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En stærk komposition forbedrer ens billede, og gør det spændende for 
andre at kigge på. Med en god komposition kan man:

• Vise motivet fra sin stærkeste side
• Fortælle en historie
• Give seeren mulighed for at gå på opdagelse i billedet

introduktion
Ved at kende basale regler om komposition kan man skabe 
stemning og dynamik i sine billeder.

den gode komposition

Introduktion
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Her er de typiske feriebilleder, hvor 
hovedmotivet er placeret i midten. 
De virker ens og uinteressante.

Ved at tænke de principper, der bliver gennemgået i denne bog, 
ind i sine billeder, bliver de samme motiver meget mere spændende 
at se på. 

Der er ikke brugt tekniske tricks på billederne herunder. De er blevet 
bedre, blot ved at fotograferen har været bevidst om lysforhold og sin 
placering i forhold til motivet. 

BIlledet er taget i et kedeligt lys med 
overskyet himmel. Statuen og tårnet klumper 
sammen på midten. Billedet “vælter” til 
højre på grund af den tunge bygning.

Her vil man gerne vise det høje tårn, men på 
grund af bygningen i forgrunden, der klistrer 
sig op ad tårnet, virker tårnet lille, og billedet 
er svært at aflæse.
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Spændende at se på

Det kræver mange billeder lige at ramme rigtigt. Det er en kombina-
tion af viden om komposition og held at være på det rigtige sted på det 
rigtige tidspunkt. De ca. 150 billeder, der er med i denne bog, er valgt 
blandt flere tusind fra forskellige familiealbum.

Det er det gode ved digitale kameraer. Det koster ikke noget at tage 
hundredvis af billeder og så smide 95% af dem væk bagefter. Så bare 
fyr løs! Jo flere billeder man tager, desto større er chancen for at finde 
en virkelig perle imellem.

tag mange billeder

Målet med denne bog er at vise, hvordan man laver gode komposi-
tioner og samtidig skaber variation i sine billeder, altsammen med det 
gyldne mål: at tage billeder, der er spændende for andre at kigge på.

Variation i kompositionerne skaber spændende billeder!

de 
GrundLÆGGende

beGreber

SkAb VAriAtion

et råd ad gangen
Bogen her er fyldt med gode råd 
og regler om komposition. Men 
bliv nu ikke nervøs! Man behøver 
ikke kunne huske dem alle-
sammen udenad lige på een 
gang.  Vælg en enkelt “regel” ud, 
og øv dig på den, indtil den 
sidder. Så kan man altid fylde 
flere på senere.

Skab variation
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Symmetri
Symmetri skaber ro og balance i billedet, men bruges det for 
meget, bliver ens billeder hurtigt kedelige.

I symmetriske billeder spejles motivet over en lodret eller vandret akse. 
Det giver en oplevelse af harmoni og storslåethed.

Spejling over en akse

Det typiske feriebillede, med et 
familiemedlem i midten, bliver 
ofte næsten symmetrisk.
Det er der ikke noget galt med, 
så længe man er bevidst om, 
hvad man gør. En hel stak af 
denne type billeder er ikke sjov
at skulle kigge igennem.

Symmetri
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religion, autoritet og højtidelighed
Der er noget monumentalt over symmetriske billeder, derfor egner de 
sig rigtig godt til religiøse, højtidelige eller autoritære motiver.




