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innebygd, er vel heller ikke et minus for oss
turgåere. Det betyr at vi ikke trenger å ha med
egne GPS-intrumenter. Bildeskarpheten,
antallet piksler, ser bare ut til å øke, samtidig
som prisene på kameraene går nedover.
Batterikapasiteten, som inntil nå har vært et
problem på digitale kameraer, er også blitt
betydelig bedre. 

Men det var egentlig ikke det jeg hadde tenkt å
skrive om i denne artikkelen, det var mer 
om det å ta gode bilder. For uansett om en
fortsatt fotograferer med film eller har kon-
vertert til den digitale verden, er det «blikket
for det gode motiv» som teller. All verdens
piksler, dippedutter og dataverktøy gir oss ikke
gode bilder. Det er det du som fotograf bak
kameraet som gjør. 

Komposisjon

Vær bevisst, hva er det du ønsker å si? Vær
selektiv, ikke ta med all verdens omgivelser
som ikke har betydning for motivet. Gå tett
innpå, fyll opp bildet og unngå tomme
kjedelige flater. Prøv å unngå rotete bak-
grunner og forenkle mest mulig. Hva med
høyde- eller breddeformat? 

I fotograferinga bruker vi ofte enkle kompo-
sisjonsregler for å forklare hvordan et bilde
best kan bygges opp. Et av de enkleste og mest

brukte er «det gylne snitt» som i korthet går ut
på å dele et motiv i tre like store deler både
horisontalt og vertikalt. Dvs. to tenkte van-
nrette linjer og to loddrette linjer. Å legge hov-
edmotivet i området omkring en av disse fire
skjæringspunktene kan ofte fungere bra.
Likeledes å legge vannflater eller horisonter,
enten langs den øvre eller nedre linja. Det gjør
seg sjelden å legge horisonten midt i bildet.

Få gjerne med personer i bildene, også land-
skapsbildene. Det gjør ofte bildet mer interes-
sant. Ta bilder av personer i aktivitet, ved-
hugst, snømåking, fisking, vading, barn som
leker, osv. Unngå oppstilte situasjoner. Bilder
hvor en eller flere personer står rett opp og ned
foran kameraet blir stort sett ganske kjedelige. 

Utstyr

Det er også vanskelig å gi råd om kjøp av
utstyr. Aldri har vel tilbudet vært større en nå,
samtidig som en står overfor valget mellom
film eller digitalt, og etter hvert har video som
tillegg. Det må hver og en avgjøre ut fra sitt
ståsted og behov. Derimot tror jeg nok med
sikkerhet jeg kan si at alt som kan bli digitalt,
blir digitalt. Likevel kommer nok ikke film til
å forsvinne på mange år. Men for det store
flertall vil nok filmen dø ut i takt med svorne
filmbrukere.
Kameraets muligheter
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Akkurat i disse dager foregår det en stille 
digital revolusjon i den fotografiske verden.
Når det gjelder utvikling og produksjon, er det
i år så å si bare digitalt over hele fjøla, og for
første gang er det presentert avanserte gode
kameraer som kombinerer stillbilde og video.
Det er ikke lett å spå om framtida, men skal en

forsøke å se et par år inn i glasskula, så tror 
jeg trenden går mot kombinasjonsapparater 
av bilde og video. Mobiltelefoner vil med stor
sannsynlighet ta over for digitale kompakt-
kameraer opp til 3-4 MB minnekapasitet. At
mobiltelefonene med stor sannsynlighet også
vil ha GPS (geografisk posisjonerings-system)

TIPS TIL KNIPS PÅ TUR
Av Tore Wuttudal

Uansett om turen er lang eller kort, enten en har gammelt eller nytt, analogt eller 
digitalt kamerautstyr, så er gleden over å kunne dokumentere og ta vare på gode 
minner det viktigste med fotograferingen. Hvordan gjør en så det? Det å skrive en
artikkel som skal gi alle kategorier fotografer ny kunnskap, lar seg neppe gjøre.
Til det er avstanden mellom amatør og proff for stor. Det er derfor først og fremst 
nybegynnere jeg henvender meg til, med utgangspunkt i kompaktkamerabruk, som 
er den kameratypen de fleste av oss bruker.

Vær ikke redd for å tenke utradisjonelt. Her har fotografen lagt seg på bakken og knipset akkurat i det
turkameraten er på vei ut av motivet. Samtidig er fin balanse i bildekomposisjonen. Foto: Tore Wuttudal

«Det gyldne snitt».
Det kan ofte være en
en god regel å dele
et motiv opp i tre
like store deler, både 
horisontalt og verti-
kalt, og legge hoved-
motivet omkring et
av de fire skjærings-
punktene mellom
disse tenkte linjene.
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De fleste kompaktkameraer har begrensede
muligheter for manuelle innstillinger, men du
har muligheter til å påvirke ved å justere 
ønsket opptaksmetode, såkalte programvalg. 

La oss ta noen grunnleggende tekniske
begreper først. Nesten uansett type kamera 
har de fleste en form for blender- og lukker-
valg. Det gir deg som fotograf flere
muligheter. Enkelt fortalt kan en si følgende:
Valg av blender er avgjørende for dybde-
skarpheten i motivet ditt. Dybdeskarpheten 
er avstanden mellom den nærmeste og den
fjerneste del av et motiv som gjengis skarpt på
bildet. Lukkeren påvirker kameraets evne til å
gjengi motivet skarpt, altså å fryse bevegelse.
En stor blender gir liten dybdeskarphet 
- en liten blender gir stor dybdeskarphet. 
Som sagt har de færreste kompaktkameraer
mulighet for direkte innstilling av blenderen.
Men det er flere programvalg som kan styre
valget av blender og lukker og forholdet 
mellom dem, ofte i kombinasjon med blits. 
På digitale kameraer styres også ISO-valget 

av automatikken, dvs. det er landskaps-
program, portrettprogram, sportsprogram, 
makroprogram, blender- og lukkerprioritets-
innstillinger (Av/Tv) og en rekke andre. 

Disse forskjellige programmene gir deg
mulighet til å tilpasse kameraets innstillinger
til motivet og dine ønsker til en viss grad. 
Det er jo du som fotograf som skal bestemme
dette og fortrinnsvis ikke kameraets auto-
matikk. Vel er moderne kameraer avanserte,
men tenke kan de nok ikke ennå. Derfor;
ønsker du stor, eventuelt liten dybdeskarphet 
i bildet ditt, så er det som regel god mulighet
til å bestemme dette selv ved valg av det rette
symbolet/programmet på kameraet.

Fototips

Typiske motiver hvor du ønsker stor dybde-
skarphet er landskapsmotiver. Liten dybde-
skarphet egner seg som regel for portrett,
dyre- og fuglefotografering, samt planter. 
Her er det viktig å frilegge motivet ved å 
gjøre  bakgrunnen diffus slik at den ikke

forstyrrer for mye. Det er viktig å huske på 
at en liten blender krever lengre lukkertid. 
Så husk å holde kameraet stødig, eventuelt 
å bruke et solid underlag, eller aller helst, 
et stativ. 

Noen enkle råd for å ta skarpere bilder er 
følgende: trekk pusten rett før du tar bildet,
trykk utløseren sakte ned, og hold den slik 
et sekund etter at du har tatt bildet. Slipp så
utløseren (og pusten). Støtter du armene til
noe eller holder de tett til kroppen, får du 
også skarpere bilder. 

Vær oppmerksom på at autofokusområdet er
midt i søkerfeltet. Tar du bilde at to personer
og lar fokuspunktet ligge mellom de to når du
trykker utløseren ned, fokuserer kameraet på
fjellet seks kilometer unna. Det gir ikke et
skarpt bilde av dine to turkamerater. Fokuser
derfor først på det du ønsker skarpt ved å
trykke utløseren halvveis ned, hold så peke-
fingeren slik og komponer bildet slik du
ønsker. Trykk så utløseren sakte ned. 

Gode råd er ikke dyre

Bruk tid på å sette deg inn i kameraets
funksjoner før du drar på tur. Sitt gjerne i
sofaen og studer kamera og bruksanvisning.
Har du digitalt kamera er læreterskelen lavere
enn med film. Her ser du resultatet umiddel-
bart, så «tørr-tren» med å fange motiver
hjemme. Bruk de forskjellige programmene,
med og uten blits. Slik får du fotograferinga og
teknikken i blodet og blir godt forberedt når du
står foran solnedgangen, elgen eller huldra ved
Gjevilvatnet en sen sommerkveld.

Å tegne med lys

Lyset i naturen er av avgjørende betydning 
for motivet og resultatet. Gråvær egner seg
sjelden for landskapsbilder. Fotografering av
planter og nærbilder av folk derimot, kan bli
bra i overskyet vær. Digitale kameraer har på
grunn av sine små bildebrikker en formidabel
nærgrense, og egner seg ypperlig til nærfoto av
planter og annen detaljfotografering. 

Sol og finvær kan gi store kontraster og mørke

skyggepartier, noe som kan gi utfordringer 
ved fotografering av personer og små land-
skapsmotiver. Som regel er det da en fordel 
å ha sola i ryggen, for å unngå de verste
skyggene. Oversiktsbilder og landskapsbilder
gjør seg ofte bedre i slike lyssituasjoner, her
betyr skyggene lite. Sommers tid står sola, i
hvert fall midt på dagen, så høyt at det sjelden
er snakk om mot- eller medlys. Det er ingen
regel uten unntak, men prøv å unngå for mye
motlys ved landskapsfotografering. Prøv heller
litt motlysfotografering av planter og mindre
landskap når sola er i ferd med å gå ned. 
Dette kan skape en aura av lys rundt motivet.

Din egen sol

For oss som ikke er skolelys, kan blits være et
godt alternativ. Eksperimenter med blitsbruk.
Blitsen er fin til å lette opp skygger, både på
dagtid og i motlyssituasjoner. Automatikken på

Her er hovedelementene plassert i «det gylne snitt». Personene er på vei inn i eventyr-
riket og dette gir næring til fantasien. Komposisjonen skaper en forventning om at noe
vil skje, turen er akkurat startet. Foto: Tore Wuttudal

Her er motivet mer midtstilt. Dette gir inntrykk
av ro og harmoni. Foto: Tore Wuttudal



Svein Davidsen døde 19. januar 2004, knapt
61 år gammel. Det var en vakker vintermorgen
med praktfullt skiføre. Svein drog ut på tur,
som han hadde for vane, denne gangen til
skiløypa i Lensvik. Skogen og fjellet var hans
område. Dette skulle bli Svein sin siste skitur.
En fin måte å gå bort på vil noen si, bare så alt
for tidlig.

Svein ble født 7. februar 1943 og han vokste
opp i Lille Salttjern i Vadsø med havet som
nærmeste nabo. Søskenflokken var på syv og
faren var fisker. Slik som tiden var den gang
var det naturlig at barna også måtte bidra, og
Svein hjalp faren på fiske. Senere begynte han
på befalskole og forsvaret skulle bli Sveins
felt, hvor han ble yrkesoffiser. Som offiser 
flyttet han rundt til forskjellige tjenestesteder
og var bl.a. stasjonert en tid i Trondheim, før
han ble major på HV-skolen på Dombås. Der
arbeidet Svein til han gikk av med pensjon.

I januar 1965 giftet han seg med Marie
Singstad fra Lensvika. De fikk tre barn: Jan
Arild, Viviann og Svein Kyrre. I 1980 flyttet
de til Lensvika og i –83 til nytt hus i
Vollahaugen, som ble hjemmet deres siden.
Svein viste å sette pris på kvalitetene en fami-
lie kan gi. Sammen med Marie lærte han barna
å bli glad i natur og friluftsliv sommer som
vinter, og deretter var det barnebarna som stod
for tur. For sine seks barnebarn var Svein både
instruktør, smører og ikke minst turkamerat.

Om sommeren var Svein en lidenskaplig bær-
plukker. Blåbær og multer fant han i hopetall
på sine turer. Som naturmenneske var han
lidenskapelig opptatt av vær og værmelding.
Svein hadde sine egne værmerker og spådde
ofte været sikrere enn de fleste. 

Det var vinteren 2001 vi i Trondhjems
Turistforening først ble kjent med Svein, da
han og Marie startet opp som vertskap, først i

påska på Trollheimshytta og  fra sommeren av
på Storerikvollen. Begge hadde et brennende
engasjement for fjellet, og muligheten til å få
drive Storerikvollen var nok en drøm som gikk
i oppfyllelse.

Svein sin tid fra forsvaret skinte til tider igjen-
nom i ordbruk og væremåte. «Underskogen»
var ordet han spøkefullt brukte om de ansatte
på hytta. Man kunne lure på om det lå et litt
arrogant syn på arbeidsfolket her, men en
skulle ikke være lenge i «husan» på
Storerikvollen før en skjønte at hans forhold til
medarbeiderne var preget av varme og omsorg.
Han omtalte seg selv konsekvent som drengen
på Storerikvollen, sannheten var nok at han var
høyt og lavt både som vert, dreng, opp-

SVEIN DAVIDSEN TIL MINNE

Svein Davidsen storkoste seg med oppgaven som
dreng på Storerikvollen. Foto: Jonny Remmereit
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blitsen slår den på når det er mørke 
motiver og av når det er lyse motiver. Det
burde vært omvendt. Mange kompaktkameraer
har mulighet til manuelt å velge eller stenge
bruk av blits. Bruk da blits ute, og prøv heller
å slå av blitsbruk inne. Sett i stedet på mest
mulig lys og få fram stemningen som lyset 
i rommet gir. Det tilstedeværende lyset er
bedre enn hva en liten enkel blits kan klare.
Men husk at det svake lyset gir lengre lukker-
tider. Så sørg for å holde kameraet stødig.
Småtips

Vinterstid kan kapasiteten på batteriene
bli redusert hvis det er kaldt. Ha derfor både
kamera og reservebatterier kroppsnært.
Kondens er et problem en kan støte på når en
tar med et kaldt kamera inn i ei varm hytte.
Det er derfor et godt råd å pakke inn kameraet
i en plastpose før en tar det med inn  i varmen
og la det ligge der til det oppnår noenlunde
romtemperatur. Både blits og zooming bruker
ekstra strøm. På digitale kameraer vil også 
displayet ha sitt. Sjekk derfor batteriene før
turen og ha alltid med reservebatteri. Ved kjøp

av kamera bør en være
oppmerksom på
muligheten for å kunne
bruke standardbatteri
som en kan få kjøpt
hvor som helst. Like
viktig er det å huske 
på nok film, eventuelt
minnekort, slik at det
rekker til hele turen. 
Ta gjerne et ekstra
bilde, eventuelt med 
et annet utsnitt eller
standpunkt. Vær ikke
gjerrig på film eller
minnebruk.

«Sort-hvitt i farger».
Her er det lyset som 
skaper kontrast og 
stemning i bildet. 
Bjørka er midtstilt 
og understreker ro i et
fredfylt vinterlandskap. 
Vær bevisst på hvordan
du komponerer og hva
du  ønsker å si med 
bildet ditt. 
Foto: Tore Wuttudal




