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Kapitel 1

Brug blitz
som en prof, trin 2
Vi tager tråden op
fra den sidste bog
Nu sidder du nok og tænker: “Hvis dette er trin 2, hvor er så trin
1?”. Jo, ser du, trin 1 er faktisk et kapitel i det foregående bind 2.
“Hov, hov, det er jo bare den smarte gamle lok-en-køber-ifælden-salgsfidus, ikke sandt?”. Nej, det er slet ikke sådan en fælde,
hvor du lokkes af en annonce for en vaskemaskine med tørretumbler til
en ultralav pris (lokkemaden). Henne i butikken fortæller de dig så, at
den desværre er udsolgt, og forsøger i stedet at overtale dig til at købe
en dyrere vaskemaskine/tørretumbler, som de har på lager (fælden).
Min fidus er helt anderledes: (1) Denne bog handler hverken om vaskemaskiner eller tørretumblere, og (2) jeg har ikke reklameret for en billigere
bog for derefter at forsøge at prakke dig en dyrere bog på. Min fidus kan
snarere kaldes en tilbage-til-butikken-fidus, hvor jeg forsøger at få dig til
at købe flere bøger. Den virker sådan her: Du har købt bind 3 (bogen, du
sidder med i hånden), men allerede på bogens første side (denne side)
indser du, at du burde have købt bind 2 først, fordi det indeholder et
kapitel med de vigtigste grundregler for at bruge trådløs blitz. I så fald
ville du være godt rustet til indholdet af dette kapitel, som består af det,
folk, der læste bind 2, har fortalt mig, de godt ville lære mere om næste
gang. Så nu er det altså bare om at komme “tilbage til butikken” i en vis
fart og få indkøbt bind 2. Når du vel hjemme igen så begynder at bladre i
bind 2, vil det snart gå op for dig, at jeg i den forudsætter, at du i forvejen
har læst bind 1, og derfor springer let og elegant over de ting, du allerede
burde have lært i bind 1. Atter en gang må du altså “tilbage til butikken”
for også at få fingre i bind 1. En gammel, velkendt fidus, men det får du
mig naturligvis aldrig til at indrømme, og slet ikke i denne bog. Det er helt
samme princip som i tv-serien Lost: Selv om man først har fulgt med fra
tredje sæson, vil man aldrig studse over seriens titel.
[1]

Kapitel 1

Digital fotografering

Ni ting du ville ønske, du havde vidst …

(1) Det her behøver du ikke at læse. Jeg har nemlig lavet en video, der beskriver,
hvordan du får mest muligt ud af bogen her. Den er meget kort og går lige til sagen, og
hvis du er god til engelsk, lover jeg dig, at den gør det meget sjovere at bruge og lære af
bogen (samtidig med at du slipper for at læse dette, fordi det hele fremgår af videoen).
Du finder videoen på www.kelbytraining.com/books/digphotogv3.
(2) Sådan fungerer denne bog: I princippet er vi to ude at fotografere sammen, og jeg
giver dig de samme tips og gode råd og indvier dig i de teknikker, jeg gennem årene har
suget til mig fra de dygtigste professionelle fotografer. Men når jeg er sammen med en
god ven, dropper jeg alt teknikbøvlet. Så hvis du for eksempel stiller mig spørgsmålet:
“Du Scott, jeg kunne godt tænke mig et lækkert blødt og behageligt lys. Hvor langt væk
skal jeg så placere denne softboks?”, vil jeg ikke holde et langt foredrag om lysforhold
eller blitztilbehør. I det virkelige liv vil jeg blot sige: “Flyt den så tæt på motivet, du kan,
uden at den kommer med på billedet. Jo tættere du kommer på, desto blødere og behageligere lys”. Sådan vil jeg kort og godt sige. Uden omsvøb. Så det gør jeg her.
(3) Her tages tråden op fra bind 2, så indholdet af denne bog er de ting, læserne af bind
2 har efterlyst at lære om som det næste. I kapitlet om trådløs blitz vil jeg for eksempel
ikke fortælle, hvordan du gør din blitz trådløs, for det gjorde jeg allerede i blitzkapitlet i
bind 2. Her går vi derimod skridtet videre og ser på en masse nye ting. Bør du så anskaffe
bind 1 og 2, før …
[2]

Brug blitz som en prof, trin 2

… før du begyndte at læse denne bog!

… du læser denne bog? Det er ikke tvingende nødvendigt, men det vil bestemt heller
ikke genere mig, hvis du gør det. Lagde du i øvrigt mærke til formuleringen her? Et meget mildt og blidt salgsfremstød – overbevisende uden at være anmassende. Nå, spøg til
side. Hvis du bruger ekstern blitz eller atelierlys, er det en god ide at have læst bind 2, da
de pågældende kapitler i denne bog forudsætter, at du har kendskab til det mest basale
fra bind 2.
(4) 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 det profferne bruger. Jeg får ingen procenter fra de firmaer, hvis produkter jeg
anbefaler. Jeg giver dig blot gode råd som til enhver ven.
(5) Hvor finder du grejet? Da jeg ikke ønsker at plastre hele bogen til med weblinks
(navnlig fordi websteder kan ændre sig uden varsel), har jeg oprettet et særligt afsnit på
min hjemmeside med links til alt udstyr, som er nævnt i denne bog. Listen finder du på
www.kelbytraining.com/books/vol3gear.
(6) Introsiden til hvert kapitel er udelukkende beregnet til at give dig et mentalt pusterum. Disse nonsenssider er blevet en slags tradition for mig (de findes i alle mine bøger).
Så hører du til i den mere ”seriøse” kategori af mennesker, må du virkelig love mig én
ting: Spring dem over, eller de kommer til at gå dig på nerverne!
[3]
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Digital fotografering

Det var kun seks. Her er de sidste tre

(7) 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. Men da
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.
(8) I bunden af mange af siderne får du ekstra tips. Af og til vil de have relation til en
teknik, der er beskrevet på den pågældende side. Andre gange har jeg blot haft behov
for at komme af med et tip et eller andet sted, og så er det lige havnet dér. Så kast for
alle tilfældes skyld lige et blik på boksene med tips, når du støder på dem.
(9) 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 fabelagtige resultater med dit kamera, er jeg sikker på, at du går ud og køber
en af de dér bøger, som dykker helt ned i substansen af digital fotografering. 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 fotografering. Pak dit grej, og vi er klar til vores
første fotosession.
[4]
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Medbring blødt lys overalt
(uden at blive flået)

I bind 2 af Bogen om digital fotografering gjorde jeg meget ud af at forklare, hvor vigtigt
det er at opbløde og sprede lyset fra en lille blitz, hvis resultatet skal se professionelt ud.
Normalt vil jeg anbefale at bruge opblødende paneler, også kaldet diffusere, men her
er endnu en metode, som især er praktisk for folk, der fotograferer uden assistent eller
en anden person til at betjene udstyret under fotograferingen: En gennemlysningsparaply. Inden jeg går videre, skal jeg dog skynde mig at sige, at jeg ganske enkelt ikke
kan fordrage refleksparaplyer, som – sammen med blitzen – rettes væk fra motivet, så
blitzlyset som en anden lysgranat reflekteres fra paraplyens inderside tilbage mod motivet. Føj! I tilfældet her rettes din lille blitz imidlertid direkte mod motivet gennem den
dertil indrettede gennemskinnelige paraply og giver dig et langt mere koncentreret
blitzlys end med en refleksparaply. Fordelene er: (1) Du opnår et blødere, mere indhyllende lys ved at kunne placere paraplyen helt tæt på motivet, (2) som paraplyanordning
er den i sig selv meget kompakt, (3) du kan selv styre lyskildens størrelse (se næste
side), og (4) det er et overordentligt billigt stykke prof-udstyr (masser af professionelle
fotografer bruger denne opstilling). Til formålet har du alt i alt brug for tre ting (ud over
din blitz, naturligvis): En gennemlysningsparaply – min er en Westcott Optical White
Satin Collapsible på 109 centimeter til cirka 20 dollar (priser på tilsvarende i Danmark er
110-120 kroner) – en paraplyholder med vippehoved og blitzsko til selve blitzen – her
bruger jeg en LumoPro LP633 Umbrella Swivel til cirka 18 dollar (tilsvarende holdere i
Danmark: 150-200 kroner) – og et letvægtslampestativ, i mit tilfælde et Manfrotto Nano
Stand på 190 centimeter til cirka 60 dollar (dansk pris cirka 550 kroner).
[5]
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Få blødt lys efter behov med en paraply

Med en gennemskinnelig paraply skal du på forhånd gøre dig klart, hvor blødt du vil
have det lys, som skinner gennem paraplyen, til at falde ud. Det handler i første omgang
om afstanden fra paraplyens inderside til din blitz. Det meget bløde lys bruger jeg især
til bryllupsbilleder, familieportrætter og lignende, hvor jeg anbringer paraplyen godt
en halv meter foran blitzen. På den måde rammer lyset fra blitzen det størst mulige af
paraplyens areal og spreder min lyskilde, hvilket gør lyset blødt (husker du fra bind 2: Jo
større lyskilde, desto blødere lys?). For at opnå et skarpere og mere markant lys kan du
tænke dig til resten: Sæt paraplyen i selve holderen, så den kommer meget tættere på
blitzen. Nu har blitzlyset næsten ingen plads at spredes på, lyskilden bliver smallere og
mere direkte – og lyset mindre blødt.
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Bedre kontrol med en transportabel softboks

Hvis du godt vil ofre lidt mere på sagen, kan du investere i en lille softboks, som er
beregnet til fotografering med ekstern blitz. Efter min mening har sådan en to store
fordele sammenlignet med en gennemskinnelig paraply: (1) Lyset er mere inddæmmet og retningsbestemt end med en gennemskinnelig paraply, så det bliver nemmere
at opnå en dramatisk effekt, da lyset udelukkende rettes derhen, hvor du ønsker det.
(2) Den blæser ikke så nemt omkuld ved udendørsbrug. Det betyder mere, end man
tror, idet paraplyer er vindmodtagelige i så uhæmmet grad, at selv den mindste brise
kan vælte hele molevitten (paraply, stativ og blitz). Min lille softboks er af mærket
Lastolite Ezybox. Jeg glæder mig over, hvor nem og handy den er – en lille, rund form
i sammenfoldet stand (som en refleksskærm), der er uden stålstivere og derfor kun
tager et par minutter at folde ud. Og så er jeg vild med det bløde, retningsbestemte
lys. Min softboks er 60 x 60 centimeter, men de fås i flere størrelser.
Den håndholdte Ezybox
Det er ikke nødvendigt med et lampestativ til at holde din blitz og Ezybox. Du kan få en
ven (eller en brudepige, en assistent eller lignende) til at holde udstyret i et kort forlængerhåndgreb med et håndtag i bunden, så din Ezybox kan bevæge sig lige så frit omkring
som din makker, der herefter i blitzkredse vil gå under betegnelsen en SAL (en forkortelse
for et StemmeAktiveret Lampestativ).

[7]

Kapitel 1

Digital fotografering

Sådan bruger du blitzens grupper

For at betjene dine trådløse blitz uafhængigt af hinanden skal du inddele dem i grupper. Hvis vi eksempelvis forestiller os, at du har placeret en blitz til venstre for dit motiv,
og en anden bag motivet til belysning af en hvid, sømløs baggrund, er du nødt til at
kunne betjene hver af de to individuelt. Hvis din baggrundsblitz for eksempel er for
skarp, skal du kunne dæmpe den uden samtidig at dæmpe frontblitzen. Det gør du
ved at registrere den ene blitz i gruppe (Group) A og den anden (baggrundsblitzen)
i gruppe (Group) B. Nu kan du styre hver blitzstyrke individuelt, uden at de påvirker
hinanden. Du kan også lægge mere end én blitz ind under hver gruppe, så hvis du for
eksempel har opstillet to baggrundsblitz (én i hver side) og lagt dem begge ind under
gruppe B, vil de gå op og ned i styrke synkront, mens styrken af din frontblitz forbliver
uændret. Smart! Du registrerer en blitz i en gruppe direkte på selve blitzenheden.
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Sådan bruger du blitzens kanaler

Så længe du begiver dig rundt på egen hånd, blot du og din blitz, er alting godt. Men
hvad nu, hvis du er bestilt til en fotoopgave, et bryllup for eksempel, hvor du skal arbejde sammen med en anden (eller tredje) fotograf (det bliver stadig mere almindeligt
at have to fotografer til at tage bryllupsbilleder)? Her opstår nemlig let det problem, at
den anden fotografs kamera udløser din blitz, og omvendt. Derfor er din blitz udstyret
med flere kanaler (Channels). Forud for fotooptagelsen indstiller du din blitz på Channel 1 og beder den anden fotograf om at indstille sin på Channel 2. Dermed vil din blitz
kun blive udløst af dit eget kamera, og den andens kun af hans kamera. Men for resten
skal du huske at indstille kanalen to forskellige steder: (1) på selve den trådløse blitz,
og (2) på den enhed, du bruger til at udløse din blitz. Hvis du for eksempel skyder med
et Nikon-kamera, og den anden fotograf bruger sit kameras indbyggede Commanderenhed til betjening af sin trådløse blitz, skal han indstille sin Commander på Channel 2.
Skyder du derimod med et Canon, har du sandsynligvis endnu en blitz monteret i kameraets blitzsko som din masterblitz, og i så fald skal denne blitz indstilles på Channel
2. Hvis al denne “master”- og “trådløs”-snak lyder forvirrende, er det nok ved at gå op
for dig, hvorfor jeg sagde, at det ville være en rigtigt god ide at læse bind 2 af denne
bog først – den forklarer nemlig alt det grundlæggende om brugen af trådløs blitz. I
så fald ville alt dette lyde overordentligt bekendt (og jeg ville have solgt en bog mere,
hvilket ikke ville være ringe).
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Udløs din blitz med en transmitter

I bind 2 af denne bog beskrev jeg, hvordan du indstiller kameraets blitz til trådløst at
udløse din eksterne blitz, hvilket er sindssygt smart og øger blitzens anvendelighed.
Det indbyggede trådløse system har imidlertid den ulempe, at den eksterne blitzenhed til hver en tid skal kunne “se” den blitz, du bruger som masterblitz. Så hvis du for
eksempel bruger dit kameras popup-blitz til at udløse den eller de trådløse enheder,
skal lyssensoren på siden af hver trådløse blitz kunne “se” masterblitzen (i dette tilfælde
popup-blitzen) for at kunne opfange den lille lysimpuls fra masteren, der giver signal
til, at den trådløse blitz skal udløses. Uden et direkte udsyn til denne lysimpuls aktiveres den trådløse blitz ikke. Netop derfor bruger mange professionelle fotografer en
dedikeret trådløs transmitter og modtager til deres blitz, for her er der 100 procents
garanti for, at blitzerne udløses, uanset om kameraets blitz er “synlig” for dem eller
ej – nu er det nemlig transmitteren, der styrer løjerne. PocketWizard (hæderkronet
producent af udstyr til atelierfotografering) har netop lanceret en ny, trådløs transmitter, også kaldet en radiotrigger, ved navn MiniTT1, der blot klipses i kameraets blitzsko
med masterblitzen monteret på toppen (fås i Danmark hos Goecker.dk og endnu kun
til Canon-kameraer, mens Nikon må vente til primo 2010, pris 1.200 kroner). Bagsiden
af medaljen er naturligvis, at du er nødt til at investere i både en transmitter og en
modtager til hver blitzenhed, men så er du til gengæld også helt fri for problemer med
upålideligt blitzeri.
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Sådan ser du, om blitzene virkelig udløses

Lad os sige, at du arbejder med fire forskellige blitz, som er registreret i hver sin gruppe.
Du skal måske i gang med at tage et atelierportræt og har lagt frontblitzen (masteren)
ind i gruppe A, et blødt ovenlys i gruppe B og to baggrundsblitz i gruppe C. Hvordan
kan du da sikre dig, at de virkelig udløses, som de skal? Start med at foretage en test.
Det gør du ved at trykke på den røde testudløserknap på bagsiden af din masterblitz,
og hver blitzgruppe udløses nu i rækkefølge, én efter én, så du kan tjekke, at de alle
fungerer. (Bemærk: Blitzen i gruppe A vil blive udløst først, derefter den i gruppe B og til
sidst de to baggrundsblitz i gruppe C). Du kan nu med egne øjne følge hver af blitzene
gå af. Skulle én af dem svigte, må du forsøge at finde fejlen: Er blitzen overhovedet
tændt? Er den registreret i den rigtige gruppe? Kan dens sensor “få øje på” masterblitzens signal? Og så videre.
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Sæt fut i blitzfrekvensen

Din blitz er batteridrevet og vil – hver gang den er blevet udløst – skulle bruge noget
tid på at varme op til at blive affyret igen. Når du lige har sat nye batterier i blitzen,
er denne genopfriskningstid så kort, som den næsten kan blive – måske blot et par
sekunder. Men jo flere gange blitzen udløses, desto mere slides batterierne, og snart
er et par sekunder blevet til fem sekunder, derefter 10 sekunder, så 12 sekunder, så
“en evighed”, og så ved du, at tiden er inde til at skifte batterier. Du kan dog også
afkorte genopfriskningsperioden på en anden måde – ved at dæmpe blitzens styrke.
Ja, netop. For jo lavere styrke, desto hurtigere opfriskning. Når du dæmper styrken,
betyder det selvfølgelig også, at dit motiv bliver mørkere, eftersom der falder mindre
lys på det. Derfor skal du skrue på din blænde, før billedet bliver godt. Skyder du for
eksempel ved styrke 1/64 på blænde f/5,6, skal du indstille blænden på mindst f/4, hvis
ikke f/2,8, for at lysne den overordnede eksponering og opnå den rette blitzbalance.
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