
Landskabsfotografen 
 

Landskabsfotografering er bare vidunderligt. Ud over en masse fantas�ske ture 

rundt i et landskab, har du mulighed for at tage masser af de billeder, som både er 

mest �lfredss�llende og mest beundret: Landskabsbilleder.  

 

Landskabsfotografering er meget mere end blot at tage et billede for at ”bevise”, at man har været et 

sted, og meget mere end blot at tage et billede, der skal vise præcis det, som man så. Landskabsfotogra-

fering handler om at se landskabet, tolke linjer og lys og udvælge det, som du gerne vil have med hjem 

og eventuelt præsentere for andre og landskabsfotografering handler om at inds�lle kameraet, så du får 

præcis det udtryk på billedet, som du gerne vil have.  

 

Foredraget om landskabsfotografering er derfor også et foredrag om at:  

1) se landskab  

2) tolke landskabets linjer  

3) komponere billeder 

4) inds�lle kameraet med lys, skarphed og dybdeskarphed  

5) e)erbehandle billedet med bl.a. beskæring.  

 

Foredraget er selvfølgelig bygget op omkring en masse billeder og du vil blive præsen-

teret for mo�vet fra Sverige, Tyskland, Luxembourg, Kreta og Danmark og med både: 

skoveområder, åbne vidder, kyster, kystnære områder, marker og andre kul�verede 

landskaber samt landskaber med bygninger og egentlige bymæssige bebyggelser. Vi 

kommer altså godt rundt omkring disciplinen på de ca. tre �mer.  

 

Ved afslutningen af foredraget får du et link, så du kan 

downlaode et gra�s eksemplar 

af min publika�on: Landskabs-

fotografen.  
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Kursets dele 
 

Se landskabet  

Om at se et landskab i forhold �l dets indehold og dets form og om at kunne ”se”, 

hvor der er poten�ale for et godt billede— spot mo�vet.  

 

Tolke landskabets linjer  

Om at se og følge de linjer i landskabet, der giver de gode mo�ver. Det handler om at aflæse landskabet 

i forhold �l det, som du senere vil gøre ved billedet. 

 

Komponere billeder 

Om at vælge at få lige præcis det rig�ge i kassen (hver gang). Vi skal se på billeder og finde ud af, hvor-

dan man kan vælge sin komposi�on. 

 

Inds�lle kameraet med lys, skarphed og dybdeskarphed  

Om at håndtere de basale funk�oner i kameraet og koble mulighederne �l at de ønsker, man allerede 

har i forhold �l mo�vet og komposi�onen.  

 

E�erbehandle billedet med bl.a. beskæring.  

Om at re>e billedet �l, så de vig�ge elementer bliver de bærende elementer for be-

skueren af billedet.  

 

Det er disse fem overskri)er, som foredraget struktureres omkring—plus alle de 

spørgsmål, der både er plads �l  og håb om. For du får helt sikkert mere ud af et fore-

drag, når det kan relateres direkte �l nogle af de 

tanker og overvejelser, som du har gjort dig.  
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Det prak�ske 
 

 

Pause: Der er pause undervejs i foredraget. O)e vil det være sådan, at der er halvanden �mes op-

læg, ca. tyve minu>ers pause og så en �me og � minu>ers oplæg. Spørgsmål tages løbende.  

 

Deltagere:  Der er ingen begrænsning i antallet af �lhører. Men det er klart, at jo flere �lhører der 

er, jo færre �lhører får lejlighed �l at s�lle spørgsmål. 

 

Husk: 

Det er ikke nødvendigt at medbringe noget �l et foredrag, men jeg ved, at mange tager et kamera 

eller deres mobil (på lydløs) med og tager et par billeder af en interessant slide eller to.  

 

Det med stort: 

Jeg gør meget for at overholde �derne. Hvis et foredrag skal starte kl. 18.00, så star-

ter jeg kl. 18.00 og hvis det er berammet �l at slu>e kl. 21.00, så slu>er foredraget kl. 

21.00. Hvis jeg har mere at sige e)er k. 21.00, så er det ud over det, der er annonce-

ret  �l  at være i foredraget.  

 

Skulle det ske at jeg aflyser et foredrag, så får 

du naturligvis pengene 

�lbage. Hvis du udebli-

ver eller hvis du afmel-

der dig senere end en 
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