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Introduktion
Fotografering handler om at vise beskueren et billede. Det kan fotografen selvfølgelig gøre på et utal måder, og
derfor er fotografering et spørgsmål om at vælge og udvælge – om at komponere – hvad der skal med. Der er
ingen kunst i at tage 100 forskellige billeder af et motiv. Kunsten er tage det billede, der viser beskueren præcis
det, som fotografen gerne vil vise.
Komposition og motiv er derfor tæt forbundet: Komposition handler at opbygge et billede, så det præsenterer
billedets elementer på bedste måde. Og elementerne er: Motivet, omgivelserne, lyset, farverne, linjerne osv.
Derfor er et billede udtryk for et valg; fotografens valg.
Så det er ikke ligegyldigt, hvordan vi vælger at komponere vores billeder. Jeg har desværre set (alt for) mange
billeder med så dårlig komposition, at det fuldkommen har ødelagt billedets udtryk og gengivelsen af motivet. Det
dur ikke. Et motiv er nemlig noget, er bevæger os (i følge Den Danske Ordbog stammer ”motiv” fra det franske
ord: ”motif”, som igen kommer fra det latinske ”motivus”: Som giver anledning til bevægelse”).
I denne guide får du smagsprøver på en række kompositionstyper, som måske kan hjælpe dig til at blive endnu
mere skarp til at komponere dine billeder. Hvis du undervejs tænker ”det ligner da ret så meget det, jeg lærte i
kunsthistorie på universitet”, så er det sikkert fordi flere af kompositionstyperne kan føres direkte tilbage til
maleriernes storhedstid. Selv om fotografering bliver mere og elektronisk, så er måden vi aflæser billeder på
stadig meget analog.
Læg mærke til, at jeg sondrer imellem komposition og beskæring. Når du fotograferer er du i gang med at
komponere. Når du sidder foran computeren og arbejdet med billede, er du i gang med at beskære (blandt
andet).
Jeg kan ikke understrege nok, at det kan betale sig at være nidkær med kompositionen – altså med at udvælge
det, som du har i søgeren, når du tager dit billede. Komposition er forudsætning for, at du efterfølgende kan
beskære dig til det perfekte billede.
Du får seks kompositionstyper, og så får du to bemærkninger om billeder: ”Slå græsset og tøm skraldespanden”
samt ”Det er lyset, der skaber billedet”. Første bemærkning handler om at rense billedet for elementer, der kan
forstyrre i billedet. Anden bemærkning handler om at se, at det er lys, der påkalder sig opmærksomhed og skaber
liv.

Altid et hovedmotiv

En af mine vigtigste regler ved fotografering er, at et billede skal have et hovedmotiv, men kun et hovedmotiv.
Billeder af landskaber, hvor intet rigtig træder frem eller er i fokus, kan selvfølgelig sagtens være flotte, men det
der hæver et landskabsbillede over andre er, syntes jeg, at fotografen sætter udsigten i perspektiv eller fokuserer
vores opmærksomhed på noget særligt.
Herover er der nok ingen tvivl om, at det er pælen med hjertet, der er mit hovedmotiv. Det er i pælen og det er i
hjertet, at billedets historier ligger. Hvis jeg blot ville fortælle historien om forår, så havde jeg ladet de smukke
smukke anemoner tale deres eget sprog. Men jeg vil fortælle historien om hjerteruterne, som Hjerteforeningen
har afmærket som gode ruter for helbred – og især hjertet.
Jeg har understreget hovemotivet med to metoder. Den første handler om billedets komposition. Jeg har nemlig
komponeret og beskåret billedet, så det røde hjerte er i ”det gyldne snit” – det kan du læse mere om lidt senere.
Den handler om billedets DOF (Depth Of Field) dybdeskarphed. Det røde hjerte og pælen er nemlig præcis i det
område af billedet, der er skarpt. Både forgrunden og baggrunden er uskarp – og dine øjne vil helst aflæse noget,
der er skarpt.
Hvis der nu var to pæle i kompositionen, så ville den anden pæl ikke være i modsatte side. Jeg ville have flyttet
mig rundt, så pælene ville stå i forlængelse af hinanden. For en pæl i hver side af billedet, kan få beskuernes øjne
til at flakke fra side til side. Det er lidt ligesom at stille stearinlys i vindueskarmen: De ser bedre ud, når de står tæt
på hinanden, end i hver side af vinduet.
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Rule of thirds (tredjedele)

Mange landskabsbilleder bliver skåret lige over på midten – dvs. nederste halvdel fyldes med jorden og øverste
halvdel med himlen. Gør det ikke – eller gør det kun, hvor helt specielle hensyn taler for det.
Men sådanne billeder er meget statiske at se på; svære at se på ret længe ad gangen. Derfor bruger mange
fotografer en regel: ”Rule of thirds”. Altså: Reglen om tredjedele.
Det er en enkel regel: Placér aldrig horisontlinje eller andre linjer præcis i midten af et billedet. Placér horisonten
en tredjedel fra toppen eller en trdjedel fra bunden.
Herover kan du se hvordan horisontlinjen falder helt sammen med øverste tredjedelslinje. Selvom himlen er flot
at se på, så er mit valg af hovedmotiv nu alligevel marken. Derfor har jeg ladet marken fylde mest og lade himlen
være sekundær. Hvis nu marken havde været noget end en mark, måske en græsplæne med nyslået græs, så
havde jeg valgt omvendt og ladet himlen være hovedmotivet og dermed fylde mest i kompositionen.

”Digital fotografering for begyndere”
BIND 0
230 sider propfyldt guides, gode råd,
billeder og vejledninger. Alt skrevet i et
let og direkte sprog. Lige til at gå i gang
med.
Bestil direkte fra forlaget: Libris.dk
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Det gyldne snit - Fibonacci

Som nævnt stammer det gyldne snit fra ældgammel matematik – og det kaldes ikke bare det gyldne snit, men
også det guddommelige forhold. Det gyldne snit handler om at opdele et linjestykke i to stykker, således at
forholdet mellem det største (a) og det mindste stykke (b) er lig med forholdet mellem hele linjestykket og det
største.

Tallet findes mange steder i naturen og er senest blevet trukket frem i lyset af David Brown i romanen (og den
efterfølgende film): Da Vinci mysteriet. Det gyldne snit kan vises som en kurve. Opbygges kompositionen i et
billede efter kurven (eller tæt på kurven) vil billedet ofte forekomme at være meget velkomponeret.
Ovenfor har jeg indlagt kurven over et billede af et Schweizisk landskab tæt på byen Arvenbüel, hævet over
Wahlensee. Bjerget i baggrunden er Leistchamm/Leistkamm – et ca. 2.000 meter højt bjerg. Som det ses, så er
billedet komponeret og beskåret, så centrale dele af billedet følger kurven. Bjerget markerer midterpunktet af
billedet med en fin relation til kurvens hældning i højre side. Selvom det er normalt, at horisonten ligger omkring
en tredjedelslinjen, så er det her taget på det nærmeste hus, der flugter linjen – og samtidig fungerer hele tagets
lyse overflade som blikfang i den centrale del af ”sneglen”.
Det er lige præcis i den centrale del af ”sneglen”, at du med fordel kan placere særligt vigtige elementer i it billede
– og hvis du nu har et portrætbillede, så kan du jo lige flippe skabelonen horisontalt, så det indre af ”sneglen”
kommer op i den øverste tredjedel af billedet.

©

Side 5

Forgrund, mellemstykke og baggrund

Helt tilbage til oliemaleriernes storhedstider har der været særlig fokus på at fremstille og vise dybden i motivet –
selvom mediet altså kun har to dimensioner. Der findes derfor en rettesnor om, at du med stor fordel skal have
både en forgrund, et mellemstykke og en baggrund med på dine billeder. Også selvom billederne viser store
landskaber.
Ofte vil du kunne fremhæve dybden i billedet ved at have forgrunden mere skarp end mellemstykket og
baggrunden mere uskarp end mellemstykket. Altså et billede, hvor billedets elementer bliver mere og mere
uskarpe efterhånden som øjet bevæger sig længere ”ind” i billedet.
Herover står jeg bag en gammel træstamme i opløsning (og midt i en masse brændenælder), der fungerer som
forgrund. Mellemstykket er græsset og den lille lund imens baggrunden tages af skovbrynet og himmel.
Typisk vil du forsøge at lægge skarphed i forgrunden. For den er jo tættest på dig. Men det er bestemt ikke
nødvendigt, for hvis du sammenligner med hvordan du i virkeligheden vil se et landskab som ovenstående, så er
det med fokus lagt på mellemstykket. Du kan derfor altid godt overveje, om du skal forsøge at få forgrunden
uskarp.
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Diagonaler

Jeg holder meget af at udnytte motivets linjer, når jeg komponerer og beskærer mine billeder. Især når linjerne
danner hele eller delvise diagonaler. I mine øjne virker linjer, der peger indad fra billedets hjørner nemlig som en
slags hjælpelinjer for øjnene – linjerne viser, hvordan billedet kan ”aflæses”.
Linjerne kan dannes af en vej, en mole, men linjerne kan også være både abstrakte og afbrudte. To-tre-fre sten på
en strand kan sagtens danne en brugbar linje, nogle træer i en skov kan danne en linje, og det kan et par biler
eller tre også.
På billedet af en typisk dansk landevej med rapsmark og kornmark, kan du se, at jeg lader vejen løbe ud af billedet
i hjørnerne.

TIP: Men hvis du lader veje og stier være centrale eller vigtige dele af kompositionen, så vær opmærksom på, at
du endelig ikke må lade vejen eller stien løbe ud af billedet. Hvis en vej, en sti eller f.eks. en badebro kommer til at
løbe ud af billedet, så bliver beskuerens øjne ført ud af billedet, og det kan virke næsten irriterede.
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Sidekomposition

Sidekomposition er præcis lige så effektiv som det gyldne snit til at give et billede et særligt udtryk. Ved
sidekomposition lader du hovedvægten af motivet være koncentreret i en side af billedet, og på den måde skabes
en vej ind i billedet som beskuernes øjne med sikkerhed vil følge. I den ”tomme” side af billedet vil der opleves en
lethed og i den fyldte side af billedet, vil der være noget at se på.
Men selvom sidekompositionen kan være meget smuk og behagelig at se på, så skal du endelig være påpasselig
med at den fyldte side ikke bliver for tung at se på.
Det gælder altså ikke om at få mest muligt ind i den fyldte side, men derimod om at få lige præcis så meget, at det
tegner en afgrænsning af billedets side og derfor fører beskuernes øjne blidt ind i billedet.
Sidekomposition kan selvfølgelig bruges med vægten lagt i både højre eller venstre side. Men du vil i
almindelighed se flest billeder, hvor vægten er lagt i venstre side. Det kan hænge sammen med vores måde at
aflæse billeder på: fra venstre til højre.
Det vigtigste er dog, syntes jeg, at du syntes kompositionen er optimal for det, som du gerne vil vise.

©

Side 8

Slå græsset og tøm skraldespanden

Selvom de fleste af os helst gerne vil se, hvordan der ser ud et sted og ikke et manipuleret billede, så er der
alligevel alle gode grunde til at se sit motiv og sin komposition godt igennem.
For selvom et billede af et slot eller en borg måske kan være rimelig vellykket, så kan en halv kanon (se i venstre
side) og et halvt træ (se i højre side) meget hurtigt tage alt for meget opmærksomhed. Der er i hvert fald tre gode
metoder til at klare den slags udfordringer på:
Første metode er at komponere sig ud af problemet. Anden metode er at fjerne de uheldige elementer.
Herover var jeg heldig, eller rettere: fik jeg placeret mig godt, og jeg slap derfor for at skulle fjerne noget som
helst. Men da jeg kom havde jeg alligevel fat i tredje metode: klon tingene væk i efterbehandlingen.
Der lå en lille gren i sandet, som jeg havde overset, og den klonede jeg ud.
Men helt kort: Ryd op!
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Det er lyset, der skaber billedet

Selvom det med sikkerhed må være sådan, at et billede skabes og kan ses, fordi der er forskel på de oplyste og de
ikke-oplyste dele af et billede, så skal du altid være opmærksom på, at det der skaber billedet, og det der kan ses
på, er det oplyste.
Selvom mørket i høj grad er med til at skabe billedet og i høj grad medvirker til at definere stemningen i billedet,
så er det lyset, der giver øjnene noget at se på. Det lyder banalt, men det er værd at tænke over og det kan måske
endda få dig væk fra at lave lidt for mørke billeder, som jeg gjorde i starten.
På ovenstående billede af Bryggen på Amager kan du nok se meningen. Lysene i husene definerer husenes
karakter, men lyset i himlen definerer husenes silhuetter. Lyset skaber livet og det er især de elementer der lyser i
sig selv, der er levende.

Grundbogen for dig, der er ved at lære
HDRfotograferingens fantastiske verden at
kende.
En guide på ca. 100 side af Danmarks
førende HDRfotograf.
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