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‘Alt har sin 
skjønnhet – 
men alle kan 
ikke se det.’

- Ines Thomsen
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Bla om til neste kapittel
Det er utvilsom tiden for speilløse kameraer. Men 
betyr det slutten på speilrefleks? Neppe, like lite 
som mobilkameraene betyr slutten på tradisjonelle 
kameraer.

Noen av oss husker systemkrigen i videobransjen. Det var 
VHS, først lansert av JVC, som trakk det lengste strået, etter 
å ha knivet lenge mot Sonys Betamax. Først ute var imid-
lertid Philips med VCR, og de prøvde seg senere med det 
mer familievennlige Video 2000. Diskusjonene var lange og 
sterke, og produsentene kranglet om hvem som hadde den 
beste tekniske kvaliteten. Men det var VHS som vant, rett og 
slett fordi systemet fikk desidert flest brukere, ikke fordi det 
var «best». Men fordi det var tilgjengelig, og godt nok.

I dag er det knapt noen som bruker VHS-apparater, og 
enda færre som selger dem. Nå strømmer de fleste sine 
filmer, og i mellomtiden har vi hatt både DVD og Blu-Ray.

Men vi ser fremdeles filmer og serier hjemme. Godt inn-
hold taper seg nemlig langsommere enn god teknologi. Der-
for vil overgangen fra speilrefleks til speilløse kameraer fort 
bli uinteressant. Vi kommer fortsatt til å fotografere. Enda 
mer enn før, fordi vi alltid har mobilen med. 

Fremtiden er ikke mindre visuell, den blir mer og mer visu-
ell. Videokameraer tok aldri helt av, hverken da vi brukte 
analog videofilm, kameraer med videokassetter eller digi-
tale videokameraer. Men i dag er det mange som deler mer 
video enn stillbilder, og det er som regel mobilen vi bruker.

Den teknologiske utviklingen gir oss flere muligheter, ikke 
færre. Når teknologien er tilgjengelig, og god nok, bruker vi 
det som er mest praktisk til å uttrykke oss og kommunisere, 
ikke nødvendigvis det som er ‘best’. Det gjelder også når vi 
fotograferer og tar opp video. 

Men hva er «godt nok»? Det er det opp til hver og en av oss 
å avgjøre. Den som leser Fotomag, kan imidlertid ta med 
seg nyttig informasjon ved å lese våre mange tester.

Fotomag arbeider etter pressens etiske regler og de samme prinsippene 
som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Henrik 
Sandåker 
Tangen

Skribent og 
fotograf i 

Fotomag med test av fotoutstyr, 
video og tilbehør på program-
met. Henrik foretrekker sort-
hvittbilder til sine personlige 
prosjekter, og jobber til daglig 
hos Interfoto i Oslo.

Tom R 
Mehlum

Video-/fotograf 
og markedsfø-
rer på digitale- 

og sosiale medier. Partner hos 
Exciter AS (utgiver).

Toralf 
Sandåker

Ansvarlig 
redaktør og 

hovedbidragsyter i Fotomag 
med mangeårig erfaring fra 
fagpresse, fotografi  og teknolo-
givirksomheter. Utga boken «Se 
med kamera» i 2013.

Arne 
Glomdal

Fotografmester 
med mer enn 
50 år i bransjen 

med eget studio i Fredrikstad. 
Fotolærer på Glemmen videre-
gående skole, og i ti år redaktør 
i Norsk Fotografisk Tidsskrift. 
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Ines Thomsen:

Hvis du vil noe – gjør det nå!

23 år gammel ble det oppdaget en stor 
svulst i hodet på Ines Thomsen. Da hun 
våknet etter en omfattende og kritisk ope-
rasjon, bestemte hun seg: Det jeg ønsker 
å gjøre, skal jeg gjøre nå. Og det er å bli 
fotograf. 

Av Arne Glomdal

Hun trengte 18 til 24 måneder rekon-
valisenstid. Men kort tid etter 
operasjonen kjøpte hun sitt første 

speilreflekskamera og begynte snart på 
Prager Fotoschule, en to-årig utdanning 
som ble holdt på kvelder og i helger. Etter 
tredje semester hadde hun så fått så mange 

oppdrag at hun sluttet skolen. Pensumet i 
dette siste semesteret var fotohistorie, så 
det fikk være til siden i livet.

Ines Thomsen er nå 34 år og har på kort 
tid blitt en anerkjent fotograf. Firmaet heter 
Ines Thomsen Photography, som hun driver 
i sin hjemby Linz i Østerrike, et firma hun 
startet i 2014.

Hun har sine arbeidssteder over hele ver-
den. Oppdragene den siste tiden har bragt 
henne så fjerne steder som til Los Angles, 
Hawaii, Costa Rica og Aruba. 

Fujifilm mellomformatkamera
Å fotografere mennesker er Ines Thomsens 
pasjon. Enten det er til reklame, for private, 

Ines Thomsen. Foto: Arne Glomdal
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modellbilder eller i oppdrag for Fujifilm.
Ines er nemlig ambassadør for Fujifilm 

kameraer. I det siste har hun testet det nye 
kameraet Fujifilm GFX 50R med en bikke 
på 32,9 x 43,8 mm, noe som gir 50 Mp bil-
deoppløsning. I 2019 vil Fujifilm som kjent 
lansere et kamera med samme format, men 
med en bildebrikke som gir 100 Mp bildefi-
ler. Det kameraet kommer også med bilde-
stabilisator.

Ines Thomsen markedsfører seg hoved-
saklig på Instagram, men har også en hjem-
meside: ines-thomsen.com.

Ines foretrekker å arbeide alene. Det må 
hun, når arbeidsoppgavene varierer så mye 
og med reiser over hele verden. Å reise med 
en assistent ville være veldig fordyrende og 

med et alt for stort ansvar. Imidlertid sam-
arbeider hun med en venninne som arbei-
der profesjonelt med retusj.

– Jeg har jobbet med Fujifilmkameraer 
lenge før jeg ble ambassadør for Fujifilm, 
forteller Ines. – Det har jeg vært i litt over 
tre år. For meg er Fujifilms kameraer blitt en 
livsstil. Et kamera som gir meg frihet. Hun 
arbeider med en gjennomgående filosofi: 

«Alt har sin skjønnhet – men alle kan ikke 
se det».

På de neste sidene kan du se et lite utvalg 
av hennes fotografier.

Ines Thomsen er gjest på Norges Fotograf-
forbunds årsmøte i Drammen 7. til 9. april 
2019 med foredrag og presentasjoner.

Ines Thomsen på scenen for Fujifilm under Photokina 2018. Foto: Arne Glomdal
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https://www.instagram.com/ines.thomsen/
http://ines-thomsen.com
http://ines-thomsen.com
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Kvinnen på bildene heter Sam Mantia. Det er Ines’ venninne som lider av sykdommen Alopecia, som arter seg ved at det 
ikke vokser hår på kroppen. Hun er opptatt av å synliggjøre sykdommen med sin åpenhet, blant annet ved å ikke bruke 
parykk. Med seg har hun Ines og hennes fotografier som hjelper med å gjøre sykdommen kjent. Mange tror Sam har kreft.
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