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Bergen -
det perfekte
by landskap

Foto: Tobias Terjesen

Bergen er en by og kommune i Hord-
aland; og et tidligere fylke (til 1972) 
på Norges vestkyst, omgitt av «De syv 

fjell», og omtalt som «Vestlandets hoved-
stad». Etter tradisjonen ble Bergen grunnlagt 
av Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, 
som betyr «den grønne engen mellom 
fjellene».

Bergen 
Bergen har i hele sin historie vært en le-
dende internasjonal handels- og sjøfartsby, 
og var Norges hovedstad i Norges storhet-
stid, i ettertiden omtalt som Norgesveldet. 
Bergen ble sete for Gulatinget fra år 1300. 
Fra ca. 1360 hadde Hansaforbundet et av 
sine hovedkontorer i Bergen, en handels-
virksomhet som ble videreført på Bryggen 
helt til 1899. Bergen var sete for Bergenhus 
len og senere Bergen stiftamt. Bergen by 
ble eget fylke (amt) i 1831 og innlemmet i 

Hordaland fylke i 1972. Bergen var Nordens 
største by frem til 1600-tallet og Norges 
største by til innpå 1830-tallet, og har siden 
vært Norges nest største by.

Bergen kommune 
passerte 275 000 innbyggere i slutten av 
2014. Storbyregionen Bergen og omland har 
om lag 420.000 innbyggere som utgjør 81 
% av innbyggerne i Hordaland og 31 % av 
innbyggerne på Vestlandet.

Bergen  
Bergen er residensby for en rekke tunge 
aktører og institusjoner innen kultur, finans, 
helse, forskning og utdanning. Byen er sete 
for Hordaland fylkeskommune, Gulating 
lagdømme og Bjørgvin bispedømme. Av 
nasjonale statlige virksomheter er Fiskeri-
direktoratet, Konkurransetilsynet, Norsk 
internasjonalt skipsregister og Sjøforsvarets 

Bergen er en liten by  i Norge med 
noen fantastiske muligheter for 
natur, akrkitektur og urbane 
bilder. Om du liker små storbyer 
må du ta turen til Bergen en solrik 
dag.

Leder
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Bergen -
det perfekte
by landskap

hovedbase lokali-
sert i Bergen.

Bergen er sentrum for 
marine, maritime og petrole-
umsrelaterte forskningsmil-
jøer og næringsklynger som 
er blant de mest komplette 
og avanserte i verden. Bergen 
har et sterkt og allsidig 
næringsliv også innen særlig 
bank og forsikring, bygg og 
anlegg, handel og tjenesteyt-
ing, høyteknologi, masseme-
dier, næringsmiddelindustri, 
reiseliv og transport. Bergen 
har en av 

Nordens mest trafikkerte 
flyplasser og en av Europas 
største og travleste havner, og 
er utgangspunktet for Hurti-
gruten og Bergensbanen.

Areal og land
Landskapet er svært kupert 
med lite sammenhengende 
lavland, og både bykjernen og 
bydelene er omgitt av fjell og 
sjø. 50 % av arealet ligger 
høyere enn 160 meter 
over havet. 40 % 

av arealet er dekket av skog, 
23,3 % av tettbebyggelse, 4,4 
% av ferskvann og 3,5 % av 
dyrket mark. Kommunens 
høyeste punkt er Gullfjelltop-
pen 987 moh. på grensen mot 
Samnanger i øst.Berggrun-
nen består for det meste av 
kaledonske skyvedekker med 
prekambriske bergarter og 
enkelte skyvedekker med 
kambrosilurske grønnsteiner.

Kommunearealet
Kommunearealet kan grovt 
inndeles på følgende måte: I 
øst ligger fjellmassivet Gull-
fjellet. Vest for dette ligger 
Arnadalen, og vest for 
Arnadalen ligger de 
østlige Byfjellene, 
som strekker 
seg fra 
halvøyen 

Åsane i nord til Fana i syd. 
Vest for disse ligger Bergens-
dalen, og vest for denne igjen 
ligger de vestlige byfjellene. 
Alle disse formasjonene 
er orientert i nordvestlig 
retning.

Leder
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Arkitekturens 
virkemidler er likeså 
mangfoldige som 

oppgavenes art, og spenner 
fra de rent abstrakte, knyttet 
til formenes iboende egen-
skaper, som for eksempel det 
oppadstrebende i gotikkens 
spissbue- og ribbesystem, til 
slike som forteller om frem-
stillingsprosesser, atferds-
mønstre og gjøremål, fra det 
monumentale til det intime, 
fra praktutfoldelse til det as-
ketiske, alt som i det hele tatt 
illustrerer rådende kår, fores-
tillinger og livsholdninger. 

Da intet menneskeverk kan få 
sin utforming helt ut fastlagt 
på grunnlag av teknisk-prak-
tiske hensyn, vil det alltid 
gis mulighet for innføring av 
den åndelige merverdi som 
gjør benevnelsen arkitektur 
berettiget.

Bestemte former for 
orden
Arkitektur kan også karakter-
iseres som bestemte former 
for orden, og i arkitekturens 
historie kan slik orden 
prinsipielt sies å opptre i to 
hovedformer. 

Den ene er den formalt 
bestemte, basert på en 
tilpasning av tingene inn-
enfor et mer eller mindre 
geometrisk fastlagt system 
som især er kjennetegnet 
ved symmetri omkring en 
midtakse. Den representa-
tive egyptiske og romerske 
arkitekturen tilhører denne 
kategorien, sammen med 
den europeiske fra renes-
sansen og frem til 1900-tallet. 
Den andre form for orden 
er den organiske, bundet 
til fremstillingsteknikk og 
praktisk anvendelighet, slik 
den gjør seg gjeldende i all 

Arkitektur

Foto: Tobias Terjesen

Tema
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Tema

folkelig arkitektur, foruten 
å kjennetegne middelalder-
ens, og i dette århundret for 
eksempel inngå i funksjonal-
ismens program. I grekernes 
arkitektur, som har vært av så 
stor betydning for den senere 
europeiske utvikling – mid-
delalderen unntatt – kan disse 
to hovedformer sies å være 
forent med hovedvekten lagt 
på det harmoniske i betyd-
ningen å hvile i seg selv, være 
i urokkelig balanse.

Behov må arkitekturen
Ved å imøtekomme ånde-
lige behov må arkitekturen 
betraktes som en kunstart, 
hvis utøvelse imidlertid ikke 
nødvendigvis behøver å være 
basert på personlig, skapende 
innsats, men vel så ofte på et 
kollektivt, mer eller mindre 
bevisst uttrykk. Av dette følg-

er at arkitektur som regel må 
bli mindre personlig preget 
enn arbeider innenfor de 
friere kunstarter, mens den til 
gjengjeld står som tydeligere 
uttrykk for hele tidsaldres og 
miljøers livsholdning, sam-
funnsforhold, forestillinger og 
materielle kår.

Selv om grenselinjene ellers 
er utydelige, kan man skille 
mellom en representativ 
(akademisk) og en anonym 
(folkelig) arkitektur, den 
første knyttet til byggverk av 
ekstraordinær betydning og/
eller prosjektert av spesielt 
kvalifiserte. Den andre er 
mer å betrakte som et miljøs 
samlede manifestasjon, 
utviklet på grunnlag av 
tradisjon og felles interess-
er, uten at det kunstneriske 
innholdet bevisst er tilsiktet. 

Til denne kategori kan regnes 
alle velutviklede byggeskikker 
fra periodene før industri-
alismen, især på boligens 
område. Karakteristiske 
eksempler er det romerske 
gård- eller atriumhus, det 
balkanske verandahus (begge 
av orientalsk opprinnelse) og 
den mellomeuropeiske hall 
hvorav den tradisjonsrike 
norske bondestue er utviklet. 
Hertil kommer de mange 
typer som fra middelalderen 
av oppstod som produkt 
av byenes tomteinndeling, 
tettbebyggelse og nærings-
forhold. Mange byer, særlig 
de middelalderske, må i sin 
helhet regnes til den anonyme 
kategori.
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Leica på et 
budsjett

Retrodesignet er inspirert av de gamle 
rammesøkerkameraene fra Leica, og den 
pene stilen er uten tvil en veldig stor og 

viktig del av kameraet. Men vi er veldig spente 
på å finne ut om Fujifilm må ofre funksjonalitet 
for formfaktoren. Vi snakker tross alt om et 
kamera som koster 18 000 kroner for bare huset 
alene. Dette betyr nok at de fleste som kjøper 
det kommer til å være profesjonelle fotografer 
og særlig dedikerte hobbyfotografer, og som 
vil sette store krav til hva et slikt kamera skal 
klare.

For hvis vi bruker 18 000 kroner på et kamera, 
vil vi at det skal dekke mange mulige behov. 
Kunne vi brukt dette som bryllupsfotograf? 
Portrettfotograf? Til å dekke store hendelser? 
På reise? Til landskapsbilder? Til hverdagslig 
familiebruk? Kort sagt; hvor som helst? 

Men når vi ser på spesifikasjonene alene, ser 
kameraet egentlig ganske dyrt ut. Det eneste 

området vi kan se at X-Pro2 har en klar ledelse på  
utenom prisen, er antall fokuspunkter, der X-Pro2 
stiller sterkt med hele 273 stykker. Av disse er kun et 
område på 7x7 punkter fasedetekterende, så selv om 
vi har mange fokuspunkter å meske oss med, er det 
ikke sammenlignbart med for eksempel Sony a6300 
med sine 425 fasedetekterende punkter.

Så hvis den høye prisen kan forsvares, må svaret ligge 
et annet sted enn i spesifikasjonstabellen.

Fujifilm har de siste opene lan-
sert flere fantastiske kameraer i 
Leica stil, X-pro2 er for de som vil 
ha Leica opplevelsen uten den 
store prislappen som føller med.

Annbefalt
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Topp 5

5 natur bilder 
fra desember 2017

Fotograf:
Tobias Terjesen

Tatt med:
Hasselblad X1D

Dato:
29.12.17

Plass:
Ålgård

Fotograf:
Tobias Terjesen

Tatt med:
Fujifilm X-T2

Dato:
28.12.17

Plass:
Sirdalen
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Tobias Terjesen

Tatt med:
Hasselblad X1D

Dato:
29.12.17

Plass:
Ålgård

Fotograf:
Tobias Terjesen

Tatt med:
Fujifilm X-T2

Dato:
28.12.17

Plass:
Sirdalen

Fotograf:
Tobias Terjesen

Tatt med:
Fujifilm X-T2

Dato:
10.12.17

Plass:
Bergen
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Intervju
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Intervju

Årets  fotograf

Tobias er en profesjonell fotograf som er 
mest kjent for sine naturbilder. Han har i 
nyere tider bevekt seg innen for reklame 
fotografering

HVORDAN SKILLER DU DEG 
UT? 

Som ny på arbeidsmarkedet kan 
man ofte møte hard konkurranse. 
Et råd er derfor å tenke på hva 
som gjør deg unik. Var du leder 
i idrettsforeningen, eller har du 
i andre arbeidssammenhenger 
vært i kontakt med servicerelat-
erte oppgaver? 

Kom tidsnok! 

Kommer du ti minutter før in-
tervjuet, gir du et godt førsteinn-
trykk og du respekterer interv-
juerens tidsskjema. 
Om du mot formodning skulle 

komme for sent, så ring i god 
tid i forkant og be genuint 

om unnskyldning. 

Kom anstendig 
kledd og tilpass 
antrekket etter bedrif-
ten du besøker. Antrekket 
ditt vil spille inn på det første 
inntrykket intervjueren skaper av 
deg, så unngå utfordrende eller 
utstikkende klær. En tommelfin-
gerregel er å heller kle seg litt for 
pent.
Ikke vær redd for øyekontakt, 
ta intervjueren i hånden og hils 
pent. Et godt råd er å huske 
navnet på intervjueren slik at du 
kan henvende deg med navn un-
der intervjuet.
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Bilde
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Bilde
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Tema

Lang lukkertid

Når du knipser et 
bilde med standard 
innstillinger, fanges 

bildet som regel på mindre 
enn et hundredels sekund. 
På den måten får man fryst 
bevegelser, noe som gir stor 
sannsynlighet for skarpe 
bilder.

Men hva skjer egentlig hvis 
du bruker lengre tid på å ta 
bildet? Bruker du mer enn 
1/30 sekund på å eksponere 
bildet, vil du sannsynligvis 
ikke klare å få et helt skarpt 
resultat ved å holde kameraet 
i hånda.

Dette kan du enten utnytte 
til ulike effekter, eller du kan 
velge å bruke et stativ for å 
unngå bevegelsesuskarphet-
en.

Slik gjør du det
Det kan ofte være smart å 
bruke helt manuelle innstill-
inger når du skal ta et langek-
sponert bilde. Da får du full 
kontroll over det ferdige 
resultatet, slik at det blir som 
du forventer, i hvert fall etter 
litt prøving og feiling.

Det er hovedsakelig tre inn-
stillinger i kameraet du må 
forholde deg til: ISO-verdi, 
blenderåpning og lukkertid. 
Disse må balanseres mot 
hverandre, slik at du får 
nøyaktig riktig mengde lys 
inn på bildebrikken.

Hvis du bruker lang lukker-
tid, må du sette tilsvarende 
lavere ISO-verdi og mindre 
blenderåpning, for å hindre at 

bildet blir for lyst.

Prøv deg fram
Hvis du ikke er helt fortrolig 
med disse begrepene, bør du 
finne fram kameraet og prøve 
deg litt fram. Sett kameraet i 
manuell modus, ofte markert 
med en M, og prøv med ulike 
innstillinger for ISO-verdi, 
blenderåpning og lukkertid.
De fleste kameraer har 
ISO-verdier ned til 100, og 
du bør bruke så lav verdi som 
mulig for å få minst mulig 
korn og bildestøy i bildene.

Blenderåpningen er angitt 
ved en «F» etterfulgt av et tall, 
og jo høyere tall, dess mindre 
lys slippes inn på bildebrik-
ken. Når man skal bruke lang 
lukkertid, kompenserer man 
altså med mindre blenderåp-
ning (stort tall etter F).

Med en lang lukker tid kan du skape mange 
interesange å spannende bilder fra plass-
er som ikke er så spennende i utgang-
spungtet
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Tema

Fotograf:
Tobias Terjesen

Tid:
1min

Fotograf:
Tobias Terjesen

Tid:
30s

Fotograf:
Tobias Terjesen

Tid:
30s
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Tema

Leke med røyk

Tobakksplanter vokser 
naturlig i Amerika og 
Australia. Urbefolk-

ningen i Amerika brukte an-
takeligvis tobakk for nytelse, i 
ritualer og som medisin.

Tobakksplanten kom til 
Europa tidlig på 1500-
tallet og ble populær blant 
kongelige i Frankrike. På latin 
heter planten Nicotiana Taba-
cum, oppkalt etter Jean Nicot, 
mannen som først sendte 
tobakk til Frankrike.

I flere hundre år trodde 
mange at tobakk var en urt 
som kunne lege sår og kurere 
sykdommer. For å få effekten 
skulle man presse ut saft og 
smøre dette på huden, legge 
bladene på huden, eller sniffe 
knust, tørket tobakk gjennom 
nesen.

Det var lenge et statussym-
bol å ha råd til tobakk og 
bare overklassen snuste eller 
røykte. Tobakkselskapene 
så med tiden et mye større 
marked og lanserte på starten 
av 1900-tallet den billige 
varianten av sigaretter. Den 
ble markedsført stort og ble 
raskt populær i middel- og 
arbeiderklassen.

I tiden rundt andre verden-
skrig ble sigaretten for alvor 
populær, og tobakkssel-
skapene har siden da tjent 
ufattelige store summer. Fra å 
være et rent naturprodukt ble 
tobakk en industrivare med 
hundrevis av tilsatte stoffer.

På 70-tallet fant forskere for 
første gang konkrete bevis 
på at sigaretter var avhen-
gighetsskapende og svært 

skadelige for helsa, men in-
dustrien klarte å holde dette 
ganske skjult i 20 år til.

I dag vet vi at sigaretter både 
er dødelige, men fortsatt er 
tobakk et av verdens mest 
lønnsomme salgsproduk-
ter. I de fleste vestlige land 
går andelen røykere ned og 
tobakksselskapene søker nå 
nye kunder i fattige land med 
svakere lovgivning. Mange 
tobakksprodusenter invest-
erer også i å utvikle snus og 
e-sigaretter.

Tradisjonelle portrett bilder kan forte bli 
litt "kjedelige", men med å legge til noe 
røyk i bildet som kan bildene med en gang 
bli mer interesange.
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