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4 KAPITEl 0.1 INDLEDNINg

IndlednIng
Dette hæfte henvender sig til dig, der har fået interesse for 
fotografering og som gerne vil have endnu mere ud af dit 
kamera. Måske ved du allerede noget om HDR-fotografering 
og har set HDR-billeder fx på nettet. Alligevel vil jeg kort 
fortælle hvad HDR-fotografering går ud på.

HDR-fotografering er lidt mere kompliceret end almindelig 
fotografering med dit digitale kamera. For HDR-fotografe-
ring tager mere tid, end du ellers er vant til, og der kræves 
lidt mere selvbeherskelse end ved de fleste andre fotografe-
ringsteknikker. Men til gengæld er resultaterne også meget 
givende. Med HDR får du mulighed for at indfange meget 
større forskelle i lys og farver end du hidtil har været i stand 
til, og du får en række nye muligheder for at justere dine bil-
leder lige præcis, som du helst vil have dem.

På trods af at dette hæfte giver en grundig indførelse i tek-
nikken bag HDR, skal vi ikke ind på en masse matematiske 
formler og besværlige tabeller. Hæftet har nemlig et meget 
praktisk fokus: Det handler om at tage flotte billeder og om 
at udnytte mulighederne bedst muligt. Du behøver derfor 
ikke være mester i fotografering; men du vil nok få mest ud 
af hæftet og HDR-teknikken, hvis du allerede kender noget 
til både dit kamera og de mest almindelige begreber inden 
for fotografering: brændvidde, blænde, ISO og fokus. Det 
kan i øvrigt være en rigtig god ide at hente manualen til ka-
meraet frem (igen). For mange kameraer har nogle smarte 
funktioner, som kan hjælpe dig meget.

Hæftet er inddelt i ni kapitler og tager dig med rundt om 
hele processen omkring HDR-fotografering. Der er masser 
at læse, mange billeder at blive inspireret af, og du har en god 
udsigt til at kunne beskæftige dig i mange timer fremover 
med dine HDR-billeder. For en ting er helt sikkert: HDR er 
ikke for travle mennesker. I forhold til traditionel fotografe-
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ring tager det længere tid at tage de billeder der skal bruges, 
længere tid at indlæse dem i din computer, og du efterbe-
handler ikke i et, men i to forskellige programmer. Processen 
tager altså tid, men til gengæld giver den resultater, der er det 
hele værd.

Rigtig god fornøjelse.

Hjortekæret i Dyrehaven
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8 KAPITEl 1 HDR FRA HOFTEN

hdR fRa hoften
High Dynamic Range billeder er billeder, der rummer mere 
dynamik end dit kamera kan indfange i et enkelt skud. 
HDR-fotografering er derfor en fototeknik – altså en måde 
at optage billeder på, mere end det er en efterbehandling, en 
effekt eller noget andet.

Der findes allerede nu kameraer på markedet, som kan tage 
to eller tre billeder med forskellige lukkertider og derefter 
gennemføre en samling og tonemapping af billederne. Det er 
smart, men problemet ved den slags er, at softwaren i kame-
raet bliver den kritiske faktor for HDR-billedet. Og desuden 
mister man jo en masse muligheder for at bestemme over 
tonemappingen selv.

Jeg tror derimod, at vores kameraer i den nærmeste fremtid 
vil være i stand til at rumme et langt større EV-spænd end 
tilfældet er i dag, og derfor tror jeg, at HDR-fotografering, 
som vi kender det, måske nok har en tidsbegrænset løbebane. 
Jeg tror, at der kommer kameraer, som i en enkelt åbning 
gemmer tre, fem eller syv gange og dermed indfanger dyna-
mikken, og jeg tror, at der kommer kameraer, som ganske 
enkelt vil være i stand til at fastholde detaljer over et langt 
større dynamisk spænd, end vi kender det i dag.

Men indtil da har vi den fulde fornøjelse af håndværket: De 
individuelle billeder, samleprocessen og det hyggelige arbejde 
med at tonemappe billedet. Nogle gange tænker jeg, at foto-
grafering for mange er, hvad puslespil var for mange andre 
før i tiden: Vi har set det færdige billede, som skal komme ud 
af anstrengelserne, men lige nu sidder vi og lægger hver brik 
på det rigtige sted.

1.0
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Svensk elv
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teoRIen – 
fundamentet foR 
foRståelsen
Det er min erfaring, at en forståelse for teorien bag HDR-fo-
tografering kan give dig nogle vigtige fordele, når du vurde-
rer, om du vil fotografere til HDR eller til almindelige bille-
der, om der i givet fald skal tages fem eller ni billeder, og om 
du skal have et halvt EV-trin imellem billederne, 1 trin eller 
2 EV-trin. EV betyder EksponeringsVærdi, og du kan i næste 
afsnit læse mere om det begreb. Det kommer du nemlig til at 
bruge meget, når du fotograferer HDR-billeder.

HDR handler om dynamik – om dynamisk rækkevidde. 
Men dynamisk rækkevidde defineres forskelligt i forhold til, 
hvad det beskriver. For et motiv beskriver dynamik forskel-
len mellem den mørkeste og den lyseste del. For et kamera 
beskriver dynamik forskellen mellem farve/lys og støj; altså 
hvornår kameraet gengiver motivets farve/lys eller bare støj. 
For en skærm beskriver dynamik forskellen på mindste og 
maksimalt mulige lys-intensitet.

Her indleder vi med at se nærmere på lys, og på hvordan EV 
og EV-trin kan forstås i forhold til lys i hverdagen. 

lidt om lys i hverdagen

Hvis du om et øjeblik løfter blikket op fra hæftet her og ser 
ud ad et vindue, så prøv at lægge mærke til, hvordan lyset, 
skygger og mørke veksler mellem hinanden, og hvor kraf-
tige forskelle der er i det, som du kan se. Prøv også at lægge 
mærke til alle detaljerne de steder, hvor der er skygge og hvor 
der er meget lyst. 

2.0
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Det er præcis den store rigdom i detaljer i lyse og mørke om-
råder, som HDR-fotografering handler om. 

Både den konkrete lysstyrke og forskellene mellem det mør-
keste og det lyseste, du kan se derude, kan måles.

En stjerne lyser med ca. 0,001 cd/m2
Månen lyser med ca. 0,01 cd/m2
Indendørs er lyset typisk ca. 10-100 cd/m2
Udendørs med sol er lyset op til 1.000.000 cd/m2
Solen lyser med ca. 1.000.000.000 cd/m2

Forskellen på en stjernes lysstyrke 0,001 cd/m2 og en uden-
dørs sommerscene er altså 1:100 millioner.

Det siger noget om, hvor store forskelle i lys-intensitet du 
allerede nu er vant til at se – og bedømme, når du fotografe-
rer. Står du i en stue med udsigt til en sommerdag med sol-
skin, har dit motiv “dynamiske højdepunkter og lavpunkter” 
ved ca. 1.000.000 cd/m2 og 10 cd/m2. Altså en dynamisk 
rækkevidde på 100.000:1. Det er dog mere end det men-
neskelige øje kan se på én gang. Det kan nemlig indfange en 
dynamik på ca. 10.000:1. Men hvis øje og hjerne får lov til at 
vænne sig til ændringen i det generelle lysniveau, så kan øjet 
opfange endnu mere. 

Prøv f.eks. at stå en klar aften og se på stjerner. Hvis du fin-
der en meget meget svag, så læg mærke til, at det typisk er 
lettere at se den, hvis du ikke retter dit blik direkte på den. 
Ved at se lidt til den ene side lader du nemlig øjet justere sig 
til den mørke nattehimmel, og så bliver selv det svageste lys 
lidt mere tydeligt at se. Det handler om at lade øjet se kon-
trasten imellem himlen og det svage stjernelys. Men dynamik 
er mere end blot forskellen imellem det lyseste og det mørke-
ste punkt (kontrast) i et motiv (global dynamik). Dynamik 
er også at se på forskelle inden for dele af et motiv (lokal dy-
namik). Faktisk er øjet mere følsomt over for lokal dynamik 
end for global dynamik. 

Øjet opfatter kontrast mere som områder med relativ dyna-
mik end som et motiv med absolutte værdier. 
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Det er vigtigt, og det er netop et af kendetegnene ved HDR-
fotografering og tonemapping: Her behandles global og lokal 
kontrast hver for sig. 

Figur 2.1  luxem-
bourg. Der er brugt 
fem billeder til dette 
HDR.

På ovenstående billede er der flere områder med hvert deres 
dynamiske kendetegn: Skyggeområderne i græsset, hvor der 
enkelte steder reflekteres lys fra, området omkring træet med 
solen direkte bag, hvor forskellen mellem himlens farve (næ-
sten hvid) og træets farve (næsten sort) giver høj dynamik 
osv. Det er disse områder øjet er mest følsomt over for. 

Dynamikken på ca. 10.000:1 som øjet ser, kan omregnes til 
“fotosprog”, og her vil det svare til 14 EV-trin. Forskellen 
på 14 EV-trin og det som dit kamera kan, er altså det, som 
HDR-fotograferingen kan give dig i forhold til din umiddel-
bare oplevelse ude ved motivet. 

EV er et mål for en scenes lysniveau i forhold til, at den kor-
rekte belysning ville opnås ved en lukkertid på et sekund 
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med en blænde på f/1. Et trin på EV-skalaen svarer til et 
blændestop og opnås ved en halvering eller en fordobling af 
lysniveauet (en halvering/fordobling af lukkertiden). Sam-
menhængene mellem ovenstående tabel over lysniveauer og 
EV-trin er:

Scene eller motiv Dynamisk 
rækkevidde

EV-trin

Udendørs sommerscene 100.000:1 Ca. 17

Menneskeligt øje 10.000:1 Ca. 14

Analog film 2.000:1 Ca. 11

God computerskærm 1.000:1 Ca. 10

DSLR (digitalt spejlrefleks) 400:1 Ca. 8,5

Udskrift i høj kvalitet 250:1 Ca. 8

Forskellen imellem øjets 14 EV-trin og kameraets ca. 8,5 EV-
trin lyder måske ikke af så meget, men det er temmelig me-
get. Det er faktisk ca. 25 gange mere (eller mindre) lys end 
dit kamera dækker, og det batter noget.

Det menneskelige øje kan i øvrigt, når det får tid til at til-
passe sig, se over omkring 14 EV-trin, og det er ca. 25 gange 
bedre end vores kamera. De gammeldags filmruller kunne, i 
den bedste kvalitet, gabe over ca. 11 EV. HDR-fotografering 
handler altså om at overvinde de problemer der opstår, når 
et kamera kun kan gabe over en lille del af motivets dynami-
ske rækkevidde. Kameraet mangler noget – og det noget der 
mangles, bliver enten sort eller hvidt (udbrændt) uden nogen 
informationer overhovedet. Det kender de fleste fotografer 
alt for godt.

Her er en vinterscene fra Frederiksberg Have. Billedet er ta-
get med Olympus E-520 og med Zuiko Pro 11-22mm f/2,8-
3,5.
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0-billedet er, som tidligere nævnt, det billede der fås, når ka-
meraet er indstillet bedst muligt efter det aktuelle motiv og 
lys. Altså det optimale billede ifølge mit kamera.

Men jeg tog ikke kun ét billede. Jeg tog fem og varierede luk-
kertiden i mellem hvert skud:

Nu er himlen blå, sneen er ikke længere hvid og udbrændt, 
der er farver i broens sten og på de visne blomster i venstre 

Figur 2.2  Her er det 
billede, jeg var kom-
met hjem med, hvis 
jeg blot havde skudt 
et enkelt billede. Det 
er “0-billedet”. 

Figur 2.3  Her er mit 
færdige HDR-billede, 
hvori detaljerne fra 
alle fem billeder ind-
går. 
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side af billedet. Inde under broen (i den røde firkant) er det 
desuden tydeligt at se, at der er belægninger, og at de ikke er 
homogene. Billedet rummer simpelthen meget mere.

Et nærmere blik under broen afslører nogle af de forskelle, 
der er i mellem de fem billeder:

Figur 2.4  -2 EV-bille-
det er meget mørkt, 
og der er mange de-
taljer i sneen i bag-
grunden. Samtidig er 
broens farver tyde-
lige. lukkertiden er 
1/500 sek.

Figur 2.5  -1 EV-bille-
det er knapt så mørkt 
under broen, og der 
er stadig detaljer i 
sneen i baggrunden. 
Nu anes også flere 
detaljer på brinken i 
venstre side. lukker-
tiden er 1/250 sek.

Figur 2.6  0 EV-bil-
ledet gengiver en 
udbrændt sne i bag-
grunden, mens de-
taljerne under broen 
fremstår endnu mere 
tydelige. Farverne i 
broen begynder at 
udviskes. lukkertiden 
er 1/125 sek.
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Der sker altså noget, når lukkertiden varieres mellem bille-
derne. Det er ikke bare det samme, man indfanger.

Når lyset går i kameraet

Når vi fotograferer, så åbner vi en lille åbning til et stykke 
lysfølsomt elektronik (sensor), som sidder inden i kameraet. 
Sensoren er udstyret med et højt antal pixels, og det er der, 
farver og lysstyrke registreres. Du kan regulere på mængden 
af lys, der skal ramme din sensor, på flere forskellige måder: 
Regulering af ISO, regulering af blænde og regulering af luk-
kertiden.

Sensoren bliver altså bombarderet med en masse fotoner, og 
det er sensorens job at omdanne disse fotoner til elektroner.

Der foregår selvfølgelig en masse forskning omkring udvik-
lingen af sensorer, og målet må være at udvikle sensorer, som 
kan opfange mindst det samme som et menneskeligt øje. 

Figur 2.7  +1 EV-
billedet indeholder 
meget udbrændthed i 
både sneen og broen. 
Farverne i broen er 
svære at se, ligesom 
mørtlen mellem ste-
nene også er stort 
set usynlig. lukkerti-
den er 1/60 sek.

Figur 2.8  +2 EV-bille-
det viser detaljer og 
små plamager under 
broen helt tydeligt. 
Men næsten al sneen 
er udbrændt, og det 
samme gør sig gæl-
dende for broen. luk-
kertiden er 1/30 sek.
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Der sker altså noget, når lukkertiden varieres mellem bille-
derne. Det er ikke bare det samme, man indfanger.

Når lyset går i kameraet

Når vi fotograferer, så åbner vi en lille åbning til et stykke 
lysfølsomt elektronik (sensor), som sidder inden i kameraet. 
Sensoren er udstyret med et højt antal pixels, og det er der, 
farver og lysstyrke registreres. Du kan regulere på mængden 
af lys, der skal ramme din sensor, på flere forskellige måder: 
Regulering af ISO, regulering af blænde og regulering af luk-
kertiden.

Sensoren bliver altså bombarderet med en masse fotoner, og 
det er sensorens job at omdanne disse fotoner til elektroner.

Der foregår selvfølgelig en masse forskning omkring udvik-
lingen af sensorer, og målet må være at udvikle sensorer, som 
kan opfange mindst det samme som et menneskeligt øje. 
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både sneen og broen. 
Farverne i broen er 
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mørtlen mellem ste-
nene også er stort 
set usynlig. lukkerti-
den er 1/60 sek.

Figur 2.8  +2 EV-bille-
det viser detaljer og 
små plamager under 
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er udbrændt, og det 
samme gør sig gæl-
dende for broen. luk-
kertiden er 1/30 sek.
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Det kommer nok; det er der næppe tvivl om, spørgsmålet er 
måske blot, hvor hurtigt. En af de ret lovende nyskabelser er 
udviklingen af sensorer, som ikke blot indeholder en diode 
for hver farve i hver pixel, men indeholder en dobbeltdiode 
for hver farve i hver pixel.

Fidusen er, at når hoveddioden f.eks. er fyldt 60 % (og derfor 
ikke brænder ud eller flyder over), så er bi-dioden kun fyldt 
10 %. I en fremkaldelse sker der efterfølgende et elektronisk 
løft af informationerne i bi-dioden, så detaljer kan bringes vi-
dere. Meget smart – og i virkeligheden første skridt på vejen 
til at skabe en sensor, som er opbygget efter et HDR-princip: 
Optag lyset med forskellige følsomhedsindstillinger.

Men det er ikke kun sensorernes kvalitet og opbygning, der 
bestemmer, hvor lidt eller hvor meget af virkeligheden du 
fanger med hvert billede. Det handler også om det format, 
som du gemmer dine billeder i.

Formater

Det giver mening at se på de forskellige formater under to 
overskrifter: RAW og behandlede billeder.

RAW-formatet indfanger informationerne i motivet, så godt 
som sensorernes kvalitet tillader, og gemmer en fil, hvor far-
verne ikke er defineret, hvor kontrasterne ikke er defineret 
osv. Dit kamera optager altid dine billeder i RAW. 

RAW-formatet udnytter sensorens kapacitet til det yderste. 
Men for at informationerne kan vises og dermed ses på en 
skærm eller udskrives til papir, må informationerne tolkes i 
forhold til f.eks. hvidbalance mv. Informationerne må, for nu 
at bruge et kendt ord, fremkaldes.

Hvis du har indstillet dit kamera til at optage JPG-billeder, 
så er det faktisk slet ikke det, kameraet gør. Det optager bil-
lederne i RAW, men fremkalder dem så med det samme efter 
de indstillinger, som du har valgt – f.eks. omkring hvidbalan-
cen. 
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Når du indstiller dit kamera til at optage billeder i et format, 
så er det slet ikke optagelsen, du indstiller, men derimod for-
matet, som kameraet gemmer billeder i, du indstiller.

Et af de gode argumenter for at gemme i RAW i stedet for 
f.eks. JPG er, at RAW-formatet er i 16bit og derfor kan 
rumme langt flere lysniveauer end f.eks. JPG, som er i 8bit. 
Men ofte er dit RAW-format slet ikke 16bit, selvom det ellers 
står i oplysningerne. For mange kameraer er ikke udstyret 
med en 16bit sensor, blot en 12- eller en 14bit sensor. Så 
gevinsten fra JPG eller TIFF til RAW er ofte ikke helt så stor, 
som det ellers kunne se ud til. Hvis du vil vide helt nøjagtigt, 
hvad dit kamera kan levere på den front, så skal du en tur i 
kameraets manual.

Når du fotograferer og gemmer i RAW, så har du dit kameras 
fulde evne til at gabe over mest mulig dynamik med ind til 
computeren og derfor med ind til HDR-processen, hvor du 
jo skal til at gøre brug af det hele.

Tip

Photomatix’ indbyggede RAW-konverter er ikke lige 
så god som den, du har fået med dit kamera; den er jo 
optimeret til netop dit kamera. Derfor kan det nogle 
gange godt betale sig at konvertere RAW-billederne til 
TIFF eller JPG før indlæsningen i Photomatix. Jeg gør 
det dog kun, hvis jeg synes, at jeg har problemer med 
skarpheden i det færdige billede. Det sparer mig ofte 
for lidt tid. 

Men hvor godt du får udnyttet informationerne, afhænger af 
den RAW-konverter, som du bruger.

Det centrale i forhold til valget af billedeformat er i hvert 
fald at huske på at: Hver pixel i JPG kan indeholde værdier 
mellem 0 og 255. Hver pixel i TIFF kan indeholde værdier 
mellem 0 og 65.535.
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Brug histogrammet

I de gode gamle dage målte man lyset med en lysmåler, tog 
billedet og gik hjem til sit mørkekammer med en forhåbning 
om, at billedet ikke brændte helt ud – eller gik helt i sort. I 
dag er det blevet nemmere og hurtigere: Når du har taget et 
billede, kan du nemlig se det med det samme på kameraets 
lille skærm – og du kan få billedets histogram vist. Et histo-
gram viser fordelingen af hhv. mørke og lyse niveauer i bil-
ledet. Vi kan se lidt på nærbillederne af broen i Frederiksberg 
Have igen:

Figur 2.9  Her er mi-
nus 2-billedet og dets 
histogram (figur 2.10). 
Kurven fortæller, at 
billedet indeholder 
flest pixels i den 
mørke ende og sam-
tidig, at der ikke er 
en eneste pixel, der 
er overbelyst. Og det 
er det, der er det vig-
tige her. Dit mest un-
derbelyste billede må 
ikke have overbelyste 
pixels.
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Figur 2.11  Her ses 
0-billedet og dets 
histogram (figur 2.12). 
Kurven fortæller, at 
der her (i dette lille 
udsnit af billedet), 
ikke er noget helt i 
sort, men derimod en 
del udbrændt. Kur-
ven fortæller derfor, 
at det i dette udsnit 
af billedet især er 
udbrænding, der er 
problemet.
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Histogrammerne kan altså hjælpe dig med at afgøre, om dine 
skud rummer hele motivets dynamiske område, eller om du 
mangler noget. Og histogrammet kan hjælpe til med at illu-
strere, hvorfor du ikke kan få et HDR-billede ud af et enkelt 
billede med nutidens fotoudstyr:

Figur 2.13  Plus 2-bil-
ledet og dets histo-
gram (figur 2.14) viser 
en markant udbræn-
ding og samtidig, at 
motivet ikke er i nær-
heden af at “gå helt i 
sort” i dette udsnit.
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Takket være kameraets lysmåling bliver lyset i første billede 
optimalt fordelt – og det betyder så i praksis, at motivets 
detaljer i de områder, der ligger ud over 9 EV-trin bliver en-
ten helt sorte (til venstre i histogrammet) eller helt hvide (til 
højre i histogrammet). 

Derefter tages det undereksponerede billede, og her udnyttes 
kameraet igen fuldt ud. Men nu er lukkertiden en fjerdedel, 
og det er kun en fjerdedel af fotonerne, der kan nå ind til 
sensoren. Derfor bliver flere af elementerne i billedet sorte – 
og, vigtigt, de kraftigt belyste dele af motivet brænder ikke 
længere ud, men fastholder detaljer. Godt nok med for få 
fotoner i forhold til virkeligheden og derfor ikke med de rig-
tige lys- og farveniveauer. Samme princip gør sig gældende 
i forhold til det overeksponerede billede. Her er antallet af 
fotoner sat kraftigt i vejret, og billedet brænder derfor mere 
ud, men fastholder samtidig detaljerne i de mørke områder 
af motivet.

Figur 2.15  0-billedet 
(og de øvrige bille-
der) udnytter kame-
raet fuldt ud – i dette 
tilfælde 9 EV. 
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Umiddelbart vil en almindelig sammenlægning af de tre bil-
leder så kunne dække et dynamisk område på 9 EV + 2 EV 
+ 2 EV = 13 EV. Altså væsentligt mere end de 9 EV, som ka-
meraet formår at dække over. Og det er alvorligt ment med 
“væsentligt mere”, for ved hvert ekstra EV-trin, dit billede 
rummer, fordobles den lysmængde, der kan fastholdes de-
taljer fra. Der kan altså vindes 16 gange så meget lys ved tre 
billeder med to trin imellem i forhold til det enkelte billede. 
Forudsat, selvfølgelig, at dit motiv har de store lysforskelle at 
byde på.

OBS

Man kan ikke lave et HDR-billede ud af et enkelt 
billede. Alt det i en scene, som kameraet ikke kan 
indfange i et skud, bliver enten sort eller hvidt og helt 
uden detaljer. Og selvom RAW-konvertere er gode, så 
kan de ikke opfinde detaljer i noget, der er helt sort 
eller helt hvidt.

lidt om JPG, RAW og så HDR

Det centrale i forhold til valget af billedformat er at huske 
på, at hver pixel indeholder forskellige værdier afhængigt af 
formatet. Hver pixel i JPG kan indeholde værdier mellem 
0 og 255 for hver af farverne: rød, grøn og blå. Hver pixel i 
TIFF kan imidlertid indeholde værdier mellem 0 og 65.535.

Til sammenligning kan hver pixel i et HDR-billede (radi-
anceRGBE eller OpenEXR) indeholde værdier mellem 0 og 
107.000.000.000.

Men selvom der helt tydeligt er store forskelle på evnerne 
i forskellige formater, så skal man også huske at tænke lidt 
praktisk. For helt ærligt: Hvor store billeder er det, du bru-
ger? Hvor mange gange udskriver du dine billeder i vægstør-
relse? Nej, vel? Tit og ofte bliver billederne slet ikke udskre-
vet, men derimod blot set på en computerskærm eller fx lagt 
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på et fotosite på internettet. Med andre ord: I langt de fleste 
tilfælde har du aldrig brug for de store forskelle.

Men i selve HDR-processen kan hver pixel i dit billede altså 
antage en værdi mellem 0 og 107 milliarder. Det er endnu en 
fidus ved HDR, at du selv har stor indflydelse på, hvad det er 
for nogle værdier, du vil have lagt vægt på – langt større ind-
flydelse end du har ved almindelig fotografering, og du kan 
fastholde detaljerne i de kritiske områder (tæt på sort og tæt 
på hvidt), hvor detaljer og farver ellers er så godt som usyn-
lige eller helt forsvinder.

Dit kamera vil levere den bedste ydelse i forhold til dynamik 
ved fotografering i RAW. Ingen tvivl om det. En RAW-fil er 
ikke “fremkaldt” og indeholder derfor alt, hvad kameraet er 
i stand til at indfange. I det øjeblik du gemmer i JPG eller 
TIFF, så sker fremkaldelsen i kameraet, og begrænsningerne 
lægges ned over billedet. I praksis er det dog ikke helt så ty-
deligt, hvor store fordele du opnår ved at fotografere i RAW 
i forhold til JPG; det kan være meget meget svært at se for-
skelle overhovedet. 

Men RAW-fotografering giver en anden fordel, som er meget 
nem at se: Da RAW-filen ikke er “fremkaldt”, så er hvid-
balancen heller ikke lagt fast – og den kan derfor justeres 
uden store tab/forvrængninger. Derfor fotograferer jeg altid i 
RAW, når der står HDR på dagsordenen.

HDR ud af et enkelt billede?

Det kan siges kort: Nej, man kan ikke få HDR ud af et en-
kelt billede. Der er i virkeligheden to forskellige tilgangsvink-
ler til spørgsmålet. Den ene er sådan rent definitorisk, og den 
anden teknisk. Her tager vi den definitoriske – senere (under 
tonemapping) vil den tekniske også dukke op.

Vi antager, at du fotograferer i RAW og efterfølgende kon-
verterer skuddet til TIFF eller JPG i tre versioner:
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1. En udgave, hvor du har haft konverterens eksponerings-
værdi neutral på 0.

2. En udgave, hvor du har rykket skyderen for ekspone-
ringsværdien således, at du får -2.

3. En udgave, hvor du har rykket skyderen for ekspone-
ringsværdien således, at du får +2.

Lad os bruge figur 2.15, hvor vi havde de individuelle bil-
leder, og nu lade som om, at når du tager et billede, så op-
fanger kameraet alle de informationer, som kameraet har 
mulighed for, se figur 2.16. Her rækker kameraet over dets 
fulde 9 EV.

Men, som det ses, så er der mere dynamik i motivet end det, 
som kameraet kan nå – nemlig de orange områder.

Detaljerne i det orange område i den mørke del bliver i ka-
meraet helt sorte, mens detaljerne i det orange område i den 

Figur 2.16  Dette lig-
ner jo til forveksling 
det, som du kunne 
have fået ved at tage 
tre billeder i kame-
raet med en lukker-
tid, der giver dig “0” 
i eksponering samt 
hhv. en firedobling og 
den kvarte lukkertid. 
Det giver nemlig også 
tre billeder, hvor der 
er to EV-trin imellem 
hvert billede.
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lyse del bliver helt hvide. Der er dermed intet at komme ef-
ter, og derfor kan man heller ikke fremkalde sig til detaljer.

Man kan altså ikke lave et HDR-billede ud fra et enkelt bil-
lede – uanset om man fotograferer i RAW eller i JPG.

Arbejdsgangen

Arbejdsgangen er lidt anderledes ved HDR-fotografering 
end ved almindelig fotografering. For det første, fordi der 
ikke bare tages et enkelt billede af motivet, men flere – helst 
mindst tre. Men der er også flere forskelle. Jeg har opdelt ar-
bejdsgangen i fem faser:

De rå billeder optages (fase 1) og indlæses i et særligt pro-
gram.

Jeg bruger Photomatix, som du kan læse mere om i kapitel 5. 
I Photomatix samles billederne (fase 2) til et enkelt billede, 
der rummer så godt som uendeligt mange muligheder for 
hver enkelt pixel til at antage farve og lysstyrke. 

Billedet (fase 3), der kommer ud af denne proces er det 
egent lige HDR-billede. Hvis der er taget nok billeder og 

Figur 2.17  Den pro-
ces, som HDR-bille-
det gennemløber un-
dervejs fra fototuren 
til at blive samlet og 
gjort klar til efterbe-
handling. 
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med store nok spring imellem, så er hele det dynamiske om-
råde indfanget – og derfor vil HDR-billedet kunne rumme 
alle detaljerne i motivet.

Men desværre kan hverken computerskærmen eller vores 
printere udskrive dette, så derfor presses informationerne 
sammen med en tonemapping (fase 4), så de kan vises og 
efterfølgende gemmes. I dette tilfælde i formatet TIFF 16bit 
(fase 5).

Først derefter kan den almindelige efterbehandling begynde. 
Det kan f.eks. dreje sig om justering af kontrast, opretning, 
beskæring, tilføjelse af skarphed osv.

HDR-fotografering er altså (mest) for os, som vil og kan 
afsætte tid til at pusle om billederne, og processen tager læn-
gere tid end for almindelige billeder. 

Men det er, synes jeg, tiden værd.





3.0 KameRa og 
udstyR
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KameRa og udstyR
Mange som har set HDR-billeder og gerne vil til at fotogra-
fere selv, spørger ængsteligt til, hvilket udstyr der kræves for 
at kunne lave flotte HDR-billeder. HDR kræver ikke store, 
dyre kameraer eller avanceret tilbehør. I det følgende løber vi 
hurtigt igennem de vigtigste elementer omkring udstyr. Men 
i udgangspunktet er skal have-listen:

•	 Digitalt kamera med mulighed for manuelt at regulere 
lukkertiden

•	 Fotostativ/tripod

•	 HDR-software til computeren

•	 Billedbehandlingsprogram til computeren

Kamera

For at kunne tage rå-billederne er det nødvendigt, at dit ka-
mera kan indstilles til enten selv at variere lukkertiden mel-
lem hvert skud (den såkaldte AEB-funktion – Auto Exposure 
Bracketing) eller på manuel (M) eller blændeprioriteret (A 
eller Av), hvor du vælger blænde og kameraet kan indstille 
lukkertiden imellem hvert billede.

AEB

Auto Exposure Bracketing – AEB kan oversættes med “auto-
matisk eksponeringsvariation”. AEB er et smart hjælpemid-
del, når man har brug for at tage flere billeder med forskel-
lige eksponeringsværdier af det samme motiv. Når man 
indstiller sit kamera til AEB, kan man samtidig indstille, 
hvor mange billeder der skal være i AEB-serien (typisk kan 
man vælge imellem 3 og 7) og hvor store spring der skal være 

3.0
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matisk eksponeringsvariation”. AEB er et smart hjælpemid-
del, når man har brug for at tage flere billeder med forskel-
lige eksponeringsværdier af det samme motiv. Når man 
indstiller sit kamera til AEB, kan man samtidig indstille, 
hvor mange billeder der skal være i AEB-serien (typisk kan 
man vælge imellem 3 og 7) og hvor store spring der skal være 
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i eksponeringsværdien imellem hvert enkelt billede. Mange 
kameraer tilbyder op til tre billeder i en serie og op til to EV-
trin imellem hvert billede.

EV-trin er her et udtryk for forholdet mellem motivets lysni-
veauer og kameraets indstillinger. Når man peger et kamera 
på et motiv og trykker udløseren halvt ned, så foretager 
kameraet en lysmåling af motivet. Ud fra denne måling 
indstiller kameraet hhv. ISO (lysfølsomhed), blænde (dybde-
skarphed og lysoptag) samt lukkertiden (tiden, hvor kame-
raets sensor modtager lys igennem objektivet). Står kameraet 
i auto, så vil kameraet indstilles, så der opnås 0-EV, hvilket 
også kaldes normalbelyst. Altså et udtryk for, hvordan kame-
raet opfatter lyset i motivet.

Du skal i den forbindelse være meget opmærksom på, at hvis 
du bruger AEB og har kameraet stående i auto-programmet, 
så kan kameraet regulere på både lukkertid og blænde for at 
opnå den ønskede variation i EV-trinene imellem de enkelte 
skud. Det kan give uskarpe og “mudrede” billeder. Så når du 
bruger AEB, så skal kameraet enten stå i manuel (M) eller 
blændeprioriteret (A – eller Av). Så bliver blænden nemlig 
låst fast, og kun lukkertiden er åben for regulering.

Hvis dit kamera kun kan tage serier med tre billeder og med 
et trin imellem hvert billede og du gerne vil mere, så findes 
der en lille fin metode, der kan hjælpe dig:

Du sætter kameraet til AEB og indstiller det på manuel 
(M). Dernæst peger du kameraet på dit motiv og vælger den 
blænde, som du ønsker. Så indstiller du lukkertiden, så din 
EV-måler i søgeren siger “+1” og tager en serie på tre billeder. 
Derefter indstiller du lukkertiden, så din EV-måler i søgeren 
siger “-1” og tager en serie på tre billeder.

Nu har du seks billeder, i to serier med følgende EV-trin:

 +1 -1
 0 -2
 +2 0

OBS

Hvis du bruger 
AEB, så må 
kameraet aldrig 
stå på auto. Stil 
kameraet på 
manuel (M) el-
ler blændeprio-
riteret (A – eller 
Av)
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Hvis du sletter det ene “0-billede”, så har du en serie på fem 
billeder med et trin imellem. Og sådan en serie er meget flek-
sibel. For du kan vælge imellem:

5 billeder med et trin imellem
3 billeder med to trin imellem
3 billeder med et trin imellem

Samler du HDR-billeder ud fra hver af de ovennævnte mu-
ligheder, vil du opdage, at resultaterne bliver forskellige.

Hvis det ikke er nok med fem billeder og et trin i mellem, 
kan du jo bagefter prøve at indstille din lukkertid, så EV-må-
leren siger “+2” og så tage serien på de tre billeder og derefter 
indstille lukkertiden, så EV-måleren siger “-2” og tage endnu 
en serie. Så afbryder du AEB og tager endnu et billede. Den-
ne gang indstiller du lukkertiden, så EV-måleren siger “0”. 
Du har så taget i alt syv bileder:

 +2 -2
 +1 -1
 +3 -3
                   0

Din serie er nu på syv billeder med et trin imellem; men du 
kan vælge imellem:

7 billeder med et trin imellem
5 billeder med et trin imellem
3 billeder med tre trin imellem
3 billeder med to trin imellem
3 billeder med et trin imellem

Nogle gange viser det sig, at et af billederne i en serie gi-
ver problemer. For eksempel kan der være bevægelseslinjer 
(ghostlines) på nogle af billederne. I sådan et tilfælde er det 
rart, at man kan droppe et eller flere billeder i serien og al-
ligevel få sit HDR med hjem.
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Manuel eller A(v)

Foruden den automatiske måde at justere lysoptaget i sen-
soren mellem hvert billede, kan du også vælge at fotografere 
enten helt manuelt eller i programmet blændeprioriteret (A 
eller Av, afhængigt af dit kameramærke).

Når du fotograferer i manuel (M), så har du selv fuld kontrol 
over ISO, lukkertid og blænde. Generelt er det, ved HDR-
fotografering, en rigtig god idé at vælge manuel ISO – og du 
kan lige så godt vælge den på dit kameras baseniveau. Det er 
det niveau, hvor kameraet producerer mindst støj. På mange 
kameraer er det ISO 100; men der er også nogle kameraer, 
som har ISO 200 som base. Ulempen ved at indstille kame-
raet til andet end kameraets ISO-base er, at du både risikerer 
forøget støj og nedsat evne til at indfange motivets dynamik. 

Blænde skal der heller ikke røres ved mellem de enkelte bil-
leder. Så du vælger din blænde til at starte med i forhold til 
den dybdeskarphed, som du ønsker at have i billedet. Det er 
min erfaring, at helt store blænder ikke er det bedste i for-
bindelse med HDR. Ved f/2,8 får du, ganske vist, et dejligt 
smalt skarphedsområde (DOF – Depth Of Field); men det 
smalle skarphedsområde betyder samtidig, at sammenlæg-
ningen af dine billeder skal være helt uden fejl og variationer. 
Hvis der er fejl eller variationer, så risikerer du, at billedet 
bliver, ikke bare uskarpt, men sløret fordi to snævre DOF’s er 
lagt sammen – typisk tæt på objektivet. Og oven i det skal du 
huske på, at de fleste objektiver giver meget bedre skarphed, 
når der blændes ned. Det er slet ikke ualmindeligt, at objek-
tiverne giver de bedste resultater omkring f/8.

Tilbage har du derfor lukkertiden – og det er netop den, der 
skal justeres mellem hvert billede, så du opnår de forskellige 
eksponeringsværdier, som kan danne grundlag for dit HDR-
billede.

Reglen er let at huske: For hvert trin, du ønsker at ændre 
EV-tallet, skal lukkertiden enten halveres eller fordobles. Et 
EV-trin betyder altså, at mængden af fotoner, som rammer 
din sensor, halveres eller fordobles. På mange kameraer er 
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knappen til lukkertid et lille drejehjul på højre side, tæt på 
udløserknappen og i ergonomisk placering for tommelfinge-
ren. Mange mærker har som standard indstillet drejeknappen 
til at give 1/3 spring for hvert klik, der drejes på knappen. Så 
et trins ændring opnås ved at dreje knappen tre klik.

OBS

Hvis du ønsker at øge eksponeringsværdien med et 
trin, så skal du halvere lukkertiden, f.eks. fra 1/10 sek. 
til 1/5 sek. Hvis du ønsker at sænke eksponeringsvær-
dien med et trin, så skal du fordoble lukkertiden. F.eks. 
fra 1/5 sek. til 1/10 sek.

Når du fotograferer blændeprioriteret, så binder du blænden 
(den prioriterer du til at være fast) og giver derfor kun mulig-
hed for, at der ændres på lukkertiden. Derfor er blændeprio-
riteret fotografering meget velegnet til HDR. Princippet er 
det samme som under manuel. Men fordelen ved blændepri-
oriteret fotografering er, at du kan kombinere det med AEB. 
Når du vælger AEB og blændeprioriteret, så får kameraet kun 
mulighed for at justere på lukkertiden mellem billederne – 
du har jo prioriteret dit valg af blænde.

Objektiver

Der findes ikke særlige objektiver til HDR, og der findes 
ikke objektiver, der er særligt egnede til HDR-fotografering. 
Men der er nu alligevel lidt at sige om valg af objektiver til 
HDR-fotografering, og det handler især om objektivernes 
brændvidde (hvor meget objektivet trækker motivet ind til 
dig).

Hvis man sammenligner motiver med forskellige brændvid-
der, så er det klart, at der ikke kun er forskel på, hvor tæt 
tingene bliver trukket ind til kameraet, men også på, hvor 
meget der kan rummes i billedet, som det ses på figur 3.1.
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HDR handler om at kunne rumme store lysforskelle i et og 
samme billede. Derfor skal der jo gerne være store forskelle 
i motivet. Når man ser på ovenstående eksempel, ses det 
tydeligt, at jo mindre synsfeltet bliver (altså en større brænd-
vidde), jo mindre bliver lysforskellene i motivet. Det bliver 
altså mindre og mindre relevant eller nødvendigt at bruge tid 
på HDR, jo længere brændvidde man vælger i ovenstående 
motiv.

Dette gælder ikke kun ovenstående motiv. Det er en rigtig 
god tommelfingerregel: Jo mindre brændvidde, jo større lys-
forskelle vil der potentielt være i billedet. Så objektiver med 
kort brændvidde er ofte at foretrække.

Men de potentielle fordele ved en kort brændvidde under-
streges også af afstanden mellem objektiv og motivets detal-
jer. HDR handler jo om at trække detaljerne frem – og hele 
tonemappingen er bygget op omkring at fremhæve detaljer, 
og jo kortere brændvidde, jo tættere vil man normalt befinde 
sig på de detaljer, som man ønsker at vise.

Figur 3.1  Den lille 
havfrue er samlet 
af syv billeder med 
et trin imellem. Bil-
ledet illustreres på 
7 mm, og i de ef-
terfølgende kasser 
ses hvor meget/lidt, 
der ville have været 
med, hvis brændvid-
den var større. På de 
korte brændvidder 
er objektivets syns-
vinkel større end på 
de lange, og det kan 
spille en stor rolle for 
valget af objektiv, når 
der skal fotograferes 
til HDR.
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Stativ

Det kan være meget svært at fotografere til HDR uden at 
bruge stativ. Selv ved helt små rystelser i kameraet kan sam-
menlægningen af rå-billederne gå helt galt og give mange 
ghostlines og/eller uskarpe billeder. Det skyldes til dels at 
HDR-software har meget svært ved at udregne en god sam-
menlægning af billederne, da billedets perspektiv forandres, 
hvis kameraet f.eks. vippes. Tænk bare på, hvordan et højhus 
ser ud med dets styrtende linjer (indad) pga. de markante af-
standsforskelle mellem motivets enkelte dele og objektivet.

HDR-software er udstyret med muligheder for at fjerne be-
vægelseslinjer, der opstår hvis en bil, en fugl eller noget helt 
tredje, flytter sig i løbet af den tid, det tager at tage de rå bil-
leder. Det sker efter princippet: Der, hvor motivets elementer 
er på 0-billedet, er der, hvor elementerne skal være. Program-
met skal finde bevægelse, og derfor undersøges hvor under- 
og overeksponeringerne afviger fra 0-billedet. Forskellene 
viskes altså ud, og det lykkes ofte rigtig godt.

Derfor er det en rigtig god idé at have et stativ. Og der fin-
des en næsten uendelig liste af fabrikanter og stativer. Lige 
fra helt billige stativer til under hundrede kroner og op til 
stativer, der koster mange tusinde kroner. Der er forskel på 
stativer. Sådan er det. Og i langt de fleste tilfælde, så hænger 
pris og kvalitet ret godt sammen. Kevlar og magnesium er 

Figur 3.2  Frederiks-
borg Slot er optaget 
med tre billeder med 
et trin imellem.
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både lettere og mere stabilt end plastik; men desværre også 
langt dyrere.

Men det betyder ikke, at du absolut skal ud og købe det 
dyreste stativ på markedet. Jeg brugte i flere år et stativ der 
kostede under 400 kroner.

Stativets formål er at holde kameraet stille mellem og under 
fotograferingen af HDR-serien. Jeg har det derfor sådan, at 
det kritiske punkt er stabilitet. Jeg bærer, med andre ord, 
hellere på et halvt kilo mere, end vælger et stativ, der ikke er 
stabilt nok.

Jeg ved godt, at mange fotografer gerne vil have et stativ, 
der kan løfte kameraet så højt, at fotografen ikke behøver 
bukke sig for at se i søgeren. Jeg er med på, at det er godt 
for ryggen, hvis man skal stå en hel dag og fotografere med 
stativ – fx når man står i lange rækker i Dyrehaven for at 
fange billedet af en brølende kronhjort. Men det er ikke det, 
vi køber stativ til nu, og i øvrigt, så er en monopod (etbenet 
stativ) rigtig god til den slags. Vi taler om et stativ, som du 
skal kunne gå rundt med – og som kan slås op, når du har 
brug for at fotografere en serie billeder til HDR. Jeg har lagt 
mærke til, at langt den overvejende del af mine billeder til 
HDR er skudt mindre end en meter fra jorden. Jeg slår stort 
set aldrig stativets ben helt ud. Det bliver kun til det første 
led – og så sidder jeg på hug, når jeg fotograferer. Det giver 
en dejlig højde, synes jeg, og så gør det stativet meget mere 
stabilt, da de tynde led af benene er der, hvor stativet gynger 
mest.

Nogle af fabrikanterne har typisk en aura af kvalitet omkring 
sig, mens andre fabrikanters navne mere borger for prisbe-
vidsthed.

Jeg synes, at du skal gå ned i en fotoforretning og prøve 
nogle stativer. Du kan også med fordel gå med på nogle af 
de mange ture, som der arrangeres i forlængelse af de danske 
fotosites på internettet (fx Fotostart m.fl.). Amatørfotografer 
plejer at være venlige mennesker, og hvis man spørger ad, så 
får man tit lov til at prøve deres grej. Det kan du godt ud-

Tip

Stativet er langt 
mere stabilt, 
hvis du ikke slår 
det helt ud – og 
hæv aldrig stati-
vets midtersøjle, 
når du fotogra-
ferer til HDR. 
Midtersøjlen er 
meget ustabil.
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nytte. Find det stativ som passer dig, og lad være med at rette 
dig ind efter alle de krav, som andre stiller til deres stativer. 
Stil dem spørgsmål og drag nytte af deres erfaringer; men 
træf dine egne beslutninger.

Selvom det dyreste ofte er det mest lækre, er det ikke altid, at 
der er brug for det.

Figur 3.3  Før solopgang en tidlig mor-
gen ud for Møns Klint. Der er anvendt 
tre billeder med to trin imellem hvert. 
Stativet står i vandet – og jeg red-
dede mig en lille “sok”.
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HDR-software

Det føles som om, at det er mange år siden, at jeg afprøvede 
forskellige HDR-programmer. Men virkeligheden er, at det 
nok kun er omkring tre år siden. Jeg søgte på nettet og fandt 
en lille håndfuld, som jeg hentede (i prøve- og gratisversio-
ner) og brugte så nogle dage til at finde ud af, hvilket pro-
gram der tiltalte mig mest.

Mit valg faldt på Photomatix, fordi programmet tilbyder mig 
en lang række manuelle reguleringsmuligheder i tonemap-
pingen, sekundært fordi prisen var absolut rimelig.

Jeg har i hvert fald lagt vægt på, at programmet tilbyder mig 
stor indflydelse på, hvordan det færdige billede ser ud. Jeg vil 
kunne regulere på tingene selv – og jeg vil kunne bestemme, 
hvordan f.eks. farverne behandles. Måske hænger det sam-
men med, at jeg primært tager naturbilleder og lægger vægt 
på, at billedet kommer tæt på det, som jeg mener at huske, 
jeg så.

Dette hæfte er ikke en hyldest til et enkelt HDR-program og 
heller ikke en skjult reklamesag. Jeg vil derfor ikke gennemgå 
forskellige HDR-programmer, og jeg vil ikke bedømme dem 
i forhold til hinanden. Jeg tager udgangspunkt i det program, 
som jeg selv bruger – og i langt de fleste tilfælde, så kan du 
sagtens genkende Photomatix’ knapper og funktioner, hvis 
du vælger at bruge et andet program.

Det vigtigste ved HDR-programmet er, at du føler dig 
“hjemme” ved programmet:

•	 At du får de resultater, som du gerne vil have.

•	 At du har de muligheder for at bestemme, som du gerne 
vil have.

•	 At du har de muligheder for automatik, som du ønsker.

Jeg kan ikke vide, om dine præferencer til f.eks. afvejningen 
af automatiske processer og manuelle reguleringsmuligheder 

OBS

Du kan købe 
Photomatix på 
hjemmesiden: 
www.hdrsoft.
com. Det ko-
ster pt. $100 
(oktober 2011). 
Du kan i øvrigt 
læse mere om 
Photomatix på 
hdrfoto.dk
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er de samme som mine. Derfor vil jeg råde dig til at prøve 
forskellige programmer af. Her er nogle af programmerne:

•	 Photomatix
•	 FDRtools
•	 Essential HDR
•	 Dynamic Photo HDR
•	 HDR darkroom
•	 HDR max
•	 Photoshop CS
•	 og der er endda endnu flere

Andet udstyr

Man kan uden at anstrenge sig finde mange mange tusinde 
forskellige varer, som er relateret til fotografering. Her kan 
nævnes flashes, stativer, tæpper, papirruller, særlige klem-
mer, plastikringe med guld- eller sølvstof, paraplyer, bærbare 
“bil-batterier”, små blæsebælge i gummi, særlige hylstre til at 
hænge i et bælte, rygsække med særlig “foto-indretning” osv. 
osv. Listen er uendelig, og der kommer hele tiden nye ting 
til.

Det er min oplevelse, at alle vi som fotograferer, generelt er 
temmelig gode til at se, hvorfor vi bare ikke kan leve uden 
en eller flere nye dimser og dingenoter om måneden. Jeg skal 
ikke gøre mig hellig her. Jeg har flere tasker fyldt med udstyr 
– og en hel hylde pakket med objektiver med brændvidder 
fra 8 mm til 600 mm.

Men for den som har noget udstyr (kamera og objektiv), 
og som ønsker at begynde at fotografere i HDR-teknik, så 
vil nogle ord om udstyr nok være helt på sin plads. Måske 
særligt om noget af det udstyr, som man godt kan klare sig 
uden.
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•	 Essential HDR
•	 Dynamic Photo HDR
•	 HDR darkroom
•	 HDR max
•	 Photoshop CS
•	 og der er endda endnu flere

Andet udstyr

Man kan uden at anstrenge sig finde mange mange tusinde 
forskellige varer, som er relateret til fotografering. Her kan 
nævnes flashes, stativer, tæpper, papirruller, særlige klem-
mer, plastikringe med guld- eller sølvstof, paraplyer, bærbare 
“bil-batterier”, små blæsebælge i gummi, særlige hylstre til at 
hænge i et bælte, rygsække med særlig “foto-indretning” osv. 
osv. Listen er uendelig, og der kommer hele tiden nye ting 
til.

Det er min oplevelse, at alle vi som fotograferer, generelt er 
temmelig gode til at se, hvorfor vi bare ikke kan leve uden 
en eller flere nye dimser og dingenoter om måneden. Jeg skal 
ikke gøre mig hellig her. Jeg har flere tasker fyldt med udstyr 
– og en hel hylde pakket med objektiver med brændvidder 
fra 8 mm til 600 mm.

Men for den som har noget udstyr (kamera og objektiv), 
og som ønsker at begynde at fotografere i HDR-teknik, så 
vil nogle ord om udstyr nok være helt på sin plads. Måske 
særligt om noget af det udstyr, som man godt kan klare sig 
uden.
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Fjernbetjening

Det siger næsten sig selv, at en fjernbetjening kan hjælpe, 
hvis man har problemer med at lade være med at ryste eller 
skubbe til kameraet. Men hvis du bare har nogenlunde rolige 
hænder og ikke skal fotografere lige efter du har løbet 5 km 
på tid og derfor gisper efter vejret, så er det ikke sikkert, at en 
fjernbetjening er nødvendig.

Da jeg begyndte at tage HDR-billeder, brugte jeg også 
fjernbetjening; men jeg opgav hurtigt. For med god “stativ-
teknik”, så kan fjernbetjeningen som oftest undværes – i for-
hold til at undgå rystelser mellem de enkelte rå-billeder. Ved 
langtidsfotografering og med meget lange brændvidder er 
fjernbetjeningen dog meget anvendelig, synes jeg.

Kort

Det er hukommelseskort til kameraet, jeg mener. Ikke spil-
lekort. Erfaringen har lært mig, at her gælder det virkelig om 
at finde og købe de hurtige kort – typisk de nyeste. Der er 
meget store forskelle på, hvor lang tid mit kamera bruger på 
at behandle og gemme et billede, når jeg skifter mellem de 
forskellige korttyper og -versioner.

Mit kamera kan have et XD-kort og et CF-kort monteret på 
samme tid, og det har jeg. Men jeg bruger så godt som aldrig 
XD-kortet, da det er væsentligt langsommere end CF-kortet. 
Hastighed betyder meget!

Mange fotografer råder til, at man ikke bruger de helt store 
kort, men i stedet køber flere små. De begrunder det med, at 
man dermed undgår at miste alle sine billeder fra en tur, en 
fest, en ferie osv., hvis der sker noget med kortet. Jeg synes, 
at det lyder fornuftigt. Så jeg har fulgt det råd, og har derfor 
en stribe små kort i stedet for et stort. Men jeg indrømmer 
også gerne, at jeg aldrig har haft glæde af det – kun besvær 
med at skifte kort, når jeg står ude i marken og er godt i 
gang. Alligevel fortsætter jeg med at købe små kort. Måske er 
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det ligesom at have forsikring: Man betaler prisen og håber, 
at man aldrig får udbyttet .

Dog skal det understreges, at du meget hurtigt får brug for 
meget hukommelse, når du er ude og fotografere til HDR. 
Hvis du normalt på en fototur tager 100 billeder og så tæn-
ker, at du nu skal have billeder til 100 HDR-billeder med 
hjem, så kommer du let til at tage 5 gange 100 billeder: Altså 
500 billeder. Det fylder omkring 5GB med et cropkamera 
(sensoren er mindre end fullframe). Fotograferer du med 
fullframe, taler vi nærmere om 10GB.

Så lad være med at spare på denne post.

Filtre

Der findes en lang række filtre, som du kan bruge rigtig 
mange penge på. Det mest kendte og udbredte er nok UV-
filtret (Ultra Violet). I de analoge dage var UV-filtret en 
rigtig god ide, for filmen var meget letpåvirkelig af solens 
UV-stråler. Men filtrets funktion er ikke nødvendig mere, da 
sensoren i et digitalt spejlreflekskamera har indbygget UV-
filter.

Mange fotoforhandlere har derfor fundet et andet argument 
for at bruge filtret: “Det beskytter frontglasset på dit dyre ob-
jektiv”. Det kan ikke nægtes, at skulle jeg støde mit objektiv 
ind i noget hårdt, så ville et eventuelt filter være det første, 
som tog skade. Men hvor mange gange gør man det? Jeg har 
ikke stødt mit objektiv ind i noget endnu – og da slet ikke 
så hårdt, at et glas kunne blive ridset af det – eller gå i styk-
ker. Og hvis det så gik i stykker, ville jeg så være i stand til at 
stoppe bevægelsen inden jeg også fik skadet objektivet? Jeg 
tvivler.

Faktisk synes jeg, at der er noget, der direkte taler for at lade 
være med at hænge et stykke glas foran mit objektiv: Risi-
koen for uønskede refleksioner og flares. Objektiv-produ-
centerne har brugt mange penge og lang tid på at mindske 
refleksioner og flares i objektivet. Jeg tror – eller rettere: jeg 
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ved, at der opstår flere refleksioner og flares, når der sidder et 
glas foran, som ikke engang er coated (belagt med en hinde, 
der mindsker refleksioner og/eller flares).

Min tanke er derfor: Medmindre du skal ud i en sandstorm 
med direkte risiko for at få slebet mærker i dit objektiv, så 
kan jeg ikke se en grund til at bruge penge på UV-filter. Spar 
dine penge. UV-filtres virkning er på fotoforhandlerens om-
sætning. Jeg har det på helt samme måde ved farvede filtre.

Gråfiltre har jeg det dog en smule anderledes med, da deres 
funktion er at nedsætte mængden af lys for at kunne bruge 
en længere lukkertid end motivet ellers ville give.

Det kan have sine fordele, hvis man f.eks. ønsker at skabe 
den bløde vatlignende effekt i vand, der bevæger sig blidt:

Figur 3.4  Vandet lig-
ner vat. Der er taget 
fem billeder med et 
trin imellem og på 
grund af den samlede 
lukkertid er bølgebe-
vægelserne udlignet.

Gradueringsfiltre er filtre, som ikke har farvning (ofte gråto-
ner) fra f.eks. kl. 3 og kl. 9 og ned mod kl. 6-positionen på 
filtrets skive, men som bliver mere og mere farvede (f.eks. 
grå) fra kl. ni (og tre) op til klokken 12. 
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Figur 3.5  Her er gra-
duering illustreret 
med blot tre niveauer. 
I et gradueringsfilter 
sker gradueringen 
helt uden synlige 
overgange. 

Gradueringsfiltre er gode til at modvirke udbrænding af 
himlen (som typisk er meget lys), når jorden eksponeres 
korrekt. I virkeligheden er det jo også noget af det, som 
HDR-teknikken gør: Indsamler informationer fra forskelligt 
eksponerede dele af et motiv. Jeg klarer mig ganske fint uden 
gradueringsfiltre – men jeg kender nu til fotografer, som ikke 
vil undvære et gradueringsfilter.

Pol-filter er meget anderledes end de øvrige filtertyper, som 
jeg har omtalt. Pol-filtret er et dobbeltfilter, hvor man kan 
dreje det ene glas i forhold til det andet. Virkningen af et 
pol-filter kan være meget markant: Det reducerer refleksioner 
i f.eks. vand, glas eller billak ganske betragteligt. Oftest kan 
refleksionerne helt kvæles – og det kan være en meget stor 
fordel. Ikke bare fordi man kan modvirke udbrændte om-
råder, hvor refleksionerne er særligt skarpe, men fordi man 
f.eks. kan modvirke, at en bil parkeret ved siden af den bil, 
som man fotograferer, kan ses som et spejlbillede i lakken. 
Hvis du interesserer dig for at fotografere biler, så er et pol-
filter næsten ikke til at undvære.
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Figur 3.6  Polfilter er især godt til at 
fjerne reflekser. Men det var ikke 
nødvendigt ved denne Folkevogn. 
Tidens tand har fjernet dem.
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fotogRafeRIng tIl 
hdR
Du tænker måske, at det er lidt underligt, at jeg bruger tid 
og plads på at tale om motiver, komposition og den slags i et 
hæfte om HDR-fotografering. For det har jo ikke kun noget 
med HDR-fotografering at gøre. Og det har du ret i. Men 
jeg er rigtig mange gange på mine HDR-kurser blevet spurgt 
om netop komposition, og jeg har tit hørt “åh, hvorfor ser 
mine billeder ikke så interessante ud?”.

Jeg har lagt mærke til, at det ofte ikke er et spørgsmål om 
optageteknik eller udstyr, men derimod et spørgsmål om at 
komponere elementerne i motivet. Derfor. For det er selvføl-
gelig ikke særlig anderledes at tage billeder til HDR i forhold 
til at tage helt almindelige billeder. Det er de samme basale 
tekniske regler der gælder i forhold til at indstille kameraet 
og de samme tommelfingerregler i forhold til at komponere 
billedet. Alligevel er HDR-fotografering anderledes end tra-
ditionel fotografering.

For det første, fordi faren for udbrænding og helt mørke om-
råder ikke er ulemper i motivet, men derimod noget af det, 
som teknikken kan håndtere. For det andet, fordi afblegede 
farver pga. for lidt eller for meget lys er noget af det, som 
teknikken kan håndtere. For det tredje, fordi vi tager mange 
billeder af det samme motiv, da vi ikke kan komme ud over 
bevægelsesslør ved at regulere på lukkertiden. Det skyldes, at 
vi så godt som altid skal have et stativ med, når vi går ud og 
fotograferer, fordi vi skal bruge et særligt program for at få 
vores billede samlet og ikke mindst, fordi vores billeder kan 
være endnu mere flotte og imponerende, end vores kamera 
faktisk kan – i et enkelt billede. 

Og så har vi ikke engang nævnt, at HDR-billeder kan levere 
resultater med endnu mindre støj end normale billeder.

4.0
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Jovist er der ligheder mellem traditionel fotografering og 
HDR-fotografering, men der er også forskelle.

I dette kapitel ser vi nærmere på begge dele, og vi kommer 
rundt om nogle af de gængse tommelfingerregler ved foto-
grafering. For eksempel skal vi se på “rule of the thirds”, der 
ganske vist typisk bliver taget hensyn til, når vi sidder foran 
computeren og beskærer vores billeder, men som i virkelig-
heden også burde være en af de faktorer, der er med til at be-
stemme, hvordan vi tager vores billeder til at begynde med. 
For hvis vi ikke tænker over den endelige komposition af bil-
ledet, når vi tager det, så kan vi risikere, at det bliver umuligt 
at beskære billedet, som vi faktisk gerne vil have.

De fleste af os har nok prøvet det med at sidde med et billede 
af en vej eller en sti og ikke kunne beskære det uden at vejen 
eller stien fører ud af billedet i stedet for at føre ind i billedet, 
som en anden tommelfingerregel siger.

Men vi starter et sted, hvor mange teknik-freaks kan bruge 
timevis på at diskutere. Nemlig ved spørgsmålet om fotogra-
fering i RAW eller JPG.

RAW eller JPG?

Det er indlysende, at kvaliteten af hvert enkelt billede spil-
ler en rolle for det færdige HDR, og det er et faktum, at alle 
DSLR-kameraer leverer større dynamik i RAW end i JPG. 
Det kan ikke diskuteres. Det kan heller ikke diskuteres, at 
rå-billeder (de rå billeder, der samles til et HDR-billede) med 
en større dynamisk rækkevidde giver mulighed for, at det 
færdige HDR-billede kan udvise en større dynamik, end rå-
billeder med en mindre dynamisk rækkevidde.

Det taler i hvert fald for, at vi altid skal fotografere i RAW.

Samtidig giver RAW-formatet os (fordi det ikke er “frem-
kaldt”) en langt bedre mulighed for at justere hvidbalance 
uden at billedet bliver pint, så der begynder at komme  
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fejlinformationer i de enkelte pixels. Det kan heller ikke dis-
kuteres.

Det taler også for, at vi altid skal fotografere i RAW.

Herudover har RAW-formatet den fordel, at billedet først 
fremkaldes i en computer, hvor datakraft til både støjbehand-
ling og skarphed er langt større end i kameraet. Den software 
(RAW-konverter), som leveres med alle DSLR i dag, er langt 
bedre end den software, som er indbygget i kameraet. Støjbe-
handlingen kan håndteres langt mere præcist, og skarpheden 
kan justeres betydeligt mere nøjagtigt.

Det taler også for, at vi altid skal fotografere i RAW. Så hvor-
for overhovedet spekulere?

Fordi forskellen mellem den dynamiske rækkevidde i RAW i 
forhold til JPG ikke er så udtalt/kritisk, når vi fotograferer til 
HDR, som når vi fotograferer traditionelt. Ved HDR-foto-
graferingen tager vi netop flere eksponeringer af det samme 
motiv og sikrer derfor en stor rækkevidde i dynamikken 
– og vi efterbehandler i et HDR-program, hvor der sker en 
mængde beregninger på detaljer i hhv. meget lyse og meget 
mørke områder for at fastholde (og nogle gange understrege) 
disse detaljer, som ellers så let forsvinder.

Herudover fylder RAW-filer typisk omkring dobbelt så me-
get som JPG-filer. Det spiller en rolle, hvis du tager fem bil-
leder af hvert motiv. Du får nemlig kun plads til halvdelen af 
de motiver, som du ville have i JPG, og din computers hard-
disk bliver kun fyldt halvt så hurtigt – og når du samler bil-
lederne (og tonemapper), så skal din computer kun arbejde 
med halvdelen af informationsmængden.

Ja, faktisk sker der jo det, at når du har fotograferet i RAW, 
så skal dit HDR-program først konvertere dine RAW-filer for 
at kunne arbejde med dem – og det tager jo også tid.

Men hvis du spørger mig, hvad jeg gør, så fotograferer jeg i 
RAW. Det gør jeg, fordi jeg får de bedste muligheder for at 
regulere på hvidbalancen, hvis der er brug for det. Desuden 
giver det mig mulighed for at redde en HDR-serie, der må-
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ske er ødelagt fordi jeg rystede kameraet, eller noget i moti-
vet bevægede sig uden at jeg havde opdaget det.

Ved RAW-fotografering kan jeg nemlig lade Photomatix 
gennemføre en tonemapping af et enkelt billede og dermed 
få nogle rigtig gode muligheder for at justere i lyset og i 
farverne i billedet. Det er ikke HDR. Men det kan hjælpe 
mange billeder rigtig godt på vej. Og det er bestemt værd at 
tage med, synes jeg.

Du kan imidlertid sagtens beslutte dig for, at du tager dine 
billeder i JPG – og jeg vil næsten give dig garanti for, at der 
ikke er en eneste, som nogensinde vil sige: “Ahhh, jeg kan se 
på dit HDR-billede, at du kun fotograferer i JPG”. Jeg har i 
hvert fald ikke mødt en eneste, som kan se forskel.

Jeg fotograferer i RAW, fordi det giver mig to fordele: 
For det første har jeg den bedste mulighed for at regu-
lere på hvid-balancen, og for det andet får jeg mulig-
hed for at redde en serie, der er gået kludder i. Jeg kan 
nemlig tonemappe en enkelt RAW-fil og dermed opnå 
nogle gode justeringsmuligheder for både lys og farver. 
Det er ikke HDR, men det giver mig nogle mulighe-
der, som jeg ikke får med almindelig efterbehandling.

Motiver og komposition – rule of the 
thirds

Det er vel næsten så godt som umuligt at skrive om fotogra-
fering uden at nævne den helt store tommelfingerregel for 
kompositionen af billeder: The rule of the thirds. Og grun-
den til, at reglen ikke er til at komme uden om, er enkel: 
Reglen virker.

Tag nogle af dine favoritbilleder frem. Ikke bare dem, som 
du selv har taget, men også nogle af dem, som du har set – 
f.eks. på nettet og tænkt: “wow, det sidder lige i øjet”. 
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Sandsynligheden for, at den overvejende del af disse billeder 
på en eller anden måde overholder the rule of the thirds, er 
stor.

Hvis du har dine billeder på papir, så tag et stykke mellem-
lægspapir (du ved, det vi bruger til at lægge imellem madder-
ne i en madpakke) og tegn to lodrette og to vandrette streger 
på papiret. Stregerne skal opdele papiret i tre lodrette og tre 
vandrette dele. Du får altså ni firkanter i billedet.

De fire skæringspunkter er der, hvor du kan lægge hovedele-
menter i dit billede. Reglen siger, at når du lægger billedets 
hovedelementer i (eller tæt på) skæringspunkterne, så bliver 
dit billede mere harmonisk og afbalanceret at se på.

Men når billedet er komponeret og beskåret efter “rule of 
thirds”, giver det ofte en behagelig asymmetrisk billedflade, 
hvor øjet kan “gå på opdagelse” mellem billedets hovedele-
menter, som med det samme fanger øjet. Prøv bare at se på 
et portræt, som du holder rigtig meget af. Altså ikke et lyn-
hurtigt øjebliksbillede, men et billede, hvor der er brugt lidt 
tid på at få lys osv. på plads. Hovedpersonens øjne er enten 
på eller tæt på skæringspunkterne, ikke også? Og hvis det er 
et portræt, hvor blot hoved og hals kan ses, så er næsen ikke i 
centrum af billedet, vel?

Figur 4.1  viser, hvor-
dan træet på øen 
ligger på en linje, at 
horisonten (næsten) 
ligger på en linje, og 
at vandet og sivet i 
forgrundens venstre 
side netop matcher 
en linje. Selvom “rule 
of the thirds” er ret 
klar, så behøver man 
altså ikke at over-
holde linjerne på mil-
limeter. Billedet er af 
Hjortekæret i Dyreha-
ven ved København, 
og der er brugt fem 
billeder med to EV-
trin imellem.
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Derfor har vi så mange halvkedelige fotografier liggende: 
Fotografier, hvor vi har stillet skarpt med fokuspunktet lagt i 
midten af billedet og billedets hovedelement lagt i midten af 
billedet; for det skal jo være skarpt. Vi er endt med et billede, 
hvor centrering har taget det spændende ud af motivet.

Og selvom beskæring og den slags ligger i efterbehandlingen 
af billedet, så kan det rigtig godt betale sig at tænke over det 
allerede når rå-billederne tages.

Forgrund, mellemstykke og baggrund 
samt noget om linjer

En anden af de regler, som jeg ofte benytter mig af, er reglen 
om at have noget i forgrunden, et mellemstykke og så en 
baggrund. Reglen er tit meget anvendelig, når der fotografe-
res landskaber eller motiver med stor dybde.

Det er ofte en rigtig god ide at forsøge at undgå, at forgrun-
den, mellemstykket og baggrunden kommer til at konkur-
rere om opmærksomheden. Selvom både mellemstykke og 
baggrund i ovenstående eksempel har iøjnefaldende farver, så 
er der ikke vigtige elementer i mellemstykket eller i baggrun-
den, der gør, at øjnene flakker hvileløst rundt i billedet.

Figur 4.2  I billedet 
udgør svanen og 
stenene den tydelige 
forgrund, hvor øjnene 
straks falder, da sva-
nen ligger tæt på rule 
of thirds også. Van-
det med spejlingen 
kommer til at fungere 
som mellemstyk-
ket, der leder øjnene 
tilbage i billedet til 
Furesøens anden 
bred og solen, som 
fungerer som bag-
grund. læg mærke til, 
at vandspejlet i bag-
grunden også ligger 
tæt på rule of thirds, 
og at bredden i ven-
stre side af billedet 
angiver en lang linje, 
der “peger” indad i 
billedet og dermed 
angiver hvordan 
man kan/skal se bil-
ledet. Billedet er fra 
Furesøen, nord for 
København, og der er 
brugt tre billeder med 
et EV-trin imellem. 
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I forlængelse af opdelingen af billedet i hhv. forgrund, mel-
lemstykke og baggrund, er det naturligt at nævne, at dette 
også kan – og tit skal – have en indflydelse på, hvordan 
skarpheden i billedet lægges. Det umiddelbare for vores øjne 
er, at det, som er tæt på, er skarpt – og jo længere væk moti-
verne er i billedet, jo mere uskarpe bliver de. I landskabsbil-
leder, hvor der er en god afstand til fokuspunktet, er det ge-
nerelt en god regel at tænke: Jo tættere, jo skarpere. Men der 
er selvfølgelig undtagelser, hvor vi netop ønsker at fremhæve 
noget i mellemstykket og derfor lægger skarpheden der.

Skarpheden opnås jo ad to veje: dels som en konsekvens af, 
hvor i motivet vi lægger fokuspunktet (stiller skarpt), dels 
som en konsekvens af blænden, der jo varierer hvor langt 
foran fokuspunktet og hvor meget bag ved fokuspunktet der 
skal være skarpt. Men ud over de fysiske skarphedsforhold, 
så er der også den elektroniske skarphed, hvor vi hjemme på 
computeren kan (og som ofte skal) lægge skarphed ind i bil-
ledet lige der, hvor vi gerne vil have det. Mere om skarphed 
fra computeren i kapitlet om efterbehandling.

Hvis du en dag vil forsøge at tage billeder efter reglen om 
forgrund, mellemstykke og baggrund og samtidig gerne vil 
kombinere det med rule of thirds, så kan du overveje at ind-
stille dit kamera, så fokus ikke lægges i midten af motivet 
(hvor det typisk lægges), men derimod ude i en af siderne og 
lidt oppe/nede. Så du får fokuspunktet lagt tæt på et af skæ-
ringspunkterne i rule of thirds.

Mange motiver indeholder nogle helt naturlige linjer, som 
med fordel kan udnyttes, når billedet komponeres og beskæ-
res. Det kan betale sig at lade sådanne linjer være dem, som 
leder øjnene indad i billedet, og i mange tilfælde lade linjerne 
komme ind i billedet i enten venstre eller højre hjørne.

Sådanne linjer kan være rene, tydelige som her i træværket, 
men det kan også sagtens være skyer, der giver antydningen 
af en linje (front), en vejs asfalt, en grusstis grus osv. Mulig-
hederne for at finde og udnytte disse linjer er mange. Men 
der er også nogle faldgruber.
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Du skal f.eks. passe på med at komponere eller beskære dit 
billede, så en vej eller en sti peger ud af billedet – eller løber 
ud af billedet. Det giver et underligt forløb for øjnene, som 
hele tiden “løber ud af billedet” og må kaldes ind igen af 
hjernen, som jo godt ved, at der er meget at se på.

lysindfald

En af de ting, der gør fotografering så spændende, er forskel-
len på, hvordan øjet og hjernen registrerer og opfatter lys i 
virkelighedens verden, og hvordan et kamera gør det. Øjet og 
hjernen regulerer lynhurtigt på enhver forandring i lysniveau, 
og alle kender det, at man på en sommerdag med skyfri him-
mel er blind de første sekunder, efter man er trådt indenfor i 
et halvmørkt lokale. Øje og hjerne skal lige omstilles.

Men øjet og hjernen har endnu en særlig finurlighed: Hoved-
parten af opmærksomheden omkring lys handler om lokale 
forskelle i lysniveauet i modsætning til det generelle lysniveau 
i hele vores synsfelt. Hver gang vi flytter blikket, bemærkes 
og reguleres efter de lysforskelle, som motivet byder os (det 
er grunden til, at vi bliver “blinde” om natten, når en billygte 
rammer os). I virkeligheden er lysniveauet i hele synsfeltet jo 
ikke ændret voldsomt, det vigtige er forskellen på mørke og 
lys, og vi lukker derfor mindre lys ind (skruer kraftigt ned for 
“ISO, blænde og lukkertid”).

Figur 4.3  viser det 
tydeligt, hvor rækvær-
kets øverste kant har 
fået lov til at ramme 
venstre tophjørne og 
dermed er med til at 
lede øjnene ind i bil-
ledet, og samtidig gi-
ver højre bundhjørne 
en indadgående linje. 
Altså to linjer, der pe-
ger ind i billedet. Bil-
ledet er fra Kastrup 
Søbad på Amager. 
Der er brugt fem bil-
leder med et EV-trin 
imellem.
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Øjet og hjernen arbejder altså med at opfatte detaljerne, som 
vi ser, relativt i forhold til hinanden. Michael Freeman næv-
ner desuden i “Mastering HDR Photography” fra Amphoto 
books (2008), at øjet og hjernen har endnu en særlig funk-
tion eller evne. Nemlig en relativ forståelse af, hvad der er 
hvidt. Uden at komme ind på, hvilken forskning der er tale 
om, hævder Freeman, at øjet og hjernen opfatter kontrast 
sådan, at vi automatisk sætter det lyseste niveau til “hvid” – 
også selvom der i virkeligheden er tale om en grålig eller grå 
tone.

Det kan måske være grunden til, at vi nogle gange bedøm-
mer et område af et fotografi som “udbrændt” for blot bag-
efter at finde ud af, at det slet ikke er tilfældet. Og desuden 
opfatter øjet og hjernen en tone lysere og lysere, jo mere der 
er af den. Så hvis det meste af en scene er i skyggen, vil dette 
område blive opfattet lysere end det i virkeligheden er, og 
lysere, end hvis skyggen kun dækkede en mindre del af bil-
ledet.

Sådan gør kameraet ikke, for det behandler lyset lineært og 
uden fleksibilitet.

Dette er en særlig udfordring, når man arbejder med HDR, 
fordi HDR-teknikken jo netop lader os arbejde med og defi-
nere lysniveauer lokalt (pixel by pixel) og i forhold til hinan-
den.

Både når der fotograferes, og når et billede efterbehandles, 
skal vi altså tage højde for, at øje og hjerne spiller virkelighe-
den et puds til at begynde med. Og hvad er så rigtigt:

At forsøge at få billedet til at ligne det, som objektivt 
set var i scenen?
At forsøge at få billedet til at ligne det, som øjet og 
hjernen mener at have set?
At forsøge at få billedet til at ligne noget, som man 
gerne vil vise til andre?

Jeg tror, at der er lige så mange svar med “ja” som med “nej” 
til hver af ovenstående muligheder, som der er mennesker. 
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Det er, ikke desto mindre noget, som enhver fotograf må 
have med i sine overvejelser.

Det er imidlertid vigtigt at huske på, at HDR giver mulig-
heden for at håndtere langt større lysforskelle end traditionel 
fotografering gør – og derfor åbnes der mulighed for at foto-
grafere mere lysmæssigt udfordrende (grænsende til umulige) 
scener med HDR.

Fotografering direkte ind i solen betyder ikke, at skyggeom-
råderne er uden detaljer. Og allerede her vil øjet og hjernen 
gøre modstand – for de vil jo se og registrere skyggeområ-
derne som sorte, og de er desuden vænnet til, at fotografier af 
dens slags scener viser, at skyggerne er helt sorte.

HDR udfordrer derfor hjernen i dens tolkning af billedet, og 
alene derfor kan HDR-billeder blive opfattet som unaturlige 
og overdrevne.

Serien blev på i alt ni billeder med et trin imellem. Altså ca. 
en fordobling af mit kameras normale dynamiske række-
vidde.

Figur 4.4  0-billedet er 
taget på 1/200 sek. 
og med f/10. Sol-
området er kraftigt 
udbrændt og ses blot 
som et stort hvidt 
område. I skyggeom-
råderne er detaljerne 
derimod stort set sor-
te. Jeg fotograferede 
ikke engang direkte 
ind i solen; jeg foto-
graferede lige under 
solen; men fordi jeg 
havde fuld refleksion 
fra vandet, valgte jeg 
en lille blænde: f/10, 
og jeg valgte at tage 
mange billeder. 
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Er dette billede tættere på virkeligheden end 0-billedet? Eller 
skal spørgsmålet være: Er dette billede tættere på det, som 
øjet så, end 0-billedet?

Jeg ved godt, hvad jeg synes. Jeg var der jo. Men hvad synes 
du – du, som ikke lå på maven hen over andre træstammer 
med kameraet på stativet?

Men uanset, om man ønsker at gengive virkeligheden, som 
man så den – eller som den objektivt var – eller som man 
gerne ville have, at den var, eller noget helt fjerde, så er det 
centrale budskab omkring lysindfald og HDR, at med HDR 
kan du fotografere under langt mere udfordrende lysforhold 
og større lysforskelle og stadig fastholde detaljer og farver, 
end du kan uden teknikken. 

Det er nemlig ikke fysisk muligt at lysmåle og indstille ISO, 
blænde og lukkertid, så det bliver som ovenstående resultat i 
en enkelt fotografering med nutidens kameraer.

Fokus

Der er mange HDR-folk, som vælger at fotografere med 
manuel fokus, når serierne, der skal bruges til HDR, optages. 

Figur 4.5  Det fær-
dige billede efter 
tonemapping og ef-
terbehandling. Øjet 
kan tydeligt se, at 
udbrændingen er me-
get mindre (faktisk er 
der ikke 100 % hvidt i 
billedet) og farverne 
vendte tilbage på 
både sten, vand, him-
mel og træstammer. 
Billedet er i øvrigt 
fra Stevns og der er 
brugt ni billeder med 
et EV-trin imellem.
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Det gør jeg typisk også. I praksis gør jeg det, at jeg lader ka-
meraet og objektivet indstille fokuspunktet på det, som jeg 
vil have, der er i fokuspunktet. Derefter slår jeg kameraet på 
“manuel fokus” og tager så min serie af billeder.

Fordelen er, at jeg er sikker på, at fokuspunktet ikke flytter 
sig undervejs i serien. Ulempen er, at det tager lidt tid at slå 
fokus til og fra.

Hvis en serie optages med automatisk fokus, så kan der nem-
lig ske det, at lyset ændres så meget undervejs i fotograferin-
gen, at kameraet skifter fokuspunkt fordi kontrasten bliver 
lidt bedre i et andet fokuspunkt end det, som serien blev be-
gyndt med. Det kan f.eks. være, at du fotograferer udendørs i 
fint vejr med lidt drivende småskyer – og en sky netop flytter 
lyset midt i serien.

Konsekvensen af, at der ændres fokus undervejs i serien, kan 
være, at billedet bliver uskarpt. Det afhænger naturligvis af, 
hvor meget fokuspunktet flytter sig i forhold til det oprinde-
lige felt med skarphed (DOF).

Fotografering med AEB

AEB står for Automatic Exposure Bracketing og betyder: 
Automatisk eksponeringsvariation. Det handler simpelthen 
om, at man kan bede kameraet om at variere lukkertiden 
mellem en serie af billedet, så eksponeringsværdien (en tal-
værdi for lysstyrken i billedet, hvor “0” er den lysmængde, 
som kameraet vurderer som optimalt) varieres mellem hvert 
billede i serien. 

Det er altså en funktion, der kan gøre indstilling af kameraet 
til HDR-fotografering til en leg eller i hvert fald automatisk.

De fleste kameraer kan fotografere med AEB. Nogle kan ar-
bejde med serier på 3 billeder, mens andre kan arbejde med 
flere billeder i hver serie. Princippet er enkelt: Man stiller 
kameraet til AEB og vælger serieoptagelse – og hvis man så 
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holder udløserknappen nede, tager kameraet det ønskede an-
tal billeder.

Men det er selvfølgelig vigtigt, at kameraet indstilles, så den 
– for kameraet – korrekte eksponeringsværdi indgår i billed-
serien. Du må derfor aldrig anvende AEB og have kameraet i 
“Auto” på samme tid, når der fotograferes til HDR. 

I “Auto” kan kameraet nemlig variere på: lukkertid, blænde-
trin og ISO for at nå den ønskede eksponeringsværdi – og 
forskellige blændetrin i en billedserie øger risikoen for uskar-
pe billeder.

Derfor skal kameraet altid stå i Manuel eller blændepriorite-
ret (“A” eller “Av”), når der bruges AEB. Og AEB kan være 
en meget nyttig hjælp til HDR-fotografering. For det går jo 
hurtigt at fotografere en serie på f.eks. tre billeder, hvis kame-
raet selv indstiller lukkertiden imellem hvert billede. Det går 
i hvert fald meget hurtigere end hvis man selv regulerer.

Når der fotograferes med AEB, og kameraet er i A, AV eller 
M, så er princippet følgende:

1. Vælg fast ISO (på kameraets ISO-base – der, hvor det 
støjer mindst).

2. Vælg AEB.

3. Vælg serieoptagelse.

4. Vælg den blænde, der giver den ønskede dybdeskarphed.

5. Indstil kameraet til det ønskede antal billeder.

6. Indstil kameraet til de ønskede EV-spring mellem hvert 
billede.

7. Komponér billedet og indstil lukkertiden, så ekspone-
ringsværdien er “0”.

8. Hold udløserknappen nede (kameraet tager så det øn-
skede antal billeder).

Det er let. Andet kan man ikke sige.

OBS

Hvis du bruger 
AEB, så må 
kameraet aldrig 
stå på auto. Stil 
kameraet på 
manuel (M) el-
ler blændeprio-
riteret (A – eller 
Av)
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Fotografering uden AEB

Som nævnt tidligere kan der være mange gode grunde til at 
fotografere uden AEB-funktionen (eller udnytte AEB-funk-
tionen bedre end kameraets begrænsning på f.eks. tre billeder 
med et EV-trin imellem, som vist under afsnittet “AEB”). 
Når jeg fotograferer til HDR, så er det så godt som altid 
uden AEB. Det betyder, at jeg selv skal regulere lukkertiden 
mellem de enkelte billeder i serien for at opnå de forskellige 
eksponeringsværdier. Jeg kan, i søgeren, direkte aflæse den 
aktuelle eksponeringsværdi inden for -5 og +5. Hvis jeg øn-
sker at komme ud over de værdier, så må jeg selv regne mig 
frem til den nødvendige lukkertid. Men det er heldigvis ikke 
svært:

•	 For hver gang lukkertiden fordobles, falder eksponerings-
værdien med 1

•	 For hver gang lukkertiden halveres, stiger eksponerings-
værdien med 1

Dvs.: Hvis jeg, med en lukkertid på 1/100 sekund, har en 
eksponeringsværdi på 0 og ønsker at tage et billede med eks-
poneringsværdien -1, så skal jeg altså ændre lukkertiden til 
1/200 sekund. Hvis jeg, med en lukkertid på 1/100 sekund, 
har en eksponeringsværdi på 0 og ønsker at tage et billede 
med eksponeringsværdien +1, så skal jeg altså ændre lukkerti-
den til 1/50 sekund.

Så hvis du har siddet og tænkt: “Det med eksponeringsværdi 
er da med lyset til sensoren som ændringer i blænderække”, 
så har du ret. Et eksponeringstrin er samme ændring i lys-
mængden som et trin i blænderækken. Men jeg undgår altid 
at sammenligne eksponering og blændetrin, for så minimeres 
risikoen for misforståelser nemlig. Til HDR-brug handler det 
om eksponeringstrin.
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Figur 4.6  Viser hvor-
dan tre billeder med 
to EV-trin tager sig 
ud ved en ellers svær 
eksponeringsopgave, 
hvor der er kraftigt 
lys i aftenhimlen i 
baggrunden og sam-
tidig relativt mørkt i 
forgrunden. Billedet 
er fra Øresund ved 
Bellevue Strand.

Når der fotograferes uden AEB, og kameraet er i A, AV eller 
M og du har indstillet ISO-værdien til kameraets ISO-base 
(der, hvor kameraet støjer mindst), så er princippet følgende:

1. Vælg den blænde, som giver dig den ønskede dybde-
skarphed.

2. Komponér billedet og indstil lukkertiden, så ekspone-
ringsværdien er den mindste værdi, som du ønsker din 
billedserie skal have: f.eks. -2.

3. Tag et billede.

4. Indstil derefter lukkertiden (fordobling), så eksponerings-
værdien bliver det næste trin, som du ønsker i din billed-
serie: f.eks. -1.

5. Tag et billede. 
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6. Indstil derefter lukkertiden (fordobling), så eksponerings-
værdien bliver det næste trin, som du ønsker i din billed-
serie: f.eks. 0.

7. Tag et billede.

8. Indstil derefter lukkertiden (fordobling), så eksponerings-
værdien bliver det næste trin, som du ønsker i din billed-
serie: f.eks. +1.

9. Tag et billede.

10. Indstil derefter lukkertiden (fordobling), så eksponerings-
værdien bliver det næste trin, som du ønsker i din billed-
serie: f.eks. +2.

11. Tag et billede.

Det er ikke svært at forestille sig, at det tager længere tid at 
fotografere uden AEB end med, og det er nok heller ikke 
svært at se, at fotografering til HDR uden AEB er meget 
svært i fri hånd; det kræver i praksis enten stativ (at fore-
trække) eller et andet underlag, hvor kameraet kan stå fast og 
sikkert.

Når jeg fotograferer mine serier til HDR, så begynder jeg 
altid med det mest undereksponerede billede og bevæger mig 
opad. Det gør jeg, fordi jeg på den måde kun skal dreje hju-
let til lukkertiden i én retning. Det er hurtigere, og så er bil-
ledserierne nemmere at adskille, når jeg senere indlæser dem 
i Photomatix.


