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låt dig inte luras, bra utrust-
ning ger bra bilder. Visst går 
det att fånga fantastiska fo-

tografier med en billig kamera utan 
kringutrustning, men för att kunna 
prestera en jämn, hög kvalitet som 
är oberoende av yttre och opåverk-
bara förhållanden krävs rejäl – och 
vissa fall dyr – utrustning. Man 
kan komma långt med en hyfsad 
kamera, ett skarpt objektiv och – 
glöm aldrig detta – en blixt eller 
reflexskärm för att kunna påverka 
ljusförhållandena. 

Min egen kameraväska är en 
rätt voluminös pryl och den är i 
ständig tillväxt. Själva väskan är 
en kabinväska på hjul, egentligen 
för stor att ta med som handbagage 
på flyget (vilket jag ändå gör – 

jag åker ofta på reportageresor 
och behöver ha med mig så bra 
fotoutrustning som möjligt) från 
LowePro med plats för både 
kamera, gluggar och min laptop. 
Någonstans mellan dem skrynklar 
jag också in tandborsten och ett 
par rena kalsonger. 

Kamerahuset är naturligtvis 
väskans viktigaste komponent 
och ska väljas med omsorg. I min 
väska ligger en välanvänd Nikon 
D3 och jag uppskattar den inte 
minst för dess användbarhet. 
Huset är i princip oförstörbart och 
batteriet räcker till tidens ände. 
Dessutom går råfilerna från små-
bildssensorn att dra i åt alla håll 

utan att spricka. För 
närvarande har jag tre 
objektiv i väskan: ett 
24-70 mm f/2,8 och 
ett 70-200 mm f/2,8 
med bildstabilisering 
och en vidvinkel, 16-
35 mm f/4, också den 
med bildstabilisering. 
Därtill kommer en 
packe filter, UV-filter 
(enbart för linsskydd), 
ND-filter (Neutral 
Density, eller gråfilter) 
för att kunna använda 
större bländaröpp-
ning och/eller längre 
slutartider, samt ett 

Foto i Fält
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Lamborghini plåtad i kvällssol med polariserande 
filter för att framhäva snarare än dämpa reflexerna 
i lacken på bilen. Det fick bilen att poppa ut från den 
mörka bakgrunden på ett dramatiskt sätt. 

Foto i Fält
Slagkraftiga bilbilder handlar inte så mycket om konstnärlig talang 
som man kan tro, snarare är det fråga om att ha gjort sin hemläxa 
ordentligt. Noggrann metodik och träning kan skapa en skaplig 
fotograf av det mest ovärdiga ämne. Så här gör vi. 
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polariserande filter som jag 
använder ofta, för att dämpa 
eller förstärka reflexer i 
lacken. 

Ett par mellanringar 
skramlar omkring längst 
ner i väskan, bra att ha för 
närbildstagning av detaljer. 
Två fjärrutlösare finns ock-
så (en som backup); det är 
en pryl jag inte klarar mig 
utan, de används till allt 
utom panoreringar. USB-
sladdar, extrabatterier, 
minneskort, extra stativ-
fästen och annat smått och 
gott behöver väl knappast nämnas, 
däremot förtjänar tejprullen ett 
omnämnande – det är en ordentlig 
vävtejp som jag köper på proffsfo-
tobutiken Procenter: som silver-
tejp, med den skillnaden att den 
aldrig lämnar några märken efter 
sig. Tejp kan komma väl till pass i 
de mest oväntade situationer. 

till det Kommer blixtväskan. 
Med blixtar gör jag mig mer eller 
mindre oberoende av sol och vä-
derlek, eller kan åtminstone trolla 
fram ljus som annars inte finns. 
Natt kan bli till dag och mulna ut-
sikter kan förvandlas till dramatisk 
högsommar. Blixtpaketet är ändå 
förhållandevis enkelt: en Elincrom 
Ranger Quadra RX huvudenhet 
med två batterier, två blixthuvu-

den, radiosändare, paraplyer och 
en ”bouncer box”, en låda för att ge 
ett mjukare ljus. 

ljusstyrKan är inte i klass 
med till exempel Profotos värsta 
prylar (som smäller av som kärn-
vapen), men är betydligt lättare 
att bära omkring och kostar inte 
heller hundratusentals kronor. 
Reflexskärmen får också komma 
med, bra för att spegla både sol- 
och blixtljus. Ett bra stativ klarar 
man sig inte utan och jag använder 
ett kolfiberstativ från Benro. Kul-
led underlättar komposition och 
sparar tid – viktigt i den här bran-
schen. Kulleden kommer också 
väl till pass om jag använder en 
Super Clamp för att fästa kameran 
någonstans, exempelvis vid rigg-

Kamera:  Nikon D3, ISO 200, slutarprioritet.
Objektiv: Nikon 70-200mm f/2.8 @ 200 mm. 
Filter:  Polariserande filter. 
Bländare: f/2.8
Slutartid: 1/80 s. 

Ett kamerahus som inte viker ner sig bara för att det regnar, det är guld värt när man inte kan vänta på sol.
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som jag tänkt, men då har jag i 
alla fall satt igång tankeprocessen 
innan jag åker ut på fältet. Det i sig 
brukar spara tid och tid är alldeles 
för ofta en bristvara. 

En uppställning kan göras mot 
en enkel vägg, en mer intrikat 
bakgrund eller varför inte en ned-
åtgående sol mot horisonten. För 
placeringen av objektet i bilden 
gäller ”rule of thirds”, alltså att 
bilen (som regel) inte ska stå i mit-
ten av bilden, utan cirka en tred-
jedel åt vänster eller höger och en 
tredjedel upp eller ner i bilden. Är 
det flera bilar i bild får man tänka 

PLÅTA FÖR TRYCK
En bild ser aldrig likadan ut på 
skärmen som den gör i tidningen. 
De flesta av oss som har fotat nå-
got för webben vet hur det är att 
brottas med filstorlek, förstörande 
bildkomprimering och uppladd-
ningstider. Det drabbas inte 
tidningsfotografen av, däremot 
ska man vara medveten om att 
det inte går att fuska med skärpa 
eller färgåtergivning. I tryck 
syns varenda pixel. Det betyder 
förstås att detaljåtergivningen är 
exceptionell och av ett slag som 
aldrig går att åstadkomma på web-
ben. Men också att minsta oskärpa 

förstör den bästa av bilder 
och varje defekt sticker i 
ögonen. Dessutom trycks 
bilder i andra färger än de 
som visas på skärmen och 
det kan få vissa kulörer att 
se mer eller mindre urvatt-
nade ut. 

KOMPOSITION
För fotografering gäller 
mäklarregeln: location, 
location, location. Fel in-
ramning förstör den mest 
tekniskt briljanta bild. 

fotografering. Ett ministativ från 
Velbon med kulled fungerar som 
backup/resestativ. 

till sist har jag en hembyggd 
rigg för montering av kameran 
på bil. Hur den ser ut? Hemligt! 
Det ska nämligen vara så i bilfo-
tokretsar: man avslöjar inte sina 
hembyggda lösningar. 

Jag kan avslöja så mycket att 
den består av ett fem avgasrör från 
Biltema där kameran monteras 
i ena änden med en Superclamp 
och fästs sedan i bilen med hjälp av 
sugkoppar i den andra änden. 

Men oftast har man inte tid att åka 
runt och rekognosera, utan får 
göra det bästa av situationen, åka 
ut och försöka läsa av det man ser 
och översätta det i hur det kan bli 
ett fotografi. Sedan knäppa av det 
som behövs. 

Ett sätt att spara tid är att gräva 
ner sig i satellit- och gatuvybilder 
på Eniros eller Hittas hemsidor. 

Ska bilden tryckas stort, över 
ett uppslag, får bakgrunden i sig 
gärna vara tillräckligt tilltalande för 
att i sig utgöra en bra bild och då 
behöver bilen inte vara mycket mer 
än en statist. Annars gäller att bak-
grunden inte ska ta fokus 
från motivet (bilen) och 
vara så städad som möj-
ligt. Utnyttja gärna linjer 
i kompositionen för att 
förhöja motivet. 

STILLEBEN
Bilder med en eller flera 
stillastående bilar, vi kan 
kalla dem stilleben, krä-
ver mest av kompositio-
nen och för större jobb 
brukar jag först skissa 
på papper hur jag vill ha 
bilderna. Det blir sällan 

Blixtljus
gör underverk med din bild!

Ferrari 458 Italia plåtad i maskindepån på Ring Knutstorp. Vi hade syn-
nerligen begränsat med tid, så jag fick göra vad jag kunde där och då. 
Asfalten var våt och himlen mörk, vilket hjälpte att skapa dramatik i 
bilden. Omgivningen är underexponerad, blixtarna gör grovjobbet.

En vakuumlyftare från Biltema och en Super Clamp från 
Manfrotto, bra grejer när man ska bygga en fotorigg. 

Kamera: Nikon D3, ISO 200, manuell exponering.
Objektiv: Nikon 24-70mm f/2,8 @ 24 mm. 
Filter: ND4 + polariserande filter. 
Bländare:  f/8. 
Slutartid: 1/250 s.

Stora studioblixtar på stativ ger frihetsgrader i skapan-
det, men en vanlig kamerablixt av speedlighttyp räcker 
långt för att lära sig hantverket. Här ett mellanting.
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bakifrån när bilen har passerat. 
Oavsett det gäller att man ska följa 
objektet före knäppet, genom 
knäppet och fortsätta efter att man 
tagit bilden. Vrid hela kroppen, 
rörelsen ska komma från höften. 
Eftersom motivet kommer att vrida 
sig något i förhållande till kameran 
under själva exponeringstiden 
kommer inte hela bilen att bli skarp 
och därför är det viktigt att välja 
var på bilen man vill att skärpan 
ska hamna. Ett tips är att följa 
en detalj på bilen, exempelvis 
nummerskylten, med en av 
kamerans fokuspunkter. Ställ in 
kontinuerlig fokusering och slut-
artidsförval. Längre brännvid ger 
skärpa över en större del av bilen, 
men är samtidigt mer känslig för 
skakningsoskärpa. Jag använder 
allt från ca 30 mm till 200 mm, från 
1/20-dels sekund till 1/160-del och 
aldrig bildstabilisering – därför att 
då får jag inte skärpan där jag vill 
ha den. Jag föredrar också om ob-
jektet rör sig hyfsat långsamt och 
kompenserar i stället med längre 
slutartid. Plåtar jag i konbana 
är det uteslutande 1/80-dels 
sekund och runt 80-120 mm 
brännvidd. 

(eller ljus från en reflexskärm) på 
den sida som står i skugga. Annars 
kan man med fördel fotografera i 
motljus och lysa upp hela objektet 
med blixt från två håll. Extra dra-
matiskt blir det om man underex-
ponerar solljuset och låter blixtarna 
göra det största jobbet. 

undviK att Få för stora blixt-
speglingar i lacken. Av den anled-
ningen använder jag nakna blixtar 
utan paraplyer eller bouncers 
när jag plåtar exteriörbilder. Jag 

undviker också expone-
ringar med blixten för nära 
kameran, det ger för dåliga 
kontraster mellan ljusa och 
mörka partier. Undvik 
också att få för mycket 
blixtljus på underlaget (as-
falten), det kan se konstigt 
ut. Gräs brukar vara ett 
populärt underlag men kan 
också se tillgjort ut och jag 
undviker det om möjligt. 

Normalt använder 
jag en brännvid runt 50 
mm, det ger mest naturliga 
proportioner även om mer 
vidvinkel kan ge mer dra-
matiskt intryck. Ett blän-

efter;   som regel placerar man den 
närmaste bilen i någon av de nedre 
tredjedelarna och fyller sedan på 
bakåt/uppåt med resterande bilar. 
Se till att bilarna inte skymmer 
varandra och att avstånden mellan 
dem blir ungefär jämna i sökaren. 

Kameran älskar ljus och när 
bilarna står stilla går det alldeles 
utmärkt att skämma bort kameran 
med blixtljus. Det finns olika sätt 
att göra detta på, ett är att låta solen 
lysa upp ena sidan av objektet och 
fylla upp med upplättningsblixt 

darval runt f/9 ger god skärpa 
och lagom ljusinsläpp. Undantag 
finns, till exempel kan ett teleob-
jektiv och stor bländaröppning och 
därmed kort skärpedjup ge slående 
bilder. Ett polariserande filter kan 
utnyttjas för att styra reflexerna i 
lacken och hålla exponeringstiden 
tillräckligt lång för att klara av syn-
kroniseringen med blixtarna. 

En metodik jag ofta använder 
är att ta flera exponeringar, med en 
blixt i varje exponering, och sedan 
lägga samman exponeringarna i 
efterbehandlingen. Det kräver ma-
nuellt fokus, för att inte kameran 
ska få för sig att fokusera om mel-
lan exponeringarna. 

PANORERING
En biltidning behöver fart och 
det kräver fartbilder. Det enklaste 
sättet att få fart i bilderna är att 
panorera, alltså att stå still vid sidan 
om vägen och följa med den fram-
farande bilen med kameran. Slut-
artiden bestämmer hur mycket 
fart det blir i bilden, inte bilens 
hastighet. Enklast är att ta bilden 
rakt från sidan, mest effektfullt är 
att ta bilden snett framifrån och 
svårast är att lyckas ta den snett 

Ingen regel utan undantag. Här står Ägget i bildens mitt, inramad av 
flygfältets perspektiv och himlens strålar mot mittpunkten. Blixtar 
får lacken att skina, utan dem hade bildidén inte fungerat. 

En lånad kamera är alltid en utmaning - hur ställer man in 
den och hur kommer den att reagera? Canonkameran var 
snäll, men saknade autofokuseringspunkter på rätt ställe 
för att kunna komponera en panorering enligt »rule of 
thirds«. Jag hade velat ha bilen längre ner i bilden.  

Kamera: Nikon D3, ISO 200, manuell exponering.
Objektiv: Nikon 24-70mm f/2,8 @ 70 mm. 
Filter: Polariserande filter. 
Bländare:  f/11. 
Slutartid: 1/200 s.

Kamera:  Canon EOS 40D, ISO100, slutarprioritet.
Objektiv: Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 @ 50 mm. 
Filter:  Inget. 
Bländare: f/7,1.
Slutartid: 1/80 s. 

» För placeringen i bilden gäller rule oF thirds. «

Koenigsegg
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MEDÅKNINGSBILDER
Fartbilder som tas från en medföl-
jande bil, där fotografen hänger ut 
genom bakluckan, takluckan eller 
en sidoruta kan ge slående bilder 
där hela bilen är skarp och allting 
annat suddas ut av rörelseoskär-
pan. Kort brännvidd krävs hos 
objektivet för att minimera skak-
ningsoskärpa. Därför brukar man 
se denna typ av bilder med ganska 
rejäl vidvinkel. Lämpligast tas de i 
låg hastighet på slät asfalt. Slutar-
tiden är lång, mellan 1/4 sekund 
och 1/15 och det kan kräva ordent-
liga gråfilter. Se till att kameran 
har ett ordentligt stöd, till 
exempel en sandsäck mellan ob-
jektivet och bagagerumströskeln. 
Det minimerar risken att bilderna 
skakas sönder. 

RIGGBILDER
Att ta bilder med rigg, alltså där 
kameran är fast monterad nå-
gonstans på bilen, kan ge ännu 

Filter, både ND och polarise-
rande filter kan användas för att få 
större bländaröppning och kortare 
skärpedjup med bibehållen rörel-
seoskärpa – allt för mer dramatik i 
bilderna. 

Blixtar Fryser rörelser och 
kan därför normalt inte användas 
för fartbilder utan man får förlita 
sig på kontinuerligt (naturligt) ljus. 
Jag föredrar sol framför moln och 
helst ska det vara strax före, eller 
strax efter, solnedgången, bero-
ende på bil- och bildtyp. 

Särskilt ljusa eller svarta bilar 
gör sig i det sena släpljuset efter att 
solen gått ner. Vill man styra ljuset 
kan man experimentera med re-
flexskärmar, batteridrivna lampor, 
eller med blixt som bara träffar ett 
begränsat område på bilen – ex-
empelvis genom att låta solen lysa 
upp bilens sida och använda blixt-
ljus på fronten. Undvik blixtljus på 
hjul och omgivning! 

mer fartkänsla än med-
åkningsbilder eftersom 
kameran inte rör sig i 
förhållande till objektet 
och därför kan mycket 
långa exponeringstider 
användas, egentligen hur 
långa som helst bara ljus 
och omgivning tillåter det. 
Slätt underlag är ett krav, 
avslagen motor och lydiga 
bilputtarslavar en fördel. 

ett mellanting mellan 
medåkningsfotografering 
och riggfotografering är 
att montera riggen på den 
medåkande fotobilen. Det 
är kanske den metod som 
jag använder allra mest 
och ger mig möjlighet 
att placera kameran i en 
oväntad position. Därtill  
slipper jag redigera bort 
riggen ur bilden och jag 
riskerar inte att göra någon 
åverkan på objektet – tro 
mig, det gör ont att repa en 
bil som tills alldeles nyss 
kostade en miljon. 

INREDNING 
Så långt är utsidan klar. 
Nu är det bara resten 
kvar. Inredning, instrumentbräda, 
motor och detaljer måste också 
plåtas och här kommer blixtarna 
till sin fulla rätt. Till skillnad från 
exteriörbilderna, där jag använder 
nakna blixtar för att inte skapa för 
stora reflektioner i lacken, mår 
interiörbilderna bäst av mjukare 
ljus. Oftast använder jag en boun-
cerbox på blixten men det går lika 
bra med paraplyer. Eller varför inte 
ett A3-papper eller en frigolitskiva 
att studsa blixten mot? Det går 

Medåkningsbild från Oman. Jag låg ner på tvären i bakluckan på en VW Touareg 
när vi körde runt den tvåfiliga rondellen i låg fart. För att minska skakningar vilade 
jag objektivet mot ena armen. Av ett par hundra exponeringar blev kanske fem-sex 
stycken tillräckligt skarpa för tryck. Fotobilens reflex är bortredigerad. 

Fyra blixtar som mjukats upp med paraply fyller Merce-
deskabinen med ljus och skapar en studiomässig stäm-
ning. Togs ute på en kaj i Malmö, från höger framdörr. 

Kamera:  Nikon D3, ISO 200, manuell exponering.
Objektiv: Nikon 50 mm f/1.4. 
Filter:  Polariserande filter.
Bländare: f/8.
Slutartid: 10 s. 

På Lunda Flygfält satte jag fast riggen i taket på Jaguar XJ och lät kameran smattra 
allt medan jag körde runt i en cirkel. Bilden är sammansatt av två exponeringar med 
solljus från två håll vilket ger ett närmast studioblixtliknande ljus. Det hade inte gått 
utan rigg. Själva bommen är sedan bortredigerad i Photoshop.

Kamera: Nikon D3, ISO 200, slutarprioritet.
Objektiv: Nikon 24-70mm f/2,8 @ 32 mm. 
Filter: ND8. 
Bländare:  f/18. 
Slutartid: 1/13 s.

Kamera: Nikon D3, ISO 200, slutarprioritet.
Objektiv: Nikon 24-70mm f/2,8 @ 24 mm. 
Filter: ND4 + polariserande filter. 
Bländare:  f/22. 
Slutartid: 1/4 s.

En blixt i passagerarsätet var allt som behövdes för att 
väcka interiören till liv. Omgivningen är något underexpo-
nerad för att ge blixten en större roll i kompositionen.

Kamera:  Nikon D3, ISO 200, manuell exponering.
Objektiv: Nikon 24-70 mm f/2.8 @ 62 mm. 
Filter:  Polariserande filter.
Bländare: f/11.
Slutartid: 1/40 s. 

Rolls-Roycekabinen är mjukt upplyst av kvällssolen. Jag fyller i med en blixt genom 
vindrutan, som ger den rätta glansen åt läderklädseln. Öppna bilar är alltid lättare att 
inredningsplåta när det inte är något tak som skymmer sikten – prova exempelvis att 
plåta instrumentbrädan från en position bakom bilen. 

också bra att »klä in« bilens föns-
terpartier i ett tunt vitt lakan och 
låta blixtarna slå genom tyget för 
att ge den rätta studioljuskänslan. 
Ofta försöker jag att göra mig av 
med överflödigt bakgrundsljus och 
använda så mycket blixtljus som 
möjligt för att få just de ljus- och 
mörkerpartier jag vill ha i bilden. 

För instrumentpaneler är det ett 
tips att ställa stativet i öppning-
en för höger bakdörr för att ge ett 
perspektiv som ger djup i bilden 
samtidigt som man ser ungefär det 

Kamera: Nikon D3, ISO 200, manuell exponering.
Objektiv: Nikon 24-70mm f/2,8 @ 24 mm. 
Filter: Polariserande filter. 
Bländare:  f/3,5. 
Slutartid: 1/25 s.
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I motorrummet på Iso Grifo kan det se såhär trevligt ut. Två blixtar med bouncers ger 
ett mjukt men ändå definierat ljus. Man kan också prova att lägga en eller flera blixtar 
under bilen och se vad som händer med bilden. 

Här är riggen monterad på kamerabilen (min Miata) och kameran hänger nere i 
diket. Kompositionen blir ett gissningsarbete eftersom man inte kan titta i sökaren 
»live«. Fjärrutlösare är så klart rätt sätt att göra det på, men det har funnits tillfällen 
då jag varit hänvisad till att tejpa fast utlösarknappen i stället. 

som föraren ser. Att ta bilden på 
förarmiljön rakt framifrån berövar 
bilden på djup och därmed känslan 
av hur rummet ser ut. Jag använder 
blixt från respektive främre si-
doruta, samt en genom vindrutan 
för att få ljus på instrumentbrädans 
ovansida. 

Blixten som slår genom vindru-
tan kommer att ha en konstig vit-
balans på grund av rutans toning, 
vilket man kan kompensera för i 
efterbehandlingen. Brännvidden 
är typiskt runt 50 mm, bländare 
ca f/11, alternativt f/5,6 om jag vill 
ha ett kort skärpedjup. Slutartiden 
är så kort som blixtsynkronise-
ringen medger, ofta 1/250 s. Sam-
ma metodik används för att plåta 
motor, fälgar och andra detaljer. 
Mindre detaljer, som en växelspak 
eller ett vred, kan behöva tele-
objektiv och mellanring (eller ett 
makroobjektiv) för att återges med 
rätt känsla. Gärna då med en blixt 
från motsatt håll och en reflex-
skärm i närheten av kameran. 
Det ger ett behagligt och passande 
ljus för den här sortens bilder. 

Eftersom brännvidden är lång 
och objektet nära kameran kom-
mer skärpedjupet att bli mycket 
kort. Använd därför en ganska 
liten bländaröppning för att få 
tillräckligt stort skärpedjup för 
att kunna avbilda detaljen i fråga, 
typiskt runt f/9. Att få en bild på 
passagerarrummet kräver lite mer 
eftertanke – inte minst för att dör-
rar och stolpar begränsar möjlighe-
terna. Kameran måste placeras så 

att hela rummet kommer med och 
det kan göras genom att antingen 
öppna dörren och ställa kameran 
på stativ längst fram i hörnet mot 
dörrgångjärnen eller att ta bilden 
genom den öppna sidorutan. Stor 
vidvinkel krävs. 

vissa Fäller främre passagerar-
sätet för att få baksätet att synas i 
bild, själv föredrar jag mer subtila 
metoder som att placera kameran 
rätt och skjuta förar- och passage-
rarstolarna i längdled för att få fri 
sikt till baksätet. Blixtarna lyser 
upp genom flera fönsterrutor 
och det är viktigt att ställa dem så 
att man får ett tillräckligt upplyst 
rum, samtidigt som man måste 
behålla kontrasterna i ytan. 

Ett alternativ är att plåta genom 
vindrutan, vilket kräver ordentlig 
avskärmning av rutans reflexer.

Att plåta en öppen bil förenklar 
förutsättningarna – när taket inte 
är i vägen kan man placera kame-
ran med stor frihet och också ut-
nyttja det befintliga ljuset på bättre 
sätt. Instrumentpaneler kan avbil-
das på avstånd med teleobjektiv 
och stolsbilder kan tas med en helt 
annan utgångsvinkel. 

När minneskorten är fyllda med 
råfiler (ingen människa vid sina 
sunda vätskor plåtar i enbart jpg) 
och bilen återlämnad till sin rätt-
mätige ägare återstår bildbehand-
lingen. Ur kameran kommer inga 
färdiga bilder, utan rätt uttryck 
kräver digital framkallning. Så 
plocka fram datorn och gå loss! *

Riggfoto

Växelspak i Audi R8, fotograferad med teleobjektiv och mellanring från höger dörr-
öppnings övre bakre hörn. Blixt från bortre sidoruta och reflektor i den närmre dörr-
öppningen för att ge lite extra glans i knoppens lättring. 

Kamera: Nikon D3, ISO 200, slutarprioritet.
Objektiv: Nikon 24-70mm f/2,8 @ 28 mm. 
Filter: ND4 + polariserande filter. 
Bländare:  f/6,3. 
Slutartid: 1/5 s.

Kamera: Nikon D3, ISO 200, manuell exponering.
Objektiv: Nikon 24-70mm f/2,8 @ 52 mm. 
Filter: Inget. 
Bländare:  f/8. 
Slutartid: 1/200 s.

Kamera: Nikon D3, ISO 200, manuell exponering.
Objektiv: Nikon 70-200mm f/2,8 @ 160 mm + mellanring. 
Filter: Polariserande filter. 
Bländare:  f/6,3. 
Slutartid: 1/125 s.


