
Se det i øjnene
med det samme.

At fa gode billeder i kassen
kan ikke lade sig gøre ved blot
at købe det dyreste grej. Det kræver
også masser af erfaring og tålmodighed
samt et uhæmmet forbrug af film. Da den
kendte amerikanske landskabsfotograf Galen
Rowell havde taget billeder til sin første opgave
for National Geographic, var redaktionen meget
imponeret over resultatet, og de spurgte ham
derfor, hvor mange film han havde brugt. Han
var lidt flov over at fortælle, at han faktisk hav-
de brugt 70 film til at fa de fire-fem billeder i
kassen, som bladet endte med at skulle bruge.
På National Geographic blev de blot endnu
mere imponeret af Galens evner. 70 film lå langt
under det, fotografer normalt brugte på at løse
en opgave til bladet!
Inden man køber det dyreste udstyr og flere
dusin film, kan det dog betale sig at sætte sig ind
i den mest basale viden omkring fotografering.
Det er det, som denne artikel handler om.

Blænden og lukkeren
For at tage gode billeder er det helt grund-
læggende, at man kender til begreberne "blæn-

Her kommer

den første artikel

af to om tips til natur-
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Næste artikel bringes i næste

nummer der udkommer 1. april.

d "er
og "lukker".
Blænden sidder i objektivet
og styrer mængden af indfaldent lys på filmen.
Den reguleres i trin ved hjælp af en blændering
på objektivet. Store blændetal som fX 16 eller
22 gør mængden af gennemfaldent lys mindre,
men billederne bliver skarpere i dybden (dyb-
deskarpheden øges). Små blændetal som fX2,8
og 5,6 øger mængden af gennemfaldent lys,
men dybdeskarpheden mindskes.
Lukkeren bestemmer længden af den tid, hvori
filmen bliver udsat for den mængde lys, der
kommer igennem objektivets blændeåbning.
Hvis man har valgt et stort blændetal (dvs. en
lille blændeåbning), så kræver det en længere
lukkertid for at opnå samme eksponering, som
hvis man har valgt et lavt blændetal. Der fore-
går altid et evigt kompromis mellem valg af

blænde
og lukker.

Hvis man fXtager bille-
der af noget i bevægelse, må man vælge en hur-
tig lukkertid for at fastfryse billedet. Til
gengæld går det ud over dybdeskarpheden, da
man med en hurtig lukkertid bliver nødt til at
anvende et mindre blænderal for at fa den rette
eksponering.
Det er også lukketiden som bestemmer, hvor
nemt billedet bliver tystet. Er kameraet hånd-
holdt, siger man som tommelfingerregel, at
lukketiden ikke må være langsommere end et
sekund divideret med objektivets brændvidde,
men de færreste kan i virkeligheden holde et
kamera tilstrækkelig stille, hvis lukkertiden er
længere end 1160 sekund. Det giver problemer
i fXlandskabsfotografering, hvor man gerne vil
fremhæve dybdeskarpheden, hvilket resulterer i
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en langsom lukkerrid. Løsningen på problemet
kan være et stativ, der gør det muligt at tage bil-
leder med ubegrænset lukkertid.

Valg af objektiv
Objektivet bestemmer mere end noget andet
billedets kvalitet og proportioner. Udover kvali-
teten er den vigtigste forskel på objektiver deres
brændvidde, eftersom det er den, der
afgør, hvor meget billedet forstørres,
og hvor meget af motivet, som kom-
mer med. De korte brændevidder
(under 40 mm) kaldes også for vid-
vinkler og giver brede panoramabil-
leder, mens brændevidder fra 60 mm
kaldes for teler, som giver billeder
med et smallere perspektiv, men til
gengæld med flere fremhævede detal-
jer. Et 50 mm objektiv giver det,
man kalder et normalt perspektiv.
Der findes zoomer, som kombinerer
både vidvinkel og tele i et objektiv.
Vidvinkler bruger man typisk i for-
bindelse med fotografering af land-
skab, hvor man gerne vil fremhæve
det brede perspektiv. Teler bruges
typisk til dyrefotografering, hvor man gerne vil
så tæt som muligt på motivet. Men mange pro-
fessionelle fotografer bruger også vidvinkel til
fotografering af mennesker. Ikke til portrætfo-
tografering (her er 80-130 mm bedre), men til
situationer hvor mennesker indgår. Rigtig man-
ge billeder i National Geographic er taget på
denne måde med 20-28 mm objektiver; det
giver et forvrænget perspektiv, som er spænden-
de at se på.

Jo mere lysstærkt et objektiver, jo hurtigere luk-
kertid kan man anvende, hvilket ofte er
afgørende ved dyrefotografering eller billeder
med anden bevægelse. Lysstyrken er i virkelig-
heden objektivets laveste blændetal. En stor lys-
styrke vil sige, at man kan køre med et lavt
blændetal og dermed anvende en hurtig lukker-
tid. Hvis man anvender det lave blændetal, går
det selvfølgelig ud over dybdeskarpheden, men
forskellen fra ikke-lysstærke objektiver er, at
man med det lysstærke objektiv i det mindste
har muligheden for at eksponere billedet med
en hurtig lukketid.

Kontrol af dybdeskarpheden
Jeg har allerede været inde på, hvordan valget af
blændeåbning styrer dybdeskarpheden .. Men
der er også andre måder, at kontrollere den på.
Afstanden til motivet er en afgørende faktor. Jo

nærmere kameraet er ved motivet, jo mindre
bliver dybdeskarpheden, hvilket kan være et
stort problem ved nærfotografering. Også bræn-
devidden har en stor betydning. Tele-objektiver
har lille dybdeskarphed, mens vidvinkler har
ekstrem stor dybdeskarphed. Den store dybde-
skarphed er meget værdsat i landskabsfotografe-
ring, mens manglen på dybdeskarphed kan være

fokalafstanden (jf. billede 3). Den vil altid
afhænge af blændeåbningen. For at finde den,
må man bruge skalaerne (de farvede streger) på
objektivet og anbringe 'uendeligt-tegner ud for
dybdeskarphedsskalaens markering for den
blænde, der benyttes. Ændres blænden, må man
forandre afstandsindstillingen tilsvarende.
Nøjes man med at stille skarpt på horisonten,

vil man miste halvdelen
af den mulige dybde-
skarphed (den skarphed
som ligger bag forkuse-
ringspunktet) .

Film og filtre
Valget mellem diasfilm og
negativfilm (papirfilrn)
afhænger af formålet med
forografiet. Skal det
benyttes ved lysbilledfo-
revisninger eller publice-
res i tidsskrifter og bøger,
anvender man diasfilm.
Skal der laves papirkopier
efter det, bruges negativ-
film. Selvom der kan

laves papirkopier efter dias
og dias efter negativer, bli-
ver resultaterne aldrig så

gode, som når filme-
ne bliver brugt til
deres formål. I prak-
sis bruger de fleste
natur- og landskabs-
fotografer diasfilm.
En film kan være det,
man kalder 'hurtig'
eller 'langsom'. En
hurtig film har et
højt ASA-tal, der gør
at man kan bruge en
hurtigere lukkertid
ved en given blænde.
Til gengæld vil en
sådan film være mere
grovkornet og der-
med virke mindre
skarp end en langsom

film. Det ses tydeligt, hvis man laver forstørrel-
ser af billedet. En langsom film er mere kon-
trastfyldt og finkornet og tegner derfor billeder-
ne mere skarpt. Til gengæld kræver en sådan
film en eksponering med længere lukkertid eller
lavere blændetal end den hurtige film.
Der findes ingen film, som giver 'korrekt' farve-
gengivelse, da dette begreb er meget subjektivt.

1-2. Næsehorn fra Chitwan Nationalpark i Nepal. Brændevidde: 300 mm.
Film: Kodakchrome 200 ASA. Trods den lange brændvidde er dybdeskarp-
heden blevet for stor i øverste billede! Her kunne det have betalt sig at have
brugt et lavere blændetal, så forgrund og baggrund var blevet mere udvisket,
hvilket ville fremhæve næsehornet. Lidt af det rigtige ses på nederste billede,
men græsset iforgrunden er stadig skarpt ogforstyrrende. Begge billeder er
i øvrigt taget fra en jeep på en afstand af ca. 25 m.

en fordel ved dyrefotografering. Fx vil nogle
blade eller græs, der befinder sig mellem en selv
og et dyr næsten ikke fa nogen virkning på bil-
ledet (jf. billede l og 2).
Hvis man i et landskabsbillede, taget med vid-
vinkel, har brug for en skarphed, der rækker fra
horisonten og så tæt på kameraet som muligt, er
det bedre at fokusere på, hvad der kaldes hyper-
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Valget af filmmærke er derfor også
subjektivt, men til naturfotografe-
ring, hvor motivet ikke er i hurtig
bevægelse, ser man ofte, at fotografer
vælger langsomme film som Velvia50
ASA, Fujichrome 100 ASA eller
Kodakchrome 64 ASA. Dyrefotogra-
fering eller fotografering under dårli-
ge lysforhold kræver som regel en
hurtigere film, fx 200 ASA eller 400
ASA.

4. 'Fiskehalebjerget' iNepal. Brændvidde:
105 mm. Film: Kodakchrome 64 ASA.
Højkantsformatet og telen gør, at perspek-
tivet bliver sammenpresset. Kompositionen
er et forsøg på at lade en naturlig ting som
træerne indramme og dermed fremhæve det
centrale i billedet, som er bjerget. Et pola-
risationsfilter er brugt til at reducere disen,
mens træernes silhuetvirkning er skabt ved
at eksponere efter bagrunden, der ligger i
solen.

Det eneste filter, jeg kan finde på at
anvende (ud over et UV-filter, som jeg
altid bruger som standard for at
beskytte linsen) er et polarisationsfil-
ter. Det reducerer reflekserne fra små
reflekser i atmosfæren og giver større
farvemætning i billedet. En blå him-
mel bliver fX mere blå. Man skal dog
passe på med at anvende filteret, hvis
man bruger en film, der i forvejen har
en stor mætning, som fXVelvia50 ASA. Et pola-
risationsfilter er særlig virkningsfuldt på stor
afstand i tørt vejr, hvor det meget effektivt redu-
cerer atmosfærisk dis ved sidelys (jf. billede 4).

Landskabsfotografering
Den måske vigtigste faktor i et landskabsfoto-
grafi er lyset. Selvom det er umuligt at kontrol-
lere det naturlige lys, så kan man alligevel godt

lysninger er ikke til
at forudsige, men
sollys, der bryder
gennem tunge sky-
er, kan være
spændende (jf. bil-
lede 5), mens dis
og tågebanker tit

kan et stativ komme på tale. Placeringen af bil-
ledets elementer er heller ikke ligegyldigt.
Almindeligvis arrangeres de større elementer
som horisonten i en afstand fra billedkanten
svarende til omkring en tredjedel af billedets
højde eller bredde (det gyldne snit), men mere
uortodokse løsninger kan være bedre egnede til
visse opgaver. En meget lavt placeret horisont

giver impressionistiske bille-
der. Det kan ikke anbefales
nok at udnytte disse spænd-
ende lyssituationer, ligesom enhver landskabs-
fotograf bør koncentrere sin aktivitet til først og
sidst på dagen, hvor solen står lavt. Lavt sollys
får detaljer og konturer til at stå frem, da skyg-
gerne bliver længere. Det gør
også farverne varmere, og da det

er stærkt retningsbe-
stemt, kan man anvende
det i rnodlys-, sidelys-
eller medlysoptagelser
(jf. billede 6). Det mest
uegnede lys til spænden-
de landskabsfotografe-
ring finder man faktisk
midt på dagen, hvor
solen står højest.
Teknisk set er landskabs-
fotografering så ligetil,
som man kan forlange.
Men det kræver en del
omtanke at finde en
anvendelig, kreativ indfaldsvinkel.
Hvem kender ikke til, at billedet over-
hovedet ikke giver det indtryk, som
man fik i virkeligheden? Der findes
utallige måder fotografisk at kompone-
re et landskab på. Anvender man korte
brændevidder som vidvinkel, bør man

sørge for at få flere niveauer i billedet; helst både
for-, mellem- og baggrund. Det fremhæver dyb-
den i billedet, men det er vigtigt anvende et højt
blændetal, så dybdeskarpheden bliver stor. Her

3. Landskabsbillede af det norske vinterjjeld. Brændvidde: 35 mm.
Film: Velvia 50 ASA. Bemærk den store dybdeskarphed, som er
kendetegnende for korte brændevidder i kombination med anven-
delse afhøjt blændetal og hyperfokalafstanden. Læg også mærke
til kompositionen med klar for- og baggrund, samt at forgrunden
er placeret væk fra centrum. Ligeledes befinder horisonten sig over
midten hvilket gør, at man lægger mere mærke til træet iforgrun-
den. Billedet er overeksponeret med en blænde, da lysmåleren ellers
bliver snydt af den hvide sne.

vente på det og være forberedt på at udnytte
særligt egnede forhold. Solopgange og -nedgan-
ge kan give kraftige silhuetter eller dramatisk
belyse skyformationernes underside. Uvejrsbe-

5. 'Vinterbillede fra højfjeldet i Norge. Brændvidde: ca.
50 mm (zoom). Film: Kodakchrome 64 ASA. Selvom
kompositionen måske ikke er helt perfekt (der er for meget
forgrund - man kunne med fordel have brugt en længere
brændvidde), så illustrerer billedet meget godt, hvor
meget dramatik sollys kan skabe, når det bryder gennem
tunge skyer.

6. Horton River i Canada. Brændvidde: Ca. 105 mm
(zoom). Film: Fujichrome 100 ASA presset til 200 ASA.
Billedet er taget i modlys sidst på dagen, hvor solen står
lavt {bemærk hvordan modlyset 'lyser' i venstre persons
hår}. For at personerne ikke skal blive for silhuet-agtige,
er billedet overeksponeret. Televirkningen presser per-
spektivet sammen og giver en lav dybdeskarphed. som
slører floden i baggrunden.

fremhæver himlen og får genstande, der står op
mod horisonten, som fXtræer, til at virke små.
Med horisonten anbragt øverst i billedet fås et
mere lukket indtryk, og opmærksomheden
ledes hen på detaljerne (jf. billede 3). En hori-
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som placeret lige i midten afbilledet får ofte bil-
ledet til at virke kedeligt og amarøragtigt, lige-
som fx en person i for- og mellemgrunden hel-
ler ikke bør placeres midt i billedet. Det virker
som regel bedre at placere personen lidt neden-
for og til højre eller venstre for centrum. Sørg
også for, at personen kigger ind i billedet eller
mod det, som du gerne vil have, at beskueren
skal rette sin opmærksomhed på.
Et teleobjektiv fremhæver størrelsesforholdene ved
at sammenpresse perspektivet. Hvor en højfor-
mat-komposition som regel passer dårligt til vid-
vinkelobjektiver, er den tit glimrende til telernes
indholdsrige, sammentrængte perspektiv (if. bille-
de 4).
Vand i bevægelse, som en flod eller et vandfald,
kan med fordel fotograferes med en langsom luk-
kertid (fx 1/2 sekund). Det giver vandet et udse-
ende, som fremhæver bevægelsen i det.
Det er selvfølgelig vigtigt med den rette ekspone-
ring. Simple lysmålere bliver som oftest snydt af
en lys himmel - her er det nødvendigt at overeks-
ponere (ved at eksponere med et lavere blændetal
eller en langsommere lukkertid, end lysmåleren
anbefaler) for at undgå at detaljerne bliver for
mørke: I snelandskaber har jeg med mit gamle
kamera, som har centervægter lysmåler, altid ove-
reksponeret billederne med en blænde som stan-

dard for at undgå undereksponerede billeder. Men
det er nødvendigt at man gør sig sine egne erfa-
ringer, så man kender lige netop den lysmåler, der
sidder i ens kamera. Under alle omstændigheder
er det altid en god ide at tage flere billeder af sam-
me motiv med forskellig eksponering. Det er bl.a.
her, at et 'uhæmmet' forbrug af film kommer ind,
men man skal huske på, at det måske lige netop er
en halv eller en hel blændes overeksponering, som
sætter prikken over i'et på et supermotiv. Med lidt
øvelse lærer man med tiden at vurdere, hvornår
eksponeringen kan være et problem. Det skal
understreges, at det især er diasfilm. som har et
meget lille spillerum mht. eksponeringen. Nega-
tivfilm har den mulighed, at man kan kompense-
re for en dårlig eksponering under fremkaldelsen
af papirbilledet.
Finkornede film med et lavt ASA-tal er det mest
anvendte i landskabsfotografering, da det giver
optimal skarphed. Har man et stativ, er den lang-
somme lukkertid intet problem, da der sjældent er
bevægelse i motivet.

Flere tips
I næste nummer af Adventure World bringer vi
artiklen "Tips om foto 2", som giver gode råd til
dyrefotografering, nærfotografering og valg af
udstyr.

34 F OT OT I P SADVENTURE WORLD nr. 21 • februar/marts 1999

Nærbillede afblomst og mygfra den canadiske
ødemark.

I "Tips om foto 2". der bringes i næste nummer,
uddybes emnerne makrofotografering. dyre-
fotografering og valg af udstyr.

Det samme vandfald på Grønland taget med hurtig (øverst) og
langsom (nederst) lukkertid. Lukkertiderne er henholdsvis 11250
sekund og l sekund. Foto: Joakim Groth.


