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Det eldste bevarte fotografiet vi har er fra 1827, så det begynner å bli en lang tradisjon for denne uttrykksformen. 
I dag deles millioner på millioner av bilder med den største selvfølgelighet, men det er likevel smått utrolig at vi 
klarer å fange lyset og gjengi en bit av virkeligheten så naturtro og ekte. Først hadde vi hulemaleriene, så maler-
kunsten og så kom fotografiet og endret alt. Nå knipser vi høyt og lavt, tidlig og sent - og deler bildene på sekunder 
med hele verden. Det at vi fotograferer er en del av en lang historisk utvikling, selvfølgelig en teknisk utvikling, 
men også utviklingen av en tradisjon, et håndverk, en stolthet. 

Det første bildet hadde en lukkertid på åtte timer. Det vil si at man hadde rukket å springe tre maratonløp på den 
tiden lyset ble projisert på filmen (ikke jeg riktignok). Da er det umulig å fange øyeblikk, ansiktsuttrykk og fugler 
i fart. Men dette ble starten på et eventyr som gjør at vi nå tar bilder i alle sammenhenger.

Dette heftet er laget for å summere opp litt av det tekniske ved et kamera, for å forklare hvordan grunninnstil-
lingene fungerer, i tillegg til litt om komposisjon og det å ta bilder med dynamikk. Målet er å få leseren over fra 
nivået der man fikler med kameraet til et nivå der man kan konsentrere seg om motivet. Bildene i boka er ikke 
glansbilder som skal vise hvor flink jeg er, men er med for å understreke det som står skrevet og for å hjelpe til i 
prosessen med å forstå mer. Fotografi handler ikke om perfekt teknikk, men om innhold, følelser, formidling - jeg 
håper jeg klarer å dele litt av begge deler.

 Lykke til!

Forord Fotografering er en av 
de mest tilgjengelige 

uttrykksformene. Den kan brukes
til hverdagslige knips til store kunst-

prosjekt. Lær å fotografere, og ta
din kreativitet i bruk!
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Iso 50, 1/500s, f/2.2, 85mm

Iso 125, 1/8000s, f/5.0, 85mm

 » s 11

 » s.103  »  

 » s.177

1 Kameralære
Kamere-lære, speilrefleks, speilløst, ISO, blender, lukker, 
objektiver, autofokus, manuelle innstillinger, makro, 
histogram med mer.  
 
 

2 Komposisjon
Tredeling, ledende linjer, symmetri, spiraler, diagonaler, 
dybde, innramming med mer.  
 
 

3 Lys
Hardt lys, mykt lys, dramatisk lys, sidelys, silhuett, 
vinduslys, lysmåler, blits, ekstern blits med mer. 
 
 

7 Kreativitet
Det lille ekstra, kreative lukkertider, lystegning, nordlysfoto, 
gatefoto, portretter, landskap, konsertfoto. Tips og råd. 
 
 

8 Slit-metoden
Hva er et godt bilde? Hva skal jeg se etter når jeg 
fotograferer eller ser på bilder? Lær SLIT-metoden.

INNHOLD
  FORSTÅ FOTO                                  
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Kamere-lære, speilrefleks, speil-
løst, ISO, blender, lukker, objekti-
ver, autofokus, manuelle innstill-
inger, makro, histogram med 
mer. 

Dine første 10.000 bilder er dine verste. 
- Henri Cartier-Bresson

1 Kamera

11
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Speilreflekskamera. Et ord med tre 
ledd satt sammen til et fantastisk 
verktøy. Speil fordi det sitter et speil 
rett bak objektivet som reflekterer 
det som kommer gjennom linsa opp 
og i vinkel ut til øyet ditt. På den 
måten ser du nøyaktig det som blir 
fotografert. Enkelt forklart. Akkurat 
når du trykker på utløserknappen 
går speilet  og lukkeren bak opp slik 
at lyset slipper til på sensoren eller 
filmen. Prinsippet er det samme i et 
moderne digitalt speilreflekskamera, 
som i et som bruker film. 

Fordelen er presisjon. Du ser det du 
fotograferer med større nøyaktighet. 
En annen fordel er det store antall 
objektiver man kan bytte med på et 
slikt kamera. Speilrefleks er også 
ofte raskere og tettere i fokuseringen, 
de digitale speilrefleksene har større 
sensor og dermed bedre bildekvalitet 
enn mindre kompaktkamera. 

Det finnes også en hel industri av 
tilbehør til speilrefleksen; blitssys-
tem for å nevne noe. Du kan ta gode 
bilder med mange ulike apparater;   
med mobilkamera, kompaktkamera, 
speilløse systemkamera, mellomfor-
matkamera, polaroidkamera og så 
videre. Selv har jeg et godt kompakt-
kamera i tillegg til speilrefleksen. 
Det er lettere å ta med seg.
 
På engelsk heter det slr, single lens 
relex camera. På 1930-tallet kom de 
første, og avløste da twin-lens reflex 
camera (TLR) som hadde to objekti-
ver; ett man brukte til å se gjennom, 
og ett som bildene ble tatt gjennom. 
Ved å sette inn en speilløsning klarte 
man altså seg med ett objektiv. Og 
det kan man jo være glad for, det 
hadde vært tungt å sette på to 300mm 
f/2.8 for å ta sportsbildene.
 

Rolleiflex, kamera med to ob-
jektiver (twin-lens).

Fakta om 
speilrefleks
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* Med speilreflekskamera ser du nøyaktig det    
   som fotograferes.
* De er veldig fleksible
* Du kan skifte objektiver
* Har muligheter for mye tilleggsutstyr, som 
   blitser og stativer.
* Sensorene er ofte veldig gode.
* Når du trykker knappen tas bildet med en 
   gang.
* Sitter ofte godt i hendene.

* Kan holdes mot øyet - gir god konsentra
   sjon og stødighet.
* Har også Live View i tillegg på moderne  
   kamera, du kan bruke skjermen til å se på 
   når du fotograferer.
* Har både manuelle og automatiske mulig-
   heter
* Er utviklet over mange år, velkjent tekno-
   logi.

Nyttig å vite...

Dette er et eksempel på et speilreflekskamera med innebygd blits og utskiftbare objektiver. 

13



Fo
rstå fo

to
 (c) Fo

to
leir.no

 | Lars Å
ke A

nd
ersen

Et speilreflekskamera har ofte man-
ge knapper og ting man kan skru og 
vende på. I tillegg er det gjerne  inn-
fløkt og mangesidig menysystem å 
gå gjennom på displayet. 

Til å begynne med kan alt virke 
uoverkommelig, og manualen som 
fulgte med kan virke ulidelig stor og 
kjedelig. De som skriver manualene 
vet ikke hva du kan eller hva du øn-
sker å lære, så der beskrives gjerne 
alt fra a til å. Men hør min utestem-
me: Lær ditt kamera å kjenne! 

Du trenger ikke å kunne alt, men du 
trenger å komme deg gjennom bruks-
anvisningen og se over hva som står 
hvor. Lær knappene å kjenne, få en 
følelse med kameraet. Jo fortere du 
gjør det, jo raskere kan du gå videre 
fra teknikk til kreativitet. 

I et hefte som dette vil det være umu-
lig å vise deg alt du har på ditt ka-
mera. Det finnes ikke en standard 
for hvilke knapper og funksjoner og 
hvor disse sitter. Dette må du finne 
ut av. Det jeg vil prøve å hjelpe til 
med, er å forklare grunnprinsipper, 

hvordan et kamera fungerer med de 
tre viktige komponentene iso, blen-
der og lukkertid. Jeg vil trekke fram 
basale komposisjonsregler  og vise 
noen teknikker som gjør at du forstår 
hva dette går ut på. 

Men kunsten må du lage selv, og det 
fine med fotografi er at det er så til-
gjengelig. Lærdommen er tilgjenge-
lig, resultatene kan komme raskt - og 
det gjør at du teknisk sett raskt kan 
mestre fotografiet. Derfra kan du ta 
det i bruk og gjøre det til ditt eget, 
skape dine minner, fotografere kunst, 
dokumentarprosjekter, bryllup og 
begravelser.

Selv om fotografering er lett tilgjen-
gelig, er det samtidig et sted man 
kan være et helt liv og lære nye ting. 
Fotografering gir muligheter til å 
utforske verden og er en døråpner i 
mange miljøer. Du kan fotografere i 
krig og elendighet  eller blomster og 
bier. Du kan ta bilder av din egen og 
andres navle, hva vet jeg. Du finner 
nok ut av hva du liker og hva du vil 
bli bedre til.

kamera
Du må kjenne ditt

Det er enkelt med all automatikken i dagens kamera. Men hør min 
utestemme: Lær ditt kamera å kjenne! 
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Iso 320, 1/1000s, f/8.0, 17mm - Analog fotograf på Cuba som tar portretter av turister og fremkaller på stedet.

6 ting man burde vite om sitt 
fotografiapparat

* Fokusering: Du må vite hvor-
dan ditt kamera fokuserer. Hvis 
fokuspunktet er i midten og perso-
nen du tar bilde av står til høyre i 
bildet vil fokuseringen komme på 
bakgrunnen. Man kan på mange 
kamera flytte fokuspunktet dit man 
vil. Hvordan fungerer dette på ditt 
kamera? Følgefokus er også viktig 
- dersom noe beveger seg må også 
fokuseringen følge etter. Se etter Ai 
Focus (Canon) eller AF-C (Nikon) i 
bruksanvisningen. Manuell fokus er 
også nyttig å kunne i noen tilfeller.

* Eksponeringskompensasjon: 
Som regel en knapp på kameraet 
med pluss- og minussymbol +/-. 
Denne brukes for å lysne eller mør-
kne et motiv dersom du har behov 
for det. Brukes med autofunksjoner 

som P, A og S. I tillegg til å trykke 
på knappen, må du vri på et hjul slik 
at displayet viser mer plussverdi el-
ler større minusverdi. 

* Bilder i sekundet: Ofte kan man 
endre om kameraet tar ett og ett 
bilde eller skyter flere bilder i se-
kundet. Skal du fotografere sport 
er det som regel viktig å ta mange 
bilder på rappen. Hvordan endrer du 
dette på ditt kamera? 

* Auto eller manuelt: Hva er P, A, 
S og M som du kan skifte mellom? 
Kan hende du har litt andre boksta-
ver, men her velger du mellom ulike 
autofunksjoner - der kamera velger 
blender og lukker. Eller du velger 
M for manuelt. Alt du trenger å vite 
om dette står i bruksanvisningen. Vi 

kommer tilbake til dette senere.

* ISO: Enten har du en knapp for 
dette, eller du må inn i menyen for 
å endre. Det er viktig å vite hvor-
dan dette er på kameraet, for ISO 
bestemmer hvor følsom bildet er 
for lys. Når det er mørkt må man ha 
høyere ISO for å få et bilde lyst nok. 
Mer om dette senere.

* Hvitbalanse: Noen bilder får et 
gulstikk, andre er mer blå. Som re-
gel blir det helt greit på automatikk, 
men noen ganger ønsker du en an-
nen fargetone i bildet ditt, det stilles 
inn på hvitbalansen i kameraet.

15
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Lyset kommer inn gjennom et ob-
jektiv - inne i objektivet sitter flere 
linseelementer, altså glass som bry-
ter lyset. Lyset går videre inn til et 
speil som reflekterer lyset opp og til 
et nytt speil, som igjen reflekterer 
lyset til ditt øye. 

I det øyeblikket du trykker på utlø-
serknappen går det første speilet i 
ei faderlig fart opp, det samme gjør 
lukkeren - og lyset slippes inn på 
sensoren, før bildet til slutt lagres 
på minnekortet. Speilet og lukkeren 
går så raskt opp og igjen på vanlig 
fotografering at det knapt merkes. 
Men man hører den velkjente lyden. 
Nå vet du hvorfor det heter speilre-
flekskamera.

Ideen om speilrefleks i kamera ble 
beskrevet for mange hundre år siden 
og omtalt som camera obscura. Det 
første produserte kameraet kom i 
1884, men det var ikke før på 60-tal-
let bruken av speilreflekskamera 
som vi kjenner dem skjøt i været.

En stor fordel med speilsystemet er 
at du ser nøyaktig det samme som 
kommer på sensoren. Med speilre-
flekskamera har man også mange 
muligheter til å endre objektiver,  
blitser, stativ og så videre. I dagens 
kamera er det også kommet video-
funksjon, så kameraet har fått en ny 
brukergruppe og vil fortsette å leve 
i mange år.

Ulempen er gjerne at det kan være 
litt stort å ta med - det er ikke bare 
å stikke i bukselomma. Det kan bli 
veldig dyrt etter hvert som man øn-
sker seg nytt tilbehør, men ikke gå i 
fella og tro at bare du kjøper nytt ka-
mera så blir bildene bedre. De fleste 
kjente fotografene fra fotohistorien 
hadde trolig et dårligere kamera enn 
det du sitter på. 

Speilrefleks
Dette er 

Dette er en skisse av hvordan lyset vandrer gjennom kameraet - to 
speil er grunnen til at det kalles speilrefleks. Akkurat når du tar bildet 
vippes det ene speilet opp, og lyset treffer sensoren.

 16



* Praktiser mye og prøv ut ulike teknikker og
   ideer.
* Se på bilder tatt av andre, finn ut hvilken  
   type fotografi du liker. 
* Du trenger ikke å kunne alle sjangre, du blir 
   bedre om du holder deg til det du liker best.
* Det er viktig å ha utstyr, men ikke tro at 
   bare du kjøper et nytt objektiv til, så blir du 
   bedre. Lær det utstyret du har å kjenne og 
   vurder hva du har mest lyst på.
* Lær å bli kjent med folk, overvinn sjenanse.

* Vær aktiv i gode fotogrupper på nett, legg  
   ut bilder, få tilbakemeldinger. Ta kurs og 
   skoler om du kan. Bli med i en fotoklubb.
* Ikke la deg styre av likes på Facebook, vi   
   vil alle bli likt, men skal du utvikle deg som 
   fotograf trenger du bedre metoder for 
   tilbakemeldinger.
* Kopier gjerne andre, men prøv å gjøre 
   egne vrier.
* Bruk øynene, ditt viktigste verktøy.

fotograf
Tips til en fersk 

Modellfotografering i Barcelona. ISO 400, 1/15sek, f/3.2, 10mm

17
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Speilløst 
kamera

Siden forrige bok har jeg fått mulig-
heten til å ta i bruk et speilløst kame-
ra. Speilreflekskamera har en egen 
oppbygging der flere speil gjør at det 
du ser i søkeren er det samme som 
havner på sensoren. Speilløse kame-
ra har blitt populære de siste årene, 
trolig på grunn av lav vekt og noen 
nye funksjoner. 

Hva er så et speilløst kamera, og 
hva skiller det fra speilreflekska-
mera i praksis?

Et systemkamera er i hovedsak et 
kamera der man kan bytte objekti-
ver. Man får disse i alle fall i to va-
rianter, speilrefleks og speilløst. Et 
speilløst kamera er forsåvidt ikke 
noe nytt. Klassiske Leica-kamera har 
blant annet ikke speil, men en søker 

på toppen av kameraet man ser gjen-
nom. Digitale kamera uten speil har 
fått en vekst de siste årene, kanskje 
mest på grunn av den lave vekta de 
fleste speilløse fotoapparatene har, 
men kameraene har også mange an-
dre kvaliteter. Noen er virkelig gode 
på video, mens andre er svært gode 
på høy ISO. 

En annen fordel er at du kan skru helt 
av lyd på disse kameraene fordi det 
ikke er et speil som skal gå opp og 
ned. Autofokus har også mange flere 
varianter, blant annet kan jeg i mitt 
kamera programmere det til å følge 
et bestemt ansikt og fokusere på det. 
Det finnes også noen ulemper, jeg 
kommer tilbake til dette om litt.

Speilreflekskamera (hybridkamera) har fått en veldig sterk konkur-
rent i speilløse systemkamera. Mindre i størrelse og vekt, men holder 
det mål ellers?

 18



• Lavere vekt, kompakt størrelse.

• Lettere å håndtere med én hånd.

• Eksponeringen ses direkte i søkeren. 

• Flere hjelpemidler for fokusering, bedre 
til manuell fokusering. Noen sier raskere 
autofokus.

• Bedre på video, blant annet bedre auto-
fokus.
 
• Kan bruke objektiver fra andre produ-
senter ved hjelp av adapter.

• Kan ta bilder helt lydløst.

Fordel med speilløst

19
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Bildet i et speilløst kamera blir om-
trent så lyst eller mørkt som det du 
ser i søkeren. Endrer du blenderen 
vil du se resultatet med en gang. Når 
du holder øyen inn til kameraet og 
ser i søkeren, ser du i realiteten på en 
liten skjerm.

I et speilreflekskamera kan du ikke 
se om eksponeringen stemmer før du 
ser på det ferdige bildet på displayet 
bak. Du må da bruke andre hjelpe-
midler som histogram og symboler 
inne i søkeren. I speilreflekskamera 
ser du heller ikke om fargebalansen 
stemmer, det gjør du i de speilløse.

Med min nykjøpte speilløse får jeg 
en utfordring, fordi jeg kjenner det 
gamle systemet så godt og det sitter 
i fingrene. Nå er knapper og menyer 
helt ulike det jeg er vant. Da er det 
bare å øve, sitte med kameraet og 
trykke på knapper og få det i fin-
grene. I dag finnes mye informasjon 

om ethvert kamera, så det finnes som 
regel en gruppe eller to på Flickr, Fa-
cebook og Youtube der man deler på 
informasjon og erfaringer. 
Å møte opp på en fotoavtale og ikke 
kjenne utstyret er en uting, så nå har 
jeg sittet hjemme og fiklet og prøvd 
meg fram. Fotograferer kaffekoppen 
og familien, tar bilder av nabogut-
tene på trampolina og så videre. 

Sakte og sikkert får man kameraet 
inn i fingrene og ting går seg til. Nye 
digitale kamera er ofte fullspekket 
med menyer og undermenyer, så her 
gjelder det å sile ut hva man har bruk 
for og hva man ikke har bruk for, 
og hvor man går for å finne akkurat 
dette, enten det er time laps-funksjon 
eller ISO eller bildekvalitet. 

Bruksanvisningen til mitt kamera var 
ganske mangelfull, men den må også 
leses. 

Mer om speilløse kamera

 20



Ulemper med speilløst kamera:

Når man er vant med å se gjennom 
søkeren i et speilreflekskamera er 
det uvant å gjøre det samme i et 
speilløst kamera. Søkeren er der 
man putter øyet inntil på kameraet 
og ser motivet. I et moderne speil-
løst kamera er det en skjerm man 
ser på, altså et display. Kvaliteten på 
denne skjermen er blitt bedre, men 
det er fortsatt en skjerm. Bruker 
man speilrefleks er motivet klarere, 
uten forsinkelse og mer naturlig.
 
Siden man prøver å holde vekta 
nede på speilløse kamera er også 
batteriet lite. Det betyr at det går 
tomt mye raskere enn på mitt speil-
reflekskamera. Flere batterier er løs-
ninga, men det betyr igjen at vekta 
du bærer med går opp. 
 

Siden dette er et nytt system er det 
også mindre utviklet og har ikke 
samme utvalget av tilleggsutstyr. 
For eksempel er utvalget av objek-
tiver til Sony fullformat speilløst 
begrenset. Det veier litt opp at man 
kan bruke adapter og objektiver fra 
andre produsenter. 
 
Det er mye informasjon og debatt-
forum med god info om alle typer 
kamerasystemer. Å definere egne 
behov og lete etter hvilket kamera 
som fyller dette er en viktig del av 
prosessen med å kjøpe seg et kame-
ra. Valgmulighetene er mange i dag 
og det som passer for noen passer 
ikke for andre. Men bildekvaliteten 
er i dag supergod på de fleste kame-
ra, det er andre funksjoner som ofte 
er viktigere å vurdere.
 

Bildet er tatt med et Sony speilløst kamera.                                                             ISO 1600, 1/320sek, f/8, 35mm
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Iso 320, 4 sek, f/7.1, 40mm

Tre komponenter fungerer i lag i 
et kamera for å gi et rett eksponert 
bilde. Slik har det vært i alle år, og 
gjelder for digitale kamera som det 
gjelder for fotografering med film.
For å få et bilde må du ha en luk-
kertid, du må ha en blenderåpning 
og du må ha en ISO-innstilling. 

Tenk deg at iso, blender og lukker 
er en vekt med tre deler som skal 
balansere. Dersom du har en ba-
lanse, har du et pent eksponert bilde. 
Men det er flere muligheter for å få 
balansen. 
Dersom du bruker manuelle innstil-

linger (noe som er lurt å bruke en del 
tid på), og har et  bilde som er pas-
selig lyst, kan du  endre lukkertiden 
slik at den blir raskere. Men kommer 
det ikke nok lys inn, må man øke iso 
eller ha en større blender. 

Ta kamera og sett alt på manuelt, og 
ta et bilde. Blir det for mørkt? Da må 
du ha lengre lukkertid, høyere iso el-
ler større blender. Blir bildet for lyst, 
er det motsatt.

Men ikke la dette ta motet eller fo-
togleden fra deg. Du kan øve deg på 
manuelle innstillinger hjemme, men 

Iso, blender og lukker er de tre viktige komponentene som jobber i lag 
for å gi deg et rett eksponert bilde. Et bilde som ikke er for mørkt eller 
for lyst.

pilarerTre 
viktige
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ISO - lukker - blender
sette over på automatikk når du går 
ut. Når du føler du har mer kontroll 
over det hele, kan du gå et skritt vi-
dere. 

Mange tror forresten at profesjo-
nelle bare bruker manuelle innstil-
linger, men det er altså tull, jeg skal 
fortelle mer om det senere. Om jeg 
ikke har skrevet om det tidligere, 
det husker jeg ikke nå.. 

En fordel med å kunne bruke manu-
elle innstillinger og skjønne hvor-
dan et kamera fungerer, er at det er 
lettere å ta opp et nytt kamera og 
fotografere i vei. Man trenger ikke 
gå inn i menyene for å finne sports-
funksjonen eller motlysfunksjonen 
eller hva det måtte være.
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ISO er en standard for å vise hvor 
følsom filmen eller sensoren er for 
lys. Er den mer følsom for lys (høy-
ere iso), trengs mindre lys inn i ob-
jektivet for å registrere et bilde. 
Iso forklarer jeg mer om litt senere. 
La oss si at du har bestemt deg for 
ISO 400, da er det kombinasjonen 
lukker og blender som bestemmer 
hvor lyst eller mørkt bildet skal bli. 
Dersom du setter blenderen til 5.6, 
er det til slutt justering av lukker-
tiden som bestemmer hvor mørkt 
eller lyst bildet blir – har du 1/60s 
(ett sekstiendedels sekund) slipper 
du inn mer lys enn om du bruker 
1/125s. Lukkertiden må være så rask 
at du klarer å «fryse» bevegelsen du 
fotograferer. 

Hva er ISO?
ISO er en måte å markere følsom-
heten til sensoren. Kameraene gir 
mer kornete bilder når vi øker ISO-
verdien, så lavere ISO er som regel 
mest ønskelig. 
Men når det er mørkere der vi fo-
tograferer, må vi øke ISO-verdie-
ne for at sensoren skal registrere 

motivet. 

Moderne kamera er blitt bedre på 
høy ISO og det er mindre korn på 
bildene i dag. Om bildet blir for 
mørkt og du må lysne det i Photos-
hop, er sjansen for at korn blir syn-
lig større enn om du eksponerer rett. 
Også funksjoner i Photoshop som 
gjør bildet skarpere gir mer korn. 
(Om du tar bildet litt for lyst, og gjør 
det mørkere i Photoshop blir det mer 
kontraster i bildet.)
Digitalt støy kan også brukes krea-
tivt, korn i bildene kan bidra til å gi 
et røft eller romantisk uttrykk.

Auto-ISO
Moderne kamera har mulighet for 
auto-ISO. Det vil si at kameraet 
setter opp ISO-verdien når det 
begynner å bli mørkere. I me-
nyen kan du ofte bestemme hvor 
høyt opp ISOen skal gå. I mitt 
gamle kamera, Nikon D300 ble 
det ganske mye støy over ISO 
1600, mens på mitt nye kan jeg 
fint gå opp til 8000. Lær ditt ka-
mera å kjenne! 

Hva gjør jeg? Når jeg er i stu-
dio bruker jeg fast lav ISO. Når 
jeg er ute og rusler og tar bilder 
i ulikt lys bruker  jeg auto-ISO 
med maks ISO på 6400. Da bru-
ker jeg også blenderstyrt au-
tomatikk på kameraet (A – for 
aperture).

Bildet på side 13 er tatt med iso 
10000 og er også zoomet inn 
ganske mye.  Det viser at det i 
dag er blitt mindre og mindre 
problematisk med høye iso-nivå-
er. Tidligere kunne man ha store 
problemer med i det hele tatt å 
kunne se motivet for bare korn 
om verdiene var så høye. Jeg 
husker bilder jeg tok med film 
på iso 1600 som så ut som rene 
kornåkre. Så all ære til utviklin-
gen her!

Husk at et undereksponert 
(mørkt) bilde som må lysnes gir 
mer støy og korn, et overekspo-
nert (lyst) bilde gir deg større 
kontrast.
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ISO 100 er lavt, 
ISO  400 middels, 
ISO 3200 høyt, og 

ISO 10.000 er veldig  
høyt. 

ISO kan altså ha ulik innvirkning 
på bildet, alt etter hvilket kamera du 
bruker. Iso 3200 kan på ett kamera 
gi veldig mye støy og korn, mens det 
på et annet gir høy bildekvalitet med 
lite korn.

Det er i dag stor forskjell på kvali-
teten på ISO i ulike kamera. Blen-
deråpningen derimot er en fast en-
het. Stiller du på f5.6 så er det likt 
fra kamera til kamera.

Hvert kamera er ulikt og har ulike 
kvaliteter, noen er bedre på lav ISO 
og er ikke ment for mørke kvelder, 
men passer godt i et studio med blits-
anlegg.  Driver du med konsertfoto-
grafering, nattfotografering, action 
og nordlysfotografering er det viktig 
at kameraet gir gode bilder på høy-
ere ISO. Mye god informasjon om 
hvert enkelt kamera på både norske 
og utenlandske nettsteder, søk opp 

informasjon før du bestemmer deg.
I noen kamera kan du også «presse» 
iso til en lavere eller høyere verdi 
enn de oppgitte verdiene, i mitt Ni-
kon finner jeg Lo og Hi i tillegg til 
de vanlige tallverdiene.  Les bruks-
anvisningen for hva disse står for. 

I alle fall, når det kommer til støy og 
korn, er dagens speilreflekskamera 
bedre enn mobilkamera og kompakt-
kamera. Større sensorer og bedre 
teknologi sørger for dette, spesielt 
ser du forskjellen på større forstør-
relser.  
Det finnes programmer som kan re-
dusere synlige korn og støy på bil-
dene i etterbehandlingen, og noen 
kamera har det innebygd for jpg-bil-
der (ikke RAW).  Se i menyen etter 
Noise Reduction, High ISO NR eller 
lignende.

Iso finner du som regel som en egen 
knapp på kameraet - eller du må gå 
inn i menysystemet. Les manualen, 
det er et godt råd uansett!

Når det er sol, bruk lav iso. Når det blir mørkere, må du øke isoen eller 
ha lengre lukkertid eller større blender.

  Mer om

ISO
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ISO er ikke så veldig avansert - selv 
om det kan framstå slik. Er det lite 
lys trengs mer ISO for at ikke bildet 
skal bli mørkt. Velg for eksempel 
ISO 1000 eller 2000 når det er mørkt 
og får for mørke bilder. Velg 100-400 
i godt lys. 

Hva skjer om du glemmer ISO? La 
oss si du kommer på en litt mørk 
danseforestilling der det ikke er lov å 
bruke blits. Du har ISO 100 på kame-
raet. Du bruker den største blenderen 
og må ha lukkertid på 1/200sek for 
at du skal fryse bevegelsene til dan-
serne. Men du ser at bildet blir for 
mørkt. Hva gjør du da? Du kan ikke 
ha lengre lukkertid, da blir danserne 
uklare og du har allerede den største 

blenderåpninga. Da er det bare å skru 
opp ISO og begynne å fotografere.

Har du kamera med auto-ISO kan 
denne mange ganger være til stor 
hjelp.

ISO kan sammenlignes med dine 
egne øyner. Når du har kjørt inne 
i en tunnel og kommer ut i skarp 
dagslys, tar det et øyeblikk før øy-
nene har fått regulert seg og alt 
ser normalt ut. Det samme når du 
kommer inn i et mørkt rom så må 
øynene bruke litt tid på å venne seg 
til mørket. Slik er også ISO, det er 
følsomheten for lys - og den kan 
stilles opp og ned.

lettISO er  
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Hva kan du gjøre om du har et kamera som 
ikke er så god på høy iso? Bruk en lavere iso-
innstilling, og:

 Ha lengre lukkertid - bruk stativ.
 
Om du bruker iso 800 i stedet for iso 1600, kan du for 
eksempel senke lukkertiden fra 1/125s til 1/60.

Bruk en større blender. 

Bruk blender f/4.0 i stedet for f5.6 for eksempel, og du 

ISO-tips
Helt gratis

dobler lyset som kommer inn gjennom objektivet.

Bruk bildestabilisator om ditt objektiv/kamera har 
dette .

Bruk blits

Flytt ting nærmere vinduet eller andre lyskilder. Der 
er det mer lys.

Kjøp, lån eller lei et objektiv med større blender.

Uansett, til sjuende og sist er det motivet og 
følelsen i bildet som er viktig, korn eller ikke!

Iso 10000, 1/200 sek, f/1.6, 85mm
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Du styrer blenderen på et hjul på ka-
meraet ditt - når du bruker A (Canon: 
Av) eller manuell modus. 

Stor blenderåpning (lavt tall, for 
eksempel f/2.8) slipper mye lys inn 
på filmen på en gang, dette kan gi 
deg raskere lukkertid og liten dyb-
deskarphet. 

Liten blenderåpning (høyt tall, for 
eksempel f/16) slipper lite lys inn på 
filmen/sensoren, dette gir lengre luk-
kertid og stor dybdeskarphet. 

Hvis noen spør hvilken lysstyrke ob-
jektivet ditt har, så ligger svaret i den 
største blenderåpningen du kan stille 
det på. Og som regel er det dyrere jo 

større blenderåpning du kan bruke, 
og objektivet blir også større og tyn-
gre. Men det kan altså gi deg min-
dre dybdeskarphet, som er populært i 
mange former for fotografering. 

Liten dybdeskarphet kan være bra 
for å få hovedmotivet til å tre tydelig 
fram ved portrett.  Stor dybdeskarp-
het blir brukt for å få mest mulig av 
bildeflaten skarp (for eksempel land-
skap).

Du kan bruke denne nettsiden for 
å se hvordan ulike blenderåpnin-
ger påvirker bildene: http://kame-
rasimulator.se
 

blender
 Innføring i 

Blenderen sitter inne i objektivet og bestemmer hvor stor åpning det 
skal være for å slippe inn lyset til sensoren. 
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* Tenk på blender som pupillen, jo større den er, jo 
mer lys kommer inn. 

* Blender-åpninger har normalt hele stopp med disse 
tallene: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 og 
f/32. Endrer du fra blenderen ett stopp, for eksempel 
fra f/5.6 til f/8 dobler du mengde lys.

* På mange objektiver blir ikke skarpheten optimal på 
de største blenderåpningene, da må man blende ned - 
det kan være at man velger f/5.6 i stedet for f2/.8.

blender
Nyttig om 

* Tenk over når du skal ta bilder om du vil ha stor 
dybdeskarphet i dem eller liten dybdeskarphet. For å 
huske forskjell kan du tenke at lite tall gir liten dybde 
og motsatt.

* Ved makrofotografering er dybdeskarpheten liten 
nesten uansett hvor liten blender du bruker.

* En stor blender isolerer motivet fra bakgrunnen og 
kan rydde vekk rot i bildet.
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Noen objektiver har blenderring, 
andre har det ikke. 

Før i tiden hadde alle objektiver 
blenderring. Det var der man stilte 
blender, ved å vri på ringen. Bildet 
til venstre er en slik. Nederst i bildet 
ser du blenderringen. På denne går 
blenderen fra f/1.4 til f/16. 

Alle objektiver har altså blender, 
som er en åpning i objektivet som 
kan gjøres større eller mindre.Men 
det er forskjell på om objektivet har 
blenderring som du kan vri på ma-
nuelt.
På det midterste bildet finner du in-
gen blenderring. Det er fra et nyere 

objektiv der blender-innstillingene 
gjøres i kamera. På Nikons objekti-
ver kan man lese dette i navnet, det 
slutter med en G.
Objektiver uten blenderring kan man 
ikke bruke på et eldre kamera, mens 
de fleste eldre objektiver kan brukes 
på et moderne kamera. 

Du må lese manualen til kameraet 
ditt for å finne ut hvordan du kan 
stille blenderen. 

Velg M eller A (Canon Av) og vri på 
et hjul - enten på baksiden eller fram-
siden på høyre side av kameraet, følg 
med i displayet når innstillingene en-
drer seg. 

blender-ringen
 Blender og  
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Iso 160, 1/640, f/1.4, 50mm På bildet her har jeg brukt blender 1.4 som gir liten 
dybdeskarphet - du ser at bakgrunnen er uskarp. 

Blender slipper inn lyset (det er åpningen i objektivet).

Større åpning gir mer lys, og samtidig mindre

dybdeskarphet. 

Stor blender er et lite tall, for eksempel f2.8. Liten blender

kan være for eksempel f16. 
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F3.5 er valgte blender her. A står for Automatikk blenderstyrt.
Det vil si at du velger blender, så stiller lukkeren seg automa-
tisk. Her er 13, som betyr 1/13 sekund. L under A-en står for 
Large (bildestørrelse)

I dette bildet har jeg brukt en middels stor blender, f/8, som gir skarphet over større deler av bildet enn om 
jeg for eksempel hadde brukt en stor blender, f/2.8. Iso 200, 1/200sek, f/8, 30mm

Liten blender 
= stort tall 

= stor dybdeskarphet 
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Forslag til blender-innstillinger - veiledende!

Gå ut og øv på de ulike innstillingene.

En dag kan du ha stor blender og uskarp bakgrunn,

en annen liten blender og se at  et større 

område blir i fokus.

Type fotografering Blender-åpning Kommentarer

Portrett Helst f/2.8 eller større Bruk den laveste du har tilgjen-
gelig, gå nærmere om du ikke har 
så godt objektiv, men vil ha uskarp 
bakgrunn.

Sport Helst f/2.8 eller større I sport vil du ha raskest mulig luk-
kertid, og derfor er den største 
blenderen det beste - uskarp bak-
grunn framhever atleten.

Naturbilder f/5.6 og større For oversiktsbilder og vidvinkel-
bilder vil man gjerne ha skarphet 
over hele bildet, bruk stativ om 
lukkertiden blir for lang som følge 
av liten blenderåpning.

Nærbilder blomster og slikt f/5.6 og større For oversiktsbilder og vidvinkel-
bilder vil man gjerne ha skarphet 
over hele bildet, bruk stativ om 
lukkertiden blir for lang som følge 
av liten blenderåpning.

Gatefoto f/2.8-f/4 Bilder av mennesker på gaten 
kommer bedre fram om miljøet er 
litt uskarp, men det kommer an på 
hva du ønsker å framheve.

Fugler og dyr i fart f/2.8 eller større (mindre tall) I actionbilder av fugler og dyr 
eller barn i bevegelse er kort luk-
kertid viktig - da må du ha en stor 
blender.

Dette er bare en veiledende guide, men det kan være greit å ha et utgangspunkt. Når du har øvd inn dette med 
blender og lukker går det greiere. Etter hvert kommer du til et nivå der det nesten går automatisk - da kan du 
konsentrere deg om motivet, om å fange øyeblikkene og om det kreative - det er dit vi vil, ikke sant?
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Iso 100, 1/500sek, f/1.4, 35mm 

Portretter fungerer ofte fint med 
en uskarp bakgrunn som frem-
hever motivet, rydder bort rot og 
skaper en separasjon i bildet. Her 
er den veldig lille blender f/1.4 

brukt. Man kan også oppnå uskarp 
bakgrunn ved å bruke et teleobjektiv. 
Går man nærme nok motivet, og har 
god avstand til bakgrunnen kan man 
også oppnå denne uskarpe effekten.

Blenderen er en 
brøk, så derfor er 
f/2.8 en stor blen-
deråpning og f/16 

en liten.
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juksekort
 et lite

Denne oversikten kommer fra det 
tyske fotonettstedet Photoblog 
Hamburg og viser sammenhengen 
mellom ISO, lukkertid og blender. 
Det gir en fin oversikt i sin forenk-
ling. 

Øverst ser man blenderinnstillinger 
(aperture). F32 helt til venstre gir 
skarpere bakgrunn enn f/1.4 - og 

alle nyansene i mellom. Lukkerti-
der (shutter) i midten viser hvordan 
1/1000sek fryser bevegelser mens 
1/2sek gir  uskarphet på det som be-
veger seg.

Nederst er ISO der den lave ISO 50 
gir minst korn i bildet.  
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Her er det brukt en ganske liten 
blender, f/4. Bakgrunnen blir lett 
uskarp slik at man får separert for-
grunnen bedre, uten at den blir helt 
utydelig. Vidvinkel-objektiv har nor-
malt større skarphetsområde enn et 
teleobjektiv, slik at det er vanskeli-
gere å få helt uskarp bakgrunn. 

Har man veldig mye penger finnes 
det objektiver med veldig stor blen-
deråpning, for eksempel f/1.4. En an-
nen fordel med et så lyssterkt objek-
tiv er muligheten til å fotografere når 
det er mørkere. Et rimeligere, men 
samtidig lyssterkt objektiv er 50mm 
f/1.8, her får man ofte mye for pen-
gene.

Det viktigste er uansett å kjenne styr-
ken og svakheten til et objektiv, og 
vite at dybdeskarpheten kan endres 
på flere måter. Avstand til motivet, 
og avstand fra motivet til bakgrun-
nen. Jo lengre avstand til bakgrun-
nen, jo lettere å få den flatterende 
uskarpheten. 

Bruk av teleobjektiv gjør det lettere 
å isolere personer fra bakgrunnen, 
for eksempel en 200mm. Ofte bruker 
man flere virkemidler for å oppnå 
dette. Bruker man kameraet til film 
også, er det nyttig å vite om dette. 
Uskarp bakgrunn gir som regel en 
mer filmatisk følelse.

Iso 1000, 1/320sek, f/4, 35mm 
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De neste sidene viser samme motiv 
tatt fra samme sted, men med ulike 
blendere. Det gir et inntrykk av det 
jeg har skrevet om. Når man bruker 
automatikk med prioritet på blen-
der (Nikon: A, Canon Av), vil luk-
kertiden automatisk endre seg slik 
at bildet blir like lyst. 

Sammenhengen mellom lukker-
tid og blender kan vi forklare 
slik:
La oss si at vi har satt ISO på 400 
og kan konsentrere oss om blender 

og lukkertid. Hvis man sammenlig-
ner det å skape et korrekt bilde med 
det å fylle en bøtte med vann. Når 
bøtta er fylt er det som et perfekt 
eksponert bilde. 

Hvis man bruker en liten hageslan-
ge blir det som å ha en liten blender 
(liten åpning for lys) – da tar det 
lengre tid å fylle bøtta enn om man 
bruker en brannslange, som blir da 
en stor blenderåpning som for ek-
sempel f/2.8.

eksempler
Noen

>>>>
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f2.8

f11



f22

f5.6
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Som kafeeiere opererer også foto-
grafer med lukkertid. Men her er det 
mulig å variere lukkertiden – og det 
er viktig.

Blenderen bestemmer hvor stor 
åpningen i objektivet som slipper 
inn lyset skal være, lukkertiden 
bestemmer hvor lenge lyset skal 
slippe inn. Det er en liten vegg for-
an sensoren som går opp og så ned 
igjen når bildet er tatt. Denne kalles 
lukkeren.

 Jo lengre lukkertid, jo mer lys kom-
mer inn på sensoren. Er det mørkt 
på kvelden, må lukkertiden være 
lengre. Er det kraftig lys, holder det 

med kort lukkertid. Blender, lukker 
og iso er altså de tre viktige fakto-
rene for hvor mye lys som skal re-
gistreres i sensoren.

Dessverre er det slik at om lukkerti-
den blir for lang, klarer ikke kame-
raet å registrere bevegelser like godt. 
Om lukkertiden er ett sekund, klarer 
en person å bevege seg så mye at det 
ikke blir skarpt. Jo raskere bevegel-
ser, jo raskere lukkertid trenger du. 
På en fotballkamp eller når noen 
springer raskt trenger du gjerne 
1/500s eller kortere. Det er det sam-
me som et femhundrededels sekund. 

Bruk den største blenderåpningen. 

Blir det for mørkt, må du øke isoen.
Til vanlig bruk der ting er i ro holder 
det gjerne med 1/60s, da blir ikke 
bildet uskarpt fordi du skjelver på 
nevene. 

Nattbildet øverst er tatt 0430 midt 
på natten i en landsby utenfor Li-
longwe i Malawi. Kameraet er holdt 
i håndholdt og lukkertiden er 0.5 
sekunder, normalt alt for lang tid 
til å få noe bilde. Og det er lang fra 
perfekt når det kommer til skarp-
het og støynivå, men det er noe med 
stemningen som kanskje er vel så 
viktig som teknisk perfeksjon. Om 
bildet kommer godt gjennom tryk-
ken gjenstår å se.

Lukkertid
Lukkertiden bestemmer hvor lenge lyset skal slippe inn. Lukkeren går 
opp foran sensoren og eksponerer lyset et lite øyeblikk.
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* Lukkertid er tiden lukkeren står åpen, som regel 
i en brøkdel av et sekund. For eksempel er 1/60 det 
samme som ett sekstiendedels sekund.

* Jo kortere lukkertid jo kortere er sensor eksponert 
for lys. 

* Korte lukkertider fryser bevegelser, lange lukkertider 
skaper slørete effekt.
 
* Når du har korte må du ha større blender eller høyere 
ISO for at bildet ikke skal bli for mørkt.

lukker
Nyttig om 

* Lange lukkertider krever ofte at man bruker stativ, 
ellers vil motivet bli uklart. 

* Med erfaring vil du skjønne bedre når en kort el-
ler en lang lukkertid er på sin plass. Ulike lukkertider 
åpner opp for kreativitet under kontroll.

* Lang lukkertid med håndholdt kamera kombinert 
med blits som fryser en bevegelse kan også gi krea-
tive bilder.

Iso 10000, 1/2sek, f/2.8, 24mm 
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Iso 100, 1/2000s, f/2.8, 45mm

Det er viktig å ha god holdeteknikk. 
Det er også forskjell på om du bruker 
en vidvinkel eller en stor telezoom. 
Det er lettere å holde kameraet stø-
dig ved bruk av vidvinkel. Bruker 
du en telezoom må du kanskje opp 
i 1/200s. 

En tommelfingerregel er at du må 
minst ha samme lukkertid som 
brennvidden på objektivet. Bruker 
du zoomen på 200mm, bør du ha 
1/200s for at det skal bli skarpt.

Lureteknikk: Har du en bil eller et 
menneske som beveger seg sidelengs 
i forhold til deg, kan du panorere ka-
meraet, dvs at kamera kan følge per-

sonen med omtrent samme fart, da 
blir bakgrunnen uskarp, mens per-
sonen blir skarp, et veldig kjent og 
kjært triks. Utfordringen er å finne 
rett lukkertid slik at det du følger blir 
skarpt. Dette krever en del eksperi-
mentering, ta mange bilder og prøv 
ulike innstillinger.

Bildet over er tatt med rask lukker-
tid,  1/2000 sekund, og med en stor 
blender f/2.8. Det gjør at jeg klarer 
å fryse bevegelsene til gutten som 
kommer springende for å være med 
i bildet, samt at stor blender gir kort 
dybdeskarphet slik at forgrunnen trer 
fram fra bakgrunnen bedre. 

Lukkertider hey hey
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Det å beherske blender og lukker 
klarer du bare ved å gå ut og prak-
tisere, time etter time. Gå ut en 
dag og øv på bilder med kort dyb-
deskarphet. Du får det ved å bruke 
liten blender, gå nærme motivet og 
ved å bruke teleobjektiv. 

Lage kunst: Du kan også prøve deg 
på en lavere lukkertid, for eksempel 
1/30s og skape drømmende, sløren-
de bilder. Et kjent motiv er å ha lang 
lukkertid på en bekk slik at det ser 
ut som rennende melk. Da er luk-
kertiden så lang (flere sekunder) at 
du må bruke stativ for å få landska-
pet rundt elva skarpt.

Gå ut en annen dag og øv på å pa-
norere med lang lukkertid, prøv 
å følge biler i trafikken for å få de 
skarpe og bakgrunnen slørete. Det 
å beherske teknikken er så viktig 
for å gå videre til det viktigste med 
fotografi, skape de bildene du øn-
sker, være kreativ og ikke fikle med 
knapper på kameraet når du skulle 
fanget øyeblikkene foran deg. Øv, 
øv og øv. 

1/400s var lukkertiden på den eldre 
mannen på snowboard. 

Iso 100, 1/400s, f/2.8, 45mm

Jo lengre lukkertid, 
jo lysere bilde. 

Kort lukkertid må 
til for å fryse bevegelse.
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Kort lukkertid

Hele fuglen er skarp, det er ingen 
slørete vinger eller fartsstriper. Luk-
keren går opp og ned på 1/4000s, det 
er så raskt at fuglen på den tiden ikke 
beveger seg nevneverdig. 

Typiske motiver for å fryse bevegel-
ser med rask lukkertid er sport, barn i 
aktiv lek, fugler og dyr i fart, biler og 
andre fartøy i full fart. Det kan også 
være at det er så mye lys ute at du 

trenger en rask lukkertid for at bildet 
ikke skal bli for lyst.

Når du mestrer å bruke en rask luk-
kertid, kan du også eksperimen-
tere med litt lengre lukkertider. Litt 
uskarphet i fuglenes vinger kunne 
gitt mer inntrykk av fart og dyna-
mikk, nå ser det mer statisk og stili-
sert ut. Alt er mulig når du behersker 
teknikken!

ISO 100, 1/4000s, f4,5, 155mm 

Kort lukkertid for å 
fryse bevegelser.

Her er et Typisk eksempel på kort lukkertid. Fugler i fart krever en rask 
lukkertid for å fryse bevegelsene. 
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Lang lukkertid

Dette er en klisjé - altså et bilde som 
det er tatt mange av før, det kan være 
en felle. Men man skal gjøre noen 
slike også, og kanskje klarer du å 
gjøre noe mer spennende ut av mo-
tivet. Lang lukkertid passer godt på 
vann i bevegelse for å skape en fløy-
elsmyk, melkefarget effekt. 

Det er viktig at kameraet står stødig 
når man har lange lukkertider for å få 
skarpt det man vil ha skarpt. 

Andre motiv som kan passe med 
såpass lang lukkertid er nattbilder, 
bilder av stjernehimmel, nordlys-
fotografering og såkalt lysmaling 
(Light painting). Teknikken passer 
når man har noe som står i ro og noe 
som beveger seg. Dersom det er mye 
lys ute kan det hende at du må bruke 
et såkalt ND-filter på objektivet for å 
klare å få lang lukkertid uten at bildet 
blir for lyst.
Ser du forresten fotografen selv i bil-
det?

     ISO 50 , 4 sek, f22, 24 mm

Lang lukkertid for å 
få slørete effekt.

Lang lukkertid kan gi kreative effekter og spennende resultater, men 
pass dem for å gå i fella.
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Rask lukkertid er nødvendig når du fotograferer sport - du skal jo klare 
å stoppe en person, et dyr eller et kjøretøy som beveger seg, og da må 
lukkeren stå åpen så kort som mulig.

 For fotball er 1/400s eller raskere 
optimalt, for motorsport gjerne 
1/500s eller raskere. For en person 
som går trengs minst 1/125s. 
Mange kamera har ulike modus 
du kan bruke i stedet for de jeg har 
nevnt. Det kan være sportsmodus, 
nattscene, portrett og så videre. Vet 
du egentlig hva som skjer når du bru-
ker disse? Det står i manualen, og 
noen av disse kan for eksempel skifte 

iso til auto-iso og da øke iso når det 
kreves - noe som kan gi mer korn i 
bildene. Jeg er ikke noe fan av slike 
modus, fordi du overlater til kame-
raet å ta bestemmelser du som burde. 
Dersom du lærer om iso, blender og 
lukker og praktiserer disse, vil du 
skjønne grunnprinsippene og bedre 
kontrollere og få bildene slik du vil 
ha dem. Det er du som er sjef over 
kameraet!

Og helt til sist...
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Å leke med litt lange lukkertider kan gi morsomme resultat. 1/25s og håndholdt kamera.

Lukker, blender og iso bestemmer hvor mye lys som 
slippes inn til bildesensoren og hvor lyst/mørkt bildet 
blir. Du må stille inn disse i lag slik at du får: 

1) riktig mengde lys

2) rett lukkertid til å stoppe en bevegelse – øker du luk-
kertiden, må du kanskje øke iso eller ha større blender-
åpning for å få rett mengde lys.

3) rett iso – og ikke for høy da dette kan gi korn på 
bildene

Oppsummering
4) rett dybdeskarphet – en større blenderåpning gir 
kortere skarphet, som ofte er fint, men ikke alltid (for 
eksempel vil man at bakgrunnen skal være uskarpt på 
et portrett, men tar man gruppebilde vil man at alle 
personene skal være skarpe).

Da er det bare å gå ut og leke!

Iso 6400, 1/25s, f4, 30mm
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Min bestevenn er

søkeren
En stor fordel med speilrefleks er at 
du holder det stødig inn mot øyet slik 
at kameraet blir en forlengelse av sy-
net - og det du ser er det du tar bilde 
av.
 
Når du holder øyet mot kameraet, 
ser du inn i det som kalles søkeren. 
Mange er ikke klar over at det inne i 
søkeren også befinner seg viktig info 
og hjelpemidler. Så viktig er det at 
jeg måtte prøve å få tatt bilde av dette 
og vist fram. Kvaliteten på bildet på 
siden er ikke den beste, men den gjør 
nytten i å vise fram informasjonen 
jeg snakker om.

Noen kamera har dette på siden eller 
oppe, det må du finne ut av. Men det-
te er fra en litt eldre Nikon d300. Tal-
let 250 er lukkertiden (står for 1/250 
sekund), f/22 er blender, 800 er iso 

og 466 er antall bilder som gjenstår 
på minnekortet.

Ikke minst finnes det en ekspone-
ringsviser som viser deg om bildet er 
for mørkt eller lyst. Du ser det står 0 
i midten og en skala ut til + og -. På 
dette bildet er det markert ut mot mi-
nus - det vil si at bildet blir for mørkt. 

Nå kan jeg, uten å ta kameraet fra an-
siktet, endre ved hjelp av tommel og 
fingrer på knappene på kameraet slik 
at bildet kommer i balanse. Min høy-
re pekefinger har et hjul fremme på 
høyre side av kameraet som endrer 
lukkertiden, og et hjul på baksiden 
som endrer blenderen. Finn ut hvilke 
knapper ditt kamera har og hvordan 
du bruker disse. Og øv, øv, øv på å 
endre innstillingene.

Når du holder øyet mot kameraet, ser du inn i det som kalles søkeren. 
Mange er ikke klar over at det inne i søkeren også befinner seg viktig 
info og hjelpemidler. 
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Inne i søkeren finner du hjelp til å ta et korrekt eksponert bilde. Nederst 
ser du 250 som er lukkertiden 1/250sek, F22 er blenderen. Deretter ser 

vi en skala som viser at bildet trolig blir for mørkt, justerer du på lukker 
og blender kan du komme nærmere midten av skalaen. Helt til høyre er 

tallet på bilder tatt og gjenstående.

På ulike nettsider kan du 
prøve hvordan blender, iso 
og lukker fungerer i lag. Se 

for eksempel 
www.kamerasimulator.se

Jeg satte opp en blomstervase med 
blomster i på bordet for min ten-
åringssønn og satte kameraet på 
manuell og ba han ta et bilde. Det 
ble for mørkt. Jeg viste han hvor-
dan han kunne vri på et hjul for å få 
lengre lukkertid - og ba han se inn 
i søkeren og se hvordan ekspone-
ringsviseren endret seg. Da hadde 
han litt lang eksponering, men det 
gikk an å ta et bilde uten stativ. 

Så ristet jeg i blomstene og ba han 
ta et bilde med samme innstilling. 
Bildet var passelig lyst, men blom-
stene ble uskarpe fordi lukkertiden 
var for langsom til å fryse bevegel-
sen. Jeg viste han hvordan han måt-
te øke lukkertiden - og iso - og ta et 
nytt bilde. Med lukkertid på 1/400s 
klarte vi å fryse bevegelsen.

Slik kan du sitte og øve litt hjemme, 
og så gå ut og gjøre det samme. Det 
er ikke spennende, men når teknik-
ken sitter er det lett å gå i gang med 
kreativiteten! Det er da det blir gøy.
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Bildet over har uskarp forgrunn og 
uskarp bakgrunn, mens personen er 
skarp. Det  gjør at man får et bedre 
fokus - både bokstavelig og inn-
holdsmessig. Man skaper et inntrykk 
av dybde og tredimensjonalitet.  
Her er laveste blender på objektivet 
brukt, f/1.4. 

På mange kamera finnes det en knapp 
du kan trykke inn slik at du kan få et 
inntrykk av dybdeskarpheten i bil-
det. Se etter Depth of Field i instruk-
sjonsboka, det betyr dybdeskarphet.

En annen måte å få kort dybdeskarp-
het på er å bruke teleobjektiv i stedet 
for vidvinkel. Man kan også plassere 

objektet nærmere kameraet, da vil 
avstanden til bakgrunnen øke, og det 
er lettere å få den uskarp. 

Dersom du fotograferer med veldig 
liten blender, er det lite som skal til 
for at du beveger deg litt eller perso-
nen du tar bilde av beveger seg litt, 
og da kan det som var skarpt plutse-
lig bli uskarpt - etter bildet er tatt, bør 
du zoome inn i displayet og sjekke 
om det er slik du vil ha det. 

Skarphetsknapp 
Iso 125, 1/4000s, f/1.4, 50mm

 50



Automatikk
De fleste kamera har stort sett de 
samme innstillingsmulighetene, 
men det kan hende litt ulike navn 
og symboler brukes. P står for pro-
gramautomatikk, velger du denne 
bestemmer kamera seg for hvilken 
blender og lukker som skal brukes, 
uten at du helt har kontroll på hva 
som skjer. Det er sikkert fint for ny-
begynnere, men jeg må si at jeg selv 
aldri har brukt denne innstillingen. 
Det finnes andre måter som også er 
automatiske, men der du har litt mer 
kontroll likevel.

På kameraet kan du velge pro-
grammet A (eller Av= Aperture 
value). Da bestemmer du blen-
der, så velger kameraet lukkertid. 

Passer best til makrobilder, por-
tretter og naturbilder. 

Hvordan vet kameraet på auto-
matikk hvilke innstillinger den 
skal gjøre? Den har en innebygd 
lysmåler. Men den kan ikke se og 
avgjøre motivet, så tar du bilde av 
en liten person med mye lys him-
mel, vil kameraet prøve å gjøre 
himmelen mørkere og rett ekspo-
nert. Da blir gjerne personen for 
mørk. I slike tilfeller er det best 
å bruke manuell (M), eller bruke 
eksponeringskompensasjonsknap-
pen om du har det. Om du tar bilde 
på en scene med masse mørk bak-
grunn, vil kameraet prøve å gjøre 
det mørke lysere og personen i 
spotlyset vil bli for lyst.

Grunnleggende 
programmer

Denne knappen (eller lignende) 
har de fleste kamera. Her be-
stemmer du program for foto-
graferingen. Det vil si hvordan 
blender og lukker skal reagere 
med hverandre. M er manuell - 
da må du stille blender og lukker 
selv inntil bildet blir så lyst eller 
mørkt som du vil ha det. 

A, S og P er ulike autofunksjoner. 
Velger du for eksempel A bestem-
mer du blender og kameraet set-
ter automatisk en lukkertid som 
den tror gir best mulig eksponert 
bilde. 

Dette står det mer om på de neste 
sidene!

51



Fo
rstå fo

to
 (c) Fo

to
leir.no

 | Lars Å
ke A

nd
ersen

1. 
Blenderprioritet
 A eller Av på modusvelgeren.

1. Aperture = Blenderprioritet  Ni-
kon: A Canon: Av

Du stiller inn blenderåpning, så vel-
ger kameraet lukkertid etter beste 
evne, fint når du vil ha kontroll på 
dybdeskarphet. Velger du for eksem-
pel f/2.8 som blender, blir det en kor-
tere dybdeskarphet i bildet. Fint når 
du vil fotografere noe som er skarpt 
mot en uskarp bakgrunn. Velger du 
5.6 som blender, har du en grei mel-
lomting, mens for eksempel f/16 
gir skarphet over et større område. 
Det kan være bra om du fotografe-
rer landskap og vil at både forgrunn 
og bakgrunn skal være mest mulig 
skarp. Liten blender slipper inn min-

dre lys, noe som krever lengre luk-
kertid – derfor ser du ofte naturfo-
tografer bruke stativ, da er kameraet 
stødigere og du kan ha lang lukkertid 
uten at skjelvende hender gjør at bil-
det blir uskarpt. 

Dersom du holder kameraet i hen-
dene: En regel mange fotografer 
bruker er å ikke ha kortere lukkertid 
enn brennvidden på objektivet. For 
eksempel vil et objektiv på 200mm 
kreve minst 1/200s lukkertid, men 
det er også avhengig av hvor stødig 
du er til å holde, om motivet beveger 
seg og om objektivet har innebygd 
vibrasjonskontroll.
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* Blenderstyrt automatikk bruker man når 
man ønsker å ha kontroll på blenderåpningen 
i kameraet.
* Du bestemmer en blenderåpning, kameraet 
setter automatisk en lukkertid som den tror 
vil gi bildet nok lys.
* Med blenderen styrer du dybdeskarphet.
* Med blenderen styrer du hvor stor åpning 
i objektivet skal være - og dermed hvor mye 
lys.

* Du kan bruke denne modusen når du  
   ønsker å ha kort dybdeskarphet, og når du 
   ønsker skarphet over hele bildeflaten. 
* Man bruker ofte begrepet raskt objektiv 
   når du har mulighet for stor blender. Det 
   er fordi en stor blenderåpning gir mulighet 
   til å ha raskere lukkertid.

Nyttig å vite..

Iso 160, 1/25s, f/16, 30mm

Dette bildet har en liten blender 
(f/16), noe som gjør at det er skarpt 
både i forgrunnen og bakgrunnen. 
Men gutten som springer er likevel 
uskarp. Det er fordi lukkertiden er 
så lang at bevegelsene ikke fryses.  
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Lukkerprioritet – S/Tv

(S for shutterpriority) (Nikon S, Ca-
non Tv) 

Her bestemmer fotografen seg for 
en lukkertid, og kamera setter 
blenderen automatisk.

Dette brukes når det er viktig å ha 
kontroll på lukkertiden – når du fo-
tograferer sport, barn i lek, fugler 
som flyr og annen action. Lukkertid 
på 1/500s er bra for å fryse løpende 

folk. 
Det kan også være at du ønsker en 
lang lukkertid for å panorere en bil 
eller person i bevegelse. Da får du 
en slørete bakgrunn, mens bilen blir 
skarpt fordi du følger den med sam-
me fart med kameraet. Har du sett 
bilder av elver der vannet ser ut som 
silkemyk melk? Da settes kamera på 
stativ med lang lukkertid slik at van-
net sløres. 
Fossefall eller andre ting som ønskes 
“tåkete” krever stativ og lange luk-
kertider, f.eks. 1/60s, 1s, 20s. 

2. 
Lukkerprioritet
S eller Tv på modusvelgeren.
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Iso 500, 1/500s, f/2.8, 200mm

Lukkerprioritet bruker man når man 
ønsker å ha automatikk der man 
selv styrer lukkertiden og kameraet 
automatisk setter blender. Det fun-
ker når man for eksempel skal fryse 
raske bevegelser i sport eller barn 
som springer. 

Bildet over er et typisk eksempel 
med lukkertid 1/500s. Det er fra 
NM i reinkappløping der det gikk 
litt galt for en av atletene.
Andre ganger vil man ha lang luk-
kertid for å skape slørete og uklare 

motiv. Det kan være ved kreativ 
fotografering eller kveldsfotografe-
ring. 

Bildet til venstre har lukkertid 1/50s 
og med litt ustabil hånd kan man 
skape litt slørete bilder. 

I Lightroom kan jeg se hvilken 
blenderåpninger som er brukt, det 
ser ut som f/2.8 er mest i sving hos 
meg, det gir ofte en lett uskarp bak-
grunn uten å gjøre den helt slørete, 
og gir noenlunde raske lukkertider.

Iso 160, 1/50s, f/8, 35mm
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Ved Manuell (M) velger fotografen 
blender og lukker. 

Når lyset er vanskelig; for eksempel 
når det er mye motlys eller et veldig 
mørkt motiv, kreves ofte manuelle 
innstillinger. 

Når jeg fotograferer med blits bruker 
jeg også manuelle innstillinger. Det 
er viktig å kunne bruke disse, da har 
man full kontroll.

Med filmkamera måtte man fremkal-
le filmen før man så hvordan ulike 
innstillinger ble, med digitalkamera 

kan man straks se bildet og gjøre 
endringer. Dette åpner for det første 
for mer kreativitet og for det andre 
for å lære seg det fototekniske mye 
raskere. 

Sett derfor kameraet på manuell og 
begynn å se hvordan bildet endrer 
seg når du endrer lukker og blender.

For å hjelpe deg når du bruker ma-
nuell har du både bildet du kan se på 
displayet, men også lysmåleren som 
du ser når du har øyet mot kameraet. 
Se bruksanvisningen for ditt kamera.

3. 
Manuell 
Når man ønsker full kontroll  bruker man manuelle innstillinger. 
Dette tar litt tid å øve inn, men setter deg i førersetet når det kommer 
til å styre kameraet.
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Når man ønsker full kontroll over blender og lukker bruker man manu-
ell (M). Ved kreativ lek med kameraet kan dette være nyttig, som i dette 
bildet med lang lukkertid og god dybdeskarphet.

Iso 100, 0,6s, f/16, 35mm

* Dersom du har mye mørkt eller mye lyst i 
motivet kan lysmåleren bli lurt, da kan det 
være bra å bruke manuell.

* Manuell innstilling bruker man ofte når man 
bruker blits.

* Skal du fotografere sport eller annen ac-
tion, er det best å stille inn lukkertiden  
først, slik at du kan få en rask lukkertid som 
fryser bevegelsene, så kan du velge blender 
etterpå. Begynner det å bli mørkere kan 
du øke ISO.

* Er det lite bevegelse i motivet, og du øn-
sker kontroll på dybdeskarpheten, kan du 
velge blenderen først.

* Er du ikke vant til manuelle innstillinger, må 
du øve en del. Ikke velg manuelt hvis det er 
et viktig motiv og du er usikker på ferdighe-
tene.

Nyttig å vite..
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Nå har vi lært de viktigste innstil-
lingene, både for automatikk og 
for manuell. Hva da med P og de 
andre funksjonene som finnes?

Mange kamera har P-program som 
valg. Da overlater du til kameraet å 
velge blender og lukker. Men kame-
raet vet ikke hva du vil fotografere, 
om du ønsker å fange raske beve-
gelser eller ta et portrett med uskarp 
bakgrunn. Derfor anbefaler jeg ikke 
å bruke P-funksjonen.

Det finnes også andre alternativer på 
en del kamera, med ulike symboler. 
Det kan være en blomst (makro), en 
sprinter (action) og så videre. Hva 
står disse for og når bruker man dem? 
Det står jo selvfølgelig i bruksanvis-
ningen, men jeg kan prøve å ramse 

opp noen her.

Strengt tatt er disse variasjoner av 
blender og lukker og ISO. Ved fo-
tografering på kvelden trenger man 
høyere ISO og lengre lukkertid, set-
ter du på nattmodus vet kameraet 
dette og prøver å stille inn slik at det 
blir bra. 

Selv bruker jeg aldri innstillingene 
på disse to sidene. Det gir større kon-
troll å bruke andre autofunksjoner, 
og lærer man seg grunnprinsippene 
som jeg har skrevet om på sidene 
foran og praktiserer disse gjør det 
at man mestrer kameraet sitt på en 
bedre måte. 

Flere funksjoner for automatikk.

4. 
P og auto 
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Denne blomster betyr makro. Velger 
du denne setter kameraet innstillinger 
som passer best til makro. På et speil-
reflekskamera velges da en større blen-
der. Som kan gjøres i A uansett. Denne 
modusen gir deg likevel ikke makro-
objektiv, så de ulike objektivene avgjør 
hvor nær du kan komme. 

Dette er modus for portrett. Her setter 
kameraet en stor blenderåpning slik at 
bakgrunnen kan bli slørete. Dette kan 
også gjøres ved å velge A og manuelt 
sette en blender. Det gir større kontroll.

Dette er for sport og action. Kame-
raet setter en rask lukkertid og trolig 
en høyere iso som gjør at man fryser 
raske bevegelser. 

Dette er symbolet for landskap. Den 
setter en liten blender som gir stor 
dybdeskarphet.

Denne siste er symbolet for natt-
foto. Den gir lengre lukkertid slik at 
bakgrunnen ikke blir for mørk. Kan 
hende popper blitsen opp slik at du 
kan lyse opp forgrunnen. 

Iso 800, 1/4s, f/4, 17mm  - Nattmodus gir lengre lukkertid.
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Den lille skjermen bak på kamera 
er fin til å noenlunde se om bildet 
blir bra. Men den er ikke helt til å 
stole på, og fungerer best til å zoo-
me inn og se om bildet er skarpt 
eller til å se om du klarte å fange 
situasjonene. Til å se om du har 
eksponert rett, er det fint å lære 
seg litt om histogrammet. 

Det er kanskje for litt viderekom-
mende, men jeg tar det her likevel. 
Jeg har selv blitt lurt av bare å se på 
bildet bak på kamera, for eksempel 
om jeg fotograferer inne i en mørk 
sal, da vises jo skjermen og bildet 
mye bedre – enn om jeg ser på dis-
playet ute i skarpt sollys.

Som fotograf kommer du ofte innom 
histogram. Du kan få det opp i kame-
raet og du får det i alle bildebehand-
lingsprogrammer, også i Lightroom. 
Det kan være lurt å sette seg inn i hva 
histogram er og hvordan du tolker 
det du ser. Hvorfor? Fordi dersom 
du behandler bilder for trykk er det 
sentralt at toneomfanget er korrekt, 
at det svarte er svart og det hvite er 
hvitt. 

Histogram er en grafisk framstil-
ling av et bilde – helt til høyre i his-
togrammet er hvitt, helt til venstre 
er svart. Dersom grafen går helt til 
høyre og helt til venstre, vet du at du 
har noe som er hvitt og noe som er 

Histogram
Dette er for de viderekommende. Hvordan vet du når du fotograferer 
om bildet er for lyst eller for mørkt? Jo, du tar en kikk på bildet bak 
på kameraet. For å se om du har eksponert rett, er det fint å lære seg 
litt om histogrammet. 
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svart i bildet – og det er som regel 
bra. Dersom grafen starter helt til 
venstre, men slutter bare litt over 
midten – den strekker seg ikke helt 
mot det hvite, da kan du regne med 
at bildet er undereksponert. Men 
dersom den strekker seg veldig mot 
høyre, og går oppover «veggen», 
er den overeksponert, og det kan 
hende du har mistet informasjon i 
de lyse partiene av bildet. 
Du må også ha i tankene hvilket 
motiv du har tatt bilde av, er det en 
sterk sol i bildet – er det naturlig at 
den er overeksponert.

Har du et bilde som er for mørkt vil 
histogrammet ligge inntil veggen på 
venstre side av histogrammet. Mot-
satt er det hvis bildet er overekspo-
nert så vil diagrammet ligge inn mot 
høyre side av histogrammet. 

Ofte er det best at histogrammet 
starter litt opp på veggen på venstre 
side (da er det god metning i det 
mørke i bildet) og slutter omtrent 
ved veggen på høyre side. Det kom-
mer selvsagt an på motivet og hvor-
dan du vil bildet skal framtre.

Bak på kameraet kan du få fram et histogram som hjelper deg med 
å se om bildet er korrekt eksponert.
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Rent teknisk og forenklet er brenn-
vidde avstanden fra det optiske sen-
teret i objektivet og til sensoren i 
kameraet. Et teleobjektiv har større 
brennvidde enn 50mm, en vidvinkel 
har mindre. I praksis vil du trekke 
motivet nærmere jo større brenn-
vidde, mens en vidvinkel vil gi deg 
større synsvinkel.

Vi snakket om at stor blenderåpning 
gir uskarp bakgrunn. Dette kan man 
også bruke et teleobjektiv til. Står du 
relativt nært en person og fotogra-
ferer med 200mm, vil bakgrunnen 
mest sannsynlig bli uskarp. Det er 
ofte det beste, for da trer personen 
bedre fram. 

Nikon har to ulike formater på sine 
kamera, DX og FX. FX er fullformat, 
det vil si at et 20mm objektiv vil vise 
deg den reelle brennvidden. DX vil 
vise deg et litt mindre område, ofte 
må man gange med 1,5 (kalles crop-
faktor) for å få reell brennvidde. Det 
lages egne objektiv til DX-kamera, 
så om du planlegger å kjøpe objekti-
ver, så pass på at du får et som er bra 
til ditt kamera. 

Jeg har brukt en Nikon D300 som er 
et DX-kamera, på den bruker jeg for 
eksempel et objektiv 17-55mm. På 
min Nikon D4 som er fullformat bru-
ker jeg en 24-70mm, som gir omtrent 
samme synsvinkel som 17-55.

Brennvidde
Du har kanskje sett at det står 50mm på objektivet, eller 35-300mm. 
Enkelt forklart sier brennvidde om hvor bredt man fotograferer, jo 
lavere tall jo mer får man med seg. 

Brennvidde
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Brennvidde kan deles 
opp i tre hovedkatego-
rier:

Vidvinkel < 50mm
Normal = 50mm
Tele >50mm

Bildet øverst på siden er tatt med 
en ekstrem vidvinkel, en Nikon 
10.5mm. Med den får man med 
seg stort sett det meste man ser 
foran seg fra venstre til høyre. Et 
slikt objektiv gjør at det buer litt 
i motivet ut mot kantene, men på 
dette motivet merkes ikke dette på 
en negativ måte. På et portrett ville 
det blitt stygt dersom en person sto 
ut mot kanten av bildet, da blir an-
siktet dratt og ute av proporsjoner.

Et objektiv med en bildevinkel 
som gjør at bildet virker rundt kal-
les fisheye eller fiskeøye (har ikke 
sett det brukt på norsk). 

Noen kaller et objektiv for linse, 
men i realiteten består et objektiv 
av mange linser eller linseelemen-
ter. Dette kommer nok fra engelsk 
der man bruker «camera lens» som 
begrep for objektiv. 

Men la oss ikke være trangsynte.

Iso 400, 1/250s, f/5,6, 10,5mm
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Brennvidde
i praksis

Alle bildene på disse to sidene er tatt 
med samme kamera, samme innstil-
linger, fra samme sted, men med uli-
ke objektiver. Jo høyere tall, jo nær-
mere kommer man det som er langt 
borte. Teleobjektiver som på det siste 
bildet trekker motivet sammen, slik 
at kirka i bakgrunnen ser ut som den 
står rett bak båten, mens den på de 
andre ser ut til å ligge mer i bakgrun-
nen. 

Det kan være bra å ha et utvalg ob-
jektiver slik at man kan variere etter 
behov. 
På objektivet står det merket av 
brennvidden og på zoom-objektiver 
kan du avlese hvilken brennvidde 

den står på til enhver tid. 

Når objektiver skal kjøpes er det 
minst tre viktige ting å være opp-
merksom på. Det ene er brennvidde. 
Er det en fast brennvidde eller zoom, 
er det en vidvinkel (under 50mm), en 
normalobjektiv (50mm) eller teleob-
jektiv (over 50mm). Det andre er lys-
styrken til objektivet. Er det lyssterkt 
som f/2.8 eller mindre lyssterkt, som 
f5.6. 

Det tredje er om objektivet har bilde-
stabilisator. Som er en funksjon som 
gjør at du kan holde kameraet i sva-
kere lys uten å måtte bruke stativ.

Iso 400, 1/250s, f/5.6, 16mm

16mm
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objektiver
På neste side ser du ulike typer objektiver. Dette er bare et lite utvalg 
av tilbudet, og man må rett og slett bare finne ut hva som passer den 
type fotografering man holder på med.

Mer om
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Teleobjektiv. Dette er 500mm f4 og koster et par 
månedslønninger.  Med den kommer du tett på 
fugler, idrettsfolk og slikt.

Telezoom. 70-200mm. Et allsidig teleobjektiv med 
zoom, mye brukt av pressefolk, men passer til 
sport, portretter, dyreliv og mye mer. 

Normalobjektiv. En 50mm kalles normalobjektiv 
eller standardobjektiv. Denne kan man få relativt 
billig med stor blender, for eksempel en f/1.8. 
Passer til portretter, gatefoto, konserter og mer.

Normalzoom 24-70mm. Dette er et objektiv som er 
veldig anvendelig og som ofte henger på mitt ka-
mera til daglig bruk. Passer til generell fotografer-
ing, portretter, sport med mer.

Vidvinkel på 20mm. Her får du mye med når du 
fotograferer, da synsvinkelen er bred. Passer til 
landskap og nordlysfotografering, kreative bilder, 
gruppebilder og så videre.
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En zoom er et objektiv som du kan 
endre på brennvidden, for eksempel 
18-55mm, 70-200mm. En vidvinkel-
zoom er for eksempel 14-24mm og 
en telezoom kan være 100-300mm. 
Noen tror de kan få alt i ett objektiv 
og at det er det beste, for eksempel 
18-300mm. Men det er det ikke - her 
er det gjort kompromisser som gjør 
at kvaliteten på optikken blir dårlige-
re, og bildene har derfor ikke samme 
gode kvaliteten. 

Fastoptikk for eksempel 50mm el-
ler 85mm f/1.4 er gjerne regnet som 
gode objektiver, ikke bare er det kva-
litet på glassene, men du kan også få 

svært kort dybdeskarphet med disse 
- noe som ofte assosieres med profe-
sjonell bildelaging. 

Zoom har absolutt sin misjon og 
kvaliteten på disse har blitt bedre og 
bedre. Som regel bør du ha en vid-
vinkelzoom og en telezoom for at 
kvaliteten skal bli best mulig. For 
pressefotografer er gjerne 17-35mm 
og en 70-200mm en del av den dag-
lige utrustningen. 

Det er også en zoom som er mye bil-
ligere enn andre, og det er dine egne 
ben, de kan brukes til å gå fram og 
tilbake med! 

fastoptikk

Gode objektiver er verdt å 
investere i - de gir bedre 
kvalitet og kan være mer 
lyssterke og robuste. Man 
får dessverre ikke alt i ett 
objektiv, så ofte må man 
kjøpe ulike objektiver.

Zoom og

En zoom er et objektiv der du kan endre på brennvidden, mens med 
fastoptikk kan du ikke zoome inn. Begge deler har sine fordeler.
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På teleobjektiv får du objektet eller 
personen nærmere, men det skjer 
også flere ting i et bilde når du en-
drer brennvidden.

Perspektivet endres! Linjene er 
rettere på et teleobjektiv enn på 
en vidvinkel, bakgrunnen trekkes 
nærmere hovedobjektet. Ved bruk 
av vidvinkel vil det som er nært ka-
meraet bli ekstra stort. Tar du bilde 
av en bygning fra bakkeplan vil det 
derfor se ut som bygningen er vel-
dig liten øverst og bred foran. Med 
ekstrem vidvinkel får du fortegnin-
ger, ting buer utover mot kantene. 
Du kan få morsomme portretter om 
du går helt nærme et ansikt med 

vidvinkel, men skal du ta et fint bil-
de av et ansikt bør du bruke en liten 
tele og heller gå litt tilbake.

Fisheye: gir ekstrem vidvinkel, ofte 
slik at du må passe på at tærne ikke 
blir med. 

Bildet over av skuespiller Guri 
Johnsen er tatt med en 85mm 
med liten blender f/2.

Iso 160, 1/800s, f/2, 85mm
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Nikon lager to typer digitale speilre-
flekskamera - med eller uten fokus-
motor. Kamera uten fokusmotor må 
bruke objektiv som har innebygd fo-
kusmotor. Disse har merket AF-S på 
seg. De andre objektivene kalles bare 
AF-objektiver. For eksempel er D40, 
D40x, D60, D3000, D3100, D5000 
og D5100 uten innebygd motor, og 
kan bare bruke objektiver som er 
merket AF-S. Disse er typiske små 
og lette kamera. Det er nok mulig at 
andre objektiver kan brukes, men da 
uten autofokus-muligheter.
 
G-Type NIKKOR-objektiv
En del nyere objektiver har en G i 
navnet, som Nikon 50mm F1.4G. 

G’en betyr at objektivet ikke har 
blenderring, slik at blender kun kan 
styres fra kameraet, og ikke på ob-
jektivet. 

AF-D står det på noen objektiver. 
Det er en betegnelse på AF-Nikkor- 
optikk som indikerer at optikken er 
kompatibel med det nye 3D Matrix 
blitzmålesystemet fra Nikon. Nikon 
introduserte AF-D-objektivene i 
1996. De ligner på AF-objektivene, 
men inneholder en mikrobrikke som 
overfører informasjon om fokusert 
avstand til kamerahuset. Denne in-
formasjonen brukes for å få bedre 
lysmåling, særlig med blits.

Nikon-objektiver
Nikon har et stort utvalg av objektiver, og mange kan brukes på ulike 
kamera. Men det er noen ting man bør være klar over.
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På bruktmarkeder som 
foto.no og finn.no kan 

man kjøpe brukte objekti-
ver. Objektiver holder seg 
ofte bedre enn kamera, og 
har du begrenset budsjett, 
kan det være et godt råd 

å kjøpe brukt. Det har jeg 
gjort selv.

Fullformat eller ikke
De første årene Nikon produserte 
digitale speilrefleks, var alle appa-
ratene av typen DX, som hadde en 
mindre sensor. Til disse kameraene 
ble det laget noen objektiver som er 
merket DX. 

Etter hvert kom det flere fullformat-
kamera på banen, og de fleste proff-
kameraene har nå den større senso-
ren som kalles FX (fullformat). Du 
kan bruke et FX-objektiv på et DX-
kamera, men da ganges brennvid-
den med 1.5. Det vil si at et 50mm-
objektiv blir 75mm. 

Dersom du bruker et DX-objektiv 
på et FX-kamera vil kameraet be-
skjære bildet. Det beste er å unngå 
å bruke DX-objektiver på et Nikon 
fullformat-kamera.

Iso 2500, 1/80s, f/9, 90mm
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Canon-objektiver

Jeg har alltid fotografert med Nikon, 
men i mine jobber i avisbransjen har 
jeg blitt pådytta Canon, og har man-
ge års erfaring med kamera og objek-
tiver. Og det er gode glass, toppen av 
hylla - det er ikke noen kamp mel-
lom Nikon og Canon, begge tilhører 
toppen. Det fins også 
mange andre gode 
produsenter av objek-
tiver - som også lager 
objektiver til Nikon og 
Canon, som Sigma og 
Tamron. Men jeg kjen-
ner ikke til disse selv, 
så jeg konsentrerer 
meg om de to nevne. 

Jeg vet jeg må zoome 
motsatt vei når jeg 
bruker Canon i for-
hold til Nikon, og når 
ting skal gå fort er det 
best at ting sitter. Det 
beste utstyret er det 

du kjenner og kan bruke, som du vet 
fordelene og ulempene med - altså 
muligheter og begrensninger. Du kan 
alltids kjøpe deg bedre utstyr, men 
lærer du det ikke godt å kjenne, vil 
jeg si at det kan være bortkastet.

Som Nikon har Canon kamera 
både med fullformat og  med 

mindre sensor.

Canon har også et stort utvalg av kamerautstyr. Her er en liten over-
sikt over objektivene.
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Ulike typer Canon-objektiver:
Objektiver som har L i navnet er 
de beste hos Canon. Det er de pro-
fesjonelle, dyre og kvalitetssikre 
objektivene. De finnes både som 
zoom og fastoptikk. 

EF-M
Objektiver som er laget for å brukes 
eksklusivt med EOS M-kameraene. 
Få høy ytelse og flott bildekvalitet i 
en bærbar og lett utforming du kan 
ta med deg overalt.

EF-S
EF-S-objektivene er utformet for 
EOS-kameraer med sensorer i 
APS-C-format. De er lette og gir 
førsteklasses bilder – utmerket til 
hverdagsbruk. Brennvidder fra ul-
travidvinkel til telefoto.

EF med fast brennvidde
For dem som vil ha den aller høy-
este bildekvaliteten, har EF-objek-
tiver med fast brennvidde også stor 

maksimal blenderåpning som pas-
ser utmerket til fotografering i lite 
lys og kontroll av dybdeskarphet.

EF zoomobjektiver
EF zoomobjektivene gir en rekke 
ulike brennvidder for at du skal ha 
kreativt spillerom med kameraet. 
Dette er et flott alternativ for dem 
som reiser med lett oppakning, el-
ler som trenger å kunne fotografere 
raskt.

Macro
Se små gjenstander fra et nytt syns-
punkt. Makroobjektiver gir store 
forstørrelser og viser intrikate de-
taljer – perfekt for å ta bilder av 
blomster og insekter på stedet.

Opplysningene over har jeg fra Ca-
nons nettside, du finner det her: 
http://www.canon.no/For_Home/
Product_Finder/Cameras/EF_Len-
ses/range/

Iso 640, 1/60s, f/4,5, 16mm                                                                    Bildet er tatt med Canon EOS-1D Mark III
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Nikon kaller objektivene micro, Ca-
non og mange andre for macro. Selv 
har jeg ikke holdt på så lenge med 
dette, inntil jeg kjøpte et brukt ma-
kroobjektiv fra Tamron på nettet og 
prøvde noen bilder. 

Som regel ser man insekter og blom-
ster som gjengangere i makro-foto-
graferingen, men her som ellers er 
det fantasien som setter grensene. 
Ekte makroobjektiver er fastobjek-
tiver og leverer forstørrelsesforhold 
på 1:1. Det vil si at dersom du fo-
tograferer noe som er en centimeter 
stort, vil det være en centimeter på 
sensoren (hvis du fotograferer så 
nærme som du kommer med objek-
tivet). Nærgrensen på mitt objektiv 
70-200mm er 1.5 meter, mens min 
Tamron kan fokusere med 29 centi-
meters avstand.   Nærgrense er altså 

så nærme man kan fotografere noe 
og samtidig ha det i fokus.

Autofokus fungerer ikke alltid like 
bra på makro-objektiver. Selv bruker 
jeg helst stativ og fotograferer rolige 
ting - og så zoomer jeg inn på dis-
playet bak på kameraet slik at jeg ser 
godt hva som blir skarpt.

Makroobjektiver kan også brukes til 
vanlig fotografering. Mange av disse 
passer godt til portrett for eksempel.

Når du fotograferer såpass nært, blir 
Stativ er ofte et must, siden man må 
bruke så liten blender, og skarphets-
dybden er så liten. Dette er altså 
møysommelig arbeid og krever litt 
tålmodighet for at det skal bli bra. 
Manuell fokus er ofte å foretrekke. 

Tett på med

Mange ganger handler fotografering om å komme tett på, og det gjør 
man normalt med vanlige objektiver. Men skal du skikkelig nært, er 
det makroobjektiv som gjelder. 

makro
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Iso 5000, 1/200s, f/9.0, 90mm makro

* Området som er skarpt blir begrenset ved ma-
kro. Bruk liten blender, som f/11 for å få nok 
skarphet. Uskarp bakgrunn kan gi fin effekt. 

* Når du fotograferer såpass nært, blir stativ nød-
vendig. Dette er altså nøyaktig arbeid og krever litt 
tålmodighet

* Bruk manuell modus eller A/Av-modus, slik at du 
kan stille på blenderen. 

* Manuell fokus er ofte å foretrekke. Autofokus fun-
gerer ikke alltid like bra på makro-objektiver. 

* Når man forstørrer makrobilder kan man se ting 
som ikke øyet alene kan se. 

* Mange bruker ringblits (ringflash) for best resultat 
med lys.

* Å bruke skjermen bak på digitale kamera for å zoo-
me inn når man stiller skarpt er effektivt.

Nyttig å vite..
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Mer om 

makro
Fotografi er så utrolig allsidig, og 
alle kan finne akkurat det som til-
taler eller fascinerer dem. Noen 
liker å se opp i verdensrommet og 
fotografere stjerner og planeter. 
Andre liker mennesker og repor-
tasjer, og andre igjen elsker å ta 
nærbilder av blomster. Det finnes 
en plass for oss alle.

Er du interessert i natur, planter og 
dyreliv finnes det mye litteratur og 
informasjon å finne. Blomster og bier 
finnes overalt, og er lett tilgjengelig. 
Ikke trenger du å skrive en kontrakt 
med dem heller for å ta bilder. Selv 
har jeg ikke tatt bilder av blomster 
ennå, men har fått leke meg litt med 

et makroobjektiv på andre ting. 
Macroobjektiver kommer i et par uli-
ke varianter. Typisk 60mm, 90mm og 
105mm. Med en 60mm må du selv 
gå veldig nærme for å komme tett 
nok på, og bruker du blits er det lett 
å få skygger. En 105mm er større og 
tyngre, men du kan ha litt avstand til 
motivet. 

Ønsker du å prøve makrofotografe-
ring på en billigere måte, er det også 
noen alternativer. Om du søker opp 
Raynox Macro har de et filter du 
skrur på objektivet ditt og gir deg 
makromuligheter. Søk det opp på 
nett om du er interessert.
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Å fotografere handler om å bruke 
øynene og observere, mer enn noe 
annet kanskje. Å bringe et nytt syn 
på noe dagligdags kan være artig. 
Øverst ser vi en gaffel.

Iso 4500, 1/200s, f/5.0, 90mm makro

Iso 4500, 1/200s, f/5.0, 90mm makro

Banan i et fruktfat og litt blomster 
ble brukt til dette bildet. Bakgrunn 
dannes av tre runde reflekser i et 
vindu.

Med makroobjektiv kommer man 
nærme øyet, noe som ikke er så 
lett med vanlig objektiv. Bildet i 
midten er av en liten dukke jeg har 
på kontoret mitt og somgir meg en 
fargerik hverdag.
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Fotografi handler ofte om å skape 
en tredimensjonal virkning, i et to-
dimensjonalt bilde - til det bruker 
man lys og skygger, forgrunner og 
bakgrunner. 

Her kommer bokeh inn. Bokeh betyr 
uskarp på japansk og viser til områ-
der i bildet som er uskarpe. En god 
bokeh viser sirkulære felt som man 
gjerne oppnår ved stor blender og 
et godt objektiv. God skarphet på 
hovedobjektet, og så god uskarphet 
gjennom bokeh kan være starten på 
et godt bilde. Spesielt blir bokehen 
synlig om du har høylys i det uskarpe 
området. Eksempel er julebelysning 

i adventstiden eller gress med sollys 
på. Nærbilder av blomster og portret-
ter er blant de vanligste bildene der 
god bokeh kan være bra å bruke.
For å få bokeh, må du ha et raskt ob-
jektiv, det vil si at du kan ha veldig 
stor blender, helst under 2.8. Objek-
tiver med lysstyrk f1.4 og f1.8 er ofte 
de beste. Bruk manuell innstilling på 
eksponeringen, altså M-modus, eller 
du kan bruke auto-funksjon A (Ca-
non Av) og velge lavest mulig blen-
der.
En annen viktig faktor er avstanden 
mellom objektet ditt og bakgrunnen,.
Setter du en person veldig nært ka-
meraet og har en bakgrunn som er 

Bokeh 
er uskarpe områ-
der i bildet som 
har fine runde 

felt.

bokeh
Ufokuserte lys er

Er du en bokeh-orm? En populær effekt i fotografiet er bokeh. 
Det kan gi et bilde det løftet det trenger for å framstå profesjo-
nelt og få en tredimensjonal effekt
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langt borte, kan du til og med klare 
deg med mindre blender, for ek-
sempel f5.6.
For å prøve å få et bilde av bokeh 
med ditt kamera, kan du velge en 
lav blender og se gjennom objek-
tivet mens du manuelt fokuserer 
uskarpt mot for eksempel julelys i 
byen. Du kan også sette opp noen 
stearinlys hjemme og gjøre det 
samme, så ser du hvordan bokehen 
blir i ditt kamera med ditt objektiv.

Iso 1200, 1/125s, f/2.0, 85mm

Iso 1000, 1/40s, f/1.4, 50mm
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En utfordring når man begynner med 
fotografering er å forstå hvitbalanse 
- og å få dette rett. Etter hvert har 
kameraene blitt bedre på autofunk-
sjon og dessuten har utbredelsen av 
RAW-format (i stedet for JPG) gjort 
at man lettere kan korrigere hvitba-
lansen etterpå - altså i fotoprogram 
som Photoshop og Lightroom.

Man ønsker at fargene i bildet skal bli 
så nøyaktig som mulig - som regel da. 
Men fotograferer du i en butikk el-
ler andre steder med store lysstoffrør 
kan du oppleve at bildene blir veldig 
gule. Våre øyne tilpasser seg raskt og 
justerer lyset slik at vi opplever det 
som nøytralt. Men kameraene er ofte 
ikke like flinke - og vi må fortelle 
dem hva slags lysmiljø vi er i. På de 
fleste litt avanserte kamera kan man 
derfor stille inn hvitbalansen. Du har 
kanskje sett symboler som ligner sol, 
lysstoffrør, pære og slikt. Her velger 
du den som passer best - ta et bilde 
og prøv.

Alt lys har en fargetemperatur, dette 
måles i Kelvin. Dagslys har gjer-
ne 5500K, mens stearinlys kan ha 
2000K - det er et varmt lys. Lysstoff-
rør har kanskje 3000-4000K. Stiller 
du på auto på hvitbalansen vil ka-
meraet prøve å finne ut hvilken far-
getemperatur det er og hvordan den 
skal justeres - men kameraet er ikke 
intelligent, så det hender den bom-
mer. Derfor bør du lære deg hvor du 
endrer hvitbalansen. 

Siden jeg fotograferer med RAW-
format er det sjelden jeg endrer på 
hvitbalansen. Men det hender jeg er 
inne og justerer når jeg kombinerer 
blits og dagslys - da bruker jeg som 
regel å justere manuelt. Fotograferer 
du med JPG, er dette viktig.

Du kan også bruke hvitbalansen på 
en kreativ måte, til å skape ulike ef-
fekter i et bilde - et blålig bilde gir 
et kaldere preg, mens et gulere far-
gestikk gir varmere preg.

Hvitbalanse
Etter eksponeringen er hvitbalansen viktig å tenke på. Fargetempe-
raturen i lyset påvirker stemningen og uttrykket i et bilde.
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Bildet skifter karakter når 
fargebalansen endres.

Iso 100, 1/320, f/3.5, 34mm

* Lyset vi fotograferer i har en fargetemperatur. 
Øyet og hjernen tilpasser seg dette raskt, slik at for 
eksempel lys med gulskjær som på et kjøpesenter 
oppfattes som nøytralt. 

* Kamera har autofunksjoner for hvitbalanse, men 
treffer ikke alltid. Da må vi hjelpe til. 

* Fotograferer du i RAW-format kan du endre 
hvitbalansen som om du gjorde det i kamera. Har 
du fotografert i JPG, kan du også justere fargetem-
peratur, men ikke med de samme mulighetene som 
RAW.

* De fleste kamera har auto-hvitbalanse og manuell 
hvitbalanse der du velger Kelvin. I tillegg har man 
gjerne forhåndsinnstillinger som tungsten (lyspære), 
Fluorescent (lysstoffrør), sollys, overskyet og så vi-
dere.

* Normalt er det helt fint å bruke auto, men å kunne 
endre hvitbalansen kan være nyttig å ha lært seg til 
vanskelige lyssituasjoner eller til kreative formål.

Nyttig å vite..
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På interiørbildet ser du hvor mye rett 
hvitbalanse har å si - det gir et mer 
profesjonelt og rett inntrykk.

Lek med innstillingene i kameraet 
til det ser bra ut på displayet. Det er 
ikke så vanskelig, men husk å stille 
tilbake til auto når du er ferdig, det er 
den som bør stå på til daglig. Kom-
mer du borti en situasjon der farge-
balansen ser ille ut, så stiller du på 
kamera - til det ser bra ut. 

Det er først når man begynner å 
blande inn blits at det begynner å bli 
littegrann komplisert. Det jeg ofte 
gjør i settinger som apoteket på neste 
side, er å skru ned ned hvitbalansen 
manuelt  i kameraet til for eksempel 
3000K. Om jeg nå fotograferer med 
blits (som ofte har fargetemperatur 
5500K) blir det for blått det blitsen 
treffer. Derfor bruker jeg da et oran-
sje filter på blitsen, og alt blir bra.

Mer om hvitbalanse
På de fleste kameraene finner du en knapp for hvitbalanse, men på 
andre må du inn i menyene for å finne det. På bildet ser du noen av 
valgene - i tillegg kommer blant annet en manuell innstilling.
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Iso 1250, 1/125, f/5.6, 24mm

Iso 1250, 1/125, f/5.6, 24mm

Hvitbalanse (WB) Fargetemperatur Lyskilde

6000 Overskyet dag

5300 Sol

5000-5500 Blits

4000-6500 Fluorescent

3000 Tungsten lamper
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Hvilket kamera 
skal jeg kjøpe?

Alt avhenger av hvilken bruk man 
har tenkt, hvilket budsjett man har 
og om man har tenkt å investere i 
fremtiden i objektiver, blitser og lig-
nende.

Når det gjelder bruk, så må man 
altså spørre seg hva kameraet skal 
brukes til. Jeg har et ganske stort og 
klumpete kamera som tar opptil 11 
bilder i sekundet - fantastisk til sport 
og action, det er også forsterket mot 
regn og tåler en støt. Men det har 
sine ulemper, det er for eksempel 
dyrt og tungt. Skal du ta bilder på 
ferien og av familien, studiobilder 
eller av blomster, er det ikke nød-
vendig med et så raskt kamera. Og 
det er i alle fall ikke kjekt å dra på 
mye kameravekt.

Man må stille seg spørsmål om hva 
man trenger, og velge ut fra det. 

Trenger du video, trenger du veldig 
store bildefiler, trenger du værtett 
kamera, trenger du høy iso og slike 
ting er sentrale spørsmål. Den gode 
nyheten er at kvaliteten på bildene 
på nye speilreflekskamera er så god 
at du nepper kjøper noe feil uansett.
Valg av kamera kommer også an på 
ambisjonsnivå. Det har litt å si om 
det er til litt ferieknipsing eller fordi 
du skal frilanse for avisa.

Kjøper du brukt, kan du få mer ka-
mera for budsjettet du har. Ulempen 
er at du ikke vet helt hvilken stand 
kameraet er i. Spør hvordan kame-
raet har vært brukt, pressekamera 
har en tendens til bli utsatt for høy 
belastning. Spør også hvor mange 
bilder som er tatt med det, det kan 
man finne ut på de fleste moderne 
kameraene. 
Kjøper du et kjent merke som Nikon 
eller Canon, kjøper du på øverste 

Et godt kamera er viktig, men 
viktig er også gode objekti-
ver. Vel så viktig er å kjenne 
utstyret. Men aller viktigst er 

det å lære opp øyene!

Mange lurer på hvilket kamera de skal kjøpe, og det finnes det dess-
verre ikke noe lett svar på.
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hylle. Det finnes også flere andre 
produsenter som har høy kvalitet. 
Det er lettere å få hjelp av andre om 
du har et av de kjente merkene, også 
det å prøvelåne objektiver og annet 
utstyr kan være lettere da.
Det er også viktig å kjenne kame-
raet i hendene, se om det passer deg 
og dine hender. Se også om det er 
menyer på norsk, om det er en ut-
fordring med engelske ord.

På fotonettsider som foto.no finnes 
egne sider for brukererfaringer med 
ulike kamera og utstyr. 
Megapixler har ingenting med kva-
litet å gjøre, og alle nyere kamera 
har nok megapixler til normal bruk. 
MP sier noe om størrelsen på bildet, 
men med mindre du har spesielle 
behov, er det ikke noe du trenger å 
bruke mye tid på. 

Når man bygger opp et kamerasys-
tem med objektiver og blitser og 
annet utstyr, er det vanskeligere og 
dyrere å bytte til et annet merke. 
Det er like godt å velge et anerkjent 
kameramerke med én gang.

Jeg er ikke spesielt opptatt av kame-
raer heller. Når man har kjøpt seg et 
kamera, så er det viktigste at man 
lærer å bruke det, kjenne styrker og 
svakheter. Det er ikke sånn at jeg 
kan kjøpe meg et dyrere kamera, og 
så blir bildene mine nødvendigvis 
bedre.

Det er øynene og området bak som 
er viktigst, og alle de gode bildene 
som er tatt opp gjennom tidene, er 
mest sannsynlig tatt med et dårli-
gere kamera enn du sitter med.

Iso 160, 1/1600s, f/5.6, 270mm
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På en andreplass over hva folk vil ta 
med seg ut hvis det brant i huset kom 
fotoalbum - så bildene er så klart vik-
tig for oss. I vår digitale tidsalder kan 
vi fjerne uroen for å miste bildene - i 
alle fall de vi har digitalt. Men da må 
vi ha tilgang til bildene selv om pcen 
skulle brenne inne. 

I dag er online backup så billig at det 
er verdt å se på. Dropbox og Google 
har gode alternativer om du ikke har 
spesielt mange bilder. På Flickr kan 
du lagre én terabyte med bilder og 
videosnutter. Selv har jeg følgende 
løsning. Alle bildene lagres på hard-
disken i datamaskinen, i tillegg har 
jeg en løs harddisk koblet til pceen 

der jeg har backup av bildene. Dette 
er greit hvis jeg har krasj på maskina, 
da har jeg bildene tilgjengelig - det er 
bare å koble til. Men hva med even-
tuell brann eller tyveri - da er alt på 
samme stedet? 

Jeg har også backup i nettskyen, 
altså online, hos jottacloud.no. Dette 
er et norsk firma som tilbyr ubegren-
set med lagring fra én datamaskin 
for 59 kroner måneden.  Det høres 
voldsomt ut å ha bildene lagret på tre 
ulike steder, men jeg vil ikke miste 
bildene - det er jo mange år med pri-
vate minner, historiske hendelser og 
jobbilder. 

Backup  
Backup 

BackupBackup  
BackupBackup  

BackupBackup  
Backup

Backup  

Backup 

Backup

Backup  

Backup

Backup  

Backup

Backup  

Backup

Beskytt 
dine viktige bilder!

Det er få ting som er så kjært i livet som minnene vi har, og bildene er 
med på å bevare minner som ellers falmer. 
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Har du tatt backup har du det både lyst og fredfullt!Iso 200, 1/1000s, f/5.0, 100mm

Nyttig å vite..
* Du vet aldri hva eller når uhellet skjer, men krasj 
på maskina, tyveri og brann kan hende.

* Når uhellet er ute, er det godt å vite at du har en god 
backup-plan. 

* Backup på egen harddisk er mye raskere enn skyt-
jenester ved store mengder data. Denne backupen bør 
ikke oppbevares på samme sted som hovedlagringste-
det.

* Dobbel backup: Har du backup på harddisk som 
står på samme sted som datamaskina, kan du sikre 
deg med å ha en backup på nettet (for eksempel Drop-
box og lignende.)

* En fordel med online backup er at du har tilgang til 
bildene uansett hvor du er så lenge du har tilgang til 
nett.

* Ved backup på egen harddisk, finnes det program-
vare som SyncBackPro som hjelper til.
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RAW-format 
eller ikke?

Man hører ofte at det er en stor fordel 
å fotografere i RAW-format, og det 
kan det være. Er du en aktiv entusiast 
eller profesjonell vil jeg si at dette gir 
deg noen muligheter som f.eks JPG 
ikke gir. 
RAW-format er forøvrig ikke ett for-
mat, men mange. Hver kamerapro-
dusent har sine formater, og når et 
nytt kamera lanseres må man vente 
litt på at Lightroom kommer med en 
oppdatering slik at det håndterer fi-
lene herfra. 

Noen kan oppleve at bildene blir 
bedre når man ser dem i kamera-
produsentenes egne programmer. 
Det kan komme av at produsentene 
sender med raw-filene informasjon 
som bare deres egne programmer 
kan tolke, og så justerer programmet 
kontrast, lysnivå, oppskarping slik at 
bildet ser bedre ut til å begynne med. 

Men programmet Adobe Photos-
hop Lightroom kan gjøre akkurat 

det samme, og man kan lagre maler 
(Presets) som gjør disse justeringene 
automatisk. 

Ulemper med RAW kan være at 
størrelsen er høyere, at man trenger 
spesialprogram for å behandle dem 
og at det ikke finnes en standard for 
formatet. Jeg har fotografert i jpg i 
mange herrens år, og spesielt  på 
sportsjobber med mange hundre bil-
der er det en fordel å ha mindre filer 
og raskere arbeidsflyt. Men de siste 
årene har det nesten utelukkende blitt 
RAW-format på meg. Når jeg impor-
terer bildene i Lightroom gjør jeg om 
til DNG (The Digital Negativ), som 
er en standard som Adobe lover skal 
kunne benyttes i fremtiden.

Med Lightroom har man et pro-
gram som kan brukes til ulike for-
mater. Arbeidsflyten blir lettere når 
man fotograferer i RAW og bruker 
Lightroom.

RAW-format gir noen muligheter JPG ikke gir. Større kontroll og til 
slutt bedre kvalitet på bildene kan ta fotograferingen til et nytt nivå.
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* Høyere bildekvalitet. Raw-filen beholder alle origi-
nale data. JPG komprimerer som oftest bildet slik at 
man mister data. 

* Du har større kontroll over feks hvitbalanse, kontrast, 
fargemetning, lysnivå, oppskarping osv.

* RAW-filer har 12-16 bits filer, dvs at informasjonen 
i fargekanalene er betydelig høyere enn JPG som har 8 
bits. Har det noen praktisk betydning er omdiskutert, 
men å ha høyere presisjon i høylysene, skyggepartier 
og fargene er neppe noen ulempe. 

Fordeler med RAW
* Fargeområdet er høyere (ProPhoto), og du kan vel-
ge senere om du ønsker å eksportere bildene i andre 
fargerom som sRGB og Adobe RGB.

* Å justere et undereksponert (for mørkt) eller over-
eksponert (for lyst) bilde går bedre med RAW-filer. 

* Alle endringer av bildene er ikke-varige, dvs at du 
kan ta opp raw-filen senere og gjøre om tidligere end-
ringer.

Iso 250, 1/500s, f/6.3, 24mm  

I RAW-har du større kontroll over kvaliteten, fila er som et negativ å regne.
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Lær bildebehandling

I tillegg til å ta bildene som vi snakker litt om i denne 
boka, er det også et viktig arbeid som gjenstår etter du 
har tatt bildene. Bildene må systematiserer og legges 
inn på en datamaskin, de beste bildene må velges ut og 
de må justeres. 

Selv med noen få og enkle grep kan et bilde framstå 
som mye bedre og proffe enn om det kommer rett fra 
kamera. Flaks at jeg også har laget en liten bok om 
dette, som fås kjøpt i noen butikker og gjennom nett-

siden fotoleir.no. Boka omhandler programmet Adobe 
Lightroom som er et komplett program til hele proses-
sen med bildene dine. 

Andre programmer man kan bruke er Adobe Photoshop 
Elements og den vanlige Adobe Photoshop som er full-
versjonen. 

Se gjerne FOTOLEIR.NO for mer info.

 90



Et bilde trenger 
ofte en runde i et 
bildebehandlings-
program. Da kan 
du gjøre områder 
lysere eller mørkere, 
øke kontrast og 
farger.
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Man kan ta noen grep for å få litt 
bedre bilder også i ferien. Som regel 
er det små og enkle tips vi alle kan 
gjøre for at bildene skal bli litt mer 
spennende for andre å se. Ofte blir 
vi veldig bergtatt bare av å være til 
stede på et nytt sted, og knipser i vei 
og er fornøyd med det. Det å jobbe 
litt ekstra rundt det som fotografe-
res kan gi det hele et lite løft. Så her 
er noen enkle råd.

Sommerferien er en fin tid å foto-
grafere på, du har bedre tid og fa-
milien er avslappa eller i aktivitet. 
Nye omgivelser gir også inspira-

sjon til å ta bilder man ellers ikke 
får muligheten til. Men ikke glem å 
nyte øyeblikkene også, alt må ikke 
dokumenteres.
Bruk mobilen eller kameraet du har 
til å fange øyeblikk. Gå tett på og 
følg godt med når det rette øyeblik-
ket er der. Dette bildet er tatt med et 
kompaktkamera, så speilrefleks er 
ikke alltid påkrevd.

På de neste sidene får du flere rei-
setips.

feriefototips
Andersens

Jeg ble spurt av lokalavisa mi om jeg kunne gi noen råd til ferierende 
lesere med kamera. Ferie er en fin mulighet til å fotografere og ekspe-
rimentere. 
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* Husk godt med minnekort og ha gjerne mulighet for 
backup. Har du med laptop kan du laste dem inn på 
dem og eventuelt legge i Dropbox eller annen online 
lagringstjeneste.

* Se på postkort-stativ i butikker hva som finnes av 
gode bildemotiver, Internett er også tilgjengelig for å 
gjøre god research.

* Ta bilde av stedsskiltet, det kan hjelpe deg til å huske 
hvor du har vært om du reiser mellom flere steder.

Nyttig å vite
* Ta med både oversiktsbilder og detaljer. Det gir va-
riasjon. 

* Pass på utstyret, et kamera kan være attraktivt for 
tyver. Stort kamera og store objektiver trekker mer 
oppmerksomhet mange steder enn et diskret.

* Lag en historie og vær kreativ. Det kan være at en 
bamse er med på alle bildene, at familien står på en 
bestemt måte i bildene eller morsomme vinkler.
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1) Prøv flere vinkler. Hvis du ta 
bilder av ungene i aktivitet, prøv å 
bevege deg rundt, prøv ulike vinkler, 
utsnitt - bøy deg ned til bakken der 
barnet er, ikke bare stå oppreist og 
fotografer ned.

2) Tenk dybde. Prøv å komponere 
noen av bildene slik at de har en for-
grunn og en bakgrunn – fotografering 
handler ofte om å skape inntrykk av 
tredimmensjonalitet, og bildet blir 
straks mer spennende.

3) Fotografer menneskene. Det 
er morsomt å ta bilder av egen fa-
milie, men prøv også å fotografere 
fremmede på stedet du besøker, i sitt 
eget miljø. Ikke bakfra eller fra lang 
avstand, med et smil kommer man 
langt! Bilder som ser ut som postkort 
er ganske kjedelige å se, så inkluder 
hverdagsliv og mennesker.
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4) Lyset. Hardt sollys midt på da-
gen skaper harde skygger og gjør 
at folk myser. Ofte er tidlig på da-
gen eller utover ettermiddagen en 
bedre tid å fotografere på. Men 
mange kompaktkamera og mobil-
kamera er ikke så gode om det blir 
for mørkt heller. 

5) Magiske øyeblikk. Fotografe-
rer du familien, ikke bare ta opp-
stilte og arrangerte bilder foran 
bygninger og landemerker. Fang 
øyeblikk der ungene eller partne-
ren er opptatt med gjøremål, enten 
de leker eller opptatt med andre 
ting.

6) Jeg innrømmer det gjerne, jeg 
er mest glad i skrap og gammel 
mannskit - og ikke fullt så opptatt 
av postkortmotiv og landemerker. 
På reiser er det gode muligheter 
til å gå i sidegater, utforske områ-
der som ikke står i guidebøkene. 
Ferie er også en fin mulighet til å 
eksperimentere og gjøre andre ting 
enn man ellers gjør. Fotogleden har 
overskudd!

95



Fo
rstå fo

to
 (c) Fo

to
leir.no

 | Lars Å
ke A

nd
ersen

Fokus
Da jeg begynte å fotografere, var au-
tofokus så vidt kommet på noen ka-
mera, men ikke på de profesjonelle. 
Mitt første kamera var en Nikon F3 
med manuell fokusering - som er en 
øvelse i seg selv. Mange var skeptis-
ke til autofokus, noen mente det var 
juks og ikke ekte fotografering. 

I dag er autofokus-systemene på mo-
derne speilreflekskamera så gode og 
utviklede, og man kan vel slå fast at 
de er kommet for å bli. Det mange 
ikke er så bevisst på, er at det også er 
mange innstillingsmuligheter for au-
tofokus og at det er viktig å bli kjent 
med denne delen av kameraet. Som 
nevnt før, man må lese bruksanvis-
ningen for å finne ut hvordan auto-
fokus fungerer på det kameraet du 
har tenkt å bruke. Jeg skal si litt om 
hvilke muligheter som finnes.

Det fine med digitale kamera, er at 

du får opp bildet med en gang det er 
tatt - og du kan se om det er korrekt 
på alle måter. Du kan justere med en 
gang om noe ikke stemmer, dermed 
kan læringskurven bestiges raskere.
 
I mine kamera har jeg en egen knapp 
på utsiden av kamerahuset der jeg 
kan velge følgefokus eller fast fokus. 

I Nikons verden er symbolene AF-C 
(Auto Focus Continuous) og AF-S 
(Auto Focus Single -servo).

AF-C (Canon: AI Servo) bruker 
jeg mest, da fokuserer kameraet 
når objektet beveger seg, og opp-
daterer hele tiden fokus. Det er fint 
på alt som beveger seg. Man trykker 
utløserknappen halvt ned, og foku-
seringen begynner. Bildet tas ved å 
trykke helt ned. Fint på action, sport, 
folk som går, det aller meste egentlig 
- folk rører jo gjerne på seg. 

Du må ha fokus i livet for å komme langt. Du må kunne fokusere i et 
kamera for å få noe skarpt.
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På objektiver sitter det gjerne en 
knapp for å velge autofokus eller 
manuell fokus. En slik knapp kan 
man også finne på kamerahuset.

AF-S (Canon One shot): Her fo-
kuserer du, og så låser fokuset 
seg på punktet  når du trykker 
utløseren halvveis ned. Det vil si 
at om man har fokusert på et ansikt 
og personen går et skritt bakover, så 
vil hun gå ut av fokussonen. Da må 
du slippe utløseren og fokusere på 
nytt. Så hva er fordelen med dette? 
Det er lettere å komponere. La oss 
si at du fokuserer på en person som 
står midt i bildet, men du ønsker at 
personen skal stå til venstre i bildet. 
Da kan du fokusere og så bevege 
kameraet slik at personen kommer 

der du skal. Med den første meto-
den, AF-C, ville personen da blitt 
uskarp fordi kameraet ville fortsette 
å fokusere. Dette gjelder om du har 
fokuspunktet midt i bildet - som 
mange har. 

Jeg ser en del bilder der det står to 
personer på et bilde, en til høyre og 
en til venstre med litt avstand mel-
lom  og bildet er uskarpt fordi fo-
kuspunktet er på midten og fokuse-
rer på bakgrunnen.

Iso 2000, 1/160s, f/2.8, 58mm  

B
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Forstå 
autofokus

God autofokus kan være med å gi et 
vellykket resultat. Det er viktig å for-
stå hvordan ditt kameras system fun-
gerer, hvordan du endrer innstillinger 
og at man har tenkt på hvordan ulike 
situasjoner krever ulike justeringer.

Autofokus fungerer best i godt lys 
og med et motiv med god kontrast. 
I tillegg spiller det inn om motivet 
beveger seg. 

I vanskelige situasjoner der for ek-
sempel lyset er svakt, må man prøve 
å finne noe med litt kontrast å foku-
sere på. Tar du bilder av en person 
kan han tenne en lighter eller lomme-
lykt slik at du får litt lys å fokusere i. 
En del kamera har et fokuslys som 
sendes ut når det er mørkt.  
En konsert med mye baklys kan gjø-
re at det blir vanskelig å fokusere på 
artisten, som på bildet på neste side. 
Her må må prøve å finne et sted med 

litt høyere kontrast, som for eksem-
pel på siden av hodet der det er litt 
lys, eller man må fokusere når det i 
et øyeblikk kommer en spotlight på 
artisten.

Normalt er fokus midt i synsfeltet, 
men de fleste kamera har mange fo-
kuspunkter. Det vil si at du kan flytte 
fokus ut til siden og opp og ned. Det 
gjør det lettere å komponere bildene 
på ulike måter. 

Ved action er det viktig med et kame-
ra som er god på fokusering. Følge-
fokus gjør at man kan ta bilder selv 
om motivet beveger seg. Da kan det 
hende at bildet tas selv om man ikke 
har 100 prosent fokus. 
        

De fleste kamera er avanserte elektroniske apparat, og autofokus er en 
finstemt og velutviklet verktøy for å oppnå gode bilder. 
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Dette er et obs-obs-motiv (og kje-
delig). Dersom du har fokuspunktet 
midt i bildet, vil kamera tro at det er 
kirka i bakgrunnen som skal være 
skarp. Da blir personene uskarp. På 
noen kamera kan fokuspunktet flyttes 
ut til siden. Hvis ikke, kan du bruke 
AF-S, fokusere på ansiktet og så be-
vege kamera slik du vil komponere 
bildet.

Iso 1250, 1/160s, f/4, 14mm
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Det finnes motiver der man trenger 
å bruke manuell fokus. Det er ikke 
ofte, men for eksempel ville fokusen 
gjerne ha dråpene på glasset foran 
modellen på bildet i denne artikkelen 
skarpe. Kameraet er raskt og godt, 
men det er ikke intelligent, så her 
måtte jeg bruke manuell innstilling 
og fokusere etter øynene.

Det finnes situasjoner som kan kre-
ve manuell fokus, det kan være ved 
veldig lite kontrast i motivet, som 
en snødekt vidde, himmel eller lig-
nende. Man kan forhåndsfokusere og 
slik sett være klar når motivet duk-
ker opp - som ved hekkeløp der man 
kan fokusere på hekken (hinderet) og 
vente til løperen kommer over. 

Tommelfokusering
Dette er for viderekommende, men 

jeg er blitt så glad i metoden at jeg 
gjerne vil dele den.
Jeg har vendt meg til å bruke tom-
melfokusering. Det vil si at jeg bru-
ker høyre tommel på en egen knapp 
bakpå kameraet til å fokusere med. 
Når jeg er klar til å ta bildet, trykker 
jeg på utløseren som vanlig. Forde-
len er at jeg føler det går raskere å 
stille skarpt, så slipper jeg tommelen, 
eventuelt endrer på komposisjonen 
og trykker ned utløseren.  

Knappen heter AF-ON. Før denne 
kan brukes, må man gå menyen til 
kameraet og velge AF-ON under AF-
aktivering. 

Canon har også dette, på eldre mo-
deller er det merket med *, på nyere 
heter de AF-ON.

Manuell og auto
Noen ganger må man gi slipp på autofokus og fokusere manuelt. 
Kjenner du forresten til tommelfokusering?
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Iso 125, 1/250s, f/9.0, 50mm. Ekstern blits.

* Autofokus kan fungere dårlig i mørket, noen kamera 
har hjelpelys man kan bruke. Er det for lang avstand, 
hjelper det kanskje ikke. Da kan du bruke en lomme-
lykt som personen du tar bilder av holder opp, og skrur 
av når du har fokusert. 

* Sport og annen actionfoto krever spesielt god foku-
sering, og kamera som er egnet for dette koster gjerne 
mer. Også gode, lyssterke objektiver fokuserer bedre i 
mørket. 

* Du kan i noen kamera bestemme hvor mange fokus-

Siste tips om fokus 
punkter det skal være. Typisk 9, 21 og 51. Flere fo-
kuspunkter gir et større område for autofokusen å se 
etter noe å fokusere på. Fint ved sport for eksempel, 
men det er vanskelig å gi generelle råd.

* Bruk live view skjermen på kameraet for å zoome 
inn om fokus er kritisk. Da bør du også bruke stativ.

* Som regel bruker man manuell fokus på makro, 
som nærbilder av blomster og bier.

Iso 400, 1/2500s, f/4, 70mm
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Iso 200, 1/250s, f/2.8,25mm (beskjært)
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Tredeling, ledende linjer, symme-
tri, spiraler, diagonaler, dybde, 
innramming, beskjæring, foren-
kling, farger, bakgrunn, speilbil-
de, vinkel med mer. 

There are no rules for good photographs, 
there are only good photographs. 

- Ansel Adams

2 Komposisjon
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Øynene leser bildet på en 
bestemt måte.
Øynene vil raskt søke over et bilde, 
og kartlegge informasjonen. Den ko-
bler deretter dette til tidligere asso-
siasjoner og opplevelser.

Øynene vil finne sentrale punkter, 
som mennesker, ting som skiller seg 
ut, kontraster og skarpe farger. Det-
te er punkter. Så vil øynene vandre 
langs linjer mot punktene den fant. 
Vi starter øverst til venstre i bildet og 
leser det mot høyre, og fra toppen og 
nedover. Når vi har sett over hele bil-
det, vender vi tilbake til det sentrale 
punktet. 

Komposisjonsreglene har oppstått 
som følge av denne kunnskapen, slik 
at vi kan lage bilder som øyet natur-
lig kan lese. Disse reglene bør også 
brytes, slik at vi utfordres. Aldri en 
regel uten unntak.

Linjer: Bruk linjer som fører deg inn 
og ut av bildet. Øynene leser bildet 
fra øverste venstre til høyre, bruk 
gjerne linjer som fører fra venstre 
og innover, men lek gjerne med an-
dre typer linjer. Diagonaler kan være 
flotte, og også flere parallelle linjer.
S-kurven: En buet linje i bildet kan 
være svært effektivt. Let etter den 
når du fotograferer. 

Komposisjon

Se på andres bilder eller 
kjente malerier Se etter 

komposisjon og om noen 
av «reglene» er fulgt.

Slik takler du
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Iso 160, 1/800s, f/6.3, 17mm

* Komposisjon handler om hvordan man bygger opp 
et bilde for å skape et uttrykk. Det kan være harmoni, 
disharmoni, ledende linjer som fører blikket til et be-
stemt sted. 

* Et dårlig komponert bilde ser ofte uprofesjonelt ut, 
mens med litt øvelse og mestring kan det se profesjo-
nelt ut. 

* Komposisjon kan gi bildet balanse.

* Fokus på komposisjon gjør at man tenker over og ser 

Greit å vite
etter ulike muligheter i et bilde. 

* Å bryte komposisjonsregler bevisst kan gi en egen 
stil, dynamikk og personlighet. 

* Det ferdige bildet handler ikke om komposisjonen, 
men om hva bildet totalt forteller. Å ha noe å formidle 
og en pasjon er det som gjør et bilde.

* Bruk komposisjon som en kreativ mulighet, ikke en 
tvangstrøye.
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Komposisjon av et bilde er viktig, 
og helt sentralt for at innholdet skal 
komme til sin rett og fremtre tyde-
lig og med visuell kraft. Regler for 
hvordan man komponerer et bilde 
går langt tilbake i tid, til malerkun-
stens første bilder. Komposisjon må 
man forholde seg til enten man vil 
eller ikke – og man kan velge å bryte 
dem. Men det starter allerede med 
den ytre ramma, firkanten som bil-
det skal fylle. Hvorfor er denne ytre 
ramma et rektangel og ikke en tre-
kant, sirkel eller har en annen form? 

Allerede når du tar i kamera for å ta 
et bilde må du gjøre et valg som på-
virker komposisjonen. Skal du holde 
kameraet som vanlig eller vri det på 
høykant? Breddeformat er gjerne 
vanlig på landskapsbilder, høydefor-
matet på portretter. På engelsk heter 
formatet landscape og portrait (selv 

om du ikke nødvendigvis tar bilde av 
en person).

Man må også velge om man skal 
ha et kvadratisk eller rektangulært 
bilde, det finnes kamera som har 
ulike formater også, det vanlige for 
speilrefleks er 3:2-format. Om du 
sammenligner det med et ark, så vil 
lengste side være 30 cm og korteste 
20 cm.

Det er veldig lett å velge breddefor-
matet. Knappene på de fleste kamera 
er plassert slik at det er lettest å be-
tjene ved å holde det rett fram. I til-
legg er vi vant til å se tv/skjermer på 
denne måten. Men prøv å huske at 
det kan endres og at motivet du tar 
bilder av bestemmer hva som er best.

Komposisjons-

       
Hvorfor har vi komposisjonsregler? Hvilke regler finnes? 
Må de følges? 

Jeg liker ikke å kalle det 
komposisjonsregler - for-
di regler ofte ses på som 
nødvendigheter. Disse er 
ment som hjelpende råd, 
men ikke stirr deg blind 
på dem, og ikke la dem 
begrense deg. 
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Iso 125, 1/400, f/5.0, 85mm

Iso 200, 1/400, f/7.1, 110mm
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hjelpen
På de neste sidene finnes ulike hjelpende komposisjonsre-
gler. Se på dem som veilendene og en hjelp til å lære å se 
motivene bedre.

Komposisjons-
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Hjelp til å komponere bilder Se de neste sidene for forklaring

Rule of thirds - tredeling Del bildet i tre like deler horisontalt og vertikalt - og 
plassér viktige elementer i kryssene.

Ledende linjer Bruk linjer til å lede blikket inn i bildene.

Symmetri og mønstre Let etter mønstre og symmetri i omgivelsen og bruk 
de aktivt og kreativt.

S-kurven
En s-formet kurve gir symmetri og sensualitet.

Spiraler Spiraler i trapper og lignende gir et sug inn i bildet.

Bruk diagonaler Linjer som deler et bilde i to skaper dynamikk og 
hjelpelinjer for øynene.

Dybde Å gi inntrykk av 3D i et todimensjonalt bilde er vik-
tig. Ved å plassere deg slik at du skaper dybde, kan du 
gi bildet mer spenning.

Innramming Bruk naturlige innramminger, trær, vindu og lignende 
som rammer inn noe annet - feks et menneske.

Beskjæring Kutt bildet slik at det viktige er med - du trenger ikke 
vidvinkel på alt.

Forenkling Å forenkle og ta med noen få elementer kan være ef-
fektfullt.

Rom for bevegelse/blikk En person som ser ut til høyre eller venstre, trenger 
litt rom i bildet den veien han ser. En bil i fart trenger 
må ikke kuttes rett foran panseret.

Farger Bruk farger til å bygge opp spennende bilder.

Bakgrunn Bakgrunnen er sentralt i et bildet. Vann er f.eks en fin 
bakgrunn for portretter. Mer om dette senere.

Speilbilde Noe som speiler seg er nesten alltid en suksess.      

Vinkel Ta bildet nede fra bakken, oppe i høyden eller fra hof-
tehøyde eller et annet sted. Varier og prøv deg frem.    
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Tredeling er en kjent komposisjons-
teknikk fra malerkunsten, og mye 
brukt i fotografiet også. Dersom du 
plasserer en horisont midt i bildet, 
kan bildet virke statisk og flatt, en 
tredeling kan være med å skape dy-
namikk og spenning. 

The Rule of Thirds ble nedskrevet i 
1797 og blir også brukt i filmbran-
sjen - det er bare å se etter neste gang.

Å vite om dette rådet, kan være nyt-
tig. Neste gang du fotograferer noe 

prøv å plassere en horisont i den 
nederste eller øverste tredelen. Om 
du fotograferer en person, prøv å få 
hodet i et av kryssene der linjene mø-
tes. 

Regler er regler, og kan reduseres til 
varsomme råd. Hvert motiv er unikt, 
ditt syn er unikt og kanskje fungerer 
en helt annen komposisjon også. Det 
er greit å vite om denne regelen, slik 
kan du følge den eller bryte den!

Rule of thirds

Tredeling
Del bildet i tre like deler horistontalt og vertikalt - og plassér viktige 
elementer i kryssene.
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Her er en tredeling av bildet brukt for å gi både forgrunn og bakgrunn. 

Her er rutenettet lagt på for å vise hvordan tredeling fungerer. 

Et brudd på regelen - fordi motivet fortjente det. 

Iso 200, 1/4000s, f/2.8, 55mm.

Iso 200. 1/2500s, f/2.8, 200mm

Iso 250, f/3.2, 1/1250s, 200mm
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Jeg har hørt om det gylne snitt siden 
jeg begynte å fotografere og har fått 
en viss følelse med hva det går ut på. 

Det gylne snitt er ikke noe nytt for 
fotografiet, men har vært brukt i 
malerkunsten, arkitektur og andre 
kunstformer i flere tusen år. Nå går 
ikke jeg rundt og tenker bevisst på 
denne komposisjonsregelen – som 
er ganske matematisk, men kan den 
være en nyttig rettesnor for oss fo-
tografer?

Ifølge wikipedia er beskrivelsen 
slik: Det gylne snitt vil si deling av 
en linje eller en flate i to deler slik 
at den minste delen forholder seg til 
den største som denne til hele linjen 
eller flaten.

Jaha?

For å klargjøre dette fortsetter wiki-
pedia:

Uttrykt som φ (phi) tilsvarer dette et 
irrasjonalt tall med verdi

Dobbelt jaha??

Hvordan i himmelens navn kan dette 
hjelpe deg og meg som fotograf? Det 
må vi finne ut av. Jeg har jo ikke med 
meg kalkulator når jeg fotograferer, 
og er ikke særlig interessert i å gjøre 
fotografering til en øvelse i lignin-
ger. Men man finner bruk av dette i 
kunsten siden antikken, og Store nor-
ske leksikon (SNL) skriver at «Slike 
proporsjoner mente man hadde en 
balanse som på en naturlig måte til-
taler menneskets øye og sinn.» Noe 
må det jo ligge her. SNL skriver vi-
dere at:

«Prinsippet går i hovedtrekk ut på at 
hvis man deler et billedutsnitt i 9 like 

Det gylne

snitt
Det gylne snitt er som tredeling, bare mer komplisert. Men er det nyt-
tig å kunne noe om dette?

Dette er for de interes-
serte og viderekom-

mende.
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store deler ved å dele det i 3 både 
horisontalt og vertikalt, er de gylne 
snittene de 4 krysningspunktene for 
delingslinjene. Motivet bør plasse-
res i et av disse.» Og da er vi jo på 
det som jeg i boka mi Tips for knips 
har skrevet om tredeling av bilder. 
Men dette er en forenkling, og å 
plassere noe i nøyaktig det gylne 
snitt er i det virkelig fotografiske li-
vet en umulighet – og for oss glade 
fotografer bør det ikke være målet å 
redusere fotografering til en mate-
matisk øvelse.

«Strengt tatt er det umulig for noe 
i den virkelige verden å finne seg 
nøyaktig i det gylne snitt, fordi det 
er et irrasjonelt nummer, sier pro-
fessor Keith Devlin. Devlin mener 
også at det ikke nødvendigvis er 
sant at det gylne snitt gir bedre este-
tikk. Derimot er vi mennesker pro-
grammert til å se mønstre og søke 
mening i noe. Vi er ikke komforta-
ble med vilkårlige greier som este-
tikk – noe som gjør at vi matema-

tiserer det. Men vi behersker heller 
ikke matematikk godt nok, og kan 
dermed ikke korrigere oss selv godt 
nok. Mener Devlin.

Skal vi bare kaste dette som en 
komposisjonshjelper da? Poenget 
bak står likevel ved lag, setter du 
hovedmotivet ditt midt i bildet, kan 
det oppleves som statisk. Plasserer 
du det i ett av punktene som opp-
står når du deler bildet i tre deler 
både på tvers og på langs oppleves 
det som mer dynamisk. Men hvert 
bilde er ulikt, og ofte spiller hoved-
motivet på lag med andre elementer 
i bildet. Det er likevel en god øvelse 
å ha dette i bakhode og gjerne gå ut 
og praktisere det. Når man har gjort 
komposisjonsøvelser mange nok 
ganger sitter det bedre i automatik-
ken din, og du kan la det være en 
hjelp når du fotograferer. Men det 
viktigste er å fotografere og ikke la 
matematiske formler komme mel-
lom deg og et godt bilde.
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Bruk linjer til å lede blikket inn i bil-
dene. Du kan hjelpe seeren av bildet 
og hjelpe henne gjennom et landskap. 
Ganske tydelig i bildet til høyre, men 
det kan også være mer subtilt. Uten 
hjelpende linjer vil synet flakke hit 
og dit og kanskje ikke finne noe av 
interesse. 

Linjer kan være med og gi dybde 
i bildet, en følelse av at man blir 
dratt inn i motivet. Let etter gjer-
der, stolper, veier, stier, fjell, ho-
risonter og andre ting som kan gi 
ledende linjer.

Ledende linjer starter gjerne nede i 
bildet og fører øyet inn i bildet, mot 
et blikkfang. Linja kan også dele 
bildet i to, og gi en spennende dyna-
mikk på den måten. 

Veier og stier er velkjente linjer i fo-
tografi og i kunst. Disse har også en 
symbolsk betydning, noe som fører 
fram til noe annet, uendelighet og så 
videre.

Linjer finnes også andre steder. Na-
turen og byen er full av slike linjer 
som kan brukes i et bilde. Men da må 
man begynne å lete etter dem, bruke 
øynene, eksperimentere og utvikle 
denne evnen til å se og observere. 

Kanskje du må gå litt til siden for at 
linjene kan bidra med noe i bildet, 
eller du må skifte objektiv for at de 
skal komme til sin rett. Lek med mu-
lighetene er stikkord her.

Ledende linjer
Hjelp seeren inn i bildet ved hjelp av linjer. Det er en vel brukt kom-
posisjonshjelp og kan gjøre et bilde storartet.
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Linjer kan brukes både i landskaps-
foto, portretter og andre bildetyper. 

Se etter 

• gjerder
• bruer
• bygninger
• Smug
• Ganger
• Elver
• Trær og busker
• Solstråler
• Bergformasjoner
• Veier, stier
• Bølger. Lysfenomener som nord-

lys og solstråler.

Det er ikke nok bare å finne linjene. 
Man må også finne noe å bruke dem 
til. Ofte kan jeg se etter slik kompo-

sisjonshjelp når jeg fotograferer ga-
tefoto. Noen ganger kan jeg da bare 
stå og vente på at det kommer noen 
mennesker inn i komposisjonen. 

Linjene kan føre blikket fra ett punkt 
i forgrunnen og til et annet punkt i 
bakgrunnen og slik bygge opp en vi-
suell vei for ditt bilde.

Iso 140, 1/200s, f/3.2, 50mm

Iso 125, 1/1250s, f/4.5, 35mm Sti langs pilegrimsruta i Nord-Spania. Veien leder øyet til vandrere.
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linjer og former

Bildene på neste side viser ulike må-
ter å bruke linjer på. Disse linjene 
kommer ikke av seg selv, man må 
bruke sitt viktigste verktøy når man 
fotograferer; nemlig øynene.

Linjer må man lete etter, bøyer man 
seg ned oppstår andre linjer enn om 
man står oppreist. For eksempel vil 
togskinner blir mer dramatisk om 
man har kameraet helt nede ved skin-
nene. 

Gjentakende linjer og former brukes 
mye i bilder. Å lete etter muligheter i 
byen og ute i naturen gir god trening 
i å se motiver og bruke geometrien 
man omgir seg med. Prøv å sette inn 
mennesker i linjene, enten en venn 

eller en som tilfeldig går forbi. I ga-
tefoto er det en kjent teknikk å finne 
et sted med linjer og vente på at noen 
går forbi, at et øyeblikk dukker opp. 
Det lønner seg å være tålmodig. 

Linjer kan føre og lede blikket til be-
stemte punkter. Linjer kan hjelpe til å 
dele opp bildet i flere interessante de-
ler og det kan gi inntrykk av bevegel-
se, dynamikk og dybde. Linjene kan 
være med å understreke budskapet i 
bildet, enten det er kaos eller orden.

Her er det store muligheter til å utvi-
kle seg som fotograf. 

Mer om

Linjer trenger ikke bare være noe som leder inn i bildet, de kan brukes 
på mange kreative måter. Linjer kan skape andre former som trekan-
ter og paralleller som er med å bygge opp et bilde. 
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Iso 100, 1/400s, f/5, 85mm

Iso 100, 1/3200s, f/2.8, 200mm.
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persienne-looken
Den klassiske 

Persienne-skygger er brukt av klas-
siske fotografer for eksempel på 
lettkledde kvinner til å gi spennende 
synsinntrykk. Men det går fint an å 
bruke dette til andre ting. For eksem-
pel for å skape spennende portretter 
og annen kreativ foto.

Lysmåleren kan lett bli lurt av dette 
motivet og gi for lyst bilde. Bruker 
du automatikk på eksponeringen må 
du følge med hvordan resultatet blir 
og justere med eksponeringskom-
pensasjonsknappen. Eventuelt bruke 
manuelle innstillinger.

Følg med på hvor skyggene lander 
på ansiktet eller kroppen. I alle fall 
ett øye bør ligge utenfor skyggen.

Komposisjonen er også viktig her, så 
se om motivet bør være litt ut til si-
den eller lengre opp eller ned. Trede-
ling eller det gylne snitt kan brukes.

Man kan også bruke en blits på utsi-
den av gardinen for å skape samme 
effekt. Det er jo ikke alltid man har 
tilgang på sol fra rette vinkelen. 

En mye brukt teknikk er å utnytte hjemmets persienner. På solfylte 
dager gir de skygger som kan brukes som linjer i bilder. 
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Iso 800, f/5.0, 1/400s, 38mm

Her er tre bilder der jeg bruker 
skygger fra gardiner til å skape bil-
der med. Eksperimentering med 
lys og skygger kan være en hjelp 
til å se motiver og trene øynene til 
å se muligheter.

Iso 500, f/1.6, 1/800s, 50mm

Iso 500, f/7.1 1/1600s, 36mm
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Når du skal ta bilder av flere enn én 
person, stiller de seg gjerne skulder 
mot skulder. Det blir som et klas-
sebilde hver gang, bare med færre 
personer. Metoden er velbrukt av 
uerfarne journalister og uinspirerte 
fotografer. Prøv å skape dybde med å 
stille en person framfor den andre, en 
i midten og en bakerst. Følelsen av 
det tredimensjonale kommer bedre 
fram, det er dybde i bildet.
 

Det samme gjelder naturbilder, finn 
en forgrunn og bruk den for å gi 
bildet mer dybde. Normalt skal ho-
risonter være rette, er de litt skeive 
ser de ut som vannet renner nedover. 
Men med kraftig skeiv horisont ska-

pes en litt mer dramatisk effekt, det 
kan også være med på å gi bildet en 
bedre komposisjon. Bruk øynene og 
se hva som fungerer. 

På bildet øverst på neste side er båten 
blikkfanget. I lag med de to puller-
tene fremst dannes en trekant i rødt. 
Bakgrunnen er dannet av Tromsø-
brua, Ishavskatedralen og fjellene. 
Her har vi altså forgrunn, en midte 
og en bakgrunn. Ofte kan det holde 
med en forgrunn og en bakgrunn. 
Motivet bestemmer. Mange ganger 
er det en fordel å ha få elementer. 

Når du vil gi bildet

dybde
Mange bilder blir bedre ved å skape inntrykk av dybde. Det kan gjø-
res ved å ha elementer i forgrunn, midten og bakgrunnen.
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Iso 320, 1/400s, f6.3, 23mm

* Like viktig som det du tar med er det du tar bort. 
Som regel er få elementer bra.

* Gå tett på, eller zoom inn.

* Unngå at motivet er midt i bildet
Prøv ulike vinkler, ta detaljbilder og oversiktsbilder.

* Et gjerde eller lignende kan brukes til å føre blik-
ket inn i bildet. Det skaper balanse, spenning og 
dybde.

Greit å vite
* Se hvordan lyset og skyggene faller. Man kan 
skape en effekt av dybde ved å bruke skygger.

* Ved å endre vinkel og ståsted kan bildets karak-
ter endres totalt, bare ved å lete godt finner man et 
bedre utgangspunkt.

* Ved å vri kameraet og ta bilder på høykant får 
man plass til mer i forgrunnen.
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Dette er eksempler på komposisjons-
regler som kan følges eller ikke føl-
ges. Men en komposisjonsregel pas-
ser ikke for alle motiver. Det passer 
heller kanskje ikke for din stil. Men 
bruk dem gjerne for å bli en bedre 
fotograf, og for å bli mer bevisst på 
hvordan du fotograferer og hvordan 
du eventuelt skaper dynamiske og 
spennende bilder.  

Mange gir velmenende råd, og man 
tenker at hvis man bare følger rådene 
blir man en bedre fotograf. Det kan 
være mye å hente fra andre, men det 
er viktig å være kritisk og finne sine 
egne veier.

Bildet øverst på neste side har fine 
linjer som fører blikket ditt innover. 

Men spesielt originalt er det jo ikke. 
Men motivet kan være et godt ut-
gangspunkt for å skape interessante 
bilder. Kanskje kunne jeg brukt brua  
som bakgrunn i et portrett. Eller jeg 
kunne venta på at det kom en båt for 
å ha et lite blikkfang. Å finne kom-
posisjon er i lag med innhold, øye-
blikk, lys og totalitet det som skaper 
et bilde. 

For å bli mer bevisst på hva et bilde 
er, kan man når man ser bilder ikke 
bare spørre seg om det var et fint 
bilde, men om det er et interessant 
bilde. Og hva som gjør det interes-
sant. Å reflektere over dette gjør alle 
til bedre fotografer, og til bedre be-
traktere av egne og andres bilder.

Et godt råd: Ikke hør på 
gode råd
Det er ikke sånn at det må være slik jeg sier. Mange fotografer som gir 
råd sier slik og slik må du gjøre. Men husk følgende: Dette er bare et 
utgangspunkt for egen refleksjon og bevisstgjøring. 
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Iso 100, 1/80s, f/6.3, 60mm

Iso 320, 1/160s, f/4.0, 20mm

Et godt bilde kan bryte alle re-
gler, mens et dårlig bilde kan 
følge alle verdens regler. Noen 
ganger kan velkomponert være 
kjedelig, men det kan også hjel-
pe til å bygge opp et fantastisk 
motiv.
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Å ramme inn motivet er en fin tek-
nikk for å hjelpe øynene til å se mo-
tivet, å avgrense et bilde kan rydde 
opp og stramme inn.

En ramme i forgrunnen av bildet kan 
gi følelsen av dybde, som er viktig i 
mange bilder.

Rammen kan også være med å for-
telle historien og gi motivet kontekst. 

Let etter naturlige rammer rundt 
deg. Et vindu, overhengende trær, en 
buegang, huler og så videre. En arm 

kan ramme inn en person, det samme 
kan en hette eller andre plagg. Ha  
det i bakhodet, det gir en naturlig 
omslutning av motivet. Gå inn og ta 
bilde ut av døra, bruk vinduet som en 
ramme eller finn andre ting. 

På bildet øverst til høyre er trærne 
rammen rundt Hardangerfjorden og 
ferga, som nå er erstattet av bru. På 
bildet under er de to trærne ramme i 
bildet, men også hettegenseren fun-
gerer som en innramming av perso-
nen. 

innramming
Stram opp med en

Du kan selvfølgelig ramme inn bildene og henge på veggen. Men vis-
ste du at også motivet kan rammes inn?
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* Innramming er en komposisjonshjelper der man 
bruker naturlige elementer til å omslutte et motiv. 
Dette gir et strammere uttrykk og hjelper å bygge opp 
et bilde i flere lag.

* Pass på at fokus ligger på hovedmotivet - som re-
gel er det best, slik at innrammingen ikke stjeler opp-
merksomhet.

* Bruk vindu, dører, trær og lignende. Klær, hetter og 
slikt kan være med å ramme inn et ansikt.

* I tillegg til å gi fokus på motivet, kan innramming 
også være med på å rydde vekk rot i bildet.* 

 Greit å vite

Iso 200, 1/200s, f/6.3, 35mm
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Iso 125, 1/500s, f/5.6, 40mm

innramming
Mer om

Å ramme inn motivet er en fin tek-
nikk for å hjelpe øynene til å se 
motivet, å avgrense et bilde kan 
rydde opp og stramme inn.

En ramme i forgrunnen av bildet kan 
gi følelsen av dybde, som er viktig i 
mange bilder.

Rammen kan også være med å for-
telle historien og gi motivet kontekst. 

Let etter naturlige rammer rundt deg. 
Et vindu, overhengende trær, en bue-
gang, huler og så videre. En arm kan 
ramme inn en person, det samme kan 
en hette eller andre plagg. Ha  det i 
bakhodet, det gir en naturlig omslut-
ning av motivet. Gå inn og ta bilde ut 
av døra, bruk vinduet som en ramme 
eller finn andre ting. 

På bildet øverst til høyre er trærne 
rammen rundt Hardangerfjorden og 
ferga, som nå er erstattet av bru. På 
bildet under er de to trærne ramme i 
bildet, men også hettegenseren fun-
gerer som en innramming av perso-
nen. 

Du er med på å gi bildet en dybdefø-
lelse, og du gir bildet en strammere 
innpakning som viser at du ikke bare 
har knipset, men faktisk tenkt gjen-
nom motivet og jobbet med det. Inn-
rammingen kan også være med på 
å gi stemning i bildet, et nøkkelhull 
som ramme kan gi kikkerfølelse, et 
rundt rør kan gi kulehullassosiasjo-
ner og et gjerde kan gi inntrykk av 
fengsel og innestengning.

 126



Iso 100, 1/400s, f/1.4, 85mm

Iso 100, 1/1600s, f/4, 50mm

Iso 320, 1/200s (og 1/50s), f/11, 50mm (montasje med tre bilder)
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beskjæring
Se bildene øverst til høyre hvilket 
ulikt uttrykk det ene får i forhold til 
det andre. I et bilde er det du tar bort 
nesten like viktig som det du tar med.

Du må vurdere nøye hva som skal 
være med i et bilde, hva er det du vil 
fortelle eller vise. Ofte tar man med 
for mye - eller for lite. Ta flere bilder 
og bytt objektiver eller gå lengre fra 
og velg ulike vinkler. Da får du flere 
bilder å velge blant når du går gjen-
nom bildene. 

Har du en rotete bakgrunn, kan det 
å beskjære (i kameraet) hjelpe til å 
få ryddet opp og få et renere bilde. 

Da bestemmer man også hva det skal 
være fokus på. Det at man gjør ak-
tive valg gjør at man blir en bedre 
fotograf.
 
Man kan selvfølgelig beskjære litt 
etter bildet er tatt, men det beste er å 
tenke på hva som blir med når bilde-
ne tas. Her bruker du et verktøy som 
ikke kan kjøpes, øynene. Og området 
bak øynene, altså hjernen.

Kutt ut med

Like viktig som det du tar med i et bilde, er det du tar bort.  
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Iso 250, 1/400s, f5.6, 17mm

Iso 800, 1/8000s, f5.6, 200mm

Iso 200, 1/320s, f/8, 50mm Iso 200, 1/320s, f/8, 23mm
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Å forenkle og ta med noen få 
elementer kan være effektfullt.

Bli minimalismens beste venn, 
og du lager stilrene, fine bilder. 

gjør det enkelt
Gjør det godt, 
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Iso 640, 1/20s, f4, 17mm

Iso 1250, 1/250s, f5.6, 400mm
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Det blir ikke et interessant bilde bare 
at noe er godt komponert, men man 
kan bruke komposisjon til å skape 
balanse i et bilde, til å skape blikk-
fang og til å lede blikket til seeren 
mot bestemte ting.

Jeg bruker øynene til å lete etter 
mønstre som jeg kan bruke. Et ek-
sempel på hvordan jeg tenker kan 
jeg vise i bildet til venstre. Jeg var på 
kjøretur på Kvaløya utenfor Tromsø, 
bare jeg og kameraet mitt en søndags 
ettermiddag. Jeg ser et litt ensomt 
tre som står mot sjøen, litt uvanlig i 
nord. Men jeg stopper ikke da. På re-
tur ser jeg at veien svinger pent ved 
siden av treet og tanken oppstår om 
at dette må kunne være et godt motiv.

Jeg stopper, prøver litt ulike vinkler 
og finner en komposisjon der veien 

svinger seg bortover. Jeg tar et par 
bilder, og tenker at her må jeg få til 
litt ekstra. En liten vri som gjør bildet 
hakket mer mitt, det lille ekstra. Jeg 
tenker at en syklist, en person, bil el-
ler lignende hadde vært bra. 

Det kommer en bil og jeg får noen 
bilder av den, men jeg synes ikke det 
fungerer. Jeg vil gjerne se et men-
neske i naturen her, noe som plasse-
rer det lille mennesket i naturen el-
ler noe slikt. Jeg venter litt, håper at 
det kommer noen. Men vel, jeg er på 
yttersiden av Kvaløya i et svært lite 
bebodd område. Sjansen for at noen 
skal komme er minimal. Det er bare 
en ting å gjøre, det er å trå til selv.

Jeg inkluderer meg selv nesten aldri 
i bildene, ikke av prinsipp, men jeg 
liker nå helst å rette kameraet mot 

Komposisjon i

Komposisjon gir liv 
og orden i et bilde. 

Det  underbygger en 
helhet.

praksis
Som jeg har skrevet tidligere, er komposisjon med å bygge opp et bil-
de. Men linjer og sirkler er som regel ikke et mål i seg selv.
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Iso 100, 1/200s, f/11, 70mm

andre. Men nå satte jeg kameraet på 
et stativ i veikanten, satte på lengste 
lukkertid, som likevel var så kort at 
jeg måtte springe av gårde til svin-
gen. Og så måtte jeg bråstoppe og 
prøve å spasere som normalt. 

Du skjønner. Konklusjonen er at 
du kan bruke deg selv i bildene og 
bygge opp om komposisjon og ut-
trykk for et bilde. Selvportrett har 
like lang tradisjon som kunsten er 
gammel. Mange fotografer har spe-
sialisert seg på selvportretter, og 
stiller ut hele utstillinger med seg 
selv, der er ikke jeg altså. Men om 
du ikke har noe annet å fotografere, 
fotografer deg selv. 

Tilbake til bildet, det er ganske ba-
lansert, det har linjer som fører inn 

i bildet. Det har et lite blikkfang og 
det har dybde. Det har også noe vi 
ikke har snakket om som heter jux-
taposition på engelsk. Det er når to 
ting forholder seg til hverandre - en 
sidestilling. 

I bildet her er det en sidestilling 
mellom personen og treet. Kanskje 
det er litt for viderekommende - 
men prøv å se etter dette i bilder hos 
andre, så vil du oppdage det inni-
mellom. En ting eller person som 
forholder seg til noe annet i bildet.
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Mer om praktisk

komposisjon

Iso 100, 1/200s, f/11, 70mm
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Dette bildet viser kanskje at ikke 
alle komposisjonsregler må følges 
slavisk. Personen er mer midtstilt 
enn man kanskje skulle ønske. 
Men her brukte jeg sløyfa som 
veien lager til å plassere konfir-
manten i og synes det fungerte 
godt som det ble. 

Jeg prøvde ulike vinkler og flytte 
meg litt rundt mens jeg så i søkeren 
hva som fungerte best. Veien kan 
fungere som symbol på veien en ny-
konfirmert skal legge ut på, og med 
personen nesten midt i bildet er det 
et uttrykk for at man er midtpunkt i 
den veien som skal gås. 

Ved å skrive denne boka har jeg 

også blitt mer oppmerksom på kom-
posisjon og synes at det som er en-
kelt ofte fungerer finest. Men alle er 
vi ulike og liker ulike perspektiver 
- målet er å bli mer bevisst hvilke 
muligheter vi har, og la de gro inn i 
bevisstheten slik at de er en naturlig 
del av en fotoseanse.

Noen mener komposisjonsregler 
er tull og at man skal frigjøre seg 
fra disse, mens andre mener at bil-
der som aktivt er komponert ut fra 
motivet gir et mer tilfredsstillende 
resultat. Uansett er det en god hjelp 
til å forstå prosessen å lære reglene 
så kan man bryte de når det er på 
sin plass.

Iso 50, 1/500s, f/2.2, 85mm
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Selv om bilder er statiske, kan de 
skape inntrykk av bevegelse og man 
må ikke sperre av for mye, da føles 
det ofte som et stengsel. 

Mange som tar bilder av personer 
setter personen midt i bildet. Kanskje 
fordi fokusering er lettere eller fordi 
man ikke tenker noe videre over det. 
Å prøve ut andre komposisjoner kan 
gi helt andre resultater. Tredelings-
regelen som jeg skriver om et annet 
sted, kan være til hjelp.

Å gi blikket til personen rom å se 

inn i er ofte lurt, det gir blikket litt 
retning, og man kan følge det litt på 
veien og lure på hva personen ser på. 
Vender personen seg mot venstre, så 
gi litt luft på venstre side av bildet. 
Det gir mer rom for fantasien og ofte 
gir det bedre balanse i bildet.

Går personen mot høyre, gi litt rom 
til høyre. Det føles mer naturlig. Det-
te gjelder også for flygende fugler, 
biler og båter. 

Rom for

bevegelse og blikk
En person som ser ut til høyre eller venstre, trenger litt rom i bildet 
den veien han eller hun ser. En bil i fart må ikke kuttes rett foran pan-
seret, man bør helst se for seg at den fortsette litt framover i bildet.
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Iso 320, 1/800s, f/5.6, 340mm

Iso 200, 1/3200s, f/1.8, 50mm

Iso 6400, 1/800s, f/5.6, 200mm
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Farger er en helt egen vitenskap, 
og noe man kan studere et helt liv. 
Grunnprinsippene gjelder også i fo-
tografi (i alle fall i fargefotografiet).  
Vi har kontrastfarger og komple-
mentære farger som er farger som 
motsetter og komplementerer hver-
andre, farger som utfyller hverandre 
til en helhet. 

I et bilde kan fargene bety alt for 
at det blir et interessant og helhet-
lig bilde, selv om jeg selv mener at 
innholdet står over det meste i et 
fotografi. Fargene skal være med å 
bygge opp en stemning i et bilde. 

Det som gjør farger litt komplisert 
er at man ikke kan kontrollere dem 
på samme måte som lyset ved hjelp 
av blender og lukker. Da må man 
bruke andre hjelpemidler - se etter 
bakgrunner, fotografere ved solopp-
gang eller bruke klær eller effekter 
med farger som preger bildet. 

Se bildet med søyler fra India - her 
er det få farger, med én farge som 
skiller seg skarp ut. Dette blir umid-
delbart blikkfanget i bildet. Rødt er 
forøvrig en flott farge i slike tilfel-
ler. En person med en rød paraply 
i et snølandskap vil framstå som 
sterkt og kontrastrik.  

farger 
Forstå

Å forstå hvordan farger virker inn på bilder er viktig. Stemninger 
skapes gjennom bruk av farger - og bestemmer hvilket uttrykk et 
bilde skal ha.

Iso 350, 1/400s, f/3.5, 13mm 
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Iso 160, 1/1600s, f/3.5, 10.5mm, 

Komplementære farger er to farger 
som når de blandes blir hvit. Rød 
er komplementær med cyan, grønn 
med magenta og blå med gul. Se bil-
det under, der står den blå turbanen 
mot en gul bakgrunn, det er to kom-
plementære farger. I tillegg har vi 
en lys grønnfarge som står fint mot 
den tja, oransjefargede muren, som 
igjen går mot mannens hudfarge. 

Ved å bruke øynene kan vi velge 
vinkler og utsnitt som understreker 
ulike farger. I tillegg kan vi endre 
fargebalanse i kamera og i etter-
behandling der vi kan være med å 

skape den ønskede stemning eller 
følelse. 

Også når det kommer til farger kan 
det være en idé å forenkle og ikke 
skulle ha for mange elementer og 
farger med. Det rydder opp og man 
unngår kaos. Hvis man ønsker å un-
derbygge kaos som en stemning kan 
også mange farger være med å un-
derstreke dette.
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Rød er en varm farge, det gir assosia-
sjoner til sommer, sol og kjærlighet.

I valg av motiv, i hvordan du stiller 
hvitbalansen i kamera og hvordan 
du etterbehandler bildene ligger det 
mange muligheter for å bestemme 
hvilken karakter bildet skal ha.

Fargemetning er et begrep som man 
ofte hører, men hva er det? Har du en 
farge med høy metning, er den klar 
og skarp, mens en farge med mindre 
metning er mer grå og ullen. Mange 
overdriver fargemetning i etterbe-
handlingen, slik at fargene blir used-
vanlig skarpe.

Det er lett å vitenskapeliggjøre far-
ger, og snakke om bølger og brytning 
av lys - det er også en subjektiv del 
av fargelæren. Du kan gi deg selv 
oppgaver en dag som går på farger. 
Denne gangen skal jeg gå ut og foto-
grafere noe som er blått eller er rødt. 

Farger kan hjelpe oss til å under-
bygge historien i bildet, tristhet, 
lettstemthet og så videre. I tillegg 
til emosjoner kan det være med på 
å komponere bildet, å gi en fin bak-
grunn eller linjer. Det kan gi bildet en 
ekstra smell, gi kraft og energi. Det 
kan også være svake farger som i en 
gråværsdag, med en sterk kontrast-
farge som jeg snakket om tidligere.

Vi kan alle bli mer bevisste på hvor-
dan vi bruker farger når vi fotogra-
ferer, og lære oss å se potensialet i 
fargene, velge vinkler og komposi-
sjoner som endrer fargeopplevelsen. 
Tar du bilde av en person og bøyer 
deg litt ned, får du kanskje mer av 
en blå himmel i bildet. Går du ut en 
dag i tåke, ser du at fargene nesten 
forsvinner og blir duse. Tenker du litt 
rundt dette, kan farger bli din styrke 
og ikke bare noe som kom med på 
kjøpet da du tok bildet.       

farger
Mer om

Farger har mange inndelinger, og jeg skal ikke gå i dybden på det 
her.  Men se på bildene til høyre. Det ene er rødorange og varmt, det 
andre er blått og kaldt. Vi sier ofte at blå er en kald farge, det gir as-
sosiasjoner til vinter, snø og blues. Og det enda himmelen er blå på 
varme sommerdager!
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Iso 400, 1/3200s, f/2.8, 85mm

Iso 140, 15 sek, f/8.0, 17mm
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Dersom du så Jul i Blåfjell, husker 
du kanskje himmelen ble blå på et-
termiddagen. Fjellet åpnet seg og 
blånissene kunne komme ut en tur. 
Slik åpner blåtimen også for kreativ 
fotografering. 

I følge professor i solfysikk, Viggo 
Hansteen, oppstår blåtimen når sola 
er under horisonten. Sola gir fra seg 
både rødt og blått lys. Når den har 
kommet langt nok ned, er det imid-
lertid bare det blå lyset som når fram. 
Om vinteren bruker sola ekstra lang 
tid på å gå ned. Da er vinkelen mel-
lom solens bane og horisonten liten. 
Mange steder i Norge varer skumrin-
gen en hel time i desember. 
Gå ut og fotografer i blåtimen. Da-
gens kamera er gode selv når det er 
skumring. Det kan være lurt å bruke 

stativ. Det kan også være flott å ek-
sperimentere med litt blits i blåti-
men. På bildet over har jeg litt lys 
inn fra venstre for å gi litt mer teg-
ning i de to som sitter der.

Bylandskap, landskap og portret-
ter kan være fine i blåtimen. Bruer 
og bygninger med litt lys kan gi fine 
varme kontraster til den kalde tonen 
ellers, men er de for skarpe kan de gi 
for kraftig lys.

For å planlegge når du skal dra ut, 
finnes en nettside der du kan legge 
inn hvor du bor og så kommer det 
opp når det er blåtime. Det beste er 
jo at det også er klarvær. Da blir det 
gjerne kaldt, så kle på deg. Nettsiden 
finner du her:
http://www.bluehoursite.com

Blåtimen
Noe vi har ganske mye av i Norge er blåtimen. Om vinteren har vi 
kanskje en time om morgenen og en time om kvelden der lyset er kjø-
lig blått. 
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Iso 800, 1,3  sek, f/8, 22mm

Iso 500, 1/30sek, f/6.3, 10.5mm

Iso 320, 1/250sek, f/5, 22mm
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Det er ofte at man glemmer bakgrun-
nen som gjør at bildet ikke blir så 
godt som det kunne blitt, og som kan 
forstyrre eller ødelegge inntrykket. 

For å finne en god bakgrunn må man 
ha dette i tankene når man fotografe-
rer. Se etter dette, prøve ulike vinkler, 
gå litt til siden og se om bakgrunnen 
blir bedre. Ofte er en enkel bakgrunn 
som ikke tar for mye oppmerksom-
het best. Mange fotografer fra foto-
grafiets barndom som fotograferte 
på gaten fant gjerne først bakgrun-
nen og miljøet, og så ventet de til 
det kom folk eller det skjedde noe. 
Den metoden kan vi også bruke. Se 
hesten til høyre, hvordan formene på 
ryggen spiller på formene på fjellet.
Portretter ute kan fungere flott om 
bakgrunnen er diffus, da trer perso-
nen klarere fram og man skaper i til-
legg en følelse av dybde. I portrettet 

til høyre er bakgrunnen brukt som en 
del av komposisjonen, samtidig som 
den er lett uskarp. For å få til dette 
er det flere ting som fungerer. At 
avstanden til modellen er lang nok, 
at du går nært. Også bruk av teleob-
jektiv kan hjelpe, og bruk av så stor 
blender som mulig. 

Oppgave: Gå ut og ta bilder av en 
person, et kjæledyr eller noe annet 
og gjør bakgrunnen så uskarp som 
mulig.

 Hva er din

bakgrunn?
Jeg skal fortelle en hemmelighet: bakgrunnen har nesten alt å si! 
Neida, det er ikke en hemmelighet, men man kan fort bli blind på det 
man fotograferer i forgrunnen at man ikke helt husker på bakgrun-
ner. 
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Iso 500, 1/250s, f/2.8, 66mm

Iso 400, 1/320s, f/5.6, 17mm 

145



Fo
rstå fo

to
 (c) Fo

to
leir.no

 | Lars Å
ke A

nd
ersen

Speilbilder

Av en eller annen grunn liker vi 
mennesker symmetri og speilin-
ger er med på å skape symmetri og 
gjentakende mønstre. Refleksjoner 
kalles det, og du finner det i naturen, 
i speil og i glass, i bygninger og så 
videre. Er det litt bevegelse i van-
net, kan det bli fint det også. Noen 
tar bilder bare av refleksjonen i van-
net og speilvender det, det kan bli 
nesten som abstrakt kunst.

På regnfulle dager kan det bli søle-
dammer du kan bruke til å fotogra-
fere speilbilder i. Her må du kanskje 
bøye deg ned og lete etter ulike vin-
kler for å finne et godt motiv. 

I briller og solbriller kan du også 
finne speilbilder - her er det lurt å 
gå veldig tett på. Du kan jo enten 

lage et tøft selvportrett eller få med 
andre folk eller landskap i refleksjo-
nen.

Med polarisasjonsfilter på objek-
tivet kan du kontrollere styrken på 
speilbildet, men det er ikke noe jeg 
har prøvd selv.

Også i såpebobler, i julekulene og i 
et glass med vin kan du finne reflek-
sjoner. Har du makroobjektiv, kan 
du finne det for eksempel i et øye 
eller i en vanndråpe.

Som du skjønner, det er mange mu-
ligheter og her er et sted det er mu-
lig å eksperimentere og skape flotte 
bilder. 

Du verden hvor fine vi er når vi ser oss selv i speilet! Og du verden 
hvor fine ting vi kan skape når vi speiler noe i bildene! 
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Iso 200, 1/200s, f/4.5, 34mm

Iso 320, 1/250s, f/5.6, 50mm
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Det er en myte om mange fotogra-
fer at de bare tar ett bilde, og det til 
rett tidspunkt. For hvert bilde som en 
fotograf viser fram, ligger det ofte 
mange andre bilder, både gode og 
dårlige. 

Når man ser et motiv, er det lurt 
å bevege seg rundt, nesten som en 
bokser. Høyt oppe, langt nede, litt til 
venstre og litt til høyre. Bruk øynene 
og området bak, se etter bakgrunnen, 
følg handlingen, men se om det er 
andre ting som skjer. 

Bildene her er bokstavelig talt fra 

boksing, fra en bokseklubb på Cuba. 
Men teknikken om å bevege seg 
rundt gjelder på alle typer motiv. 

Å fotografere er hardt arbeid, ikke 
bare et øyeblikks knips. Bruk beina 
for å flytte deg rundt, ikke stå bako-
verlent med kun zoomen til hjelp. Se 
om du kan ta andre typer bilder bak 
i lokalet, se etter nærbilder og over-
siktsbilder i tillegg til dem som er 
midt i mellom. 

Til slutt har du gjerne en knock out - 
en vinner!

Jobb som

bokser
Beveglig i beina, armene oppe og klare med kamera. Skjerpa i hodet 
og klar til å slå. Eller rettere sagt fotografere. Jobb som en bokser!
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Iso 400, 1/640s, f/2.8, 48mm 

Iso 400, 1/500, f/3.5, 20mm
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Et portrett tatt ovenfra og ned gjør 
personen mindre kraftfull, mens pe-
ker kameraet lett oppover mot perso-
nen uttrykker det makt og styrke.  

Det å velge andre vinkler kan også 
gjøre at det blir et frisk og nytt per-
spektiv, selv om motivet er velkjent. 
Ved å endre vinkelen kan du også få 
horisontale linjer, en bedre komposi-
sjon, du kan endre bakgrunn og ute-
lukke rot.

Tar du bilder av små barn som leker 
og står oppreist som en voksen, vil 
du ikke være på barnas nivå - du blir 
en fremmed betrakter. Går du ned på 
kne og fotograferer fra barnas per-
spektiv, får du ofte bedre bilder og 
tar barna på alvor.

Ikke vær redd for å klatre i stiger el-
ler legge deg på bakken! Du kan få 
spennende resultat av å utforske vin-
kler og gå det ekstra skrittet. 

Ulike objektiver kan også brukes i 
jakten på den perfekte vinkel. Et vid-
vinkelobjektiv kan gi deg mer inn-
hold og tillate deg å komme tettere 
på. 

En vinkel jeg ikke har prøvd, er un-
dervannsbilder. Er du interessert i 
både natur og dykking, kan du opp-
leve en helt egen verden her. Fisk 
og biologi selvfølgelig, men også de 
mange vrakene av båter er en skat-
tekiste for mange fotografer. Også 
bilder av folk basseng under vanno-
verflata er et fint perspektiv.

Vinkler
Variér med

Vinkelen du tar bildet fra kan i stor grad påvirke resultatet. Normalt 
tas det meste av bilder fra normal øyehøyde, men her er det rom for 
endringer. 
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Iso 500, 1/160s, f/4.5, 27mm

Iso 100, 1/800s, f4.5, 44mm

Iso 320, 1/250s, f/8, 14mm
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Iso 250, 1/320s, f/4.5, 56mm (beskjært)
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Hardt lys, mykt lys, dramatisk 
lys, sidelys, silhuett, vinduslys, 
lysmåler, blits, ekstern blits med 
mer.

There are darknesses in life and there are lights, and you are one of 
the lights, the light of all lights. 

- Bram Stoker, Dracula

3 Lys
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Og kanskje det mest utfordrende å 
forklare. Alle bilder inneholder selv-
følgelig lys - og lyset er mørkere el-
ler lysere. Men det har også andre 
kvaliteter, det er for eksempel enten 
mykt eller hardt. 

Skarpt lys får vi fra direkte sollys, 
det gir mørke skygger og overgan-
gen mellom det som er lyst og skyg-
gen er skarp. Mykt lys får vi når det 
er overskyet, om morgenen før sola 
er helt oppe og om kvelden i skum-
ringa. Ordet fotografi kommer fra 
gresk, og betyr å male med lys. Det 
er lyset som gjør at vi kan se verden 
rundt oss, uten lys blir det heller ikke 
bilder. Og siden dagslys skapes av 

sola, og all kunstig lys også indirekte 
er avhengig av sola, burde vi sende 
en stor takk til denne lysende kula. 
Hadde det ikke vært for den, hadde 
vi ikke fotografert. Eller eksistert, 
for den slags skyld.

Lys deles også opp i naturlig lys og 
kunstig lys. 

Sollyset er skarpt og hardt midt på 
dagen, det gir som sagt harde skyg-
ger. Det gjør også at folk myser med 
øynene, og det gir ikke alltid fine 
ansiktstrekk. Mange som underviser 
i foto sier man ikke bør fotografere 
midt på dagen i sollys, men så ille er 
det ikke. Dagens kamera takler bedre 

Lys

Da sa Gud: 
Det skal bli lys! Og det ble lys. 

Og Gud så at lyset var godt, og Gud 
skilte lyset fra mørket.

Lys og fravær av lys er det viktigste i et fotografi. Er det mykt eller 
hardt, kommer det fra siden eller fra oven? Er det naturlig eller 
kunstig? 
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Månen reflekterer sola. Sola står 
også indirekte for energien som lager 
strøm, og er dermed ansvarlig for alt 
av lys på bildet her. Fravær av sol gir 
skygger. Bildet er tatt uten stativ, men 
på dagens kamera kan man skru opp 
iso mye, uten at det blir fryktelig mye 
støy og korn. Slik var det ikke før i 
tiden.

den sterke kontrasten og gir detaljer 
også i skyggepartiene. Dessuten gir 
spesielt RAW-formatet store mu-
ligheter til å etterbehandle bildene 
slik at du minsker kontrastene og 
letter opp i skyggepartiene. Men det 
kan lønne seg å komme seg opp av 
senga tidlig og fotografere i mor-
genlyset eller i ettermiddagslyset.  

Hardt lys bringer også fram farger 
bedre, så sollyset har absolutt sine 
fordeler også. 

Mykt lyst kan du også finne på sol-
dager - i skyggen. Mange ganger er 
det bedre å ta portrettene i skyggene 
på slike solrike dager, og kanskje 
bruke litt blits eller en reflektor til 
å kaste litt lys inn i ansiktet. Foto-
graferer du i mykt lys, kan du få litt 
mer kontrast ved å ta bildet litt for 
lyst og så mørkne det i Photoshop 
eller et annet program. Dersom bil-
det er litt for mørkt, blir også kon-
trasten lavere. 

Iso 640, 1/250s, f/3.5, 200mm
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Hardt lys har man når sola kaster 
mørke skygger. Da er det store kon-
traster, og lyser er ikke alltid pent. 
En del fotoeksperter sier man bør 
unngå å fotografere da, men jeg er 
ikke av samme mening. Da må man 
spille på lag med det harde lyset og 
utnytte det på sin måte. Dette bildet 
fungerte best i svart-hvitt, det gir en 
grafisk effekt og kanskje det under-
streker et litt hardt arbeid på en bedre 
måte? Lyset er mykere om morgenen 
og kvelden, det er viktig å vite, men 
ikke la kamera ligge ellers! 

Hardt lys

Mykt lys
Mykt lys har vi når lyskilden er stor i 
forhold til det som fotograferes. Når 
vi har skyer på himmelen, sprer ly-
set seg og “hele” himmel blir lyskil-
den. Skyggene har myke kanter,  
og lyset kan virke litt flatt. Det myke 
lyset letter opp rynker og ujevnhe-
ter og kan være bra for portrettfo-
tografering, og kan også gi en egen 
stemning. Farger blir mindre skarpe 
på overskya dager. Bildet til høyre 
er tatt i skyggen, men sola treffer en 
vegg bak fotografen og kaster inn 
littegrann lys, slik at bildet får litt 
«edge» i seg. 

Dramatisk lys
Dramatisk lys kalles gjerne lyset 
som oppstår når et kraftig skylag 
letter og du får åpninger over hori-
sonten og sola kommer frem. Da kan 
du få både mørke, dramatiske skyer 
og et skarpt lys. Det gir interessante 
fotomotiv. Det kan også komme fine 
effekter om sollyset treffer skyene 
fra undersiden.

Iso 200, 1/800s, f/6.3, 35mm

Iso 100, 1/800s, f/1.4, 85mm

Iso 500, 1/1000s, f/3.5, 24mm
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Lyset på regnfulle dager er flatt. 
Men det betyr ikke at det ikke går 
an å ta bilder. Det gir muligheter 
til å lage litt andre bilder. Bor du i 
Bergen er det gode muligheter til å 
lage et prosjekt med folk som bæ-
rer paraply, bilder av dråper, bilder 
gjennom regntunge vindu. Gatefo-
tografering, naturbilder og portret-
ter kan alle tas i regn. Et portrett av 
en person med regnfylt ansikt gir 
en egen stemning.

Sidelys
Lys fra siden er et mantra i fotogra-
feringen - det regnes som et godt 
lys. Det er fordi det skaper skygger 
og inntrykk av dybde. Ofte prøver 
man å imitere dette lyset når man 
bruker blits (altså blits som ikke er 
fast i kameraet, men som kan tas ut 
til siden).

I naturbilder understreker sidelys 
former og strukturer i landskapet. 
Sidelys får man akkurat når sola 
har stått opp og før den går ned på 
kvelden.

I bildet i midten og under ser du at 
man også får en bedre tegning av 
dyret i lyset sent på dagen, som 
gjør at apekatten trer bedre frem fra 
bakgrunnen. Strukturen i elefanten 
kommer godt fram og det er i det 
hele tatt et mer behagelig bilde å se 
på enn dem jeg tok midt på dagen. 
Legg merke til hvordan jeg har 
brukt trærne til å lage en naturlig 
innramming av elefanten.

Det øverste bildet er forøvrig tatt i 
Bergen, de to nederste i Malawi i 
det sørlige Afrika.

 

Regnværslys

Iso 400, 1/200s, f/4.5, 200mm

Iso 100, 1/800s, f/3.2, 140mm

Iso 400, 1/600s, f/2.5, 14mm
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silhuetter 
Motlys kan være noe herk. Det vil si 
at sola eller lyskilden står bak perso-
nen eller tingen du tar bilde av. Det 
er i utgangspunktet en utfordring,  
spesielt hvis du har en person i for-
grunnen du ønsker å se ansiktet på. 
Men du kan bruke det til noe pent 
også; til å skape silhuetter! 

Du kan bruke silhuetter i landskaps-
bilder, til portretter, bilder av bygnin-
ger, statuer, fugler og så videre. 

Silhuetter gir sterke kontraster, slik 
at det du får en sterk grafisk fremstil-
ling - personene eller blomsten blir 
helt svart eller nesten helt svart. 

Gode råd: 
Velg motiv som er kraftfulle, kanskje 

gjenkjennbare og som gir en fin figur. 
Detaljer er ikke viktig, men derimot 
omrisset. Se etter motiver som skiller 
seg kraftig fra bakgrunnen.

Bruk manuelle innstillinger (M) og 
gjør forgrunnen mørk, ta et bilde - ta 
en kikk. Det kan også fungere med 
auto om ikke silhuetten er for stor.

Som regel er det best om forgrunnen/
silhuetten er i fokus. Husk å stille 
deg slik at silhuetten har en klar og 
lys bakgrunn, for eksempel himmel 
på en lys dag.

Silhuetter gir sterke og kraftige bil-
der. Du finner muligheten over alt, 
du må bare begynne å lete.

Mestre motlys med

Motlys kan være en utfordring. Men det kan brukes til noe pent også; 
til å skape silhuetter! 
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Iso 400, 1/400s, f/5.0, 70mm 

Iso 100, 1/250s, f5.6, 35mm

Iso 125, 1/8000s, f/5.0, 85mm
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Kvaliteten på lyset, mer enn kvan-
titeten, er det som er viktig i et fo-
tografi. Mestrer man lyset, er man 
godt på vei til å mestre det viktigste 
i å skape et godt bilde. Lær å se etter 
hvordan lyset faller på et ansikt, prøv 
å endre hvor lyset kommer fra og du 
vil se at for eksempel et ansikt vil 
endre helt karakter. Et vindu gir ofte 
det lyset man vil ha, mykt, men med 
litt retning slik at man får litt skygger 
som gir dybde og dynamikk i bildet. 
I vindusposten hjemme kan du få lys 
verdt tusenvis av kroner i utstyr - og 
det helt gratis.

Som man ser på bildet til høyre plas-
serer man personen med ene siden 
mot vinduet. Siden sola står lengre 
opp på himmelen, faller skyggen 
nedover på den andre siden av ansik-
tet. Ved å vri ansiktet litt mot vinduet 
faller lyset slik at begge øynene får 
litt lys. Vrir personen seg litt fra vin-
duet får man trolig et mer todelt an-
sikt der det ene øyet kommer i skyg-
geområdet. Vinduslys kan gi mange 
ulike effekter etter hvordan man snur 

personen man tar bilder av i forhold 
til vinduet. 

Man må prøve seg litt frem og se 
hvordan lys og skygger endrer seg 
på ansiktet. Har du direkte sollys 
på vinduet endres lysforholdene, da 
kan du prøve med lette gardiner eller 
trekke personen litt inn i rommet.

For å lette skyggene på ene siden kan 
man bruke en reflektor. Ofte har man 
flere vinduer eller lyse vegger som 
også gir lys til skyggesiden. På bildet 
mitt her har jeg ikke gjort noe annet 
enn å bruke det lyset som var.

Mykt lys er ofte fint på de fleste an-
sikt fordi det gir et mykt inntrykk, 
det gjør ujevnheter mindre synlige, 
så rynker og kviser blir mindre frem-
tredende. 

Lyset på modellen her kalles Rem-
brandt-lys, et lys maleren brukte på 
mange av sine portretter. Du kjenner 
det igjen på trekanten med lys under 
det ene øyet. 

Vinduslys
For noen en hemmelighet, for andre helt opplagt. Lys fra et stort vindu 
kan gjøre et portrett nydelig. 
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Iso 250, 1/200s, f1.8, 85mm
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Skal du fotografere som en proff, må 
du tenke som en proff. Og når det 
kommer til lys, så er det alfa omega 
i et bilde. Se og tenk over hvor lyset 
kommer fra, hvordan det treffer det 
du skal fotografere, hvordan skyg-
gene er og hvordan du kan stille deg 
på en annen og bedre måte. Da er du 
kommet langt i prosessen.

Kanskje ser du et nydelig motiv, men 
lyset er for flatt. Tenk over om du 
heller burde komme tilbake et an-
net tidspunkt. Det finnes apper for 
telefoner som viser hvor sola står 
på himmelen til et gitt tidspunkt og 
hvordan skyggene faller. Kanskje en 
blits kan gjøre motivet bedre, eller en 
reflektor. 

Inne i søkeren til kameraet ditt, så 
har du kanskje lagt merke til at det 
er noen symboler, tall og bokstaver. 
Hvis man vil komme et steg videre 

som fotograf, er det nyttig å bli kjent 
med disse og hvordan de brukes og 
endres. Disse viser lukkertider, blen-
deråpning, iso og om bildet blir over-
eksponert eller undereksponert. 

Du finner det samme på displayet på 
utsiden av kameraet også. Når du blir 
flinkere, kan du nemlig se gjennom 
søkeren, og bruke informasjonen der. 
Du kan da endre for eksempel blen-
der uten å ta øynene bort fra kame-
raet. Dette gjør at du blir mye mer 
effektiv enn om du måtte ta kameraet 
ned og se på de ulike knappene og 
på displayet utenpå. Dersom du foto-
graferer noe annet enn helt stillestå-
ende ting, er dette en kjempefordel. 

Det krever øvelse, men fokuserer du 
på en ting av gangen og trener deg 
opp til å kjenne denne funksjonen, 
blir du gradvis bedre. 

Litt om lysmåler 

Lysets kvalitet 

- Eksponering (hvor lyst 
eller mørkt er det)
- Fargetemperatur

- Retning
- Kontrast (vurder høylys 

og skygger)   

Lysmåleren i kameraet er et nyttig instrument, og gir mye god informa-
sjon. Det er nyttig å forstå litt hvordan denne fungerer.
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I manualen til kameraet står det mer 
om hvordan dette er laget for nett-
opp dette kameraet.

På de fleste speilreflekskamera kan 
du også bestemme hvordan lysmå-
lingen skal være. Når du bruker au-
to-funksjoner på kameraet vil dette 
påvirke innstillingene som gjøres. 
På Nikons kamera kan man velge 
Matrix, spot, sentermåling. 

Ved Matrix kalkulerer kameraet ly-
set, kontrasten og lignende på hele 
motivet og gjør sitt beste for å kal-
kulere rett blender og lukker. 

Ved bruk av spot er det lyset rundt 
prikken i midten som avgjør innstil-
lingene kameraet gjør. 

Ved bruk av sentermåling er det 
den sentrale midtdelen som avgjør 
lysmålingen.  Når skal du bruke 
hvilken? Bruk Matrix på jevnt be-
lyste motiver, til hverdags kan den 
godt stå på. Men sett at man tok 
bilder på en scene og det var mye 
svart bakgrunn, og en godt opplyst 
person midt på. Da ville nok Matrix 
forsøke å gjøre det svarte lysere, og 
personen vil bli for lys. Da kan det 
være lurt å bruke spotmåling. 

Til portretter ville jeg brukt senter-
måling. 
Dette er nok et område mange er litt 
likegyldig til, men nå er det  nevnt. Tre symboler i et Nikon-kamera 

for ulike lysmåler-metoder: Ma-
trix, spot og sentermåling.

Med mye motlys ble lysmåleren litt lurt av dette motivet, slik at personen ble for mørk. Det måtte jeg korrigere ved å bruke 
eksponeringskompensasjon (+) og lysne litt i Lightroom. Iso 100, 1/4000s, f1.6, 35mm  
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blits?
Tilgjengelig lys er lyset som er na-
turlig rundt deg, sollys, lys fra lam-
per og lysstoffrør. Det er dette du må 
forholde deg til. Men noen ganger er 
det hendig å tilføre sitt eget lys - altså 
det som kommer fra en blits. Blitsfo-
tografering er en egen verden og vi 
skal bare gå lett inn på det her. Alt fra 
den lille innebygde til store studiob-
litser brukes, og i dag kan man nes-
ten ikke komme bort fra å lære seg 
god lyssetting om man vil overleve 
som fotograf. Bruk av blits kan også 
være med på å gi fotografen et eget 
uttrykk eller varemerke. 

Innebygd blits
Mange speilreflekskamera har en 
innebygd blits, og den kan gjøre job-
ben sin. Det er likevel greit å vite 

hvordan du kan bruke den for å kun-
ne kontrollere den og gi bedre resul-
tat.

Som regel er det en egen knapp for å 
få opp den innebygde blitsen, se il-
lustrasjonen til venstre. I tillegg kan 
man velge ulike innstillinger. På min 
Nikon D800 er det en annen knapp 
under knappen man trykker opp blit-
sen med. Trykker jeg og holder den 
inne, kan jeg snurre på hjulet framme 
ved utløserknappen og enten reduse-
re eller øke blitsen (+ og -). Skrur jeg 
derimot på hjulet på baksiden, så vel-
ger jeg mellom ulike moduser, anti-
røde øyne og «rear». Ofte er det greit 
å slå av auto-iso når man bruker blits.

Er det vits med

Tilgjengelig lys er lyset som er naturlig rundt deg, sollys, lys fra lam-
per og lysstoffrør. Men noen ganger er det hendig å tilføre sitt eget lys 
- altså det som kommer fra en blits.

 164



Blits på-knapp Blits +/– -knapp

Røde øyne kan man få om blitsen 
sitter nært objektivet, for da reflek-
teres de røde blodårene bak i øyet 
og man får fryktinngytende røde 
øyne. For å unngå dette har man la-
get en funksjon som sender et lite 
lys ut rett før bildet tas. Da trekker 
pupillen seg sammen, og faren for 
røde øyne blir straks mindre.

Rear
Rear er engelsk forkorting for noe 
som står for at blitsen utløses på 

slutten av lukkertiden i stedet for på 

begynnelsen. Det har bare praktisk 
betydning når man har litt lengre 
lukkertid. La oss si at du tar bilde 
av en bil i fart med lang lukkertid. 
Dersom blitsen slår ut på begyn-
nelsen, vil den fryse bilen og du vil 
få fartsstripene foran bilen. Dersom 
du bruker «rear» vil blitsen slå ut på 
slutten og bildet vil se mer naturlig 
ut med fartsstripene bak seg.

Anti-røde øyne

Iso 100, 1/640s, f4, 17mm 
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Her er de samme tulipanene tatt fra 
den samme vinkelen og med det 
samme objektivet. Det øverste er tatt 
i naturlig lys i stua, mens det andre 
er tatt med lengre lukkertid og blits. 
Lukkertiden var så lang at jeg kunne 
vri på kameraet underveis. Blitsen 
gjør at man fryser blomstene slik at 
disse blir skarpe, mens det blitsen 
ikke når eller annet lys lager striper 
og mønstre. Du kan vri på kamera, 
panorere det (føre det sidelengs), ta 
det opp og ned eller vri på zoomen 
for å få ulike effekter.

I tillegg til å lyse opp skygger, ser 
man at blitsen også kan forsterke far-
gene og gi et mer crispy utseende.

Den innebygde blitsen er ikke så 
kraftig som de eksterne blitsene. 
Det beste er derfor at det man tren-
ger å belyse ikke er for langt unna. 

Man ser ofte på fotballstadion at det 
blitser langt oppover tribunene. Om 
det er spillerne de prøver å ta bilder 
av, har det nok ikke særlig effekt. En 
innebygd blits rekker bare noen få 
meter.

Den beste bruken av innebygd blits 
er kanskje for å lette opp ansikter og 
lignende i solvær. Når det er sol, kan 
man få kraftige skygger i ansiktet. 
Tar du på blitsen, kan du lette opp 
de mørke partiene. Det er fint med 
litt skygge, og så bruke +--knappen 
(eksponeringskompensasjon) for å 
fylle inn akkurat passe med lys. Ta et 
bilde, og ta en kikk på displayet. På 
engelsk heter dette fill-light. Det kan 
også brukes dersom du har motlys 
og en person blir for mørk i ansik-
tet. Det er altså ikke bare når det er 
mørkt det er tid for å slå på en blits.
 

Mer om blits
Det er ikke bare når det er mørkt det passer med blits. Du kan 
endre stemninga i bildet, være kreativ og lette opp skygger i fullt 
dagslys også.
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Iso 800, 1/25s, f/4.0, 50mm

Iso 125, 0,4 sek, f/7.1, 42mm

Iso 1000, 1/6s, f/5.6, 35mm
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Her er ett bilde til med og uten inne-
bygd blits. Jeg så et motiv med en 
utrangert scooter i vakker Lyngen-
natur og tenkte at det kunne være 
verdt et bilde. 

Det nederste bildet er tatt i naturlig 
lys. Det er en overskya dag litt utpå 
kvelden, og lyset ga ikke noe spen-
ning, men var flatt og kjedelig. Da 
poppa jeg opp blitsen og fikk liv i 
forgrunnen. 

Ser man etter ses et mønster i lyset 
også. Jeg har prøvd noen ganger å 
holde noen spredte fingre omtrent ti 
centimeter foran blitsen, det ga en 
ujevn blits, som jeg føler ble litt tøf-
fere. 

Også fargen på scooteren ble litt mer 
framtredende med blitsen.

Blits eller ikke blits er ikke et vik-
tig spørsmål. Noen liker å bruke kun 
eksisterende lys, andre mulighetene 
blits gir både til kreativitet og til å 
hjelpe et motiv til å fremstå i et bedre 
lys. 

Den innebygde blitsen har sine for-
deler og ulemper. Fordelen er at den 
er alltid med, liten og innebygd. Den 
fungerer fint til å lyse opp ansikter 
og lette opp skygger. Ulempen er at 
den ikke er spesielt kraftig, at lyset 
fra en liten blits gir et skarpere lys og 
at den sitter fast på kameraet og ikke 
kan flyttes rundt. 

Til mer krevende oppgaver er en ek-
stern blits bedre, det kommer mer 
om denne på de neste sidene.

Ta kontroll over blitsen - 

spre lyset!
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Iso 200, 1/125s, f/5.0, 14mm

Iso 200, 1/125s, f/5.0, 14mm
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Ekstern blits

Den gangen var det ikke vanlig med 
trådløse systemer, så en skikkelig 
kabel mellom kameraet og blitsen 
gjorde jobben. 

Men la oss begynne med blits festet 
oppå kamera. Med en slik blits kan 
du styre lyset betraktelig mer enn 
den innebygde. Den er også kraftige-
re og har mange flere innstillingsmu-
ligheter. Retningen på lyset kan en-
dres, slik at det kan gå oppover eller 
til siden. Det vil si at du for eksem-
pel kan reflektere lyset via taket, noe 
som sprer lyset bedre over et større 
rom, og gir et mykere lys. Eller du 
kan vri den til siden og spre lyset 
via en vegg. Mange av de eksterne 
blitsene kan du bruke trådløst via ka-
mera uten å kjøpe noe ekstra utstyr. 

Man kan også kjøpe radiosendere og 
mottakere til blitser, slik at man kan 
sette dem langt borte fra kamera. I 
denne boka skal vi konsentrere oss 
om de mest elementære ting, så kan 
du bygge videre på dette et helt liv 
og lære og eksperimentere med lys-
setting.

Moderne kamera har blitser som bru-
ker TTL (Through The Lens), som 
betyr at blitsen sender ut et forblink 
som kameraets sensorer oppfat-
ter. Da beregnes det naturlige lyset 
sammen med blitslyset, og kameraet 
stiller inn etter det lyset som det tror 
blir best. Det fungerer fint i mange 
situasjoner. Dette forblinket går så 
raskt at du ikke oppfatter det. 

Da jeg begynte å jobbe som frilanser på 90-tallet, var jeg jo veldig 
nysgjerrig på hva de proffe fotografene brukte av utstyr. Jeg skjønte 
ganske raskt at det å beherske blitsen og det å få blitsen vekk fra ka-
mera var bra. 
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Iso 800, 1/80s, f/5.0, 50mm

Ekstern blits kan gi skygge på ene siden av ansiktet, og dermed gir litt retning og substans. Blitsen er med på 
å separere personen fra bakgrunnen og dermed et tydeligere budskap.

En blits som dette kan festes på kamera, men kan også tas av og bru-
kes fra andre vinkler. Den er kraftigere enn den innebygde og har flere 
justeringsmuligheter.
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Blits-vinkel

Hvor lyset kommer fra har mye å si. 
En ekstern blits som står i blitsskoen 
på kameraet kan du bruke rett fram 
- som i det øverste bildet. Det blir 
lys, og blitsen er bedre enn den inne-
bygde fordi den er større og er høy-
ere opp. Det er også lettere å unngå 
røde øyne. Men det kan fortsatt være 
litt for direkte. Et slikt lys gir ofte litt 
harde skygger og hudens ujevnheter 
vises bedre.

Det midterste bildet har lys reflektert 
via taket. Det vil si at du vender blit-
sen slik at den går rett opp. Da spres 
lyset utover, og blir mykere. Det ser 
man på skyggene. Bakgrunnen får 

også mer lys siden det spres utover.

Det nederste bildet er blitsen vendt 
mot høyre mot en lys vegg tre meter 
bort. Da får man lys nesten som om 
det var fra et vindu, mykt, men med 
retning. 

Er du ute er det litt vanskeligere å 
spre lyset på denne måten, også hvis 
det er veldig høyt opp til taket. 

Alle bilder tatt på automatikk. Iso 
400, 1/60s, f/4.5, 50mm

En blits som den på forrige side kan sende lyset rett fram, men det er 
ikke alltid dette blir pent. Da kan den vippes opp eller til siden slik at 
lyset kan spres via tak og vegger.
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Noen prinsipper når det gjel-
der blits og fotografering.
Endring av lukkertid, endrer 
ikke blitslyset, bare det andre 
lyset som er tilstede. 
Endring av blender endre 
både blitslyset og tilstedevæ-
rende lys, en større blender 
gir mer blitslys og tilstedevæ-
rende lys. Det samme gjelder 
om du skrur opp iso.
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Løs blits
Den innebygde blitsen er altså ne-
derst på blits-skalaen. Så kommer 
ekstern blits koblet til kameraet. Men 
skal du virkelig styre lyset, er det løs 
blits som gjelder. Det vil si at du kan 
sette eller holde blitsen der du vil, og 
utløse den når du tar bildet. Mange 
kamera har et fjernstyrt system, som 
gjør at du alt du trenger er å kjøpe til-
hørende blits. Du må se i bruksanvis-
ningen din. Det ene Nikon-kameraet 
mitt har denne muligheter, Nikon 
kaller dette CLS (Creative Lighting 
System). Både Canon og andre pro-
dusenter har noe tilsvarende.

Man kan også kjøpe radiosendere 
som kobles i blitsskoen på kameraet, 
og en radiomottaker som festes på 
blitsen. På noen systemer kan du da 
ha blitsen over 100 meter fra kamera.

Jeg skal ikke gå grundig inn på dette, 
det finnes mye informasjon på nettet 
om å bruke løse blitser - på engelsk 
off camera lighting. På nettsteder 

som strobist.com og hos kamerapro-
susentene kan du hente mye infor-
masjon. 

Kobler du til en softboks i tillegg på 
den eksterne blitsen, myker du opp 
lyset og gjør det velegnet til portret-
ter. Det finnes små og store soft-
bokser, paraplyer, reflektorer og så 
videre som man bruker til å forme 
lyset som man vil. På ebay kan man 
finne billige blitser, radiosendere og 
softbokser, og det kan være et sted å 
starte om man vil prøve dette. Men 
søk informasjon på nettforum for å 
få mer info. 

På de fleste blitser kan man velge 
mellom autofunksjoner (feks TTL) 
og manuelle instillinger. 

Ved TTL måler blitsen lyset gjennom 
objektivet, og ser hvilken blender, 
iso og lukker du bruker, og beregner 
hvor mye blitslys du trenger. Du kan 
korrigere ved å bruke +--knappene.

Det er viktig å kjenne blitsen 
og vite når den gjør bildet 

bedre. 
Typisk er i motlys, når det er 
mørkt, for å lette skygger - og 

for kreativ bruk.

Skal du virkelig styre lyset, er det løs blits som gjelder. Det vil si at du 
kan sette eller holde blitsen der du vil, og utløse den ved hjelp av et 
trådløst system.
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Iso 320, 1/125s, f/4.0, 85mm

Iso 100, 1/2500s, f/2.8, 28mm

En stor fordel med en løs blits er at motivet og blitsen kan stå langt fra kameraet. Her har jeg brukt radiosender 
fra Pocket Wizzard til å utløse de to blitsene.

Selv i sollys kan en ekstern blits komme til nytte. Her ville jeg ha bak-
grunnen ganske mørk, og da ville ansiktet blitt for mørkt, det løses ved å 
bruke en blits.
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Iso 6400, 1/100s, f/1.4, 35mm (beskjært)
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Det lille ekstra, kreative lukker-
tider, lystegning, nordlysfoto, 
gatefoto, portretter, landskap, 
konsertfoto - hva skal jeg foto-
grafere? 

Vi må stadig hoppe fra klipper og utvikle våre 
vinger på vei ned.

- Kurt Vonnegut

4 Kreativitet
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Jeg var på søndagstur utenfor Trom-
sø med min samboer og vi gikk 
slik at Lyngsalpan kom i synsfeltet. 
Sammen med litt struktur på himme-
len var det litt spennende å fotogra-
fere. 

Det lå en båt fortøyd, og jeg la den 
inn i forgrunnen. Det så bra ut. Men 
plutselig kommer en mann stigende 
ut og går ut til båten. Da har jeg det 
lille ekstra som gjør bildet hakket 
bedre. 

Jeg liker å ha mennesker i bildene 
mine. Ser man på komposisjonen er 

det helt greit, himmelen og fjellene 
er en tredjedel, resten er mye hav. In-
tet er så rommelig som havet, skriver 
Alexander Kielland. En annen forfat-
ter som gir assosiasjoner til bildet er 
Ernest Hemingway som skrev Den 
gamle mannen og havet. Passer godt 
her.

Det at jeg fikk med mannen i bildet 
gir også et blikkfang, noe øynene 
kan stoppe opp ved. De fleste bilder 
har godt av å ha et sentralt element 
som skiller seg ut og gir bildet et fo-
kus.

Det lille ekstra
Å tilføre et bilde noe mer enn først tenkt, kan løfte det opp til 
et høyere nivå. Det kan være et øyeblikk, en person, streif av 
sollys eller helt andre ting.
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Iso 125, 1/500s, f/8, 27mm

Iso 200, 1/180s, f/8, 125mm
På Cuba er det mange gamle biler, men også et aktivt gateliv der plutse-
lige øyeblikk kan oppstå. Vær på vakt når du er ute med kamera.
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Lange lukkertider gir normalt 
uskarphet - til vanlig vil derfor dette 
kanskje ikke være ønsket. Man øn-
sker å fryse bevegelser, ha klare bil-
der der folk er skarpe og det er in-
gen uskarphet fordi du ikke klarer å 
holde kameraet stødig. 

Men lang lukkertid kan være din 
venn også, og mange bruker dette 
kreativt i sin fotografering.

Se bildet av kvinnen på Cuba som 
ligger på senga si, det er uskarpt - tro-
lig ved et uhell - men det gir en egen 
følelse likevel. Det uskarpe forster-
ker kanskje uttrykket av utslåtthet og 
gir et mer kunstnerisk framtoning. 

Bildet fant jeg ved en tilfeldighet 
i arkivet, det hadde bare ligget der 
ubrukt. Men jeg ser at det kanskje 
kan brukes til noe. Ofte tenker man 
at bildene man har tatt den siste tiden 
er de beste, men det kan være lurt å 
gå gjennom gamle bilder, her kan det 
ligge skatter gjemt! 

Kanskje du kan tenke over et bestemt 
tema og så leite i arkivet, uskarpe 
bilder, bilder med en bestemt farge, 
bilder av folk som leser og så videre. 

lukkertider
Kreative

Lang lukkertid kan være en hjelp i kreativ fotografering. Stødige hen-
der eller et stativ er nødvendig, men dette åpner opp for nye typer bil-
der.
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Bildet av den eldre kvinnen er skarp 
i bakgrunnen, mens kvinnen er slø-
rete. I tillegg til å gi en ønska effekt 
visuelt oppnår man også at kvinnen 
blir mindre identifiserbar. Da slipper 
man litt mas om personvern og slikt 
ved publisering av bildet. Symbolik-
ken i bildet kan også være verdt å 
tenke over.

Bildet er tatt med veldig kort lukker-
tid, men ikke så kort at jeg trengte 
stativ. Ved å holde kameraet stødig 
og støtte seg mot en vegg gikk det 
likevel fint med en lukkertid på 1/10 
sekund.

Iso 100, 1/10s, f/7.1, 35mm

Cuba 2007 Bildet er tatt med kameraet håndholdt.

Iso 100, 1/10s, f/7.1, 35mm
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Man trenger å være i et svært mørkt 
lokale, eller ute når det er kveld og 
mørkt. Lukkertiden er 10 sekunder 
og på den tiden bruker jeg en lom-
melykt og fører den rundt og skis-
serer opp det jeg vil tegne. Fotografi 
betyr jo å tegne med lys, og her gjør 
man det bokstavelig. Det er også en 
fin aktivitet for å samarbeide og lage 
bilder i lag med andre. 

Her er det viktig at kameraet står på 
stativ. Jeg har brukt en blits på slut-
ten av lukkertiden, det er den som 
lyser opp ansiktet. Lystegning, el-
ler light painting på engelsk, er det 
mange som har utviklet, med mange 
farger og store formasjoner. Søk etter 
det på nettet, det finnes en egen ver-
den, min variant er ganske beskjeden 
i så måte. Men det er artig å prøve, 

lysmaling gir rom for kreativitet.
Det er jo det fotografi handler om 
- når teknikken sitter, er det tid for 
å leke! I dag er det lett å lære seg å 
mestre et kamera, så bruk tiden til å 
lære deg å mestre fantasien!

Å tegne med lys
Til bildet til høyre har jeg brukt lang lukkertid og kombinert det med 
en lommelykt. Det kan utløse kreativiteten, og er morsomt også for de 
som blir fotografert. 
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Iso 400, 10 sek, f/3.5, 16mm

* Lightpainting er en egen gren i fotografiet. Du finner 
mye info om dette hvis du søker på det engelske ordet.

* Bruk stativ og lang lukkertid. Prøv deg frem.

* Å gjøre dette i naturen når det begynner å bli mørkt 
kan gi spennende effekter. Blåtimen og nordlys kan 
for eksempel kombineres med lysmaling.

* Bruk manuelle innstillinger når du eksponerer.

* Det kan være lurt å bruke fjernkontroll eller kabel 
når du skal ta bildet, for da rister du ikke i kameraet 
når bildet tas. Om du ikke har dette kan du bruke 
selvutløser-funksjonen.

* Det finnes mange ulike lyskilder du kan bruke, 
som lommelykt, lightstick, lyspære, stjerneskudd og 
så videre. 

* Lav iso gir mindre støy i bildene.

Nyttig å vite..
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Intet er så rommelig som havet, skrev 
Alexander Kielland. Det er også et 
yndet fotomotiv. En norsk fotojour-
nalist sa også at havet var den beste 
bakgrunnen (for portretter). 

Her skal jeg avsløre en teknikk man-
ge bruker for å lage bilder som folk 
synes er flotte. Det er riktignok blitt 
en klisjé, og kjøper du masseprodu-
serte bilder på Bohus kan du godt 
komme over bilder med denne tek-
nikken. Uansett, skal du bryte med 
teknikken og skape noe nytt, må du 
først lære deg det grunnleggende. Så 
blander du inn din egen kreativitet - 
og så har du noe nytt og spennende!

Uansett, du bruker stativ og lang luk-

kertid slik at bølgene jevnes ut og ser 
ut som flytende melk. Du må bare 
prøve deg fram med lukkertid, men 
bildene her har rundt 20 sekunder 
lukkertid, og blender på f/5,6. Iso er 
100. 

Selv med den laveste iso og den min-
ste blender, kan bildet bli for lyst. Da 
må du bruke et nøytralt filter - et ND-
filter. Dette skrur du på objektivet, og 
det gjør at det slippes mindre lys inn, 
slik at du kan bruke de lange lukker-
tidene.

Ser du forresten meg på ett av bil-
dene?

lukkertider
De lange

Med stativ og lang lukkertid kan du lage smakfulle landskapsbilder, 
der havet blir slørete og utydelig.
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Iso 100, 25 sek, f/14, 60mm

Iso 100, 20 sek, f/14, 24mm

Iso 560, 30 sek, f/5.0, 17mm
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Du kommer som regel lengst med 
systemkamera, stativ og et vidvin-
kelobjektiv. Stativ er nødvendig for-
di du trenger lang lukkertid og da er 
det vanskelig å holde kameraet stø-
dig i egne hender.

1) Bruk M - manuell modus, og velg 
en lukkertid på 5-40 sekunder. 

2) Iso rundt 400, på moderne kamera 
kan du ha høyere iso og likevel ikke 
få for mye støy på bildet. Høyere iso 
kan gi kortere lukkertid, som kan 
være bra for å fange nordlys som 
ikke er så slørete.

3) Fotografer gjerne i RAW-format, 
det gir best mulighet i etterbehand-
linga. 

4) Fokuser enten på noe i forgrunnen 
du vil ha skarpt, eller på nordlyset 
- noe som er vanskelig med autofo-
kus. Bruk manuell fokus og innstill 
på uendelig - tegnet ∞ er på mange 
objektiver.

5) Inkluder natur som fjell, trær og 
lignende for å gi dimensjoner, gjerne 
også mennesker.

6) Ha tålmodighet og følg med på 
nordlysvarsel og værmelding, og hør 
med de erfarne nordlysfotografene. 

7) Du trenger ikke poste alle nordlys-
bildene dine på Facebook! 

nordlysfoto
6 eller 7 tips for

Det er samme grunnteknikk når det kommer til å fotografere nordly-
set - lang lukkertid og stativ. 
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Iso 3200, 10 sek, f/5, 24mm (brukte høy iso fordi jeg ikke hadde stødig stativ)

Iso 2000, 15 sek, f/10, 16mm 
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Fra teknikk

Ja, man kan jo i grunnen det. Foto-
grafering som teknikk er ikke van-
skelig, det er den mest demokratiske 
og tilgjengelige uttrykksformen som 
finnes. Men man må ta denne kunn-
skapen og omsette den i kreativitet. 

Et bilde kan være perfekt på alle 
måter med linjer, dybde og lys, men 
det gjør det ikke nødvendigvis til et 
spennende bilde. Man bruker kom-
posisjonsregler for å lære å fotogra-
fere og vise hvordan man kan bygge 
opp et bilde, og det skal man øve på. 
Men så skal det gradvis bare ligge 
der i bakhodet og hjelpe deg når du 
fokuserer på å ta nye og interessante 
bilder. Selv synes jeg ikke det er så 
viktig å beskrive et bilde som fint. 
«Det var et fint bilde», hører man. 

Kan man heller spørre seg om det 
var et interessant bilde, har man gått 
et skritt videre, for da må man tenke 
over hva i bildet gjør dette til et godt 
bilde.

Men det er nå mine tanker; et bilde 
av en rød himmel kan være et fint 
bilde. Men er det særlig spennende 
og interessant? Kanskje du kan job-
be med den røde himmelen, se om 
du kan dra på flyplassen og ta bilder 
av fly med den dramatiske himme-
len som bakgrunn, eller du kan ta 
et portrett med dette lyset som bak-
grunn. Det å jobbe med motivet for 
å bruke det til noe spennende, kan 
være en god øvelse. 
I dag tas millioner av bilder hver 
dag, da må man prøve å gjøre det 

lille ekstra for å nå gjennom, gå den 
ekstra mila. Selvfølgelig ikke hver 
gang, noen bilder er ment som knips 
og enkel dokumentasjon, men noen 
ganger handler det om å gi litt ek-
stra. Dette med å skape interessante 
bilder sliter også jeg med etter man-
ge år, og mange av bildene jeg tar er 
rett og slett middelmådige. 

Men selv en blind høne kan finne 
gullkorn, og har man utholdenhet, 
tar mange bilder og jobber med sa-
ken, så blir man bedre til å se hva 
som kan fungere, og innimellom 
dukker det opp noe bra.

Gary Player var golfspiller og skal 
ha sagt at «jo mer jeg trener, jo mer 
flaks har jeg». Det er noe i det!

til kreativitet
Når man har lært alt det tekniske, om hvordan kameraet fungerer, 
hvordan man komponerer og bruker linjer - kan man da fotogra-
fere? 
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Hva er kreativitet? Kreativitet er 
ikke nødvendigvis å være utage-
rende kunstnerisk og kaste rundt på 
alt det kjente og kaste bøtter med 
fargemaling på veggene og stå på 
hodet mens man balanserer en hest 
på foten. Det er selvfølgelig herlig 
med kreativ galskap, men det lig-
ger mer i uttrykket.

Kreativitet er å utfordre seg selv slik 
at man setter i live noen nye ideer, 
å ta noe kjent og bygge videre på 
det. Den gode nyheten er at kreati-
vitet kan læres, utvikles og blomstre 
gjennom et langt liv - noen er født 
mer kreative, andre kan bli det!

Tenker man på fotografiet, er det 
gode muligheter for kreativ utvik-
ling. Ta tak i det du har lært og ta 
det et steg videre, prøv å lage en 
samling med bilder med et bestemt 
tema. Jobb med en serie med por-
tretter med samme tema, gå ut og 
lag dokumentarfoto fra den nye 
ungdomsklubben, eller følg beste-
mor en hel dag. Kreativitet trenger 

ikke være oppfinnelsen av kruttet på 
nytt, men at du får lunta til å brenne. 
Alle har vi det i oss. Selv har jeg 
kanskje vært mer en håndverker 
enn kunstner, men noen ganger fø-
ler jeg for å utfordre meg selv. Det 
skjer ofte utenom arbeidstid, ofte 
med prosjekter som ikke lønner seg. 
Men det gjør den grå hverdagen litt 
mer fargerik. Det er tilfredsstillende 
å jobbe med egne ideer og få til noe 
over litt tid. Man kan også jobbe 
kreativt i lag, det er bare fint.

Hver dag ser jeg utrolig flotte, inter-
essante fotografier - tatt av folk ver-
den over. Noen er profesjonelle, an-
dre er amatører - kreativitet er ikke 
begrenset til en yrkesgruppe. Disse 
nydelige bildene kan være demoti-
verende, men de kan også brukes til 
inspirasjon. Ser du nydelige bilder, 
er det ikke noe i veien for at du prø-
ver å gjenskape dette. Men da kan 
man også tenke hvordan man kan 
gjøre en vri på bildene, skape et litt 
annerledes uttrykk.

Hvordan bli en

Du er et talent
- hele livet

(Per-Mathias Høgmo)

kreativ fotograf
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Iso 100, 0,6 sek, f/16, 35mm

- Det er lov å prøve
- Det er lov å feile

- Ikke bry deg om negative kommentarer.
- Det er alltid noen som elsker, og     alltid noen 
som hater den samme tingen.

- Ikke bare tenk ideene, gjør dem også (i alle fall 
noen)
- Ikke tenk at du skal gjøre det bedre, tenk at du 
skal gjøre det annerledes.

- Finn gjerne inspirasjon til ideer hos andre, men 
gjør ideen til noe unikt.
- Vær kreativ ofte, øvelse gjør oss bedre.

 - Kjøp fotobøker og kunstbøker, se og bli inspi-
rert.

- Finn fotografer du liker godt og følg deres 
blogger og fotosider.

- Du kan ikke bli best på alt, det kan være lurt å 
bruke energien på noen områder du vil bli bedre 
på.

- Bli med på Flickr og del bilder, få tilbakemel-
dinger og finn andre med samme interesser.

- Du er et talent hele livet! 

Råd for kreativitet
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Hva skal jeg ta

Oppramsingen på neste side var det 
jeg kom på i farta, det er mange un-
dergruppe av hver kategori og flere 
av kategoriene kan gli over i hver-
andre. For eksempel kan studiofoto 
være kunstfoto, makrofoto eller bryl-
lupsfoto.

Når man begynner å ta bilder, er det 
mange som sliter med å finne ting å 
ta bilder av. Man rusler litt rundt og 
knipser litt her og litt der.
Da kan det være lurt å gi seg selv 
oppgaver å jobbe med. Helt konkrete 
ting som gjør at du utvikler deg som 
fotograf. Til å begynne med bør det 
være teknisk basert, slik at du lærer 
kameraet å kjenne.

Det kan være at du går ut og skal ta 
bilder som gir uskarp bakgrunn, at 
du varierer blenderen og ser hvordan 
bildet endrer seg. Da hjelper det å ha 
noe nært kamera og en bakgrunn el-
ler noe et stykke bak.
En annen oppgave kan være å stille 
seg ved veien og prøve ulike lukker-
tider på biler som kjører forbi. Hvis 
du har litt lengre lukkertid, og følger 

bilen - panorerer i samme fart - så 
kan du få bilen skarp, mens bakgrun-
nen får uskarpe fartsstriper. 
En mulighet er å ta bilder av folk i 
gatene. Det er en vanskelig oppgave 
å gå rundt å ta bilder av fremmede, 
men det er en god øvelse. Det er lurt 
å velge travle dager når det er mye 
folk ute, da legger ikke folk så godt 
merke til deg. 

Les sidene om komposisjon, og gå ut 
og let etter linjer, mønstre og trede-
linger. Da kan du også legge til lyset, 
er det mykt eller hardt, og hvordan 
kan du utnytte det - kan du få til sil-
huetter eller portretter med sidelys.

Å fotografere folk er en prøvelse, 
selv bruker jeg min familie til utprø-
ving og testing, men også til å fange 
hverdagslige situasjoner, ferier og 
fest. Kast deg ut i det, og ikke la tek-
nikken hindre deg - sett på automa-
tikk og fang emosjoner og øyeblikk. 
Teknikk skal ikke hindre deg i fotog-
lede, den kommer gradvis når du tar 
bilder!

bilder av?
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Iso 400, 1/80s, f/5.6, 10.5mm

- Fashionfoto
- bryllupsbilder

- stilleben
- kunstfoto

- Sportsfoto
- Dyrefotografering

- Naturfoto
- Pressefoto 

- Blomsterfoto
- Reisefoto

- Krigsfoto
- Undervannsfoto

- Flyfoto
- Boligfoto

- Makrofoto
- Astrofoto

- Portrettfoto
- Glamourfoto

- Studiofoto
- Gatefoto

- Konsertfoto

Ulike fotomuligheter
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Gatefoto eller på engelsk street 
photography er en sjanger som 
har eksistert og utviklet seg siden 
starten av fotografiets historie. 
Det praktiserer av amatører og 
profesjonelle verden over og er en 
lett tilgjengelig måte å ta bilder 
på.

Selv om det har navnet gate i seg, 
trenger ikke gatefoto å være tatt bok-
stavelig talt på gata. Utgangspunk-
tet er at man tar bilder av tilfel-
dige mennesker på offentlig sted. 
Det kan være i parken, på stranda, 
på gata, på en arena, konsert eller 
andre steder hvor allmennheten går.

Det er en utfordring å ta bilder, men 
det er veldig utviklende. Til å begyn-
ne med er det best å gå i områder der 

man minst legges merke til, det kan 
være i en travel handlegate på lør-
dager, utenfor kjente turiststeder og 
slikt. Der går det andre med kamera, 
og at noen tar bilder legges ikke så 
mye merke til. Forsøk å fange øy-
eblikk, hverdagslige situasjoner. 
Kanskje skal det være karneval eller 
noe i byen din, det kan være en fin 
anledning. Også 17. mai og andre 
slike dager kan være bra, men det 
kan også være en vanlig hverdag.

De gode fotografene finner gjerne 
geometriske figurer som dannes av 
bymiljøet, og får mennesker godt 
komponert i bildet. Trikset er å finne 
et område eller en bakgrunn som er 
bra, og så vente på at det kommer 
en person eller flere. Man kan også 
se etter ansiktsuttrykk, møter mel-

lom mennesker, små hendelser som 
foregår. 
Det krever mye gåing, venting og 
tålmodighet. Kanskje er ikke bilde-
ne så gode til å begynne med. Men 
man lærer mens man går, bruker 
blikket og trener opp evnen til å se 
og observere. Se etter trapper eller 
forhøyninger du kan stå på og fo-
tografere ned på gaten, da vises du 
ikke så godt - hvis du ikke er klar for 
å være synlig. 

Mange gatefotografer legger flid i 
å være usynlige, være raske og bli 
borte når bildet er tatt, mens andre 
er mer rett opp i ansiktene til folk og 
nesten kommer inn i intimsonen til 
folk. Atter andre er mer opptatt av 
linjer og symmetri, og bruker folk 
som mindre brikker.

Gate- foto
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Gate- foto
Tips til gatefoto

1) Ha gode sko. Gatefoto kan man 
ta på vei gjennom byen til stamka-
feen, men da skal man ha godt med 
flaks. Gi deg litt tid og vandre rundt. 
Det er jo en fin måte å være ute på 
uansett.

2) Vær diskret. Gli inn i folkemeng-
den, observer og fotografer når øy-
eblikkene oppstår.

3) Se etter øyeblikk - det avgjørende 
øyeblikk blir det ofte kalt. Det vil si 
at du fanger situasjoner når de opp-
står eller rett før, slik at du ser at noe 
er i ferd med å skje.

4) Du kommer langt med et smil, 
blir noen sinte og kommer bort - noe 

som svært sjeldent skjer - så forklar 
at du driver med kunstformen ga-
tefoto og at du liker å fange livet i 
gata.

5) Ikke ta bilder av kompromitteren-
de situasjoner, det er ikke det nega-
tive vi er ute etter.

6) Se etter arkitektur og mønstre du 
kan bruke til å komponere et godt 
bilde, og vent til det kommer folk 
som gir det lille ekstra.

7) Det er lov å ta bilder i det offent-
lige rom, men respekter også folks 
rett til privatliv.

8) Prøv ulike vinkler, bøy deg ned 
eller ta bilder ned fra en trapp.
9) Til gatefoto kan man bruke det 
kameraet man har. Et godt kompakt-

kamera kan være diskret og fint å 
ta bilder med. Men også et speilre-
flekskamera går fint.

10) Jeg bruker autofunksjoner på 
dette. Auto-iso, blenderprioritert A 
(Canon Av) og en blender på 5.6 
er fint, da er sjansen for at bildet er 
skarpt større. Jeg har en innstilling 
i kameraet som gjør at jeg velger 
blender, og så velger kameraet luk-
kertiden 1/200s, dersom det trengs 
mer lys skrur den opp isoen. 

11) Se over og del de beste bildene. 
Har du et godt øyeblikk, en fin kom-
posisjon, dybde og bakgrunn er mye 
gjort. 

12) Mange bruker svart-hvitt på ga-
tebilder. Det gir fokus på innhold, 
og gir et klassisk preg.
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Lag en fotohistorie

Hva med å følge bestemor en dag 
som pensjonist eller bli med bestefar 
ut på fiske. Ta bilder som forteller 
en historie! Det mange bommer på, 
er at de legger ut mange bilder som 
en bildeserie, der bildene er mer el-
ler mindre like. Prøv å begrense bil-
dene til noen få, under 10 - der hvert 
bilde viser ulike deler. Hva de ulike 
bildene er, er avhengig av historien, 
men det er fint å få bilder av selve 
aktiviteten, men få også med andre 
ting, som forberedelser, ansiktsut-
trykk, detaljer og så videre. 

Tips foto-
historier
1) Finn et emne.

2) Gjør forarbeid. Snakk med per-
sonene, søk informasjon om emnet 
og lær noe om det du skal ta bilder 
av. Også opplagte ting som å lade 
batteriene og ta med minnekort/film 
hører med.

3) Fotografer aktivt, finn ulike vin-
kler, ha ørene med og oppfatt hva 
som kan være interessant. Det du 
tenkte på forhånd, kan endre seg 

underveis, men prøv å holde deg til 
temaet likevel.

4) Tenk hovedbilde. Hva kan fun-
gere som det beste bildet, hva skal 
det inneholde for at man i ett bilde 
skal skjønne essensen i historien. I 
tillegg hvilke andre bilder må med? 
Nærbilder, oversiktsbilder, følelser 
(ansiktsuttrykk) andre vinkler og så 
videre.

5) Tenk gjerne korte bildetekster. 
En fotohistorie trenger ofte litt tekst 
for at man skal skjønne hva som 
foregår. Ha med en liten notisblokk.

6) Se over bildene på datamaskinen, 
velg ut dem som hører sammen og 
forteller historien. Bildebehandling 
kan også hjelpe deg for å få et felles 
uttrykk, for eksempel i sort-hvitt. 

7) Publiser bildene. Flickr, Face-
book og lokalavisa kan være gode 
steder. Det finnes også apper der 
man kan publisere bildefortellinger. 
På www.fotopedia.com kan man 
publisere sine egne fotoreportasjer, 
de har også app for ipad man kan 
bruke. Her kan man også se andre 
sine bidrag!

Et bilde 
sier mer enn tusen ord, 

sies det. Men noen ord til bil-
dene gjør at man får en bedre 
forståelse av hva historien går 

ut på. Bildene til venstre er 
fra en trening i  kampsporten 
MMA i Tromsø. Det er bare

tre av en serie bilder.

Alle tilhører vi et miljø, en arbeidsplass, en skole, et idrettslag og så 
videre. Eller vi kjenner folk som har en lidenskapelig hobby, en datter 
som er i drillkorpset eller vi har en bestemor som går på bingo. Her er 
det gullgruver å lage små bildefortellinger. 
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Iso 800, 1/400s, f/2.8, 70mm Iso 800, 1/400s, f/2.8, 70mm

Iso 1000, 1/400s, f/2.8, 70mm
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Portretter

Ofte er essensen i et portrett å finne 
noe vesentlig ved personen og frem-
heve en kvalitet. Det kan være blik-
ket, smilet, varmen, makten eller an-
dre ting.
Det fine med portretter er at det kan 
vi lett øve på, alle har vi venner el-
ler familie som gjerne stiller opp på 
bilder.

Tips
1) Bli kjent med personen. Noen 
ganger har man bare noen minutter 
til rådighet, da gjelder det å kunne 
prate litt om løst og fast, få personen 
til å slappe av og føle seg sett. Det 
kan være lurt å ikke stå og fikle med 
kameraet for mye.

2) Finn lokasjon. Se etter miljøer og 
bakgrunner når du er ute og går - selv 
tar jeg ofte bilder av steder jeg kan 
bruke med mobilen og samler dem til 
senere bruk.

3) Vann er den fineste bakgrunn, var 
det en fotograf som sa. Men andre 
bakgrunner kan også duge.

4) Lys er alfa omega. Naturlig lys el-
ler blits er alternativer du må finne ut 
av. Mykt lys passer kanskje på rynker 
om man vil at personen skal se finest 
ut, mens hardt lys passer i utgangs-
punktet på de med ung og frisk hud. 
Men du kan også bruke lyset motsatt 
om du ønsker å understreke levd liv. 
De flotte rynkene er mer synlig ved 
litt hardt lys som gir kontraster.

Ti tips for bedre

Et portrett er som regel et bilde av én person - der personen er det sen-
trale i bildet. Det er mange undergrupper i sjangeren, for portretter 
kan være alt fra et passbilde til et stort kunstprosjekt. 
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5) Liten dybdeskarphet, det vil si 
bruk en stor blender, som for eks-
empel f/2.8. Har du ikke så stor 
blender på objektivet, hjelper det å 
gå nærme personen og at det er mer 
avstand til bakgrunnen.

6) En kort tele er ofte bra for nær-
portretter. Vidvinkel trykt opp i an-
siktet er ofte ikke fint, men på en 
komiker kunne det fungert! Vidvin-
kel fordreier ansiktet.

7) Øyekontakt kan være bra, spill 
på det, men prøv også at øynene 
fokuserer på noe annet. Et objekt 
kan fungere eller at personen ser litt 
skrått nedover, prøv at øynene ser 

ulike veier. Dersom personen ser til 
siden, må du ha litt plass i bildet den 
veien, slik at blikket vårt kan følge 
blikket til personen.

8) Portretter kan også være øyeb-
likksbilder. Det vil si at de ikke er 
poserte, men at du fotograferer en 
person som holder på med noe.

9) Bruk objekter - eller props som 
det heter på engelsk. Såpebobler, en 
fiolin, en fotball - eller hva fantasien 
måtte hente fram.

10) Et portrett er en kombinasjon og 
balanse av ulike teknikker og råd, 
øvelse gjør mester!
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Tenk på bakgrunner du kan bruke 
i bildene.

Ser personen til siden, må man ha 
litt plass til blikket i bildet. Finn lokasjon som du kan bruke i 

portrettbildet. 
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Jobb som en danser
Jeg skrev tidligere om hvordan man 
jobber som bokser for å se ulike 
vinkler, få andre perspektiver og se 
mulighetene til enda bedre bilder. I 
portrettbilder kan man også sammen-
ligne med en annen aktivitet, dansen. 
Joachim Adrian er en dansk fotograf 
jeg opplevde på en fotofestival og 
han snakket om hvordan det å por-
trettere mennesker er som en dans. 

Portrettfoto er som pardans, begge 
må gi og ta. Det handler om samspill 
og lek for å få fram det man ønsker, 
et øyeblikk av gnist, et uttrykk, en 
tåre, et glimt. Den som fotograferer 
må gjerne lede an, ta styring, vise 
hva man skal gjøre, rettlede. Det er 
ikke gjort på et blunk. Man må gjerne 

varme opp, la personen få være litt 
stiv eller gjemt bak en maske, men 
målet er at man slipper litt opp på 
dette og gir av seg selv. Da kommer 
man ut av skallet og bedre bilder ska-
pes. Joachim Adrian er prisbelønt for 
sine pressebilder, søk han gjerne opp 
og bli inspirert.

Å bli inspirert av andres bilder og ta-
lent er en gave i seg selv. Fotobøker 
er velsignet i så måte, og gir en slant 
til fotograf og forlag. I tillegg gir en 
en annen følelse å bildene fysisk for-
an seg, framfor bilder på en skjerm. 
Men jeg er jo født i gamle dager.



Bruk gjerne hender for å skape litt 
ekstra dynamikk i bildet. Dette er en 
spenningsforfatter, så det passet med 
litt skarpt lys.

Man trenger ikke se i kamera på 
portretter, ser man skrått ned får 
man et litt nostalgisk og tenksomt 
preg.

Vinduslys kan gi et mykt og fint lys 
til portretter.

Iso 160, 1/800s, f/2.0, 85mm
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De fleste av oss liker en eller annen 
form for musikk, og det å fotografere 
noe man elsker kan gi et skikkelig 
kick. Kanskje ender du opp på scenen 
i skyggen bak favorittartisten en vak-
ker dag.

Jeg har fotografert konserter siden 
jeg sneik meg inn på en konsert med 
James Brown på tidlig 90-tallet. Det 
var totalforbud mot å fotografere, 
også for pressefolk. Jeg klarte likevel 
å fange noen øyeblikk med min ana-
loge Nikon F3. I dag har jeg trolig de 
eneste bildene fra den historiske kon-
serten fra en mann som har solgt over 
50 millioner plater.

Men om det ikke er fotoforbud, har 
de fleste konserten regler. Skal du fo-

tografere, må du høre hva de er. Kan-
skje er det det bare lov å ta bilder de 
tre første låtene, forbud mot blits og 
slikt. 

Det enkleste er å komme seg inn på 
et lokalt band, da er det gjerne ikke 
så strengt, og bandet er fornøyd med 
at noen kommer og fotograferer. Men 
også store festivaler bruker frivillige 
fotografer, så det er mulig å få fo-
tografert fra skotuppene til de store 
stjernene.

Les mer og få flere råd på fotoleir.no

Konsertfoto
Å fotografere konserter er utrolig artig, og kan gi både gode bilder og 
gode opplevelser. 
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BRUK EN KORT LUKKERTID
Bruk minst 1/200s om du vil fryse bevegelser. Er ar-
tistene mer i ro kan man bruke lengre lukkertid, alt et-
ter hvilket objektiv og hvor stødig man er på hendene.

BRUK EN STOR BLENDERÅPNING FEKS F/2.8
Du trenger å få mye lys innW

BRUK HØY ISO
For å klare en rask lukkertid, må ISO opp. Vanskelig å 
gi generelle råd, for lyset varierer mye, men ikke vær 
redd for å bruke 3200 eller enda høyere ISO.kvalitet.

TA MANGE BILDER
På grunn av varierende lysforhold og jakten på gode 
øyeblikk trengs det normalt å tas en del bilder. Følg 
med og la kamera gå varmt.

IKKE BRUK BLITS
Blits kan både forstyrre artisten/publikum og øde-
legge stemninga, normalt er det best uten.

BRUK RAW-FORMAT
Med RAW-format har du mer å hente om bildet 
ikke er helt rett eksponert. Om det er for mørkt eller 
for lyst kan man lettere justere for dette uten å tape 
kvalitet.

Gode råd

Iso 1000, 1/250s, f/2.8, 200mm
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De beste bildene av naturen blir tatt 
av dem som er dedikerte og glad i 
naturen og bruker mye tid ute, plan-
legger fotograferingen - og går den 
ekstra mila. 

For å finne inspirasjon, oppfordrer 
jeg deg til å gå til de beste. Natio-
nal Geographics nettside har spekta-
kulære bilder, og der finner du også 
gode råd og tips. Det finnes mange 
gode norske også!

Rådene om komposisjon gjelder i 
høyeste grad også for landskapsbil-
der, så prøv å ta med disse ut. 

Blåtimen har jeg skrevet om tidlige-
re, den kan utnyttes til gode bilder. 
Morgen og kveld før det blir mørkt 
er lyset ofte penere, det kommer inn 
fra siden og skaper dybdefølelse. Om 
du vet om et vakkert sted, dra gjerne 
tilbake flere ganger og ta bilder un-

der ulike lysforhold.

Lyset er kanskje det viktigste i natur-
fotografering, og det kommer ikke 
på bestilling.

Ofte ser man stor dybdeskarphet 
i naturbilder,  ved liten blender må 
man gjerne ta i bruk stativ.  Selv li-
ker jeg å inkludere mennesker eller 
noe menneskeskapt i landskapsbil-
der, det gir en relasjon til meg selv 
og gir en dimensjon i tillegg. Men 
hva du skal fotografere, må du finne 
ut av. Kanskje liker du fugler, eller 
har lyst å lære om fugler. Det finnes 
bøker og nettsteder med fugleinfor-
masjon, hvordan de ser ut og hvor 
de hekker. Kanskje to interesser kan 
slås sammen.

RAW-formatet gjør at man får utnyt-
tet naturbildene bedre og har mer å 
jobbe med etterpå.

Natur og

landskap
Lyset er viktig i naturfotografering, og det kommer ikke på bestilling.  
Her er opptil flere råd for landskapsbildene.
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Natur og

- Planlegg hva du skal fotografere, ikke bare over-
lat det til tilfeldighetene. Undersøk solforhold, 
tidevann, værprognoser. Finn ut hvor det er pas-
sende områder, søk på nett, spør folk. 

- Er du på et ukjent sted, kan du se på postkort om 
det er noe av interesse å ta bilder av der. 

- Når står sola opp og går ned? Morgenen og 
kvelden kan gi gode fotoforhold, mykere lys, men 
med sideretning.

 - Stativ, noe lang lukkertid og relativt liten blen-
der gir ofte god kvalitet på landskapsbilder.

- Jobb med motivet, bruk øynene. Kan bildet 
komponeres annerledes, kan du bringe inn noe i 
forgrunnen og slike ting.

- Tenk over hvor fokusområdet skal være, inn-
ramming av motiv og hva som kan gi det lille 
ekstra. Kanskje et menneske eller to i bildet, 
eventuelt deg selv.

Råd for landskap

Iso 100, 60s, f/9, 24mm
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1) Lyset er alfa omega

2) Dybde og komposisjon er med å 
bygge opp et godt bilde. Linjer som 
leder blikket inn i bildet kan være 
bra.

3) Sol og sommer er fint, men det 
kan bli vel så spennende bilder når 
det er andre værtyper og årstider.

4) Med en god vidvinkel får du med 
mer og det er lettere å skape en fø-
lelse av at man er i naturen når man 
ser bildet. Da kan man får mye for-
grunn og gjøre plass til en midte og 
bakgrunn også. Helt ned i 14mm ,el-
ler i alle fall 24mm bør være med.

5) Et ND-filter gjør at du kan bruke 
lengre lukkertider og få slørete vann 
selv på lyse dager.

6) Mange naturfotografer bruker fil-
ter for å mørkne eller fargelegge de-
ler av bildet - for eksempel himme-

len. Polariseringsfilter (sirkulært) tar 
bort reflekser  fra elver og lignende 
og gir fargene litt mer metning og 
krutt.

7) Fang øyeblikk. Dyr i avgjørende 
situasjoner, sola som treffer en stein 
i forgrunnen, to personer som kysser 
i silhuett, hva som helst som gjør at 
bildet hever seg litt.

8) Folk synes det er fint når noe spei-
ler seg i vann.

9) Makroobjektiv, teleobjektiv (for 
fugler og dyr kreves store objektiver) 
og vidvinkel brukes ofte av naturfo-
tografer.

10) Ha gjerne et blikkfang.

11) Prøv å skape  variasjoner, noe 
originalt og spennende. 

12) Nyt naturen og opplevelsen!

landskapsfoto
12 tips for
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Iso 400, 1/200s, f/5.6, 10.5mm
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Jeg har bakgrunn fra avisbran-
sjen, og i media står dekningen av 
sport sentralt. Sport var under-
holdning i en ellers grå hverdag, 
mens i dag er det både underhold-
ning, butikk og kjendisklekkeri, 
men også et sted for sosial omgang, 
glede og forbrødring. 

Jeg har vært på alt fra barneski-
renn til eliteseriespill, mens også 
fått besøkt en fattig bokseklubb på 
Cuba, sett barn i Malawi med utslitte 
sko eller barbeint glede seg over å 
sparke fotball. Idrett omfatter mye, 
og sportsfotografering på sitt beste 
handler om å fortelle historier – ikke 
bare fange korte øyeblikk.

Noen raske råd til sportsfoto-
grafering:

* Kjenn utstyret ut og inn! Øv på 
mindre viktige konkurranser og lær 

deg hva du trenger før det gjelder. I 
sport skjer det fort og det er ikke tid 
for å stå å knote med knapper så mye. 

* Kjenn sporten ut og inn! Har du in-
teresse for sporten du skal fotografere 
er det en stor fordel. Hvis ikke kan 
man lære den å kjenne. Vanker du i 
miljøet til utøverne og får kontakter, 
kan du fort få fordel av det.

* Vær konsentrert. Følg med og ha 
kameraet mot øyet. Det er ikke bare 
når utøveren scorer mål som er vik-
tig. Taklinger, headinger, utbrudd av 
følelser og lignende er også viktig i 
for eksempel fotball. 

* Uvante vinkler kan være bra. Ikke 
nødvendigvis stå der de andre står, 
tenk variasjon og muligheter.

* Bli inspirert av de som kan. Noen 
går foran og tar fantastiske bilder av 
sport. De er dedikerte, de jobber med 
dette full tid, de kan sporten inn og 

Sport og action
I sport gjelder det å prestere. Og som utøverne må fotografen 
være konsentrert, trent og forberedt.
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- Kjenn sporten! Sett deg inn i regler, når skjer det 
høydepunkter, hvem er sentral utøver osv.

- Kjenn utstyret ditt! Valg av raske lukkertider, 
teleobjektiv for å komme nærme, hvordan følge-
fokus fungerer osv.

- Vær konsentrert, følg med og vær klar når det 
skjer noe.

 
- Fortell en historie. Fang øyeblikk, følelser og 
høydepunkter.

- Ta mange bilder. Velg ut med omhu.

- Varier motivene, finn overraskende vinklinger 
og situasjoner.

Råd for sportsfoto

Iso 800, 1/200s, f/4, 70mmFra bokseskole i Havanna, Cuba. 2007
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ut – og de kan inspirere oss andre. 
Søk for eksempel på nett etter 100 
Greatest Sports Photos of All-Time 
og du kommer til en oversikt som 
Sports Illustrated har laga. 

I Norge har vi også hatt tradisjon for 
gode sportsbilder, selv om det blir 
færre fotografer i avisene som får 
holde på med dette. Søk etter Bjørn 
S. Delebekk og video – så får du en 
fin introduksjonsfilm til en av Norges 
beste på området. Han sier til å beg-
ynne med:

 * Jeg vil at et godt bilde skal over-
raske. Det sier sportsfotografen 
Bjørn S. Delebekk, og det kan vi si 
oss enig i og jobbe mot.

* Et godt bilde burde ha et 
høydepunkt. For de fleste av oss er 
det et godt mål å ha. De beste går for 
noe mer: Et godt sportsbilde skal for-
telle en historie. Har du et fantastisk 

øyeblikksbilde av en fotballspiller 
som skårer og jubler, så er det kjipt 
om laget hennes tapte 10-1. Da for-
teller ikke bildet noe som er verdt å 
trykke. Er det egne barn eller lignen-
de, er det noe annet. 

Å fortelle en historie i et sportsbilde 
kan være å vise jubelen til laget som 
vant mens motstanderne ligger ut-
slått og fortvilte. Mammaen til spyd-
kasteren som biter negler mens man 
ser sønnen kaste i bakgrunnen. Jenta 
som kom på tredje plass, men gråter 
gledestårer fordi hun er tilbake etter 
et langt sykeleie. Og så videre, man 
kan altså fortelle gode historier i et 
sportsbilde. 

* Ser man på årets sportsfoto er det 
ofte tre ting som går igjen. En uvanlig 
vinkel eller et bilde med mye følelser 
eller det perfekte øyeblikk. Eventuelt 
helst en kombinasjon av disse tre.

Iso 800, 1/400s, f/4, 50mm

Iso 400, 1/600s, f/4, 200mm

Iso 200, 1/1000s, f/4, 100mm
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* Vær tett på! Du trenger ikke hele 
tribunen og gressmatta med på 
bildene som regel. Gå nærmere, 
bruk teleobjektiv og beskjær bildet 
om nødvendig. Det kreves øvelse 
for å tørre å skyte tett på, sjansen 
er større for at man ikke får med 
situasjonen eller at ballen er utenfor 
ruta. Det er greit å ha litt å gå på 
for så å beskjære til slutt. Men over-
siktsbilder kan også være bra å ha.

* Ta mange bilder. I sport gjelder det 
å la kamera gå varmt og ikke knipse 
tilfeldig. De fleste sportsfotografer 
har kamera som tar ti bilder i sekun-
det eller mer. Da kan man trykke 
ned knappen rett før et høydepunkt 
og ta mange bilder. Men ikke bruk 
for mye tid på:
* Ikke fordyp deg i bildene før 
konkurransen er over. Mange er 
nysgjerrige og vil se gjennom på 
skjermen om blinkskuddet ble fan-
get. Men kanskje er det neste blink-
skudd som foregår på arenaen akku-

rat da. Vær oppmerksom på spillet, 
med mindre du må levere bilder un-
derveis.

* Fokusknapp: Å trykke ned utløser 
halvveis for å fokusere og deretter 
trykke helt ned for å ta bildet er det 
vanligste. Men i sport og actionfoto 
synes jeg «tommelfokusering» fun-
gerer best. Da bruker man en knapp 
bakpå kamera til å fokusere med og 
trykker som vanlig på utløseren. 

Fordelen er at det er lettere å re-
komponere, at man lettere kan 
fokusere konstant. Jeg synes rett og 
slett det er bedre enn å fintrykke opp 
og ned på samme knappen for både 
å fokusere og å ta bildene.

På mitt står det AF-ON på knappen 
jeg bruker, men det kan være andre 
benevnelser eller at du har knapper 
man kan programmere til dette.

Iso 400, 1/640s, f/4, 200mm

Iso 400, 1/500s, f/4, 100mm

Iso 800, 1/200s, f/4,200mm
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For å summere opp sportsfoto:

Tett på, fang følelser og øyeblikk 
og prøv å overraske. Og vær nøye i 
utvelgelsen av bilder, ikke alle 800 
bilder fra kampen er nødvendig å 
publisere. Kanskje holder det å vise 
de 7-8 beste.

Utstyr
I sport og action går det unna i 
full fart, og man må ofte stå litt på 
avstand. Ikke alltid er det spesielt 
godt lys heller for å ha raske luk-
kertider. Disse tre faktorene gjør at 
proffe sportsfotografer bruker utstyr 
som koster litt. 
Et teleobjektiv i størrelse 200-
400mm er gjerne på plass, og med 
største blender f/2.8 koster disse ikke 
bare skjorta, men hele garderobeska-
pet. 

Men man kommer langt med for 
eksempel en standard 70-200mm-

objektiv. Et kamera med rask auto-
fokus er en fordel, og ideelt sett er 
det bra å kunne ta mange bilder raskt, 
så sportskamera kan gjerne ta 10-12 
bilder i sekundet.

Minnekortet er også viktig å tenke 
på. Et kort må kunne ta unna mange 
bilder på kort tid, søk på nett hva 
som anbefales for spesifikke kamera.
Men det er ikke å tømme banken 
for å prøve seg og ta gode bilder av 
sport. 

I amatøridrett kan man ofte få in-
npass og få stå tettere på aktiviteten. 
Med nye kamera som er god på høy 
ISO trenger man ikke like lyssterke 
objektiver. 

Det viktigste er uansett å trene øyet 
og kjenne sporten. Øv, øv og øv, så 
vil du etterhvert se hva du trenger for 
å gjøre en god jobb.
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Sportsfoto trenger ikke bare handle om de unge og mest atle-
tiske, men gjerne også om de mer tilårskomne. Eldste mann 
her er Polle som var 87 år da bildet øverst ble tatt. Det er mye 
lettere å få kontakt med disse atlene og få komme på trening 
eller kamp enn med Messi og gjengen. 

Iso 2500, 1/320s, f/2.8, 70mm

Iso 200, 1/1000s, f/4, 100mm

Iso 400, 1/500s, f/4, 100mm

213



Fo
rstå fo

to
 (c) Fo

to
leir.no

 | Lars Å
ke A

nd
ersen

Tåke er omtrent det samme som sky, 
små dråper som svever i luften. Sky-
er og tåke er normalt hvite fordi lyset 
som treffer dem blir reflektert i man-
ge små iskrystaller og vanndråper. 

Nok om naturfag, det tåke gir er en 
fantastisk mulighet til å ta studioet 
med ut i naturen og byen. Tåken vis-
ker vekk bakgrunnen og gir mulighet 
til å komponere bilder på en annen 
måte. 

Med tåke har man mulighet til å 
skape minimalistiske bilder uten for 
mye innhold. Stilige og stiliserte mo-

tiv med enkle blikkfang fungerer ofte 
overraskende fint. Med tåke har du 
også mulighet til å skape silhuetter 
mot den lyse bakgrunnen, slik som 
bildet av fiskeren i artikkelen her.
Tåke om kvelden gir en slørete mys-
tisk stemning, er det mørkt kan tåke-
effekten rundt lysstolper gi fine moti-
ver. Går det et menneske eller to kan 
man få fine bilder som kan uttrykke 
for eksempel ensomhet, noe mystisk 
eller tilslørt.

Tåke er brukt på fotografier i lang 
tid, søk for eksempel etter fog photos 
London og bli mer inspirert.

Tåke, skodde og lavt skydekke kan gi muligheter til å ta bilder du el-
lers ikke kan ta. Dette er naturens egen hvite studiobakgrunn.

Tåkeprat
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Tåka er med på å separere bak-
grunnen og kan forenkle bildet ved 
å ta bort rot og støy som ikke frem-
hever motivet. 

All slags vær er godt fotovær!

Iso 200, 1/1000s, f/4.5, 120mm

Iso 100, 1/3200s, f/3.5, 40mm
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ND-filter, stativ og fjernutløser

Disse tre objektene er grunnpakken 
i de fleste bilder med lang lukkertid. 
Rennende vann som blir slørete, bil-
lys som åler seg gjennom motivet og 
så videre blir skapt med disse, i til-
legg til kamera da. 

ND-filter er rett og slett et mørkt 
filter man skrur på objektivet for å 
slippe inn mindre lys. Det gjør man 
fordi man ønsker å bruke en lang 
lukkertid når det er lyst ute. Selv om 
du velger en lav ISO og liten blender 
vil det   noen ganger bli for lyst når 
du vil ha en lang lukkertid. Da bruker 
man ND-filter. Det står for Natural 
Density, density på norsk er tetthet 
og hindrer altså overeksponert (for 
lyst) bilde.

ND-filter kommer i ulike styrker, og 
benevnes på flere måter. ND-filter 3.0 
tilsvarer 10 blendertrinn, og er veldig 
mørk. Mens ND-filter 0.3 reduserer 
med 1 blendertrinn. Det finnes også 
ND-filter som er variable, du kan vri 
på  filteret for å endre styrke.

Pass på når du kjøper filter at den har 
samme størrelse som skrufatningen 
på objektivet du skal bruke det på.

ND-filter kan du også bruke dersom 
du ønsker en stor blender som gir li-
ten dybdeskarphet og det er veldig 
lyst ute. Når du bruker kameraet til 
film er det nyttig fordi du ikke kan 
endre lukkertiden som du vil.
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Et stødig stativ er et krav for mange 
fotografer - alt etter hva man fotogra-
ferer. Det kan være til nytte når man 
vil ha et bilde med høy dybdeskarp-
het, lange lukkertider, ved makro-
foto, selvportretter og familiebilder, 
samt portrettfoto og studiofoto kan 
det komme til nytte. Nattfotografe-
ring, nordlysfoto og så videre er det 
også hendig med stativ.

Stativer kommer i alle vekt- og 
prisklasser, laget av ulike materia-
ler og kvalitet. På de bedre stativene 
kan man bytte stativhodet - som er 
den øverste delen der kameraet fes-
tes. Det finnes et utvalg hoder, noen 
bedre og dyrere, noen for video og 
så videre. Mange velger for lett sta-
tiv, fordi man vil ha mindre å bære 
på. Det er godt tenkt, men samtidig 
kan et lett stativ fort vise seg å bli for 
ustødig ved lange lukkertider. Et lett 

stativ kan også vise seg å være for 
lavt slik at kameraet ikke kommer i 
øyehøyde. Mange ting å tenke over. 
Men poenget er at med et stødig sta-
tiv, ND-filter og kamera så kan du ta 
mange kreative bilder.

Den siste delen er fjernutløser. Det 
er en kabel du kobler til kamera-
et og som ofte har innstillingsmu-
ligheter slik at du kan velge lengre 
lukkertider. Mange kamera har en 
maksgrense på 30 sekunder, med 
fjernutløser kan du velge opp til flere 
timers lukkertid. Fjernutløseren må 
passe ditt kamera, ofte får du origi-
nale utløsere som er ganske dyre, 
men du finner også billigere på for 
eksempel Ebay.

Da har du det som skal til for å lage 
bilder med lang lukkertid. 

Iso 140, 6s, f/8, 27mm
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Iso 250, 1/320s, f/4.5, 56mm (beskjært)
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HVA ER ET GODT BILDE? HVA 
SKAL JEG SE ETTER NÅR JEG FOTO-
GRAFERER ELLER SER PÅ BILDER?
HER LANSERES METODEN:

There are darknesses in life and there are lights, and you are one of 
the lights, the light of all lights. 

- Bram Stoker, Dracula

5 Det 

fotografiske SLIT
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Er det den fine himmelen som gjorde 
bildet eller det andre ting?

Når du klikker på utløseren skjer 
det magiske, og en kobling mellom 
deg og nåtiden gjøres. En kobling 
som kan bevares for evigheten. Hva 
gjorde at du tok bildet akkurat der 
og akkurat da? Når du ser gjennom 
bildene du har tatt en dag, hva får 
deg til å velge det ene bildet foran 
det andre?

Fotografi har mange funksjoner, og 
det er kanskje det som gjør denne 
uttrykksmåten så spennende. Man 
møter det ikke bare i et galleri, men 
hele dagen gjennom. Fra melkekar-
tonger, kalendere, sosiale medier, 
nyheter, museer, reklameplakater og 

så videre. Vi overstrømmes i dag av 
bilder, men er vi bevisste nok på dem 
og hva som gjør et godt bilde?

For å utvikle seg som en bevisst foto-
graf eller betrakter av bilder kan det 
være bra å ha noen verktøy. Det er 
for det første bra å se andres bilder, 
enten det er i bøker, på utstillinger og 
på nettsider. Her er det mye inspiras-
jon å hente. På denne måten er man 
med og lærer det språket som foto-
grafiet er. Ofte spør jeg meg ikke om 
det er et fint bilde, men om det er et 
interessant bilde. 
Også andre kunstarter, kunstutstill-
inger, kunsthistorie kan gi innsikt i 
uttrykksformen fotografi – som ikke 
eksisterer uavhengig av annen kunst, 
men i lag med.

Lær SLIT-metoden!
Fotografi er et eget språk som må læres, vedlikeholdes og utvikles. 
Alle kan se et bilde og si at det var fint eller stygt, men hva gjør et bilde 
fint? Her er noen verktøy for å vurdere egne og andres bilder.
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Struktur: Struktur har med komposisjon, farg-
er og de grafiske elementene å gjøre. Hvordan 
er bildets oppbygging og struktur? 

Lys: Kvaliteten på lyset er noe av det viktig-
ste en fotograf kan være opptatt av. Sidelys, 
hardt lys, mykt lys, lys på bakgrunnen, lys 

på portretter. Det er lyset som skaper skygger, og 
samspillet mellom disse to skaper fotografi. 

Innhold: Innholdet i bildet er kanskje det som 
er viktigst. Hvilken historie skal bildet for-
telle, hva skal inkluderes, hva skal utelukkes? 

Hva skal overlates til fantasien? 

Timing: Øyeblikket som fanger essensen i 
en historie, som viser at bildet ikke kunne 
vært tatt litt før eller litt etter. Timing kom-

mer med trening og erfaring og kan være forskjel-
len på et godt og et magisk bilde.

En bit av SLIT

S for struktur: Struktur har med komposisjon, farger og de grafiske elementene å gjøre.

Iso 320, 1/200s, f/6.3, 160mm
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Mer om metoden
Det er noen momenter jeg har i 
bakhodet når jeg fotograferer og 
når jeg betrakter bilder. Momenter 
som til sammen kan skape et godt 
bilde. Ikke at fotografi skal oppfylle 
en matematisk formel, men som 
med andre språk kan det være bra 
å ha noen hjelpemidler. Jeg kaller 
det for Det fotografiske SLIT et-
ter forbokstavene i ordene struktur, 
lys, innhold og timing. Dette et-
ter inspirasjon fra en workshop på 
Cuba, fotografen Craig Semetko og 
egne funderinger og foredrag for 
fotoklubben i Tromsø.

Struktur
Lys
Innhold
Timing

Struktur: Struktur har med kom-
posisjon, farger og de grafiske el-
ementene å gjøre. Elementer som 
jeg har skrevet en del om. Hvordan 
bildet er bygd opp med linjer, blik-
kfang, dybde og så videre. Et be-
visst forhold til bildets struktur er 
svært viktig for å underbygge buds-
kapet og innholdet. Vinkelen bildet 
er tatt fra, hvilke elementer som er i 
forgrunnen, hvordan fargene spiller 
på lag eller gir kontraster – alt dette 
hører med til bildets oppbygging og 
struktur.

Lys: Uten lys, ingen bilder. Så greit 
er det. Men lyset er alfa omega i et 
bilde, og kvaliteten på det er noe av 
det viktigste en fotograf kan være 
opptatt av. Derfor sitter mange foto-

Iso 800, 1/160s, f/6.3, 17mm
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grafer og venter i timevis, for å få 
lyset til å være slik man ønsker det. 
Sidelys, hardt lys, mykt lys, lys på 
bakgrunnen, lys på portretter – alt i 
alt så viktig for et bilde at det ikke 
kan understrekes nok. 

Det er lyset som skaper skygger, og 
samspillet mellom disse to skaper 
fotografi. Behersker du teknikken 
kan du også være med å bruke dette 
lyset til å skape ulike følelser. I til-
legg til naturlig lys vi omgir oss med, 
kan fotografer også tilsette lys gjen-
nom blits og lamper. Les mer om 
det jeg har skrevet om lys tidligere 
i boka.

Innhold: Innholdet i bildet er kan-
skje det som er viktigst, i alle fall 
for de som liker reportasjefoto, ny-

hetsbilder, portretter, sport, action og 
lignende. Hvilken historie skal bildet 
fortelle, hva skal inkluderes, hva skal 
utelukkes? Hva skal overlates til fan-
tasien? 
Et bilde kan gi innblikk i et miljø 
eller område man ellers ikke har til-
gang til. Hva som er bra innhold er 
opptil hver enkelt person å vurdere 
og hvor mye man har sett av foto-
grafi tidligere, hvilket ståsted man 
har og bakgrunn. 

Timing: Øyeblikket man fanger i et 
bilde er viktig. I noen deler av foto-
grafiet er man mer opptatt av det enn 
andre. Det avgjørende øyeblikket 
snakker man om i reportasjefoto og 
gatefotografi, men også i andre dis-
ipliner. Når man trykker på utløseren 
fanger man en essens som gir bildet 

Iso 100, 1/1600s, f/7.1, 38mm (blits på forgrunn)
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noe ekstra. Øyeblikket kan også 
være like før noe skjer, at man ser 
på bildet at nå skjer det straks noe 
– men det overlater litt til fantasien 
akkurat hva det er. 
Øyeblikk kan også være et streif av 
lys, at noe er i perfekt komposisjon 
akkurat da, et spesielt blikk eller helt 
andre ting. 
Fotografen Semetko sier at et godt 
bilde gir inntrykk av at bildet ikke 
kunne vært tatt et sekund før eller et 
sekund etterpå. 

Henri Cartier-Bresson er kan-
skje den mest kjente fotografen 
som er opptatt av timing som «det 
avgjørende øyeblikk» i ethvert mo-
tiv, momentet da helheten taler med 
en direkte, indre stemme.

Når man plusser bokstavene i SLIT, 
hva får man da? Resultatet bør være 
følelser, emosjoner, at noe beveger 
deg ved bildet, opprører deg, fo-
rundrer, gir latter eller en tåre, gir 
innsikt, nærhet og kunnskap. Foto-
grafiet er i alle fall som skapt til å 
komme tett på folk, miljø og natur, 
og til å skape prosesser som utløser 
følelser.

Notabene: Jeg sier ikke at alle 
disse momentene må oppfylles for 
at det skal være et godt bilde. Men 
det er viktige deler av prosessen 
som du kan vurdere for å bli en 
mer bevisst fotograf og bildeseer.  
 
Til syvende og sist - et overrask-
ende bilde er kanskje det jeg liker 
best.

Iso 200, 1/200s, f/3.5, 25mm 

Timing er viktig, men hva er det 
rette øyeblikket? For å overlate 
litt til fantasien kan du velge det 
øverste bildet - hva kommer til 
å skje? Det midterste er akkurat 
i øyeblikket det skjer, mens det 
nederste bildet har det akkurat 
skjedd, kanskje lurer man på hva 
som hendte. Alle tre bildene har en 
timing, men hvilken skal du velge?
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Iso 2000, 1/400s, f/3.4, 18mm 
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Å ta gode enkeltbilder kan vi alle gjøre 
i dag. Teknologien er tilgjengelig, 
kunnskap er tilgjengelig og et sted å 
dele og publisere bildene er noe alle 
har tilgang til. Men hvordan skille 
seg ut i en verden som overstrømmes 
av bilder? 

Fotografiet har på mange måter ut-
viklet seg i høyt tempo, og det man-
gler ikke muligheter til å fotografere 
med alle typer kamera. Etter hvert 
som man utvikler kunnskaper om 
hvordan fotoapparatet fungerer og 
har lært om komposisjon, bruk av 
lys og skygge, bakgrunn og så vi-
dere føler man seg mer kompetent 
i ulike situasjoner. Så utvikler man 
sin kreativitet og får etter hvert flere 
gode og interessante bilder. Man ser 
på andre fotografer og kunstnere 
og får inn fotografiets språk under 
huden.

Hva er prosjekter?
De fotografene jeg oftest lar meg 
imponere over, er de som gjerne har 

gjort et grundig prosjekt over tid. Det 
er en øvelse vi alle kan gjøre for å 
bli bedre. Grunntanken er å finne et 
tema og fotografere en serie bilder 
med dette i bakhodet. 
En serie kan gjøres over en dag eller 
dager, men noen er så utholdende at 
de bruker år av livet sitt på å doku-
mentere og fotografere et emne. Det 
kan være at de har det som hoved-
fokus og bruker nesten all sin en-
ergi på dette, eller det kan være et 
sideprosjekt som man gjør når man 
har tid og overskudd.

Prosjekter kan være en serie med 
portretter. Med en felles skjebne, 
som Jill Greenberg som fotograferte 
gråtende barn ved å ta fra dem suk-
kertøy eller den fantastiske Martin 
Schoeller som har fotografert tvil-
linger side om side. 

Prosjekter kan være en reportasje 
eller redaksjonell fordypning. Som 
den norske Magnum-fotografen Jo-
nas Bendiksen som har jobbet med 

Jobb med prosjekter 
–  få inspirasjon

Men hvordan skille seg ut i en verden som overstrømmes av bilder? 
Jobb med prosjekter og finn noe du brenner for.
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- Finn et tema du interesserer deg for eller er nys-
gjerrig på. Noe som gir mening, gjerne personlig.

- Lag et mål for prosjektet. Hva, hvor, når, hvem og 
hvordan er gode hjelpeord.

- Finn fram til forbilder og la deg inspirere. Har du 
mulighet til å finne en mentor eller hjelper er det gull 
verdt.

- Gjør det overkommelig til å begynne med, 
men gjennomfør det.

- Velg bilder med varsomhet og bredde som 
forteller en historie. Alle bildene skal ikke 
med, kanskje bare noen få. Få gjerne hjelp i 
utvelgelsesprosessen.

Råd for prosjekt-arbeid

Iso 100, 1/4000s, f/1.6, 35mm Iso 100, 1/2000s, f/1.4, 35mm

Iso 100, 1/1250s, f/1.4, 35mm

Iso 100, 1/3200s, f/1.4, 35mm Iso 100, 1/1000s, f/5, 30mm

Iso 100, 1/4000s, f/1.4, 35mm
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steder mennesker bor der han brukte 
tid i ulike slumboliger verden rundt, 
eller hans prosjekt med mennesker 
som trodde de var Jesus, Guds sønn. 

Prosjekter kan være mye mindre enn 
det for deg og meg. Det kan være 
noe du jobber med eller et miljø i 
nærheten du har tilgang til. Jeg har 
fotografert kvinner over 80 som en 
serie og har ofte flere tråder jeg har 
i bakhodet som samler seg opp un-
derveis og kanskje danner en serie 
bilder til slutt. Det er altså uendelig 
med muligheter fra store konflikter 
til hverdagslivet rundt oss, natur, 
mennesker, dyr, bylandskap, gate-
foto og så videre.

Hvorfor jobbe med prosjekter? 
Enten man har fotografering som 
yrke eller fotograferer på fritiden, 
er det å jobbe med prosjekter viktig. 
Det kan utvikle deg som fotograf, 

gi større dybde og forståelse for det 
man holder på med. 

Et fotoprosjekt kan føre deg til kjern-
en av fotografi, og få det til å skille 
deg ut i en verden som på mange 
måter er flyktig og fragmentarisk.
Et prosjekt kan også gi deg en kon-
sistent stemme som fotograf. Altså at 
man framstår som en komplett utøver 
med en viss stil, og ikke bare har til-
feldige enkeltbilder som spriker. 

For egen del brukte jeg gatefoto-
grafering som en måte å komme 
over en viss sjenanse og få selvtillit 
som fotograf. I ti år fotograferte jeg 
et smug i Tromsø. Til å begynne med 
veggplakater og kunst, så folk, til å 
begynne med litt på avstand og bak-
fra. Men etter hvert mer oppsøkende 
og nært. Det var aldri ment som noe 
livsprosjekt, men som en lekeplass 
og utforsking. Til slutt samlet jeg 

Jeg lagde en serie portretter av kvinner i 80-årene. Det ga meg hyggelige møter og en liten utstilling.
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sammen bilder og fikk de publisert 
i alt fra lokalavisa til et par store in-
ternasjonale nettsteder. 

Jeg lar meg også inspirere av andre 
fotografer som jobber tematisk, og 
ofte får man gode og interessante 
historier fra fotografer på fotofesti-
valer, utstillinger, magasiner, foto-
bøker og så videre. Det er impon-
erende hvor mye tid og energi noen 
legger i prosjektene sine. Man kan 
bli sjalu for mindre, men det er bed-
re å la det bli til inspirasjon. 
Rett som det er tenker jeg at det 
burde jeg gjort, eller jeg har hatt 
ideer jeg ikke har fått gjort noe med, 
som andre gjør før jeg får iverksatt 
dem. Slik er livet.

Prosjektene kan altså være i mindre 
skala. Jeg skulle være med mam-
ma og søster på tur for å gå deler 
av pilegrimsruta i Nord-Spania. Da 

brukte jeg små deler av turen på å 
stoppe vandrere og spørre om jeg 
fikk ta noen bilder og spørre hvor-
for de gikk. Da fikk jeg ikke bare en 
serie med bilder, men også kontakt 
med andre pilegrimer (for min del 
i hermetegn) og fikk utvidet hor-
isonten. Bildene prøvde jeg å ta i 
samme stil slik at de hang sammen, 
selv om de var tatt på ulike steder 
og miljøer. 
Turen som egentlig hadde en annen 
hensikt ga dermed en mulighet til å 
gjøre noe fotografisk, selv om det 
ikke tok alt fokus.
Prosjekter kan også få deg ut av 
en kreativ tørke. Er du i en inak-
tiv fotografisk periode kan det å ha 
et 365-dagers prosjekt få deg opp 
av stolen og ut for å jobbe. Ved 
365-prosjekter tar du bilder av noe 
bestemt hver dag i ett år. Du kan 
også ha månedlige eller ukentlige 
prosjekter. 

Kulturarv er viktig å ta vare på, og mange liker å fotografere eldre hus og forfalte bygninger.
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Hvilke prosjekter?
Det er vanskelig å gi spesielle råd. 
Leser man aviser, følger man med 
i sosiale medier eller snakker med 
folk, kan det plutselig dukke opp 
ideer til prosjekter. 365-prosjekt var 
nevnt tidligere, andre tema kan være 
10 portretter av fremmede, ulike 
nasjonaliteter i ditt nærmiljø, damer 
med fregner, menn med bart, samme 
landskap gjennom et helt år. 

Som Arvid Sveen som fotograferte 
fjellet Tromsdalstinden hver dag fra 
samme sted et helt år. Mer krevende 
prosjekter kan være sosiale proble-
mer, fattigdom, psykiske problemer 
og så videre. 

En gang jeg dro til London hadde 
jeg kun med en 35mm-objektiv. Det 
ga først en uro for at jeg ikke dekket 
et større område, kunne zoome inn 
og lignende. Men samtidig ga det 
et bedre fokus, det var ikke noe å 
tenke på å skifte objektiv og man 
ble fokusert på det man kunne foto-
grafere. Bildene hang også bedre 
sammen siden de hadde samme fo-
kallengde (brennvidde).
Etterpå
Etter prosjektet er ferdig, har du kan-
skje en start på en bedre og sterkere 
portfolio. Nettsiden kan få bedre 
bilder som står i stil til hverandre. 

Kanskje kan du få de trykket i en 

Et prosjekt jeg gjennomførte var å fotografere 10 år i samme smug. Det er ganske sært, men utviklende.



avis eller publisert i et nettmagasin. 
Mange fotokonkurranser har serier 
eller et bestemt tema der man kan 
delta. 

Kanskje kan bildene stilles ut, bli 
en bok (om så publisert selv) eller 
fine gaver og bilder til eget eller an-
dres hjem. Instagram-feeden kan få 
en opptur eller du kan bidra med en 
bloggpost til verdens fotografsam-
funn. Mulighetene er mange. Selv 
synes jeg det er ekstra stas å få bilder 
på papir, føles mer håndgripelig og 
opprinnelig. 

Videre inspirasjon
Les fotobøker. Det er utrolig hvor 

mange flotte bøker som gis ut både 
lokalt og i det store utlandet. 

Sett pris på andre fotografers arbeid 
og la deg inspirere. Framsnakk foto 
og fotografiet og delta i fotomiljøer. 
Jeg var med å arrangere en fotofesti-
val i seks år i Tromsø, vi fikk lokale 
fotografer samlet i lag med nasjonale 
og flere utenlandske. Vi så bilder, vi 
så prosjekter og fotografene fortelle 
om hvordan de ble til. Vi ble inspir-
erte! 

Gå i gallerier. Ikke minst der foto-
grafier stilles ut. Men også annen 
kunst. Klassisk malerkunst der 
malere brukte hele livet på å perfek-

Å plassere samme gjenstand ulike steder er en metode som dukker opp av og til. Disse nonnene ligger fortsatt i skrivebord-
skuffen.
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sjonere uttrykket og se lyset falle på 
modellene. Se etter mykt lys og hardt 
lys, skygger og komposisjon og prøv 
å se hvordan det bygger opp et kun-
stverk. Bli inspirert!

Ha et godt liv. Reis og opplev, enten 
det er lokalt eller på landsbygda i In-
dia. Mange steder lever folk livene 
sine mer ute enn inne slik som vi gjør 
i kalde Norge. Det gir muligheter til 
å observere, fotografere og bli kjent 
med mennesker.
Gjennom prosjekter vokser du som 
fotograf, og kommer gradvis inn i 
det fotografiske språket. Mestrings-
følelsen gir deg fokus og inspirasjon, 
og interessante bilder. 

Etterord
Den bedrøvelige sannheten er at 
mine og dine bilder drukner i et hav 
av fotografi. Det kan være deprim-
erende å tenke på at en av de mest 

solgte fotoboka i verden i 2015 var 
en bok som het Selfie av Kim Kar-
dashian. Stort sett ingen i hele verden 
bryr seg mye om hva jeg driver og 
fotograferer, jeg kommer ikke til å 
bli ikonisk eller henge i Nasjonalgal-
leriet eller få en Pulitzer. 

Dette kunne nesten vært deprimer-
ende, men hør. Siden ingen bryr seg, 
så kan du gjøre som du vil. Foto-
grafer det du aller mest vil, om så deg 
selv eller egen familie, landskapet du 
elsker eller reisene til Gran Canaria, 
din egen bakgård eller slektninger. 

Tar du små skritt med stor kjærlighet 
vil du til slutt ha gjort noe bra. Men 
gjør det personlig, da vil du uansett 
ha glede av det. Ikke gjør det fordi 
du tror verden forventer det, gjør det 
fordi du vil. Enten det er sært eller 
spektakulært, bare gjør det, gjen-
nomfør det! 

De uskarpe bildene, kanskje blir det nok til et ufokusert prosjekt! Noen tar også uskarpe bilder bevisst.
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De fotografene som kommer lengst 
har et personlig forhold til det de 
holder på med. Gjør du det du mest 
har lyst til kommer du garantert 
lengst. Kanskje til og med berømt. 
Men det er ikke så viktig, ha det 
gøy på veien, da er det uansett ikke 
forgjeves!

«Just take the fucking picture»
Så skal jeg til slutt sitere en ameri-
kansk fotograf, Alexis Cuarezma.

Mye planlegging kan gå med før 
en fotografering. Sammen med en 
masse utstyr. Det kan se uoverkom-
melig ut. Noen fotografer inkludert 
meg selv kan få det til å se kom-
plisert ut. Man kan få det til å se 
ut som man trenger en haug med 
teknikk og dingser for å lage et bil-
de. 

Nødvendigvis må man prestere på 
høyt nivå når man skal prestere på 
kort tid. Men det beste rådet jeg kan 
gi deg hvis du en gang står litt fast, 
eller ikke «har det rette utstyret», 

den rette modellen, blitser og så vi-
dere er: Bare ta det fordømte bildet!
Du redder ikke liv, kurerer kreft 
eller kjemper i en krig. Hvis du 
nylig begynte med fotografering er 
du trolig ikke god. Du suger. Det 
gjorde jeg. Det gjør jeg fremdeles. 
Bare ta det fordømte bildet og stol 
på prosessen. 

Hvis du fortsetter over tid vil du ha 
framgang. Men du må være produk-
tiv. Ikke bry deg om annet enn å ta 
bilder. Ikke bry deg om hva andre 
tror og tenker. Bare fokuser på å bli 
bedre og på deg selv. Det øyeblikket 
du stopper å bry deg om hva andre 
tenker om deg eller det du gjør, er 
øyeblikket du starter å uttrykke deg 
selv oppriktig. 

Ikke ta deg selv for seriøst hele tida, 
men vær nådeløs, ydmyk og høflig 
når det trengs.
Men gå ut der og bare ta det 
fordømte bildet!

Uansett hva du velger å ha som prosjekt, finn noe som kan gjennomføres og som føles interessant.
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«Forstå foto» er ei bok for deg som har 
kamera, og som ønsker å forstå mer av 
fotograferingens kunst. 

Her får du lære om kamerabruk og tek-
nikk, komposisjonsmuligheter og krea-
tivitet. Alt er eksemplifisert gjennom 
bilder og målet er å hjelpe deg over den 
tekniske kneika slik at du kan begynne å 
bruke dine kreative evner.

Boka er skrevet med bakgrunn i mange 
års fotoerfaring. Fotografering er lett til-
gjengelig, men med muligheter til å lære 
gjennom et langt liv. 
Boka er ikke en manual eller bruksan-

visning for akkurat ditt kamera, men gir 
mange generelle råd og tips om hva du 
skal se etter i bruksanvisningen.

Fotograf Lars Åke Andersen har fotogra-
fert siden forrige århundre, og har vært 
innom ulike former for fotografering. I 
mange år var han avisfotograf i Tromsø, 
men har siden 2010 konsentrert seg om å 
utvikle sitt eget firma. Institusjoner, avi-
ser, magasiner, fagblader og bedrifter er 
blant kundene. Han er premiert i konkur-
ransene Årets Bilde og har også fått Fag-
pressens fotopris.

fotoleir.no
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