er beregnet til indendørs 
kunstlys, risikerer du, at billederne bliver 
blålige eller grønne. Manuel hvidbalance gi-
ver normalt det mest realistiske resultat. Her 
skal du dog være omhyggelig med at måle 
hvidbalancen efter et neutralt hvidt punkt 
i billedet eller via et medbragt stykke hvidt 
papir. På den måde vil hvidbalancen ramme 
den helt rigtige farvetemperatur.

Auto-hvidbalancen rammer normalt præcist. 
Især udendørsbilleder klarer autoindstillingen 
uden problemer.

Vælger man hvidbalanceindstillingen solskin, 
vil farverne typisk blive mere mættede og få en 
varmere glød.

Med hvidbalanceindstillingen kunstlys vil far-
verne blive køligere, hvis den benyttes i dagslys, 
da farvetemperaturen for fx neonlys er en anden 
end dagslys. Resultatet er enten meget blålige 
eller grønlige farver. 

Peger man kameraet ned mod et hvidt stykke pa-
pir og måler hvidbalancen efter dette, er man helt 
sikker på, at farverne bliver helt naturlige.

2.3  Programvalg 

Programhjulet giver hurtig adgang til et væld af 
forskellige kameraindstillinger. Er du nybegyn-
der, kan du med fordel starte med autoindstillin-
gen, som på dette Canon-kamera er den grønne 
firkant.

De fleste digitalkameraer rummer både 
hel- og halvautomatiske programmer, og for 
nogles vedkommende op til 40 forskellige 
motivprogrammer. Lærer du at bruge pro-
grammerne rigtigt, kan du udnytte kamera-
ets mange muligheder maksimalt. 

Det fuldautomatiske program
Alle digitalkameraer, inklusive de dyre 
spejlreflekskameraer, har et Auto-program, 
der indstiller samtlige funktioner, og som 
samtidig fastlåser kameraet, så du kun i 
ringe grad kan ændre indstillingerne selv. 
Dette program er et godt sted at starte, når 
du vil prøve dit nye kamera af. Prøv derfor 
at skyde en masse billeder med kameraet 
indstillet på fuldautomatisk program. Pro-
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grammet hedder ofte Auto eller har et grønt 
eller et rødt ikon. 

P-programmet er også et fuldautomatisk 
program, men her kan du som regel selv 
indstille ISO og blitzen. Styrken ved det 
fuldautomatiske program er, at du er fri til 
at tænke i motiver og spændende billeder, 
uden at du skal bekymre dig om det fototek-
niske. Har kameraet en indbygget blitz, vil 
den blive aktiveret, hvis kameraet skønner, 
at der ikke er lys nok.

Det lukkertidsprioriterede program  
(Tv- eller S-programmet)

Kameraindstilling: Brændvidde 150 mm, F4.5, 
1/1000 sekund, ISO 400. Skal en racerbil fastfry-
ses, kræver det en hurtig lukkertid på minimum 
1/500 sekund.

Er du til actionfotografi som fx sport og ra-
cerløb, vil du hurtigt få behov for at kunne 
kontrollere lukkertiden i dit kamera. Er luk-
kertiden for langsom, kan du nemlig ikke 
fastfryse bevægelsen, hvorved billedet vil 
blive uskarpt. Et portræt kan som regel – 
hvis personen ellers står stille – tages med 
håndholdt kamera med en lukkertid på 
1/60, og hvis kameraet har billedstabilise-
ring, ved 1/30 sekund med en brændvidde 
på omkring 50 mm. Disse indstillinger vil 
her som regel give dig et skarpt billede. Skal 
du derimod fange hovedstødsduellen i en 
fodboldkamp eller en rallybil, der accele-
rerer ud af et sving, så skal du alt efter den 
valgte brændvidde bruge en lukkertid på 
minimum 1/500 for at få et skarpt billede. 

I disse situationer er det lukkertidspriori-
terede program en stor hjælp. Her kan du 
nemlig selv bestemme, hvilken lukkertid du 
vil fotografere med. Kameraet vil så vælge 
en passende blænde, som sikrer, at du får 
et korrekt eksponeret billede. Vil kombina-
tionen af din valgte lukkertid og kameraets 
maksimale blænde underbelyse billedet, vil 
dit kamera udsende en bip-lyd eller sende 
advarselsblink i søgeren for at advare dig 
om, at dit billede vil blive underbelyst. 

Det blændeprioriterede program 
(A-programmet)

Kameraindstillinger: Brændvidde 70 mm, blænde 
F4.5, 1/80 sekund, ISO 200. 
Takket være den store blænde F4.5 er baggrunden 
blevet uskarp, så opmærksomheden kan samle sig 
om modellens ansigt.
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Vil du have fuld kontrol over dybdeskarp-
heden i dit billede, skal du vælge det blæn-
deprioriterede program. Her bestemmer 
du blænden, mens kameraet så vælger en 
passende lukkertid. Dette program er godt 
at bruge, når du skal tage portrætter og 
ønsker en lav dybdeskarphed. Vælg her en 
stor blænde, fx F4.5, hvorefter kameraet vil 
vælge en lukkertid, der sikrer et velbelyst 
billede. Det blændeprioriterede program 
er også ideelt, hvis du tager landskabsbil-
leder og ønsker maksimal dybdeskarphed. 
Her kan du fx vælge en blænde mellem F16 
og F22, hvorefter kameraet vælger en pas-
sende lukkertid. Hører du her en bip-lyd fra 
kameraet, er det fordi, der ikke er lys nok til 
at sikre et korrekt eksponeret billede. Så må 
du	enten	vælge	en	større	blænde	(et	mindre	
tal),	et	højere	ISO-tal	eller	sætte	kameraet	på	
stativ.

Motivprogrammer
De fleste kameraer har en række motivpro-
grammer, som er velegnede til specielle for-
mål. Et af de gode programmer er aften- el-
ler natprogrammet. Dette program er veleg-
net, når du ønsker aften- eller natbillede fra 
en oplyst storby. Sæt dit kamera på stativ, og 
kameraet vil eksponere billedet uden brug af 
blitz. Lukkertiden vil her som regel være på 
flere sekunder, hvilket skaber et udflydende 
strømmende varmt lys. Et andet program, 
som tit har sin egen knap, er makroprogram-
met. Dette er suverænt, hvis du vil fotogra-
fere blomster eller insekter helt tæt på. Med 
makroprogrammet kan du komme op til 5 
cm fra dit motiv. Blitzen bliver her automa-
tisk slået fra, ligesom dybdeskarpheden er 
meget lav i makrobilleder. Ved makrobil-
leder er det vigtigt, at der er rigeligt med 
lys, så farver og former træder tydeligt frem. 
Desuden skal du sørge for at tage mange bil-
leder af det samme motiv, da selv små bevæ-
gelser kan resultere i et uskarpt billede.

Manuel kontrol
Manuel kontrol over alle funktioner kræver 
en del rutine. Alle spejlreflekskameraer giver 
total manuel kontrol. Vælger du manuel 
(M	på	programhjulet),	skal	du	selv	indstille	
lukkertid og blænde. På lcd-skærmen eller 
i kameraets søger kan du på en vandret in-
dikatorlinje hele tiden følge med i, om dine 
billeder vil blive korrekt eksponerede. Der er 
meget, der kan gå galt, når man vælger fuld 
manuel kontrol. Det er let at få under- eller 
overbelyste billeder, men efter lidt træning 
er det også her, man får suveræn kontrol 
over sit kamera og sit fotografiske udtryk. 
Mange professionelle fotografer holder sig 
gerne til de halvautomatiske programmer. 
Men befinder man sig i et vanskeligt lys, der 
hele tiden ændrer sig, kan manuel kontrol 
være den bedste løsning. Her kan man fx 
spotmåle efter hovedmotivet, vælge sine 
indstillinger og derefter tage en række bille-
der, selvom lyset i baggrunden skifter. 

Den manuelle indstilling er altså for den 
fotograf, der ønsker total kontrol over alle 
indstillinger, og som ved, hvad han gør.

2.4  Billedkomposition 

Symmetriske former eller genstande som fx disse 
limousiner på en række giver en rolig og statisk 
komposition.
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Den manuelle indstilling er altså for den 
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indstillinger, og som ved, hvad han gør.

2.4  Billedkomposition 

Symmetriske former eller genstande som fx disse 
limousiner på en række giver en rolig og statisk 
komposition.
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I dette billede, der er fotograferet fra et fly, som 
passerer hen over Grand Canyon, skaber de dia-
gonale linjer i billedet et dynamisk motiv, hvor 
beskuerens blik ledes gennem billedet fra højre 
mod venstre.
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streges fint af de linjer, der skabes af søjlegangen. 
Perspektiv og størrelsesforhold understreges 
yderligere af de to personer til venstre i billedet.

Ved at komponere billedet, så kaktussen er place-
ret en tredjedel inde i motivet, skabes der dyna-
mik i billedet. Denne klassiske kompositionsregel 
kaldes det gyldne snit. 

I begyndelsen, når man lige er begyndt at 
fotografere, sørger man instinktivt for at 
placere hovedmotivet i midten af billedet. 
Men man får en langt bedre og mere dyna-
misk komposition, hvis øjet kan få lov at gå 
på opdagelse i motivet. Et godt billede er 
nemlig komponeret på en måde, så besku-
erens blik ledes omkring i billedet. Det gøres 
bedst ved at arrangere billedets elementer, 
så der opstår orden og balance. Den enkleste 
måde at komponere et billede på er at opret-
holde symmetri dvs. at forskellige elementer 
arrangeres regelmæssigt, så de balancerer i 
forhold til hinanden. En symmetrisk kom-
position giver ofte et statisk og lidt stillestå-
ende indtryk. Komponerer du omvendt dine 
billeder med fokus på linjer og gentagelser, 
giver det en god fornemmelse af perspektiv. 
Her er det oplagt at lade linjerne pege diago-
nalt gennem billedet eller ud mod horison-
ten.

Den mest virkningsfulde komposition til 
at opnå dynamisk og harmoni i et billede 
er at anvende reglerne om det gyldne snit. 
Det gyldne snit bygger på ideen om tredje-
dele. Det handler kort sagt om at placere de 
centrale billedelementer 1/3 inde i billedet. 
Målet er at fastholde beskuerens fokus og 
derefter lade blikket vandre omkring i bil-
ledet. Derfor gælder det også om at holde 
interessante billedelementer som fx en hori-
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sontlinje ude af selve billedets centrum. Hvis 
de interessante billedelementer ligger i cen-
trum af et billede, samler øjets koncentration 
sig nemlig kun her. På mange kameraer kan 
du indstille lcd-skærmen til at vise en række 
hjælpelinjer. Disse er ideelle at bruge, når du 
vil komponere efter det gyldne snit.

2.5  Komponér med 
komplementærfarver 
Når det handler om farvefotografi, er der 
nogle regler, som er gode at kende, hvis du 
vil skabe energiske og levende billeder. Far-
ver signalerer nemlig forskellige stemninger. 
De varme farver som orange, gul og rød 
tiltrækker øjet og får billederne til at emme 
af energi og fart, mens kølige farver som 
blå, cyan og grøn virker afslappende og kan 
bruges til at signalere ro. Ofte vil du få mest 
effektive resultater ved at blande kølige og 
varme farver i et billede. 

I århundreder har malere vidst, at lysets 
og farvernes indbyrdes samspil kan skabe 
forskellige stemningsfulde udtryk. De er-
faringer kan vi fotografer bygge videre på. 
Lyset spiller her en vigtig rolle. De dybeste 
og mest mættede farver får du, hvis du foto-
graferer midt på formiddagen eller midt på 
eftermiddagen. Her er lyset kraftigt, mens 
skyggerne ikke er for dybde og domineren-
de. Den blå time lige efter solnedgang gør 
farverne kølige og diffuse, mens tidspunktet 
lige før solopgang og solnedgang giver bil-
lederne en varm, orange glød. En overskyet 
himmel giver en kølig farvetone. Sørg gene-
relt for at undgå modlys, da farverne her dør 
ud og bliver kedelige. 

Farver reagerer forskelligt alt efter, hvordan 
de sættes sammen. Ofte opererer man med 
udtrykket komplementærfarver. Det er far-
ver, der fremhæver hinanden i særlig grad. 
Sørger du for at have komplementærfarver 
med i dine billeder, vil de få energi og dy-
namik. Eksempler på komplementærfarver 
er rød vs. grøn og orange vs. blå. Sørg for at 
optage i raw, da du dermed har det perfekte 

udgangspunkt, hvis du vil mætte eller ju-
stere farverne yderligere.

Her er de varme, røde farver dominerende. De 
mindre, blå elementer får den røde mur til at 
fremstå endnu kraftigere.

Lilla sat sammen med gul skaber et aggressivt 
billede, hvor farverne spiller sammen.

Sat over for sin blå komplementærfarve fremhæ-
ves det orange i appelsinerne.
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2.6  Portrætter i høj- og 
bredformat
Et portrætbillede behøver ikke ligne et 
pasfoto. Benytter du lyset kreativt, og kom-
ponerer du dit motiv på den rigtige måde, 
kan du sagtens tage udendørs portrætter, 
der kan konkurrere med de professionelle 
fotografers billeder. Som udgangspunkt skal 
du sørge for at lyset kommer fra siden. Har 
du lyset i ryggen, vil modellen knibe øjnene 
sammen. Omvendt vil hovedlyskilden bag 
ved modellen skabe modlys, hvilket vil 
dræbe farverne i dit billede og underbelyse 
hovedmotivet. Når lyset derimod kommer 
fra siden, vil dele af modellens ansigt blive 
ramt direkte af lyset samtidig med, at en del 
af ansigtet vil henligge i mere eller mindre 
skygge.

Et klassisk portræt tages som regel i højfor-
mat. Her er det vigtigt, at modellen drejer 
kroppen en anelse væk fra fotografen. Står 
modellen direkte med fronten mod ka-
meraet, virker billedet nemlig statisk og 
konfronterende. Når kroppen er drejet lidt, 
skabes der en mere harmonisk komposition, 
ligesom beskuerens blik lettere kan gå på 
opdagelse i motivet. Sørg for at bruge en 
stor brændvidde, helst mellem 80-120 mm 
og en blænde på fx F5.6. Dette vil sikre, at 
baggrunden bliver tilpas uskarp, så fokus 
samler sig om den portrætterede. Brug 
aldrig vidvinkel, dvs. en brændvidde på 
under 35 mm, da ansigtet dermed vil blive 
æggeformet.

Portrætbilleder kan også blive ganske vel-
lykkede, hvis de optages i bredformat. 
Her er det vigtigt at placere modellen i det 
gyldne snit – altså en tredjedel inde i motivet 
– og samtidig tænke på, at baggrunden skal 
være stemningsfuld. Selvom man benytter 
en stor blænde, fx F4 eller F5.6 for at sikre 
en lav dybdeskarphed, vil baggrunden være 
mere i fokus end, hvis man tager billedet i 
højformat.

Kameraindstilling: F5.6, 1/250 sekund, 100 mm, 
ISO 200. 
Lyset falder naturligt ind fra modellens højre 
side. Modellens skrå placering skaber en harmo-
nisk og åben komposition.

Kameraindstilling F5.6, 1/250 sekund, 80 mm, 
ISO 200. 
Baggrunden får større betydning, når man sky-
der et portræt i bredformat. En bro eller træer 
danner ofte en stemningsfuld og rolig baggrund. 
Husk at bruge en stor blænde, hvilket giver en 
lav dybdeskarphed.

Tag billeder som de professionelle.indd   43 30-04-2009   10:16:53



FORLAGET LIBRIS 44

2. Optageteknik

2.7  Den rigtige blænde
At tale om den rigtige blænde er en re-
lativ ting. For det handler i høj grad om, 
hvad man ønsker at fotografere. Ligesom 
det handler om, hvor langt man ønsker, 
at skarpheden skal række ud i billedhori-
sonten.	Jo	større	blænde	man	benytter	(et	
lille	blændetal,	fx	F2.8,	F4,	F5.6)	jo	lavere	
dybdeskarphed får man i sine billeder. Til 
portrætter ønsker man typisk at gøre bag-
grunden uskarp, så fokus samler sig om 
hovedmotivet. Brug her en blænde F4 el-
ler F5.6 sammen med en brændvidde på 
mellem 80-100 mm. Således vil modellens 
ansigt blive skarpt, mens baggrunden bliver 
uskarp. Fotograferer man omvendt landska-
ber, ønsker man typisk en stor dybdeskarp-
hed, da alle detaljer gerne må stå knivskarpt. 
Her	skal	man	vælge	en	lille	blænde	(et	større	
blændetal,	fx	F11,	F16	eller	F22)	samt	en	vid-
vinkelbrændvidde på mellem 24-35 mm. De 
fleste objektiver tegner skarpest på blænde 
F11 eller F16.

Kameraindstilling: F13,1/40 sekund, 28 mm, 
ISO 200. 
En stor dybdeskarphed opnås med en brændvidde 
på 28 mm og en lille blænde på mellem F13 og 
F22.

Kameraindstilling: F4.5, 1/320 sekund, 80 mm, 
ISO 200. 
Med en stor blænde på mellem F2.8 og F5.6 op-
når man en lav dybdeskarphed. Dette kan bruges, 
hvis man ønsker at fremhæve specielle dele af et 
billede. 

2.8  Styr på ISO
Når vi taler om filmfølsomhed, mener vi 
ISO. Men hvorfor i det hele taget tale om 
filmfølsomhed i disse digitale tider? Det er 
der én god grund til, fordi jo højere filmføl-
somheden	er	(ISO-tallet),	jo	mindre	lys	skal	

Dette billede er taget med ISO 1600, blænde 
F4.0, 1/10 sekund med en brændvidde på 16 mm. 
Der er stort set ingen billedstøj.
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lede, når du fordobler ISO-tallet. Bliver et 
billede fx veleksponeret ved F8, 1/250 se-
kund ved ISO 200, kan du tage samme vel-
belyste billede ved blænde F8, 1/500 sekund 
med ISO 400. Fordelen ved høje ISO-tal – og 
her taler vi i dag om ISO-tal på mellem ISO 
1600 og ISO 12.800 – er, at man her roligt kan 
lade blitzen ligge i fototasken. Billedet vil 
nemlig blive fint eksponeret uden blitzens 
kunstige lys. For et par år siden ville et bil-
lede taget ved ISO 6400 have fået grimme 
korn og være blevet stort set uskarpt. I dag 
er billederne ved ISO 6400 både skarpe og 
med fine farvenuancer. Prøv selv at skyde 
aftenbilleder uden stativ og blitz og med 
høje ISO-tal på ISO 3200 eller ISO 6400. Har 
du et nyere spejlreflekskamera, bliver du 
med garanti ikke skuffet. Desværre kan ISO-
tal højere end ISO 400 ikke anbefales, hvis vi 
taler om et digitalt kompaktkamera. I disse 
kameraer sidder de forskellige pixels nemlig 
så tæt i de små billedsensorer, at man her 
meget lettere ser farvefejl og korn.

En god funktion er Auto-ISO-funktionen, 
hvor kameraerne selv justerer ISO-tallet alt 
efter, hvor meget lys der er til rådighed. Ka-
meraerne vælger her typisk ISO-tal mellem 
ISO 64 og ISO 400. 

2.9  Udnyt skærmen

Med histogrammet kan man få et præcist over-
blik over, hvordan lyset fordeler sig i billedet. 
Aktiverer man samtidig gitteret, kan man sikre 
sig, at horisonten bliver helt lige.

På et casino i Las Vegas er lyset stemningsfuldt, 
men der er ikke meget af det. Kameraindstillin-
ger: ISO 3200, F4.5, 1/20 sekund, 24 mm. Bil-
ledstøjen generer ikke.

I dette billede fra Las Vegas så kameraindstillin-
gerne således ud: ISO 6400, F8, 1/15 sekund, 20 
mm. Her anes billedstøjen som små korn.

der til for, at et motiv bliver veleksponeret. 
Mængden af lys, der skal til for at skabe et 
veleksponeret motiv, fordobles hver gang, 
du halverer ISO-tallet. Omvendt skal der 
kun halvt så meget lys til det velbelyste bil-

Tag billeder som de professionelle.indd   45 30-04-2009   10:16:57



FORLAGET LIBRIS 46

2. Optageteknik

Med en fleksibel skærm kan man fotografere 
fra alle vinkler. En sådan skærm er især god at 
bruge, hvis man står midt i en stor forsamling og 
ikke kan kigge direkte i søgeren eller på skærmen.

Kameraernes lcd-skærme er i dag blevet et 
kraftfuldt og kreativt værktøj, når billederne 
skal optages. Tidligere var skærmene små 
– typisk mellem 2 og 2,5 tommer – og opløs-
ningen oversteg sjældent 230.000 pixels. Her 
kunne skærmen i bedste fald bruges til at 
tjekke billederne efter optagelsen, eller den 
kunne til nød fungere som søger, hvis man 
ikke befandt sig ude i direkte sollys. Sådan 
er det ikke mere. I dag er mange skærme på 
3 tommer med en opløsning, der begynder 
ved 430.000 pixels og slutter oppe på 925.000 
pixels. Takket været Olympus’ opfindelse 
af live view kan man i dag også anvende 
skærmen som søger med et digitalt spejlre-
flekskamera. Flere af disse skærme er endda 
fleksible, så man kan dreje dem i forskellige 
vinkler, hvilket åbner op for mange kreative 
optagemuligheder. De bedste spejlreflekska-
meraer kan også benytte autofokussen ved 
live view. Benytter man skærmen som søger, 
kan man hente effektiv hjælp fra det ind-
byggede gitter, som normalt kan aktiveres i 
menuen. Med gitteret kan man fx nemt kom-
ponere sit motiv, så man undgår en skæv 
horisontlinje. 

Tjek histogrammet
Lcd-skærmen er stadig et effektivt værktøj, 
når man ønsker at tjekke et billede efter 
optagelsen. Her er især histogrammet en 
stor hjælp, da man ud fra histogrammets 
søjler tydeligt kan se, om et billede er blevet 
veleksponeret. Her skal der være detaljer at 
se både til venstre og højre i histogrammet. 

Sørg derfor for at gøre det til en del af din 
arbejdsrutine at tjekke billedets histogram 
efter optagelsen. Især hvis der er tale om 
meget vanskelige lysforhold, kan du via 
histogrammet tydeligt aflæse, om der er de-
taljer i både højlys- og skyggeområder i bil-
ledet. Selv den bedste skærm kan snyde dig. 
Men histogrammet fortæller altid den fulde 
sandhed om billedets eksponering.

2.10  Vælg dit format

16:9-formatet er skabt til et bredformat-tv. Ef-
fekten er nærmest panoramisk, mens man mister 
noget højde i billedet, når man anvender dette 
format. Flot til landskabsbilleder. Brændvidde 
ved dette motiv: 25 mm.

4:3-formatet er det typiske digitalformat. Et dy-
namisk format, som egner sig godt til de fleste 
motiver. Brændvidde ved dette motiv: 25 mm.
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4:3-formatet er det typiske digitalformat. Et dy-
namisk format, som egner sig godt til de fleste 
motiver. Brændvidde ved dette motiv: 25 mm.

Tag billeder som de professionelle.indd   46 30-04-2009   10:16:58

 47 FORLAGET LIBRIS

2. Optageteknik

3:2-formatet er der klassiske 10x15-format, som 
man kender det fra familiens fotoalbum. Forma-
tet følger det analoge negativ, som måler 24x36 
mm. Et format, der også er blevet brugt i mange 
bogformater. Brændvidde ved dette motiv: 25 
mm. 
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tillader, at man selv vælger mellem forma-
terne 16:9, 4:3 og 3:2. Det første kan vises 
på et bredformat-tv, og det egner sig fint til 
landskabsbilleder og gruppebilleder, da for-
matet næsten er panoramisk. Til portrætter 
kan det dog ikke anbefales, da der kommer 
alt for meget unødvendigt med. 4:3-forma-
tet kan betragtes som det mest almindelige 
digitalformat, da det passer til størrelsen på 
ccd-billedchippen. Et fint format til de fleste 
fotografiske situationer, da det tilnærmer sig 
kvadratet. 3:2-formatet er det klassiske film-
format, som afspejler negativets størrelse på 
24x36 mm. Det er dette format, vi kender fra 
familiens fotoalbum, hvor billederne typisk 
er i 10 x 15 eller 20 x 30 centimeter. Et meget 
brugt format, som anvendes i mange bøger 
og magasiner, og som sikrer dynamiske pro-
portioner mellem bredden og højden. Godt 
til reportage-, portræt- og sportsbilleder. 

2.11  Perfekte solnedgange
Få motiver bliver fotograferet oftere end 
solnedgange. Men selv om der bliver taget 
utrolig mange solnedgangsbilleder, er det 

dog sjældent, at de bliver rigtig vellykkede. 
Enten er farverne for kedelige, eller også 
er solen for langt væk. Det kræver nemlig, 
at du kan din fototeknik på rygraden, hvis 
solnedgangsbillederne skal eksponeres rig-
tigt, så både farver og kontrastforhold bliver 
perfekte. Har du et kompaktkamera, kom-
mer du langt, hvis du benytter det indbyg-
gede solnedgangsprogram. Dette program 
tager nemlig højde for den store forskel i 
lysforholdene, som er mellem solen ude i 
horisonten og den mørke forgrund. Typisk 
undereksponerer solnedgangsprogrammet 
en blænde eller to, ligesom farvemætningen 
bliver forøget. Dette giver ofte nogle varme 
og flotte billeder med rødt og orange lys.

De flotteste solnedgangsbilleder tager du 
uden tvivl med et spejlreflekskamera. Her 
skal du vælge manuel kontrol, så du har 
fuld kontrol over blænde og lukkertider. Her 
er det en god ide at undereksponere mellem 
én og to blænder. Vælger du en lille blænde, 
fx F16, får du en stor dybdeskarphed. En 
solnedgang byder typisk på en masse lys, 
hvorfor du sagtens kan fotografere med ISO 
200 og med hurtige lukkertider på mellem 
1/250 og 1/1000 sekund. Du bør så vidt mu-
ligt undgå at benytte filtre. Også UV-filtret, 
som normalt fjerner UV-stråler samt passer 
på objektivglasset, bør fjernes fra dit kamera. 
Filtre giver nemlig større chancer for, at der 
opstår reflekser på billederne. Pas også på 
øjnene. Se aldrig direkte på solen gennem 
objektivet, da du her kan beskadige øjets 
hornhinde. Faktisk er solens stråler så kraf-
tige, at de også kan brænde hul i objektivets 
lukker, præcis ligesom hvis solen passerer 
gennem en lup. Så lad være med at pege 
kameraet direkte mod solen i for lang tid ad 
gangen.

Mål lyset korrekt
Lysmålingen foregår på en særlig chip i 
spejlreflekskameraet, hvor lyset ledes ned 
via spejle. I et kompaktkamera måles lyset 
ved hjælp af billedchippen. Kameraets ind-
byggede lysmåler kan nemt blive snydt af 
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lyset fra en solnedgang. Dette skyldes, at der 
er mange blænders forskel på den direkte 
lyskilde	(solen)	og	på	billedets	for-	og	mel-
lemgrund som fx kan være klitter i sandet 
eller en båd på havet. Vælger du matrix-

måling, beregner lysmåleren et gennemsnit 
over hele billedet. Denne metode er ikke 
velegnet i et solnedgangsbillede, da man 
som fotograf ønsker, at solen skal stå klart 
med varme og dybe farver, mens forgrunden 
gerne må være i mere eller mindre skygge. 
Vælger du den centervægtede lysmåling, 
måles der efter et mere koncentreret område 
i midten af billedet. Dette vil ofte fungere 
bedre. Benytter du spotmåling, kan du måle 
direkte efter solen. En perfekt solnedgang 
med varme og dybe farver skabes bedst, 
hvis man undereksponerer mellem én og to 
blænder.

Optag i raw-format
Det er en stor fordel, hvis du optager i for-
matet raw. Raw-formatet har en større bit-
dybde, nemlig 16 bit, hvor jpeg-formatet kun 
har otte bit. Et raw-billede har altså væsent-
lig flere data i billedet. De fleste kameraer, 
som kan optage i raw, giver også mulighed 
for, at man samtidig optager i jpeg. Her får 
man altså det bedste fra begge verdener. Bil-
lederne kommer til at fylde mere på harddi-
sken, men har man billederne i både raw og 
jpeg, kan man hurtigt redigere sine billeder 
ved at se jpeg-filerne igennem. Bagefter kan 
man arbejde videre med det enkelte raw-bil-
lede. Her kan man praktisk talt ændre stort 
set alle indstillinger. Under Exposure og 
Brightness styrer man lysforholdene, mens 
farveforholdene justeres under Temperature, 
Tint og Saturation.

Kameraindstillinger: F16, 28 mm, 1/400 sekund, 
ISO 200.
Ønsker du dybde i dine billeder, skal du benytte 
vidvinkel. Her er det en god ide at komponere bil-
ledet, så der er en for- eller en mellemgrund, for 
på den måde at understrege dybden. 

Kameraindstillinger: F4, 100 mm, 1/500 sekund, 
ISO 200.
Vælger du at fotografere med en stor blænde, fx 
F4.5, vil forgrunden stå skarpt, mens baggrun-
den vil blive uskarp. Dette fungerer bedst, hvis 
man har en forgrund at fokusere efter. Måler du 
lyset efter baggrunden og stiller skarpt på ansig-
tet i forgrunden, opnår du en silhueteffekt som på 
dette billede.
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2.12  Vellykket makro

Naturen udfolder sit eget stemningsfulde drama 
og abstrakte skønhed, når man kommer helt tæt 
på i makrofotografi.

De bedste kompaktkameraer kan med makro-
funktionen komme helt ned til én centimeter fra 
motivet.

Skiftet fra analoge kameraer til digitalkame-
raer har haft en enorm og positiv indflydel-
se, når det gælder makrofotografi. Selv de 
billigste digitale kompaktkameraer har i dag 
en selvstændig makrofunktion, hvor det er 
muligt at komme helt tæt på et motiv. Tidli-
gere krævede det, at man havde et dyrt ana-
logt spejlreflekskamera, hvis man ville tage 
gode makrobilleder. Men i dag har de fleste 
digitale kompaktkameraer en nærgrænse 
på mellem 1 og 10 cm. Når man fotograferer 
makrobilleder, er dybdeskarpheden meget 
lav. Derfor skal der som regel mange billeder 
til, før komposition og dybdeskarphed har-
monerer perfekt. 

Fotograferer du blomster eller insekter ude 
i naturen, forandrer tingene sig hurtigt. Et 
vindstød får blomsten til at ændre posi-

tion, og bare en lille bevægelse fra insektet 
betyder, at skarpheden kommer til at ligge 
et andet sted i billedet end dér, hvor du 
øjeblikket før fokuserede. Fotograferer du 
blomster, kan det være en god idé at holde 
fast i stænglen og så fokusere. Alternativt 
kan du indstille dit kamera på manuel fokus 
og herefter stille skarpt på blomsten, hvoref-
ter du finjusterer skarpheden ved at trække 
blomsten ind i fokusfeltet. Jo større lcd-
skærm dit kamera har, jo bedre er det. For så 
kan du tydeligere se, hvornår skarpheden og 
kompositionen er helt perfekt. Når du foto-
graferer ude i naturen, kan det være en god 
idé at medbringe et stykke grønt eller blåt 
karton. Dette kan du nemlig placere en 10-15 
cm bag dit motiv. Da du jo alligevel arbejder 
med en lav dybdeskarphed, vil kartonet 
danne en rolig og helt uskarp baggrund. 
Det er vigtigt, at en del af et makrobillede er 
helt skarpt. Derfor skal du ofte arbejde med 
hurtige lukkertider – og her taler vi om luk-
kertider på mellem 1/125 sekund og 1/2000 
sekund. Af samme grund er det nødvendigt 
med meget lys. En høj og flot solskinsdag 
er ideel til makrofotografi. Sørg for at have 
solen i ryggen, men undgå samtidig, at du 
selv kaster skygge ind over dit motiv.

Makrobilleder indendørs

Med et lille hjemmestudie kan du sagtens skabe 
flotte makrobilleder. Den bedste investering her 
er et lille lystelt. Du kan placere en arkitektlampe 
ved siden af teltet og på den måde gennemlyse 
teltet. Inde i teltet er den ene væg beklædt med 
et sølvfarvet materiale, som opbløder de tunge 
skygger.
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Denne rose er fotograferet ved at gennemlyse et 
lystelt med en arkitektlampe. Kameraet var sat på 
stativ og indstillet til makroprogram.

Du kan sagtens tage flotte makrobilleder 
indendørs. Det kræver dog, at du lægger 
noget lys, men det er heller ikke så svært. 
Du kan i princippet klare dig med en arki-
tektlampe og noget hvidt, sort eller grønt 
karton. Kartonet bøjer du, så der ingen kan-
ter er bag ved den ting, du vil fotografere. 
Du kan opbløde skyggerne med noget sølv-
papir, som du placerer modsat lampen. Det 
bedste resultat opnår du med et lille lystelt. 
Her kan lyset strømme gennem teltdugen, 
og resultatet er et blødt og behageligt lys. 
Har du et digitalt spejlreflekskamera, kan du 
investere i en ringblitz. En ringblitz sidder i 
en cirkel omkring objektivet og giver næsten 
ingen slagskygger. 

Et fotostativ er også en god hjælp. Her kan 
du fotografere med lukkertider længere end 
1/25 sekund, hvorfor du altså ikke behø-
ver så meget lys. Bliver du stærkt grebet af 
makrofotografiets fascinerende verden, er 
den bedste investering et digitalt spejlre-
flekskamera, et specielt makroobjektiv samt 
en ringblitz. Her bliver du nemlig suveræn 
herre over alle lys- og skarphedsforhold. 
Men du kan sagtens tage meget flotte ma-
krobilleder med et hvilket som helst digitalt 
kompaktkamera. 

2.13  Alternative portrætter
En fotografisk portrætopgave kan løses på 
lige så mange måder, som der er individer i 
denne verden. Ofte opnår du dog de bedste 
resultater, hvis du tør eksperimentere lidt 
med komposition og modellens udtryk.

Kameraindstillinger: F5.6, 50 mm, 1/125 sekund, 
ISO 200. Bemærkning: Ekstern blitz er skudt af 
mod et hvidt loft.

Med lidt opfindsomhed og en kreativ opstil-
ling kan selv en dagligstue udgøre en inte-
ressant og stemningsskabende baggrund for 
et portræt. Den eksterne blitz er her skudt 
op imod et hvidt loft, hvorfor der ingen slag-
skygger er bag modellen.
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Kameraindstillinger: F5.6, 80 mm, 1/125 sekund, 
ISO 200. Bemærkning: Et enkelt flashanlæg står 
på modellens højre side, og en reflektorskærm på 
den venstre.

Øjnene er sjælens spejl. Sådan lyder et gam-
melt ordsprog, og der er noget om sandhe-
den, når vi taler om portrætfotografi. Kan 
man fange et ærligt og troværdigt blik hos 
modellen, vil det suge beskuerens opmærk-
somhed til sig. Man kan i sin komposition 
understrege blikkets magt ved allerede i 
optagelsen at beskære ansigtet så tæt, at 
øjnene er det centrale fokuspunkt i motivet. 
En grå og dæmpet baggrund tilfører billedet 
ro og harmoni.

Kameraindstillinger: F8, 80 mm, 1/125 sekund, 
ISO 200. Bemærkning: To flashanlæg står på 
begge sider af modellen og affyres med samme 
lysstyrke.

Beklædningsstykker og kroppens positur 
kan i et samspil udnyttes kreativt i por-
trætfotografi. Et stemningsfuldt portræt 
behøver ikke at være taget lige forfra. Her 
er den japanske model klædt i en traditionel 
kimono. Dragtens stiliserede sløjfe og stof-
fets mønster skaber en fin og sart stemning 
i billedet, som her underbygges af model-
lens kropsholdning. Man behøver således 
ikke have øjenkontakt med modellen for 
at fornemme billedets ro og afbalancerede 
stemning. 

Kameraindstillinger: F5.6, 100 mm, 1/60 sekund, 
ISO 200. Bemærkning: Et flashanlæg står på mo-
dellens venstre side. 

Portrætter i sort-hvid får noget tidløst over 
sig. Her er modellen fotograferet med et 
digitalt spejlreflekskamera, hvorefter bil-
ledet er konverteret til gråtoner i et bil-
ledbehandlingsprogram. Den omgivende 
ramme er hentet fra et polaroidbillede, som 
er indskannet med en fladbed-skanner. Bag-
efter er portrættet og rammen sat sammen i 
billedbehandlingen. Lyset, der stammer fra 
et flashanlæg, skaber en voldsom kontrast, 
der giver billedet energi og dramatik. Den 
flossede billedramme underbygger fornem-
melsen af noget råt og ubehandlet. 
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2.14  Brug lyset fra et vindue
Indirekte sollys er den bedste lyskilde over-
hovedet, når du skal skyde portrætter. Foto-
graferer du indendørs, kan det være svært 
at udnytte det naturlige sollys, hvorfor du 
i stedet tit er nødt til at benytte enten blitz 
eller fotolamper. Et hurtigt og effektivt trick 
er imidlertid at placere modellen i en vindu-
eskarm eller så tæt på et vindue, det nu kan 
lade sig gøre. Ofte står solen så højt på him-
len, at det sollys, der trænger ind gennem et 
vindue, vil være indirekte. Lysets filtrering 
gennem vinduesglasset vil også skabe et 
blødt og diffust lys, der giver en behagelig 
tegning i modellens ansigt. Står lyset ind 
direkte gennem vinduet, kan du med fordel 
hænge et tyndt lag hvidt stof op mod vindu-
esglasset. Dette vil blødgøre det stærke sol-

Kameraindstillinger: F5.6, 70 mm, 1/250 sekund, 
ISO 200. 
Her kommer sollyset direkte gennem vinduet. 
Men da solen står højt på himlen, trænger lyset 
skråt ind gennem vinduet, hvilket kan udnyttes 
kreativt, idet modellen er placeret lige dér, hvor 
solen rammer. 

Kameraindstillinger: F5.6, 50 mm, 1/250 sekund, 
ISO 200. Bemærkning: Et hvidt stykke nylonstof 
er klæbet mod vinduesglasset. 
Her er der sat et stykke tyndt, hvidt nylonstof 
foran vinduesglasset. Dermed bliver sollyset 
gjort blødt og diffust, hvorved portrættet får et 
blødt og sart udtryk. 

Er sollyset meget stærkt, kan modellen med for-
del sætte sig på en stol med et stykke stanniol 
på cirka 50 centimeter eller en reflektor i skødet. 
Dermed kan modellen ved at vippe stanniolet 
eller reflektoren frem og tilbage selv reflektere 
sollyset op mod sit ansigt. Dette giver nogle fine, 
hvide reflekser i øjnene.
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er klæbet mod vinduesglasset. 
Her er der sat et stykke tyndt, hvidt nylonstof 
foran vinduesglasset. Dermed bliver sollyset 
gjort blødt og diffust, hvorved portrættet får et 
blødt og sart udtryk. 

Er sollyset meget stærkt, kan modellen med for-
del sætte sig på en stol med et stykke stanniol 
på cirka 50 centimeter eller en reflektor i skødet. 
Dermed kan modellen ved at vippe stanniolet 
eller reflektoren frem og tilbage selv reflektere 
sollyset op mod sit ansigt. Dette giver nogle fine, 
hvide reflekser i øjnene.

Tag billeder som de professionelle.indd   52 30-04-2009   10:17:07

 53 FORLAGET LIBRIS

2. Optageteknik

lys og give en fin og sart glød i hudtonerne. 
Endelig kan du bede modellen sætte sig på 
en stol med et stykke stanniol eller en lille 
reflektor i skødet. Når sollyset rammer stan-
niolet, kan modellen reflektere lyset op imod 
sit eget ansigt. Dette giver nogle flotte, hvide 
reflekser i øjnene, ligesom de tunge skygger 
under øjnene opblødes.

2.15  Reflektor i praksis
Ønsker du fuld kontrol over sollyset, har du 
brug for en reflektor. Reflektorer findes med 
forskellige belægninger. En sølvfarvet re-
flektor giver en skarp og kontrastrig reflek-
sion, hvor farvegengivelsen er kølig. Med 
en guldfarvet reflektor kan du skabe varme 
farver. En såkaldt zebrastribet reflektor 
blander guld- og sølvtråde, og resultatet er 
en kontrastrig refleksion, som bibeholder en 
varm glød. Ønsker du bevidst at dæmpe det 
direkte sollys, skal du benytte en gennem-
skinsreflektor. Her placerer du reflektoren 
mellem solen og modellen. Resultatet bliver 
et blødt og diffust lys, som egner sig godt til 
bl.a. bryllupsbilleder.

Sølvfarvet

Med en sølvfarvet reflektor får man en kontrast-
rig og kølig farvegengivelse. Virker fint til fx 
modeportrætter. 

En sølvfarvet reflektor på 2 x 1,50 meter kan 
reflektere lyset, så man kan tage portrætter i hel-
figur. 

Her er benyttet en sølvfarvet reflektor. Kontra-
sten er høj, og farverne er kølige. Reflektorens 
afstand fra modellen er her 1,5 meter. 

Guldfarvet

En guldfarvet reflektor giver en varm refleksion, 
hvor hudtoner får en orange glød. 
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Her er benyttet en guldfarvet reflektor. Hudto-
nerne har fået en varm og orange glød. En guld-
farvet reflektor er velegnet til portrætter, hvor 
stemningen gerne må være lidt nostalgisk. 

Gennemskin

Direkte sollys kan give tunge skygger under øj-
nene. Med en gennemskinsreflektor kan du blød-
gøre sollyset, hvis den placeres mellem lyskilde 
og model. Resultatet er et blødt og behageligt lys 
uden tunge skygger.

2.16  Vidvinkelmotiver
De mest oplagte motiver til vidvinkel er 
landskaber og arkitektur. Med brændvid-
der på under 35 mm kan du nemt skabe 
en dybdeskarphed, der rækker langt ud i 

horisonten. Et vidvinkelobjektiv er nemlig 
konstrueret således, at de mange linseele-
menter sikrer, at man selv ved forholdsvis 
store blænder som fx F5.6 vil se en betydelig 
dybdeskarphed i sine billeder. Et klassisk 
problem ved fx landskabsbilleder taget med 
vidvinkel er, at der intet er i billedets for-
grund. Sørg derfor for, at du skaber dybde 
i dit billede ved at placere et billedelement 
i forgrunden eller i mellemgrunden. Dette 
giver øjet et naturligt perspektiv at gå på op-
dagelse i. Det er også fint at have mennesker 
med i vidvinkelbillederne, da disse under-
streger fx arkitekturens proportioner.

Landskaber 

Dybden og perspektivet i et billede bliver un-
derstreget, hvis du placerer et element i billedets 
forgrund. Gå helt tæt på, og vælg en brændvidde 
på 35 mm eller derunder.

Du kan udnytte vidvinkel kreativt, hvis du 
vælger optageformatet 16:9 i dit kamera, som fx 
passer til et bredformat-tv. Alternativt kan du 
beskære billedet i et panoramaformat i et billed-
behandlingsprogram. Herved opnår du en helt 
cinemaskopisk effekt.
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Her er benyttet en guldfarvet reflektor. Hudto-
nerne har fået en varm og orange glød. En guld-
farvet reflektor er velegnet til portrætter, hvor 
stemningen gerne må være lidt nostalgisk. 

Gennemskin

Direkte sollys kan give tunge skygger under øj-
nene. Med en gennemskinsreflektor kan du blød-
gøre sollyset, hvis den placeres mellem lyskilde 
og model. Resultatet er et blødt og behageligt lys 
uden tunge skygger.

2.16  Vidvinkelmotiver
De mest oplagte motiver til vidvinkel er 
landskaber og arkitektur. Med brændvid-
der på under 35 mm kan du nemt skabe 
en dybdeskarphed, der rækker langt ud i 

horisonten. Et vidvinkelobjektiv er nemlig 
konstrueret således, at de mange linseele-
menter sikrer, at man selv ved forholdsvis 
store blænder som fx F5.6 vil se en betydelig 
dybdeskarphed i sine billeder. Et klassisk 
problem ved fx landskabsbilleder taget med 
vidvinkel er, at der intet er i billedets for-
grund. Sørg derfor for, at du skaber dybde 
i dit billede ved at placere et billedelement 
i forgrunden eller i mellemgrunden. Dette 
giver øjet et naturligt perspektiv at gå på op-
dagelse i. Det er også fint at have mennesker 
med i vidvinkelbillederne, da disse under-
streger fx arkitekturens proportioner.

Landskaber 

Dybden og perspektivet i et billede bliver un-
derstreget, hvis du placerer et element i billedets 
forgrund. Gå helt tæt på, og vælg en brændvidde 
på 35 mm eller derunder.

Du kan udnytte vidvinkel kreativt, hvis du 
vælger optageformatet 16:9 i dit kamera, som fx 
passer til et bredformat-tv. Alternativt kan du 
beskære billedet i et panoramaformat i et billed-
behandlingsprogram. Herved opnår du en helt 
cinemaskopisk effekt.
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Monumenter

Monumenter tager sig bedst ud, hvis de ikke 
bliver beskåret. Forsøg at komponere billedet i 
højformat, og rens ud i motivet, så forstyrrende 
elementer som fx biler ikke kommer med på bil-
ledet.

Skal hele Colosseum med på billedet, kræver det 
en kraftig vidvinkel. Her er brugt et full frame-
kamera og en vidvinkel på 16 mm.

Mennesker

Ved at lade mennesker indgå i dine vidvinkelmo-
tiver kan du effektivt understrege en bygnings 
proportioner. 

Arkitektur

Vil du skildre arkitektur som fx her det indre af 
Peters-kirken i Rom, kræver det en kraftig vid-
vinkel. Her må du leve med styrtende linjer og en 
del fortegning, medmindre du har et professionelt 
tilt-shift-objektiv.
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2.17  Telemotiver
Ved store sportsbegivenheder som fx ved De 
Olympiske Lege eller VM i fodbold kan man 
altid se en tyk rand af sportsfotografer, der 
står skulder ved skulder med deres kraftige 
teleobjektiver parat til at fange de afgørende 
sportsøjeblikke. Objektiver med brændvid-
der på op til 600 mm. Mange fotoentusiaster 
betragter ofte deres teleobjektiv som juvelen 
i deres fotoudstyr. Det er forståeligt, da et 
godt teleobjektiv alt efter lysstyrken ofte 
koster fra 5000 kroner og opefter. Man de-
finerer ofte et objektiv som tele, når brænd-
vidden er over 70 mm. I dag findes der 
gode og rimeligt billige teleobjektiver med 
brændvidder på op til 300 mm. Kameraer-
nes brændviddeforlængelse har her haft en 
positiv effekt, da fx et Nikon-objektiv med 
specifikationerne 80-200 mm monteret på et 
Nikon D90 – som har 1,5x brændviddefor-
længelse – pludselig svarer til 120-300 mm. 

Man skal huske, at dybdeskarpheden ofte 
er meget lav med disse teleobjektiver, selv 
ved små blændetrin som fx F11. Derfor er 
det meget vigtigt, at du har fuld kontrol 
over, hvor fokus ligger i dit motiv, da du el-
lers nemt bliver snydt med hensyn til, hvor 
skarpheden ligger. Teleobjektiverne kræver 
også en del lys, da de prisbillige teleobjekti-
ver typisk har en maksimal blænde på F4,0. 
Objektivernes vægt betyder ligeledes, at du 
nemt kommer til at ryste lidt på hænderne, 
når du fotograferer med tele. Vil du derfor 
være helt sikker på at få skarpe billeder, kan 
du støtter dig til en tommelfingerregel, der 
siger, at lukkertiden mindst skal svare til 
den maksimale brændvidde. I praksis bety-
der dette, at hvis du fx benytter en brænd-
vidde på 200 mm, skal lukketiden være 
1/200 sekund. Har kameraet eller objektivet 
indbygget optisk billedstabilisering, kan du 
sagtens tage skarpe billeder med længere 
lukkertider, men som en anvendelig rette-
snor er reglen stadig god. Oplagte motiver 
til telefotografi er sport, portrætter samt 
dyrefotografering. En monopod – altså et 
etbenet stativ – er her en stor hjælp.

Portrætter

Dette portræt er taget med ISO 400, en brænd-
vidde på 120 mm, en lukkertid på 1/250 sekund 
samt en blænde F6.3. Den forholdsvis store blæn-
de sikrer, at broen i baggrunden er blevet uskarp. 

Sport 

En perfekt skarphed betyder alt inden for sports-
fotografi. Her er benyttet ISO 400, en brændvid-
de på 200 mm, en blænde F6.3 samt en lukkertid 
på 1/1300 sekund. Den hurtige lukkertid sikrer, 
at skumsprøjtene står knivskarpt. 
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2.17  Telemotiver
Ved store sportsbegivenheder som fx ved De 
Olympiske Lege eller VM i fodbold kan man 
altid se en tyk rand af sportsfotografer, der 
står skulder ved skulder med deres kraftige 
teleobjektiver parat til at fange de afgørende 
sportsøjeblikke. Objektiver med brændvid-
der på op til 600 mm. Mange fotoentusiaster 
betragter ofte deres teleobjektiv som juvelen 
i deres fotoudstyr. Det er forståeligt, da et 
godt teleobjektiv alt efter lysstyrken ofte 
koster fra 5000 kroner og opefter. Man de-
finerer ofte et objektiv som tele, når brænd-
vidden er over 70 mm. I dag findes der 
gode og rimeligt billige teleobjektiver med 
brændvidder på op til 300 mm. Kameraer-
nes brændviddeforlængelse har her haft en 
positiv effekt, da fx et Nikon-objektiv med 
specifikationerne 80-200 mm monteret på et 
Nikon D90 – som har 1,5x brændviddefor-
længelse – pludselig svarer til 120-300 mm. 

Man skal huske, at dybdeskarpheden ofte 
er meget lav med disse teleobjektiver, selv 
ved små blændetrin som fx F11. Derfor er 
det meget vigtigt, at du har fuld kontrol 
over, hvor fokus ligger i dit motiv, da du el-
lers nemt bliver snydt med hensyn til, hvor 
skarpheden ligger. Teleobjektiverne kræver 
også en del lys, da de prisbillige teleobjekti-
ver typisk har en maksimal blænde på F4,0. 
Objektivernes vægt betyder ligeledes, at du 
nemt kommer til at ryste lidt på hænderne, 
når du fotograferer med tele. Vil du derfor 
være helt sikker på at få skarpe billeder, kan 
du støtter dig til en tommelfingerregel, der 
siger, at lukkertiden mindst skal svare til 
den maksimale brændvidde. I praksis bety-
der dette, at hvis du fx benytter en brænd-
vidde på 200 mm, skal lukketiden være 
1/200 sekund. Har kameraet eller objektivet 
indbygget optisk billedstabilisering, kan du 
sagtens tage skarpe billeder med længere 
lukkertider, men som en anvendelig rette-
snor er reglen stadig god. Oplagte motiver 
til telefotografi er sport, portrætter samt 
dyrefotografering. En monopod – altså et 
etbenet stativ – er her en stor hjælp.

Portrætter

Dette portræt er taget med ISO 400, en brænd-
vidde på 120 mm, en lukkertid på 1/250 sekund 
samt en blænde F6.3. Den forholdsvis store blæn-
de sikrer, at broen i baggrunden er blevet uskarp. 

Sport 

En perfekt skarphed betyder alt inden for sports-
fotografi. Her er benyttet ISO 400, en brændvid-
de på 200 mm, en blænde F6.3 samt en lukkertid 
på 1/1300 sekund. Den hurtige lukkertid sikrer, 
at skumsprøjtene står knivskarpt. 
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Dyr

Et teleobjektiv har to klare fordele. Med det 
kan man fx komme helt tæt på dyrene i Zoo, og 
samtidig kan det skabe en fin uskarphed bag ho-
vedmotivet, så fokus samler sig præcis, hvor man 
ønsker det. Her er pingvinen fotograferet med en 
brændvidde på 200 mm, blænde F5.6, lukkertid 
1/500 sekund ved ISO 200. 

2.18  Panoramabilleder
Mange kameraer kan i dag optage i formatet 
16:9 eller i et decideret panoramaformat, 
hvor forholdet ofte er 4:1 eller 5:1. Dette ho-
risontale format er perfekt til landskabsbille-
der, men selvom dit kamera ikke kan optage 
i disse formater, kan du alligevel nemt skabe 
dit eget panoramabillede. Du skal blot sørge 
for at tage en fire-fem horisontale billeder i 
træk, hvor hvert billede overlapper hinan-
den med 15-20 procent. Siden er det nemt at 
sætte dem sammen til ét panoramabillede i 
et billedbehandlingsprogram. Det er bedst, 
hvis dit kamera sidder på stativ, når du foto-
graferer, da du her vil være helt sikker på, at 
horisontlinjen er ens på alle billeder.

Nevada-ørkenen i USA er et oplagt sted at 
skabe et panoramabillede. Her er taget tre 
billeder lige efter hinanden, og de er siden 
sat sammen i Elements 7 via funktionen 
Photomerge Panorama.

Vil du sætte flere billeder sammen til ét panora-
mabillede, er det en god idé sætte kameraet på 
stativ. På den måde er du sikker på, at horisont-
linjen vil flugte i alle billederne.

Sørg for at hvert billede overlapper cirka 15% 
med det forrige. På den måde kan billedbehand-
lingsprogrammet lettere sætte alle billederne 
sammen til ét panoramabillede til sidst.

Det er en god idé at afgrænse det første og det 
sidste billede, så panoramabilledet får en naturlig 
komposition. Kaktussen her giver en fin tyngde i 
billedets højre side.
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Med funktionen Photomerge Panorama klarer 
Elements 7 selv at sætte de tre billeder sammen 
til ét panoramabillede. Husk blot, at billederne 
skal overlappe hinanden med 15-20 % i optagel-
sen.

2.19  Lange lukkertider 
Du kan tage nogle virkelig stemningsfulde 
billeder, hvis du benytter lange lukkerti-
der, hvor der ikke er ret meget lys. Men det 
kræver, at du kender teknikken, for ellers 
risikerer du rystede og uskarpe billeder. 
Lange lukkertider vil sige, at kameraet eks-
ponerer så længe, at du ikke kan få skarpe 
billeder ved at holde kameraet i hånden. Her 
taler vi normalt om lukkertider længere end 
1/15 sekund. For at få skarpe billeder er det 
nødvendigt, at du enten sætter kameraet på 
stativ, eller eksponerer med blitz. Billeder 
taget i storbyer om aftenen kræver typisk 
lukkertider på mellem 20 og 30 sekunder. 
Skal der eksponeres endnu længere, skal du 
vælge kameraets bulb-indstilling, hvor du 
via en selvudløser selv er herre over, hvor 
længe der skal eksponeres. 

Lysstriber
Ønsker du at tage karakteristiske billeder i 
storbyen af billygter, der trækker lange lys-
striber, skal dit kamera sættes på stativ. Sørg 
her for at eksponere via kameraets selvud-
løser eller ved hjælp af en ekstern fjernud-
løser. På den måde undgår du at skubbe til 
kameraet, så du samtidig er sikker på, at 
dine billeder bliver helt skarpe. Eksponerer 
du i 20 eller 30 sekunder, vil forbipasserende 
personer ikke komme med på billedet, da de 
ikke befinder sig længe nok på samme sted. 
Vælger du en stor blænde på fx F4, vil dyb-
deskarpheden være minimal. Til gengæld 
kan du med en stor blænde skabe stjernere-

flekser i fx lyset fra lygtepælene, hvilket kan 
skabe en poetisk nattestemning i dine bil-
leder. Ønsker du at fastfryse personer, er du 
afhængig af, at de står stille. Alternativt kan 
du benytte blitz, men her skal du maksimalt 
være 10 meter fra personen. Med en ekstern 
blitz kan du skabe fart i billedet ved at lade 
blitzen synkronisere efter det andet lukker-
gardin. Her vil hovedmotivet være fastfros-
set, mens omgivelserne vil være præget af 
bevægelse. Du vælger synkronisering med 
andet lukkergardin under Mode i blitzens 
menusystem.

Den ventende pige på perronen er blevet skarp, 
fordi lukkertiden er 1/30 sekund, og fordi hun 
ikke bevæger sig. Men 1/30 sekund betyder sam-
tidig, at toget er blevet uskarpt, da det kørte ind 
på perronen, netop som billedet blev taget.

Billygter, som trækker lange lysstriber, er en nem 
effekt at skabe fotografisk. Sæt kameraet på stativ, 
og eksponér imellem 20 og 30 sekunder. En mo-
torvejsbro er et godt sted at fotografere.
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Med funktionen Photomerge Panorama klarer 
Elements 7 selv at sætte de tre billeder sammen 
til ét panoramabillede. Husk blot, at billederne 
skal overlappe hinanden med 15-20 % i optagel-
sen.

2.19  Lange lukkertider 
Du kan tage nogle virkelig stemningsfulde 
billeder, hvis du benytter lange lukkerti-
der, hvor der ikke er ret meget lys. Men det 
kræver, at du kender teknikken, for ellers 
risikerer du rystede og uskarpe billeder. 
Lange lukkertider vil sige, at kameraet eks-
ponerer så længe, at du ikke kan få skarpe 
billeder ved at holde kameraet i hånden. Her 
taler vi normalt om lukkertider længere end 
1/15 sekund. For at få skarpe billeder er det 
nødvendigt, at du enten sætter kameraet på 
stativ, eller eksponerer med blitz. Billeder 
taget i storbyer om aftenen kræver typisk 
lukkertider på mellem 20 og 30 sekunder. 
Skal der eksponeres endnu længere, skal du 
vælge kameraets bulb-indstilling, hvor du 
via en selvudløser selv er herre over, hvor 
længe der skal eksponeres. 

Lysstriber
Ønsker du at tage karakteristiske billeder i 
storbyen af billygter, der trækker lange lys-
striber, skal dit kamera sættes på stativ. Sørg 
her for at eksponere via kameraets selvud-
løser eller ved hjælp af en ekstern fjernud-
løser. På den måde undgår du at skubbe til 
kameraet, så du samtidig er sikker på, at 
dine billeder bliver helt skarpe. Eksponerer 
du i 20 eller 30 sekunder, vil forbipasserende 
personer ikke komme med på billedet, da de 
ikke befinder sig længe nok på samme sted. 
Vælger du en stor blænde på fx F4, vil dyb-
deskarpheden være minimal. Til gengæld 
kan du med en stor blænde skabe stjernere-

flekser i fx lyset fra lygtepælene, hvilket kan 
skabe en poetisk nattestemning i dine bil-
leder. Ønsker du at fastfryse personer, er du 
afhængig af, at de står stille. Alternativt kan 
du benytte blitz, men her skal du maksimalt 
være 10 meter fra personen. Med en ekstern 
blitz kan du skabe fart i billedet ved at lade 
blitzen synkronisere efter det andet lukker-
gardin. Her vil hovedmotivet være fastfros-
set, mens omgivelserne vil være præget af 
bevægelse. Du vælger synkronisering med 
andet lukkergardin under Mode i blitzens 
menusystem.

Den ventende pige på perronen er blevet skarp, 
fordi lukkertiden er 1/30 sekund, og fordi hun 
ikke bevæger sig. Men 1/30 sekund betyder sam-
tidig, at toget er blevet uskarpt, da det kørte ind 
på perronen, netop som billedet blev taget.

Billygter, som trækker lange lysstriber, er en nem 
effekt at skabe fotografisk. Sæt kameraet på stativ, 
og eksponér imellem 20 og 30 sekunder. En mo-
torvejsbro er et godt sted at fotografere.
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Med en ekstern blitz kan du nemt skabe både fart 
og dynamik, når mørket er faldet på. Her gælder 
det om at indstille blitzen, så den synkroniserer 
med det andet lukkergardin. Derudover skal du 
panorere kameraet, så det følger den ting eller 
person, der bevæger sig, mens der eksponeres. 
Resultatet er et fastfrosset hovedmotiv, der er 
omgivet af udtværet lys. Især i storbyer, hvor der 
er meget kunstlys, kan effekten giver flotte bil-
leder. Benyt en lukkertid på 1/8 sekund og en lille 
blænde, fx F16 ved ISO 1600. 

2.20  Hurtige lukkertider
Hurtige lukkertider kræver meget lys eller 
lysstærke objektiver. Jo større den maksima-
le blænde i et objektiv er, jo mindre lys skal 
der til for at tage et veleksponeret billede. Et 
professionelt teleobjektiv til sport kan have 
en maksimal blænde på F2, mens de objekti-
ver, der er henvendt til fotoentusiastens pen-
gepung, som regel har en maksimal blænde 
på F3.5 eller F4.0. Objektiverne stiger nemlig 
voldsomt i pris, blot de får et enkelt blæn-
detrin ekstra. Dette skyldes, at der skal være 
en del flere linseelementer samt ekstra fint 
forarbejdet glas for at skabe de største blæn-
detrin. 

En almindelig solskinsdag behøver du dog 
ikke bekymre dig om de store blænder, da 
der her er rigeligt lys til, at du kan benytte 
blændetrin på F5.6 med lukkerhastigheder 
på mellem 1/500 og 1/1000 ved ISO 400. 

Disse hurtige lukkertider skal du bruge, hvis 
du vil fastfryse hovedstødsduellen i en fod-
boldkamp eller det afgørende uppercut i en 
boksekamp. 

Vælg kontinuerlig autofokus
Vil du fastfryse atletikløbernes afsluttende 
spurt eller et hestevæddeløbs adrenalinpum-
pende ridt, skal du indstille kameraets auto-
fokus til kontinuerlig. Her vil autofokussen 
nemlig følge og stille skarpt på motivet, der 
bevæger sig. Dette kræver selvfølgelig, at 
du panorerer med motivet i en hastighed, 
så kameraet følger fx hestenes bevægelser. 
Ønsker du at fastfryse fx skumsprøjt fra et 
springvand eller et vandfald, skal du vælge 
lukkertider hurtigere end 1/500 sekund. I 
praksis kan lukkertiderne her ikke blive hur-
tige nok, så er der rigeligt med lys, så benyt 
lukkertider helt ned til 1/4000 sekund. På 
den måde vil du være helt sikker på, at ho-
vedmotivet står knivskarpt.

For at fastfryse rytterne, men samtidig skabe 
bevægelse i billedet, skal du vælge kontinuerlig 
autofokus på kameraet samtidig med, at du pa-
norerer kameraet i samme retning, som hestene 
løber. På den måde vil kameraets autofokus stille 
skarpt på motivet, der bevæger sig. Brændvidden 
er her 250 mm, blændende F10, og lukkertiden er 
1/250 sekund. Rytterne er skarpe, mens hestene 
er delvis bevægelsesuskarpe. 
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De små vanddråber fra springvandet er blevet 
fastfrosset med en lukkertid på 1/1000 sekund 
ved blænde F8. 

2.21  Flotte motiver i sort-hvid
Sort-hvid er en klassisk fotografisk disciplin, 
som især i de analoge tider var populær 
blandt fotoentusiasterne. Ikke mindst fordi 
man selv på fx familiens badeværelse kunne 
fremkalde sine film og bagefter kopiere de 
færdige billeder. Men i vores digitale tid 
er det stadigvæk virkelig nemt at arbejde i 
sort-hvid. Og faktisk har det aldrig været 
lettere at ramme præcis de gråtoner, man 
måtte ønske, via få trin i et billedbehand-
lingsprogram. Vigtigt er det, at du allerede 
i selve optagelsessituationen tænker dine 
motiver i sort-hvid. Dit fotografiske blik skal 
så at sige indstilles på sort-hvide motiver. 
Mange sort-hvide motiver har du som regel 
lige ved hånden. Prøv fx at gå ud og kigge 
i køkkenets frugtskål. Her kan du fx skabe 
nogle fantastiske billeder, hvis du benytter et 
makroobjektiv – eller makrofunktionen i dit 
kompaktkamera – og hvis du derefter foto-
graferer de forskellige frugter helt tæt på. 
Motiver som fungerer godt især på grund af 
deres tekstur og geometriske former.

Lys og tekstur 
Når du er ude at fotografere, skal du kon-
centrere dig om at se de mulige motiver i 
sort-hvid. Det er altså en god ide, hvis du på 
forhånd bestemmer dig for, at du en bestemt 
dag vil ende med at gøre alle dine billeder 
sort-hvide. Herefter kan du nemlig kigge 
efter fotografiske virkninger som kontrast-
lys, struktur, tekstur og spændende kompo-
sitoriske former. Når du pludselig ikke har 
farver til at tilføre billederne energi, stem-
ning og betydning, skal dine motiver rumme 
nogle helt andre ting. Derfor skal du først 
og fremmest tænke på lyset og kontrasten. 
Hvor rammer hovedlyset? Og hvilke om-
råder af motivet ligger i skygge, og hvilke 
i højlys? Ved at placere billedelementerne i 
en dramatisk belysning, hvor der er megen 
kontrast, kan du skabe nogle effektfulde 
billeder, hvor tingene får flotte skulpturelle 
former i sort-hvid. 

Optag i farver
Det er bedst, hvis du optager billederne i 
farver i kameraet. Og allerhelst skal du gem-
me dem både i raw og jpeg. Normalt har et 
jpeg-billede 256 gråtoner – men optager du 
i 16 bit i raw – ja, så får du bagefter 65.000 
gråtoner at arbejde med, når du konverterer 
billederne til sort-hvid i et billedbehand-
lingsprogram. Mange kameraer tillader, at 
du optager billederne direkte i sort-hvid, 
men dette betyder, at du lader kameraet af-
gøre, hvordan gråtonerne skal være. Venter 
du med et konvertere billederne til gråtoner 
i et billedbehandlingsprogram, kan du helt 
selv bestemme, hvilke farver som skal kon-
verteres til bestemte gråtoner. Det giver en 
suveræn kreativ frihed. 

Normalt siges det, når man fotograferer 
i farver, at man skal undgå modlys. Men 
modlys er omvendt fint at bruge i sort-
hvid, da det kan skabe nogle fine nuancer. 
Sort-hvide billeder har også tit noget tidløst 
over sig, da tøjmode, biler og skilte ikke 
fremtræder så markant i sort-hvid. Du skal 
heller ikke være bange for at konvertere dine 
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vinterbilleder til sort-hvid. Vintermotiver 
er gode sort-hvid-motiver, fordi den hvide 
sne står godt til mørke skyggeområder. Du 
skal passe på med at benytte alt for hårdt 
blitzlys, når du skyder sort-hvid-billeder, da 
højlysene her tit brænder helt ud, mens du 
samtidig får nogle meget grimme slagskyg-
ger bag hovedmotivet.

Portrætter er en klassisk genre i sort-hvid. Her 
er det vigtigt, at du lader kameraet eksponere 
efter ansigtets hudtoner. Vellykkede portrætter i 
sort-hvid kræver mange gråtoner. Sørg gerne for 
at have både sorte skygger og hvide højlys i bil-
lederne. 

Sort-hvide billeder rummer en tidløshed i sig, 
som du med fordel kan udnytte, hvis du som her 
fx kommer forbi en gammel hestevogn.

Vintermotiver bliver meget smukke i sort-hvid. 
Sørg for at overeksponere en halv blænde, så du 
er sikker på, at sneen bliver helt hvid. Billedet er 
fra Dyrehaven nord for København.

Struktur, skygger og højlys. Det er den mest 
simple og mest effektive cocktail, når vi taler 
sort-hvid. Billedet er taget i Alfarma-kvarteret i 
Lissabon. 

Tag billeder som de professionelle.indd   61 30-04-2009   10:17:26



FORLAGET LIBRIS 62

2. Optageteknik

Dette billede ville være rodet og kaotisk i farver. 
I sort-hvid indfinder roen sig, og spillet mellem 
skygger og højlys skaber stemningen i billedet. 
Billedet er fra Jægerspris i Danmark.

Hvis øjet er sjælens spejl, så fortæller hænderne 
kroppens historie. Tænk utraditionelt, når du 
tager portrætter. Disse barkede hænder tilhører 
en vietnamesisk minearbejderske – og de siger 
mere om det liv, hun har levet, end hendes smi-
lende ansigt. 

Frugter og blomster er oplagte makromotiver, 
som fungerer fint i sort-hvid. Fokusér på struktu-
rer og nogle interessante konturer, og læg lyset, 
så du både får højlys og skygger i billedet.

Ser du tunge og truende skyer, er det frem med 
kameraet. En dramatisk himmel bliver endnu 
mere stemningsfuld i sort-hvid. Stranden er fra 
San Sebastian i Nordspanien.

Motiver taget gennem vinduet fra et fly kan blive 
til flotte sort-hvid billeder. Kig efter grafiske for-
mer og geometriske mønstre. Her er det Grand 
Canyon set fra en helikopter.

Rejsebilleder kan blive både magiske og nostalgi-
ske, hvis du konverterer dem til sort-hvid. Dette 
motiv fra Dalat i Vietnam er taget i 2008. 
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2.22  Fokusér rigtigt
Med et spejlreflekskamera får du maksimal 
kreativ kontrol over, hvor fokus skal være i 
dit billede. Øjeblikkets spejlreflekskameraer 
har fra seks og op til 51 fokuspunkter, der 
sidder spredt ud over det meste af søgerfel-
tet. Her kan du individuelt vælge, hvilke af 
disse fokuspunkter som skal være hoved-
fokus i dit motiv. Det er en kæmpe fordel, 

at du kan vælge det præcise fokuspunkt, 
du ønsker. Især hvis du tager portrætter og 
benytter store brændvidder, er det altaf-
gørende, hvor fokus ligger. Sørg her for at 
flytte fokuspunktet hen, så det fokuserer på 
modellens øjne, inden du tager billedet. Du 
kan også holde udløserknappen halvt nede, 
når du har fokuseret, og derefter komponere 
dit motiv på ny. Denne metode blev meget 
anvendt, da man fotograferede analogt, men 
i dag er det langt mere effektivt og præcist, 
hvis du vælger fokuspunkterne manuelt via 
kameraets joystick.

Kameraindstilling: 1/500 sekund, F16, 28 mm, 
ISO 100. 
Når du ønsker maksimal dybdeskarphed, så vælg 
en lille blænde, fx F16 eller F22. Fokusér på en 
ting, der befinder sig i billedets horisontlinje.

2.23  Mål lyset korrekt
Fotograferer du kun i jpeg, er det meget vig-
tigt, at du eksponerer dine motiver rigtigt. 
Typisk kan du via dit spejlreflekskamera 
måle lyset på tre forskellige måder, nemlig 
ved hjælp af matrixmålingen, den center-
vægtede lysmåling og spotmålingen. Matrix-
målingen er en gennemsnitsmåling af lyset i 
et motiv, hvilket betyder, at der tages højde 
for lyset i hele billedfladen. Til de fleste mo-
tiver er matrixmålingen velegnet, men er der 
mange	højlys	(fx	i	snevejr)	eller	meget	tunge	
skyggeområder	(fx	i	en	mørk	gyde),	kan	du	
risikere, at billedet enten vil blive over- el-
ler underbelyst. Her kan den centervægtede 
lysmåling sikre, at dit hovedmotiv – som jo 
ofte befinder sig i billedets centrum – vil få 

Kameraindstilling: 1/160 sekund, F5.6, 235 mm, 
ISO 400. 
Med store brændvidder som 100 mm og derover, 
er det vigtigt, at fokus ligger helt præcist. Dyb-
deskarpheden er nemlig ved disse brændvidder 
meget lille, hvorfor det er nemt at gøre centrale 
dele af et billede uskarpt. I dette billede ligger 
fokus præcis på modellens venstre øje. 

Kameraindstilling: 1/200 sekund, F13, 135 mm, 
ISO 100.  
I dette billede ligger fokus på spillekortene. På 
trods af den anvendte blænde F13 er dybdeskarp-
heden ganske lav. Dette skyldes den store brænd-
vidde på 135 mm.
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den korrekte eksponering. Endelig kan du 
udnytte spotmålingen – som kun måler efter 
et enkelt punkt i billedet – hvis du vil være 
helt sikker på, at fx ansigtet i et portræt vil 
få den rigtige eksponering. Spotmålingen 
kan dog ikke anbefales, hvis du fotograferer 
motiver i bevægelse, eller hvis lyset skifter 
meget. Vil du være helt sikker på korrekt 
eksponering, skal du optage i raw. Her kan 
du nemlig ændre lysforholdene i raw-kon-
verteringen og på den måde få præcis det 
udtryk, du ønsker. 

Her er anvendt matrixmålingen. Lyset ude fra 
gaden har kameraet også taget højde for.

Med den centervægtede lysmåling er modellens 
ansigt blevet mere veleksponeret.

I dette billede er der spotmålt efter modellens 
ansigt. Dette giver korrekte hudtoner, mens høj-
lysene i baggrunden ikke bliver så dominerende. 
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