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Har du først prøvet at tage billeder med dit kameras indbyggede 
popup-blitz, har du sikkert også undret dig over, at kamerapro-
ducenterne, uden at fortrække en mine, betegner denne auto-

ma tik som en nyttig funktion. Muligvis er betegnelsen “popup-blitz” da 
også blot udtænkt af et fiffigt marketingforetagende for at sløre den 
oprindelige og mere sigende betegnelse: “Skønhedsfjerneren.” På 
alverdens kørekortkontorer får du et fremragende indtryk af kvaliteten 
af denne form for fotobelysning, men her kan vi nøjes med et enkelt tryk 
på en knap, og KLASK: Et hårdt, lidet flatterende, ubehageligt, blændende 
lysglimt affyres direkte ind i ofrets ansigt. Ærligt talt, kan det ikke gøres 
bedre? Jo, det kan det faktisk. Blitzen skal blot tages af kameraet. Allerede 
første gang du bruger kameraets indbyggede blitz og iagttager kvaliteten 
af det lys, den frembringer (og med “kvalitet” skal her forstås “komplet 
mangel på samme”), er det præcis, hvad du fristes til – at vriste den lille 
bitte blitzlampe af toppen af dit kamera (det er jeg næppe ene om at have 
gjort, vel?). Jeg gætter på, at kameraproducenterne kun har én mission 
med at montere en popup-blitz på de fleste kameramodeller: At fremme 
salget af såkaldt dedikerede blitzlamper (som er helt fantastiske). Når du 
én gang har set resultatet af en popup-blitz, vil du udbryde: “Der må 
simpelthen findes noget bedre end dette!” Eller måske: “Jeg må have gjort 
noget forkert”. Eller: “Mit kamera må være i stykker”. Eller: “Det her kamera 
må være stjålet fra kørekortkontoret”. Dette kapitel er for dig, der ønsker 
noget bedre og én til at sætte dig ind i sagerne, så det atter bliver sjovt at 
bruge blitz (ikke popup-blitz, for guds skyld, men ekstern blitz, som er fedt, 
fedt, fedt!).

Kapitel 1

Brug blitz  
som en prof
Hvis du ikke kan  
fordrage blitzbilleder,  
er du langt fra alene



2

Digital fotografering • Kapitel 1

10 ting du ville ønske, du havde vidst …

Faktisk er der ikke helt 10 ting, men kun otte. “Otte ting” ville bare lyde lidt tamt.

(1) Først går du direkte ind på www.kelbytraining.com/books/digphotogv2 og ser 
den korte video, hvor jeg forklarer punkterne mere detaljeret. Det er hurtigt overstået, 
og videoen vil gøre det muligt for dig at læse denne bog på den halve tid (“den halve tid” 
er rent marketinggejl, men hvis du er god til engelsk, får du en masse ud af videoen, så 
se den først. Den er hele ulejligheden værd).

(2) Sådan her fungerer denne bog: Grundlæggende er vi to ude for at tage billeder 
sammen, og jeg indvier dig i de tips, gode råd og teknikker, jeg selv har tilegnet mig 
gennem årene fra de dygtigste professionelle fotografer. Når jeg fotograferer sammen 
med en god ven, dropper jeg alt teknikbøvlet. Så hvis du for eksempel spørger mig: “Du 
Scott, jeg kunne godt tænke mig et lækkert blødt og behageligt lys. Hvor langt væk skal 
jeg så placere denne softboks?” Her vil jeg ikke holde et langt foredrag om lysforhold 
eller blitztilbehør. I det virkelige liv vil jeg blot sige: “Flyt den så tæt, du kan, på motivet, 
uden at den kommer med på billedet. Jo tættere du kommer på, desto blødere og beha-
geligere lys.” Sådan vil jeg kort og godt sige. Uden omsvøb. Så det er, hvad jeg gør.

(3) Somme tider skal du købe ting. Denne bog er ikke ude på at sælge dig noget, men 
før du læser videre, skal du være klar over, at professionelle resultater ofte kræver grej, 
som dét profferne bruger. Jeg får ingen procenter fra de firmaer, hvis produkter jeg 
anbefaler. Jeg giver dig blot gode råd som til enhver ven.
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Brug blitz som en prof

… før du begyndte at læse denne bog!

(4) Vi har ikke alle budgetter som profferne, så hvor det overhovedet er muligt, opdeler 
jeg mine forslag i tre kategorier:

Dette symbol betyder, at udstyret er egnet til et stramt budget.

Dette symbol er til dig med fotografering som lidenskab, og som er villig til at 
betale lidt mere for noget rigtigt godt grej.

Dette symbol henvender sig til folk uden et egentligt budget, som for eksem-
pel læger, advokater, investorer, professionelle fodboldspillere, amerikanske 
senatorer og lignende.

For at gøre det nemt for dig at finde frem til udstyret har jeg oprettet et websted med 
links til det hele, og det finder du på www.kelbytraining.com/books/vol2gear.

(5) Hvis du fotograferer med et digitalkamera fra Sony, Olympus eller Sigma, skal du 
ikke lade dig forvirre af, at der er et kamera fra Nikon eller Canon på billedet. Eftersom 
de fleste fotograferer med Nikon eller Canon, henviser jeg som regel til dem. Det skal du 
dog ikke tage dig af, for langt de fleste teknikker i denne bog kan udnyttes med et hvilket 
som helst digitalt spejlreflekskamera, eller med mange kompaktkameraer for den sags 
skyld.
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Her er de tre sidste ting

(6) Formålet med den første side i hvert kapitel er at give dig en kort, mental pause 
og har ærligt talt ikke meget med selve kapitlet at gøre. Faktisk har de sider ikke meget 
at gøre med noget som helst, men efterhånden er disse lettere vrøvlede introer blevet 
en slags tradition for mig (de findes i alle mine bøger). Hører du til den mere “seriøse” 
type, bør du måske springe dem over, så de ikke kommer til at gå dig på nerverne.

(7) Dette er bind 2 af Bogen om digital fotografering, som fortsætter, hvor første 
bind sluttede (det er altså ikke en opdatering af første bind, men helt nyt indhold, 
som købere af den første bog har bedt mig om at tage med i den næste). Hvis du 
ikke allerede har købt bind 1, er tiden måske inde nu (blot se den som et værk før 
“etteren”. Det koncept har i hvert fald fungeret fint for George Lucas).

(8) Husk, at dette er en “vis-mig-hvordan-jeg-gør”-bog. Jeg giver dig alle fiduserne, 
nøjagtigt som jeg ville give dem til en fotokammerat, og de vil typisk handle om, hvilken 
knap du skal trykke på, hvilken indstilling du skal ændre på, hvordan du skal sætte lyset 
– og ikke en farlig masse begrundelser for hvorfor. Når du først er begyndt at opnå 
fa  bel agtige resultater med dit kamera, er jeg sikker på, at du går ud og køber en af de 
dér bøger, der dykker helt ned i substansen af digital fotografering og lyssætning. Nå, 
nu er det tid at gå i gang. Jeg håber inderligt, at denne bog vil tænde en fotognist i dig, 
når du begynder at se de resultater, du altid har håbet at opnå med digital fotografe-
ring. Pak dit grej, og vi er klar til vores første fotosession.
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Den indbyggede popup-blitz i dit digitalkamera er kun beregnet til én eneste ting: At 
give dig det fladeste, grimmeste og mindst flatterende lys, det moderne menneske 
nogen sinde har frembragt. Har du et horn i siden på en eller anden, er det blot at foto-
grafere vedkommende med den indbyggede blitz, og hævnen er sød. Her følger nogle 
få grunde til, at du for enhver pris bør undgå at bruge popup-blitz: (1) Selve blitzens 
flade (hvorfra lyset kommer ud) er meget lille, og jo mindre lyskilde, desto skarpere lys. 
(2) Da blitzen befinder sig lige over kameraets objektiv, kan både lyset og vinklen direkte 
sammenlignes med lyset fra den lampe, der er monteret på forsiden af en minearbejders 
hjelm. (3) Blitzen giver næsten 100 procents garanti for, at dit motiv ender med røde 
øjne, fordi den er monteret så tæt på, og umiddelbart over, objektivet. (4) Da blitzlyset 
rammer dit motiv direkte forfra og vinkelret på ansigtet, vil personen se flad ud og 
uden dimensioner af nogen art. (5) Du har slet ingen kontrol over lyset, dets rute, 
eller hvordan det rammer objektet. Det er som en lysgranat. Disse er grundene til, at så 
mange mennesker skuffes over kvaliteten af deres billeder, når de bruger popup-blitz, 
og grunden til, at du kun skal bruge den indbyggede blitz i yderste og mest desperate 
nødstilfælde (faktisk kan den være ganske nyttig under udendørsfotografering, hvor dit 
motiv har solen i ryggen, og med en smule lys kan du fange andet end blot en silhuet af 
vedkommende. I så fald måske, men ellers …). Hvad skal du så gøre i stedet? Det finder 
du ud af på næste side.

Popup-blitzen: Brug den som et våben
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Fordelene ved en dedikeret blitz

Skal dine blitzbilleder tage sig rigtigt professionelt ud, skal du have fat i en såkaldt 
dedikeret blitzenhed (som f.eks. den på billedet herover). Fordelene ved disse speciali-
serede blitz er:
(a) Du kan rette blitzen i forskellige retninger (popup’en blitzer bare lige ud).
(b) Du kan rette blitzen opad (fantastisk – se hvorfor senere i kapitlet).
(c) Du kan fjerne blitzen fra kameraet og selv styre blitzlysets retning.
(d) Selv med lampen monteret på kameraet undgår du, på grund af dens højde, lettere 
røde øjne.
(e) Du opnår kontrol, en kraftigere blitz og, ikke mindst, lys af en bedre kvalitet.

Frem for alt, så gør nutidens dedikerede blitzlamper næsten alt arbejdet for dig.



7
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Noget af det smarte du kan gøre for at opnå bedre resultater med din dedikerede 
blitz, er bogstaveligt talt at afmontere den fra kameraet. På den måde kan du styre 
lysets retning, så det enten falder ind på motivet fra siden, ovenfra (eller begge dele) 
– og ikke som det flade, direkte lys, du opnår med blitzen monteret på kameraet. 
Retningsstyret lys er langt mere flatterende, ser mere professionelt ud og tilfører dit 
billede både dimensioner og dybde. Når blitzenheden er afmonteret, kan den be-
tjenes ved hjælp af et blitzkabel (et kort synkroniseringskabel, der forbinder lampen 
med kameraet – også kaldet et sync-kabel). Du sætter blot den ene ende af kablet 
i kameraets stik til blitzsynkronisering og den anden ende i det tilsvarende stik på 
blitzenheden, så enkelt er det. Du kan nu holde blitzen i din venstre hånd – højt hævet 
og væk fra kroppen. Ret den derefter ned mod dit motiv, og du har nu retningsstyret 
lys ind fra siden (ved at holde blitzen højt og rette den ned mod motivet opnår du en 
virkning, som hvis motivet befandt sig i sollys). Alene denne lille detalje gør en mægtig 
forskel (større, end du forestiller dig), for i bund og grund er retningsbestemt lys, hvad 
det hele handler om. At fjerne blitzen fra kameraet er ét af de første skridt til billeder af 
professionel kvalitet, og alt, hvad der skiller dig fra det professionelle retningsbestemte 
lys, er et blitzkabel, som koster fra nogle få hundrede kroner og opefter, afhængigt af 
om dit kamera er udstyret med blitzstik, eller om du skal købe et kabel, der sluttes til 
kameraets blitzsko. I alle tilfælde er pengene givet godt ud.

Tag blitzen af kameraet

RA
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Gør din blitz trådløs

Hvis du har et relativt nyt spejlreflekskamera fra Nikon eller Canon (Nikon D70 eller 
nyere eller Canon 20D eller nyere), er det indrettet, så du slet ikke behøver et synkro-
niseringskabel – men kan arbejde helt trådløst. Med den trådløse funktion slået til 
opfører kameraet sig, som om et kabel var sluttet til blitzen. Når du trykker på udløser-
knappen, aktiveres blitzen trådløst. Du sparer med andre ord penge ved ikke at skulle 
købe et blitzkabel, som du så også slipper for at skulle holde styr på – faktisk behøver 
du slet ikke at tænke på kabler. Det er ret smart. Nikon og Canon har dog forskellige 
løsninger på dette trådløse blitzeri, så dem omtaler jeg hver for sig på de kommende 
sider.

JE
FF

 R
EV

EL
L

Quantum fremstiller nogle seriøst professionelle blitzenheder i den tunge ende af 
prisskalaen, som er vældigt populære hos professionelle fotografer. De er næsten 
lige så kraftige som blitz i miniatelierklassen, er spækket med funktioner og med 
et væld af blitztilbehør. Jeg bruger en Quantum Qflash 5d-R, der passer til de fle-
ste digitale spejlreflekskameraer, og som tilmed kan bruges trådløst. Du skal blot 
have en trådløs overføringsenhed koblet på kameraet og en modtager på blitzen. 
Læs mere om Qflash 5d-R på www.qtm.com.

Kraftige eksterne blitzenheder til alle digitale spejlreflekskameraer




