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Hvad er High Key-belysning, og hvordan man 
sætter det op 
 

Der er stor forskel på at skyde i naturligt lys og at skyde i et studie, fordi man i et studie har fuld 
kontrol over belysningen . Selvom det ikke altid er nemt at opnå den belysning, du leder efter, kan 
du eksperimentere og ændre den måde, lysene er sat op, indtil du får de ønskede resultater. 

Der er mange belysningsteknikker, der bruges til at tage portrætter , og hver teknik bruges til at 
fremkalde en anden stemning i billedet, og det afhænger af, hvad fotografen ønsker at vise 
gennem sit billede. En af disse er "High Key Lighting Setup", der producerer billeder, der er 
næsten fri for mørke skygger, og højdepunkterne er de dominerende områder i billedet. 

 

Hvad er High Key belysning? 

High Key-fotografier har mange områder med hvide og lyse toner og meget 
få mellemtoner og mørke. Dette opnås gennem high key belysning, der er 
sat strategisk op på en måde, så tonerne tættere på mellemtonerne bliver 
næsten hvide, mens de hvide er meget hvide.De anvendte lys er for lyse, så 
de blæser alle eller de fleste af de hårde skygger og andre mørkere toner 
ud; med andre ord, målet er at reducere mængden af skyggedetaljer. 

 

 



 



Hvor anvendes denne teknik? 

High key belysning bruges til portrætter og stilleben fotografering for at 
levere en positiv eller munter følelse. Det bruges også i 
produktfotografering, da det får produktet til at skille sig ud og giver det et 
look af høj kvalitet. High key er også den foretrukne belysningsmetode, når 
du fotograferer humoristiske og komiske scener. 

 

Hvordan er belysningen sat op? 

Nøglelys refererer til den primære lyskilde, der oplyser motivet, og der er  
mange måder, hvorpå high key-belysning kan opsættes. Det grund-
læggende ville være at have mindst tre lys, hvor nøglelys (hoved) er 
placeret i en vinkel på omkring 45 grader i forhold til motivet, mens de to 
andre baggrundslys er placeret til at oplyse baggrunden for at gøre den helt 
hvid. Det er bedst at bruge en pæn og glat hvid baggrund (helst linned eller 
9 fod bred rulle hvidt papir, for at undgå refleksioner), så baggrunden er fri 
for pletter. 

Bemærk:Du behøver ikke holde dig til 45 grader, eksperimenter med 
forskellige vinkler startende fra 15 grader og fremefter. Nogle opsætninger 
har endda lyset foran motivet. 

 



 

Illustration skabt til Light Stalking – High key belysning sat op med tre lys 

 

Hvis kun nøglelyset skinner på motivet, kan det skabe nogle hårde skygger 
på den anden side af motivet, og for at undgå det kan du bruge en fjerde 
lyskilde (mindre og mindre intens end dit nøglelys) som fyldlys på den 
anden side. 45 grader i forhold til motivet, så det kan udglatte og gøre 
skyggeområderne lysere. Husk, du behøver ikke holde dig til nogen 
indfaldsvinkel, men prøv i stedet forskellige vinkler for både nøgle- og 
fyldlys og vælg, hvad der er visuelt tiltalende. 

 

Illustration skabt til Light Stalking – High key belysning sat op med fire lys 



 

Nøglepunkter at huske for High Key Lighting Setup: 

1. Brug en ren hvid baggrund for nemt at skabe en perfekt hvid baggrund 
2. Hav minimum tre lys – et nøglelys og to lys til baggrunden 
3. Det er bedst at have fire lys - et nøglelys, et udfyldningslys og to lys til 

baggrunden 
4. Stop ikke med fire lys, faktisk kan du tilføje flere lys klogt for at skabe 

kunstneriske høje nøglebilleder. 
5. Juster vinklerne, hvormed nøglelyset og udfyldningslyset falder på 

motivet for at skabe en anden effekt i dit high key-billede. 
6. Øv meget med belysningen sat op, da dit første skud ikke bliver det 

bedste. Så øv dig og eksperimenter, indtil du får det look, du har brug 
for 

7. Stop ikke med portrætter og produkter, men eksperimenter også 
med andre genrer ! 

8. Tøv ikke med at foretage små sidste justeringer under efterbehandling, 
selvom det anbefales at få belysningen korrekt i kameraet. 

Hvis du ønsker at lave smukke portrætter og kæmper med lyssætning, er 
her din chance for virkelig at mestre lys og producere fantastiske og 
inspirerende billeder af dine egne. Opdag hemmelighederne bag at 
kontrollere og manipulere lys i denne e-bog Understanding Light af Photzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Highkey portræt med Johanne Linette 
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Jeg har efterhånden et par gange, taget billeder af Johanne Linette Støvring i forbindelse med 

Strobist arrangementer. Allerede da jeg så Johanne første gang, blev jeg overrasket over hendes 

meget fine og lys hud. Jeg tænkte straks at hun ville være perfekt til Highkey billeder. Highkey er 

billeder, hvor størstedelen af billedet ligger i det lyse spektor, til forskel fra Lowkey, hvor det ligger i 

det mørke spektor. Johanne var klar på det, så vi skulle blot have fundet en dag, hvor vi begge 

havde tid. Det blev en dag, hvor jeg var i studie sammen med Thomas Rosendahl, for at prøve 

forskellige ting af. Jeg startede med highkey opstillingen, derefter lavede Thomas en 

opstilling. Jeg syntes det er ganske hyggeligt, at mødes nogle stykker i et studie og lære nogle ting 

af hinanden. Det er bestemt ikke sidste gang, at jeg gør det. 

Diagrammet herunder viser opstillingen på det første billede i denne artikel. Der er placeret to 

lamper til at gøre baggrunden helt hvid. Dernæste er der placeret en beautydish i en boomarm, så 

den hænger over Johannes hoved. Beautydish var dog ikke nok lys på hendes ansigt, så jeg 

måtte låne en ekstra flash af Thomas. Denne flash er placeret på gulvet, så den skyder opad. Hvis 

ikke jeg havde medtaget denne flash, så ville der have været en lidt for kraftig skygge under 

hendes hage. 



 

Redigeringen af highkey billedet har jeg tilpasset eksponeringen, så jeg stadig får nogle detaljer 

frem og nogle områder af billedet brænder helt ud. Derefter har jeg hævet blacks i Lightroom, for 

at skabe noget kontrast og fremhæve hendes øjne, hår og ligende. Hvidbalancen har jeg ændret 

til den kølige side, da hendes hår ellers ville få et varmt skær. Jeg har fjernet noget af farverne 

med saturation, samt tilføjet en del igen med vibrancen. Dette trick fjerner først alle farver og 

fremhæver derefter nogle specifikke farve, f.eks. blå. Hendes øjnene har fået lidt ekstra saturation. 

  



 

LOWKEY 
Low Key fotografering for begyndere – Gå ind i den mørke side 

Low key fotografering er en fantastisk udfordring for både nybegyndere og 
erfarne. Det er en meget enkel teknik, der bringer øjeblikkeligt drama til et 
billede, men det kan tage et helt liv at mestre. Som de fleste andre former 
for fotografering handler det om belysning og eliminering . 

Et lavt nøglebillede er et, der overvejende indeholder mørke toner og 
farver. Ligesom high key billeder formidler low key fotografering atmosfære 
og stemning. Men hvor et high-key billede føles luftigt og let, er et 
low-key normalt dramatisk og fuld af mystik . Og hvor høj-key 
belysning overlyser motivet for at reducere kontrasten, lav key-belysning 
skaber slående kontraster gennem reduceret belysning. Skygger er nu det 
primære element i kompositionen. 

 

Du behøver ikke noget omstændeligt udstyr for at tage fantastiske low key-
billeder. For at skabe et lavt billede behøver du kun dit kamera og en 
lyskilde. Afhængigt af de resultater, du leder efter, kan du muligvis også 



bruge en udfyldningslampe eller reflektor. Hvis du er så heldig at have dit 
eget fotostudie - fantastisk! Dette vil give dig en grund til at bruge det. Hvis 
du ikke gør det, ingen bekymringer, du behøver bestemt ikke en. 

Nu skal vi dække et par parametre, som du skal forstå for at fange low key-
billeder, som du vil være stolt af! 

 

For at forstå betydningen af low key fotografering er det godt at have en 
grundlæggende viden om maleriets historie. Low key visuals blev brugt i 
renæssancen og barok - de var repræsenteret af forskellige malestile, 
herunder sfumato og chiaroscuro brugt af kunstnere som Leonardo da Vinci, 
Rubens, Caravaggio og Rembrandt. Disse kunstnere er kendte for malerier, 
hvor mørket er fremherskende, og lyset kun kommer fra én kilde – 
resultatet er virkelig dramatiske scener! 

Low key fotografier, ligesom malerier, har ofte en temmelig mørk dramatisk 
kvalitet til dem. Den stærke kontrast mellem lys og mørke understreger 
enigmatisk, mystisk atmosfære. En af de mest berømte fotografer, der 
regelmæssigt brugte low key tilgang, er Yousuf Karsh – hans pragtfulde low 
key portrætter gjorde ham til en af det 20. århundredes største 
portrætfotografer.  

For at få mest muligt ud af low key fotografering skal du eksperimentere 
med forskellige lysintensiteter, indtil du opnår den ønskede effekt. Ikke alle 
low key-fotografier har samme betydning – afhængigt af dit motiv og 



lysintensiteten kan du opnå forskellige vibes såsom mystik, frygt, elegance, 
spænding eller storhed. Low key fotografering kræver meget øvelse, og 
udover at eksperimentere med lys, bør du også arbejde med forskellige 
motiver. 

 

 

Udstyr 

Det udstyr, du skal bruge til lav-key fotografering, er ret grundlæggende: 



• Fuldformat kamera og hurtig linse 
• Stativ (valgfrit) 
• Lyskilde såsom blitz 
• Mørk baggrund, hvis du er i et studie 
• Lysmodifikator (sådan en paraply eller softbox) 

Selvom du kan optage low key-billeder med enhver form for objektiv (selv 
den billigste!), skal du vide, at den maksimale blændeåbning for et standard 
kit-objektiv er et sted omkring f/3.5. Denne blænde lukker ikke nok lys ind 
til optimale resultater, og du bliver nødt til at stole på blitz, hver gang du 
beslutter dig for at optage i svagt lys. 

At købe en overkommelig, men effektiv prime-linse vil løse dette 
problem. Prime-objektiver med en maksimal blændeåbning på f/1.8 er 
ideelle til low key-billeder, fordi indstilling af dit objektiv til at stoppe ved 
f/1.8 slipper 4 gange mere lys ind end f/3.5, hvilket er en væsentlig forskel. 

Nogle af de almindeligt anvendte prime-objektiver til lav key-fotografering 
er: 

• Canon 50mm f/1.8 
• Canon 85mm f/1.8  
• Sigma 50mm f/1.4 
• Tamron 45mm f/1.8  
• Nikon 50mm f/1.8 
• Sony 35mm f/1.4 
• Sony 55mm f/1.8 

 

Det er også nyttigt at vide, at brug af et fuldformatkamera hjælper med at 
optage scener med mindre støj, hvilket er vigtigt ved fotografering i svagt 
lys. Det betyder, at du vil være i stand til at øge ISO'en for at fange mere 
lys uden at gå på kompromis med billedkvaliteten. 

Nogle gange bliver du nødt til at bruge en ekstern blitz til lav key-
fotografering, så du skal sørge for at lære, hvordan du bruger den 
korrekt. Det er bedst at afkaste lyset fra en væg eller et loft eller at bruge 
en diffuser for at gøre det mindre hårdt, især når du optager lavmælte 
portrætter i studiet. Tjek denne 10-minutters videotutorial for bedre at 
forstå, hvordan du bruger blitz i svagt lys! 

 



 

https://youtu.be/Ba1Hiq3w3kc 

 

 

 

Kameraindstillinger 
 

Når det kommer til ideelle kameraindstillinger til lavtryksfotografering, bør 
du prøve at holde din ISO lav og blænden åben. Du kan starte med at 
indstille din ISO til 100 eller så lavt som muligt på dit kamera. Dette er ret 
vigtigt, fordi lav ISO vil gøre dit billede mørkt og støjfrit. Når du er tilfreds 
med dit valg af ISO, kan du justere din lukkertid og blænde og opnå den 
ønskede effekt for det lys, du har valgt. 

Du kan indstille blænden ved at starte med det mindste f-tal , såsom 
f/1.4 eller f/1.8. Dette vil give dig mulighed for at tage mest lys ind og 
justere derfra. Du vil kunne bruge en forholdsvis hurtig lukkertid, hvis du 
holder dig til den bredeste blænde, men du skal helt sikkert justere din 
lukkertid alt efter, hvilken lyskilde du arbejder med. 



 

Du kan også bruge en auto-eksponeringstilstand og anvende negativ 
eksponeringskompensation, når du optager low key-billeder. Hvis du 
beslutter dig for at bruge en autoeksponeringstilstand med 
eksponeringskompensation, bør du skifte kameraets lysmålingstilstand til 
spotmåling. Spotmåling bruger kun et lille område til at beregne 
eksponeringen, hvilket betyder, at kameraet ikke tager højde for den mørke 
baggrund, når eksponeringen beregnes, men kun dit motiv – det er præcis, 
hvad du leder efter. 

 



 

Belysning 
 

Brug af low key belysning er ideel til dramatiske portrætter. Det kan tilføje 
en vis dybde og mystik til motivet og kompositionen. Mørke skygger og 

stærk kontrast kan nemt ændre stemningen i hele scenen og gøre den 
mere dragende. 

Valget af lys og dets styrke og retning er op til fotografen. Den eneste regel, 
du bør følge, når du optager low key, er aldrig at tillade lys at nå din 
baggrund. Ud over det forsøger de fleste fotografer også at undgå at kaste 
mørke skygger på deres motivers ansigter. Selvom low key portrætter er 
dramatiske, burde det være flatterende for dit motiv. 

 

 



Hvis du har et studie, kan du bruge en sommerfugl eller Rembrandt 
lysmønster i dine lavmælte portrætter. Disse to typer belysning bruges ofte 
i studieportrætfotografering, og det er ikke kompliceret at opnå dem – du 
skal bare bruge et lys og en reflektor, eller måske to lys, hvis du vil have 
mere udførlige resultater. 

 

Hold baggrunden mørk 
 

Uanset hvilket lysmønster du vælger at eksperimentere med, bør du sikre 
dig, at baggrunden er mørk nok. Hvis din baggrund virker lys og 
distraherende, bør du flytte modellen og lyset jævnt væk fra væggen. Hvis 
du gør det, vil du bemærke, at lyset på modellen forbliver det samme, men 
baggrunden bliver mørkere – og det er præcis, hvad du har brug for! 

En anden måde at gøre baggrunden mørkere på er ved at flytte lyset til 
siden. I dette scenarie bliver baggrunden endnu mørkere, og dit portræt vil 
se mere dramatisk ud, hvilket er fantastisk, hvis du ønsker at opnå noget 
virkelig fedt. 

Hvis du har et gitter i dit studie, kan du styre lyset endnu mere ved at bruge 
denne praktiske lysmodifikator. Gitteret begrænser lyset til det, der kun er 
foran lyset, hvilket betyder, at lyset ikke spilder på baggrunden. 

 



Selvom du ikke har et studie, kan du stadig optage fantastiske low key-
billeder. En populær måde at gøre dette på er at bruge to separate 
rum. Bloker alt lys i ét rum, så hvis døren er lukket, kan du intet se. Brug 
det tilstødende rum som lyskilde. Du kan bruge døren til at hjælpe med at 
styre det indkommende lys. Prøv at undgå, at lyset rammer kameraet eller 
baggrunden! 

 

 

Brug af fakler eller stearinlys 
En anden god (og overkommelig!) måde at bruge lav nøglebelysning på er 
ved at eksperimentere med stearinlys eller fakler . Denne type 
belysning kan være ideel, hvis du vil fremkalde en gotisk eller romantisk 
følelse. Både stearinlys og fakler er nemme at bruge og bestemt billige. 

For at gøre din fotografering med levende lys virkelig fantastisk, bør du 
bruge et stativ og sørge for at sprede dine stearinlys jævnt. Brug af et 
enkelt stearinlys eller placering af flere stearinlys tæt sammen vil resultere i 
barske skygger! Selvom dette kan være det, du leder efter, vil du i de fleste 
tilfælde have et jævnt spredt lys.tilfælde have et jævnt spredt lys. 

 



 

 

Udendørs fotografering 
 

Det, der virkelig er fantastisk ved lav-key-fotografering, er det faktum, at 
du kan skabe low-key-billeder når som helst på dagen. Du kan gøre det i 
middagssolen, hvis du er indendørs eller udendørs på en kedelig, overskyet 
dag – du behøver ikke vente til skumringen! For eksempel giver en 
overskyet dag og en industriel, urban scene en perfekt baggrund til at fange 
noget mørkt og ildevarslende. 

Afdæmpede landskaber er måske ikke så populære som lavmælte 
portrætter, men du bør give dem en chance, især hvis du nyder usædvanlig 
landskabsfotografering. Sørg for at fange skyer – de gør himlen mindre lys, 
men de skaber også dynamiske lysmønstre på jorden. 

Du skal bruge et stativ, hvis du beslutter dig for at optage lavmælte 
landskaber, da du sandsynligvis ikke vil bruge den bredeste blændeåbning 
til landskaber (du har brug for en dybere dybdeskarphed!), og din 
lukkerhastighed vil ikke være særlig hurtig. Afdæmpede landskaber ser ofte 
virkelig fantastiske ud, når de konverteres til sort/hvid, så sørg for at  



 

udforske forskellige sort/hvide muligheder, mens du efterbehandler disse 
billeder, såsom farvefiltre i sort/hvid fotografering . 

 

 

 

Ud over afdæmpede landskaber kan du også skyde dyreliv i 
lavmælt. Sådanne fotografier er ret ualmindelige, men de kan se meget 
elegante og malende ud, næsten som om de blev skudt i et studie. En lav 
nøgle tilgang til dyreliv og fuglefotografering giver et helt andet perspektiv, 
og det fungerer vidunderligt for dyr med let farvet pels eller fjer. Brug af 
reflekser kan gøre sådanne billeder endnu mere magiske – for eksempel kan 
du prøve at fotografere en svanedam i lavmælt. 

I tilfælde af at du ønsker at optage afdæmpede billeder af dyrelivet om 
natten, er alt hvad du behøver, dit kamera og en lyskilde, der vil skabe 
retningsbestemt lys. Afhængigt af din placering kan dette retningsbestemte 
lys produceres via blitz eller med en håndholdt spotlight fra et nærliggende 
køretøj. 



 

 

Makrofotografering 
 

Makrofotografering er en anden genre af fotografering, der kan se fantastisk 
ud i lav nøgle. Med en simpel opsætning, der kun består af et kamera, der 
er monteret på et stativ med en enkelt blitzpistol, kan du skabe smukke 
nærbilleder, der minder om studieoptagelser. 

Typiske motiver til low-key nærbilleder har en tendens til at være små nok 
til at blive belyst af en enkelt blitz, hvilket er virkelig fantastisk – du 
behøver ikke stole på en kompliceret opsætning! 

Når det kommer til indstillinger, bør du sørge for at undereksponere billedet 
(fjern alt naturligt lys!) og derefter bruge din blitz til at belyse dit 
motiv. Den bedste måde at opnå dette på er ved at skifte dit kamera til 
manuel tilstand og vælge den laveste ISO og smal blænde (såsom f/18 eller 
f/22). Når det kommer til lukkerhastighed, kan du bruge den normale 
hastighed til flashsynkronisering (såsom 1/180 – 1/250 sek.). 



 

Produktfotografering 
Du har helt sikkert set mange flotte produktbilleder med en perfekt mørk 
baggrund og et godt oplyst selve produktet. Low key belysning er meget 
populær i produktfotografering, fordi den tilføjer en vis aura af luksus – den 
fungerer rigtig godt med smykker, ure og forskellige gadgets såsom 
mobiltelefoner og tablets. Du kan se denne video for at lære mere om 
lysopsætning til lavtliggende produktfotografering: 

 

https://youtu.be/DDC99PmPWW8 



Lav nøglebelysning, der kommer fra toppen og fra bunden af produktet, er 
et godt valg, og det kan skabe et dristigt look - en lys kerne af billedet og et 
svagt oplyst rum omkring det! For at opnå et sådant udseende skal du 
bruge to lys, montere dem på begge sider af objektet og vippe dem ned for 
at kontrollere lysspildet. 

 

 

Redigering af low key fotografering 
 

Du kan gøre underværker for dine low key billeder, hvis du ved, hvordan du 
redigerer dem korrekt. 

Følg disse trin for at gøre dine billeder endnu mere tillokkende med dygtig 

redigering! 

1. Lys dit emne 

Dit motiv er sandsynligvis den eneste lyse del af dit low key-billede. Du skal 
muligvis gøre dit motiv lysere en smule mere, især hvis du ikke brugte 
blitz! For at gøre dette skal du justere eksponeringen, højlys og hvide i 
Lightroom. 

2. Juster hvidbalancen 

Hvidbalancen i lavtryksbilleder har ofte en tendens til at være slået fra – 
hvis du bruger en blitz, kan den være for kølig, og hvis du bruger indendørs  

 



 

belysning, kan den være for varm. På grund af dette skal du sørge for at 
kontrollere og justere hvidbalancen under efterbehandlingen. 

3. Reducer støj 

Støj er et af de typiske problemer i low key fotografering. Selvom vi bør 
holde vores ISO lav, er det nogle gange umuligt at undgå at skrue den 
op. Husk, at støjreduktion skal bruges forsigtigt, fordi det slører 
billedet. Brug det kun, når det virkelig er nødvendigt. 

 

4. Leg med farverne 

Hvis dit billede indeholder både kølige og varme toner, kan du lege med 
farverne ved at bruge HSL-panelet i Lightroom. Skift gerne farverne og skab 
en fed og legende kontrast mellem kølige og varme dele af dit billede. 

5. Tilføj en vignet 

Low key fotografier, især portrætter, er ideelle til at eksperimentere med 
vignetter. Du kan bruge Radial Filter i Lightroom til at lave vignetter – det 
fungerer faktisk bedre end Vignette Tool, fordi dette filter giver dig mulighed 
for nemt at kontrollere, hvor din vignette skal placeres. 



 

6. Reparer fold eller rynker i baggrunden 

Hvis du optager i et studie, vil du sandsynligvis have, at din sorte baggrund 
skal være upåklagelig og rynkefri. For at opnå en sådan ensartet baggrund 
skal du justere skyderne til Shadows og Blacks, indtil du får en rynkefri sort 
baggrund. Husk, at disse to er globale justeringer, og at de også vil påvirke 
motivet - du skal muligvis bruge Justeringsbørsten for at bringe nogle 
detaljer tilbage. 

 

I sidste ende er et low key billede kun et, der overvejende indeholder mørke 
toner. Der er mange måder at opnå det på – du er altid velkommen til at 
eksperimentere! 

Afslutningsvis vil jeg tilføje, at selvom vi forsøger at fange mørket, er det 
applikationen og styringen af lyset, der giver et fantastisk lavmælt 
billede. Manglen på lys sætter al fokus på, hvilket lys der får lov at 
blive. Alle dine belysningsbeslutninger vises i dit billede, så selvom det kan 
være sjovt og finurligt, kræver denne type fotografering et godt kendskab til 
lys, skygge og tone. Præcis belysning er påkrævet for at kontrollere den 
meget vigtige skyggedetalje. 



Manipuler din belysning og placering af motivet, indtil skyggerne falder 
præcis, som du vil have dem. Så nemt er det. Og svært. Hvis du vil gå 
endnu længere og begynde at udskrive dine low key fotografier, så tag et 
kig på vores guide til den bedste fotoprinter til jobbet. 

Kilde til Lowkey: https://www.lightstalking.com/low-key-photography/ 

 

 

 

 

 


