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FOTOFOTO

opdager du nemlig fejl og småproblemer 
i god tid og har mulighed fot, at gøre 
noget ved dem. Desuden er der en større 
chance for at du får det gjort rigtigt og at 
O-ringen sidder korrekt og at kameraet 
i det hele taget virker som du forventer. 
Det er desuden også her, du sikrer dig 
at batterierne er helt opladede og at 
memorykortet er tømt og formateret. Ikke 
noget med at starte et dyk hvor halvdelen 
af kortet har festbilleder fra konfirmatio-
nen liggende. Skulle det ske (bank under 
bordet) at kameraet bliver utæt, så vil du 
desuden ærgre dig over, at du ikke havde 
gjort det. Når kameraet er monteret i 
huset skal du prøve at tage et par billeder 
og betjene alle knapperne og sikre dig, 
at det du gør uden på huset også sker i 
kameraet.

Indsnævring af mulighederne
Den næste ting du må gøre i forvejen 
er at beslutte dig for ”hvordan kameraet 
skal betjenes”.  Jamen giver det ikke sig 
selv, tænker du, og nej – det gør det 
absolut ikke. Der er kun tre ting der har 

indvirkning på hvordan et billede bliver 
eksponeret: Blænde, lukkertid og iso ind-
stillingen. Og selvom du ikke mener, dit 
kamera kan justere på nogle af disse, så 
er det lige netop dét det gør. Du har blot 
nogle genvejsknapper som samler nogle 
af funktionerne i en smartere manøvre.
I de fleste tilfælde har du en autoknap. 
Den er vigtig. For den skal du betragte 
som din backup, når du ligger på bunden 

og alt synes at gå i fisk. Ved at droppe 
alle indstillinger og gå på Auto, sikrer du 
dig, at du ikke spilder et dyk og kommer 
op uden billeder.
Men derudover har du ganske givet 
mange andre indstillingsmuligheder: 
Har du fx en Portrætindstilling eller en 
Sportsindstilling på dit kamera du har 
undret dig over? Mulighederne er mange, 
men vejene går alle til Rom. Det vigtige 
er, at du ikke starter med at fokusere på 
disse ting, hvis ikke du allerede kender 
lidt til dem. Gør det helt enkelt i starten 
og brug derimod en indstilling du kender 
og planlæg ud fra den. Herefter kan du 
altid dykke ned i endnu en funktion og 
udforske mulighederne trin for trin. Det 
langsigtede mål for enhver undervandsfo-
tograf er at kunne benytte sit kamera på 
fuld-manuel indstilling, da du dermed har 
kontrol over situationen og kan korrigere 
når det behøves.

De to indstillinger
Du skal altså planlægge dit fotodyk med 
at kunne operere med to indstillinger. 

Den første indstilling er den du gerne vil 
mestre, men endnu ikke har prøvet eller 
stadig er usikker på og dermed gerne vil 
øve - og den anden er den sikre som du 
altid kan falde tilbage på. Du skal vide 
præcist hvordan du sætter disse to indstil-
linger.
Skal du gøre det helt enkelt kan du 
begynde med at sætte kameraet på Auto 
- og kun lege med ISO indstillingen. ISO 

er groft sagt den funktion der bestemmer 
hvor lysfølsom chippen er. Hvis du skal 
dykke dybere hvor der er mindre lys 
kan du skrue den op, til gengæld bliver 
billedet grynet. Det er en vigtig indstil-
ling og det er godt at få en føling med 
hvor meget den kan tåle at blive skruet 
op og det varierer meget fra kamera til 
kamera. Dernæst kan du lege med luk-
kertids- eller blændeprioriteringen, som 
begge er de mest benyttede indstillinger 
for de fotografer der benytter spejlrefleks 
kameraer. Langt de fleste små kameraer 
har en indstilling hvor man kan lade 

At undervandsfoto adskiller sig fra 
traditionelt fotografering på overfladen 
behøver man vist ikke andre til at 
fortælle sig, det kan de fleste sagtens 
regne ud. Men spørger man, på hvilke 
vigtige punkter det adskiller sig og 
hvordan man forholder sig til at foto-
grafere i det våde element, bliver de 
straks lidt mere tænksomme. Hvis man 
derudover spørger en ny fotodykker 
om, hvordan de egentligt har tænkt sig 
at gribe det an, har de ofte slet ikke 
gjort sig nogen tanker om dette. Og 
netop derfor bliver de første mange 
fotodyk sjældent ret gode!

Find Holger
Selvom det er anderledes er det ikke 
så svært, men du nok bør lægge dine 
sædvanlige forestillinger om fotogra-

fering lidt væk. Du skal nemlig starte 
med at forberede dig på en helt anden 
måde end du plejer.
Holger er den knap du ikke lige kan 
huske hvor sidder... Hvad enten du 
netop har fået et uv. hus til dit eksiste-
rende kamera, eller lige har fået begge 
dele, så skal du erkende at du ikke har 
læst manualen godt nok. Du tror du 
har, og du fortæller din kæreste at du 
har, men det har du ikke. Så find den 
frem og læs dig frem til følgende: Du 
skal vide hvordan du slår blitzen til og 
fra, du skal vide hvordan du indstil-
ler ISO' en. Desuden skal du kende de 
basale indstillinger for: Auto, Manuelt, 
blænder & lukkertidsprioriteret. Og 
så bør du vide hvordan du går ind i 
menuen og navigerer rundt. Simpelt-
hen få lidt erfaring med menuerne. 

Hemmeligheden ved at læse en manual 
er ikke at læse den fra start til slut, 
men at skimme hele indholdsfortegnel-
sen én gang så du har overskrifterne. 
Herefter endnu en gang lidt mere de-
taljeret og notere sig de store emner - 
og derefter udvælge de steder du ikke 
kender til. De fleste manualer gentager 
sig selv i uendeligheder men ved at 
danne dig et overblik over indholdet, 
ved du hvor du skal læse det du lige 
står og har brug for.

Dyk ude, saml hjemme
Når du skal ud og dykke, skal du 
starte med at samle kameraet der-
hjemme. Ja, det har du nok læst før, for 
det plejer at stå på side 1 i manualen 
til ethvert UV-hus. Men det er vigtigt. 
Når du samler dit kamera derhjemme 

fotodykket
Før
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Så fik du dit nye kameragrej… fedt.
Men hvad så… så skal vi så bare 
hoppe i vandet?
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www.fotografit.eu

nordens største udvaLg indenfor  uv foto, video og Lys

Viden
erfaring
& Holdning

Du er kun en telefonopringning væk fra at gøre drømmen
til virkelighed. Ring på telefon 3266 4600 eller klik ind på
www.forsvaret.dk/sps/sdk for at læse mere!

Få dig en uddannelse på Danmarks største og førende 
erhvervsdykkerskole – Søværnets Dykkerkursus 

Søværnets Dykkerkursus er Forsvarets dykkerskole og uddanner civile og 
 militære erhvervsdykkere efter International Diving Schools Association 
(IDSA) træning standard, som er godkendt af Søfartsstyrelsen. 

•  SCUBA erhvervsdykker til 30 meter samt NITROX (IDSA level 1)

•  Overfladeforsynet slangedykker til 50 meter (IDSA level 3) 

•  Uddannelse af dykkere til søværnets specialenheder.

AMU kurser:
•  Dykkerrelateret førstehjælp.

•  Dykkerassistent. 

•  Undervandssvejsning og skæring.

•  Kammeroperatør.

•  Undervandssprængning. 

Vi er en åben erhvervsskole og tilbyder:
•  Erfarne faglærere og instruktører.

•  Skolebygning med 6 meter dybt indendørs træningsbassin.

•  Udlån af komplet dykkerudrustning under hele uddannelsen.

•  Adgang til lukket havn (Marinestation København).

•  Eget dykkerskib med dykkerklokke og trykkammer.

•  Stort sikkerheds-setup, så du trygt kan afprøve dine grænser. 

•  Forsvarets professionelle ressourcer, som sikrer dig Danmarks bedste 

 erhvervsdykkeruddannelse.

Vil du gå i dybden
med dit arbejde?

kameraet styre den ene og blot justere 
den anden, men om det hus du har 
købt understøtter de knapper man skal 
bruge er ikke sikkert.
Der er masser af andre indstillinger 
du kan have glæde af at kende, men 
de fleste er som nævnt blot genveje til 
justering af disse tre. Det vigtige er, at 
du altid kan falde tilbage til autoind-
stillingen og at du blot har en enkelt 
ting du vil lege med når du starter. 
Ellers bliver det for indviklet og tiden 
er altid for kort til uplanlagte ting 
under dykket.

Vælg den rigtige makker
Som uv-fotograf skal man betragte 
sig selv som solo dykker med makker, 
for fokus ender altid med at være på 
udstyret og ikke på makkeren.
Lad mig starte med at sige – jeg er 
ikke den store fan af solo dykning… 
tanken om at ligge der på bunden, 
viklet ind i en efterladt bundgarn, 
huer mig ikke. Men omvendt må jeg 
erkende, at det er enklest ikke at have 
en makker liggende og ånde mig i 

nakken, når jeg for tiende gang prøver 
at få en kammusling til at smile. Der 
er derfor vigtigt at gribe det pragma-
tisk an, og erkende at det er på tide at 
opfinde nogle nye rutiner som passer 
til uv foto. Og her kommer den tålmo-
dige makker, en overfladebøje med line 
eller et godt overflademandskab ind i 
billedet - eller en kombination af alle. 
Det siger sig selv at et solodyk på et 
vrag, med kameraudstyr ikke rigtig 
appellerer til den løsning, men på et 
godt lavt stranddyk eller moledykning 
på moderat dybde, fungerer det faktisk 
fornuftigt. Placer din timer/computer 
på kamerasetuppet så du hele tiden 
bliver mindet om at tiden løber.

Et producerende dykkested
Jeg har tit lavet den fejl at sætte for 
høje krav til dykkestedet når jeg 
afholder en workshop. Men faktisk er 
det utroligt vigtigt at være helt tryg 
ved dykkestedet når man begiver sig i 
vandet med nyt udstyr. Og det gælder 
naturligvis også kameraudstyr. Min 
gamle fotoven Alex Mustard introdu-

cerede mig engang for begrebet ”a 
producing site”. Det handler helt enkelt 
om at lave noget dykning på et sted, 
hvor motiverne er mange, logistik-
ken er enkel og hvis det er muligt at 
komme op af vandet og tage en tænke-
pause, for derefter at dykke ned igen, 
så er det helt i top. Her kan man rigtig 
øve sig og lave nogle gode billeder. Og 
det er samtidig sjovt og hyggeligt med 
enkelt dykning, når bare man har et 
mål med det. Kan man finde en mole 
med gode stenformationer, et boltværk 
eller noget velvoksent bundvegetation, 
så er din fotolykke gjort!

Dernæst er det bare at komme i vandet 
og få fotograferet.
Næste gang skriver jeg lidt om hvor-
dan man griber motiverne an under 
dykket, men indtil da - god fotosommer.
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