Här är tips på hjälpmedel för att lma pro sigt med din mobiltelefon. Exemplen och
prisuppgifterna är i regel tagna från Scandinavian Photos hemsida, men utrustningen nns
givetvis att köpa även från andra leverantörer.
Stativ, Manfrotto Compact Action
Kompakt och lätt stativ som kan bli närmare 180 cm högt när det fälls ut. Genom att vika ihop
benen fungerar det även som enbens-stativ om du vill vara mer rörlig men ändå ha stöd:
https://www.scandinavianphoto.se/manfrotto/stativkit-compact-action-svart-1013537
Mobilhållare, den billiga varianten
En enkel klämma för att fästa mobilen på stativet nns att köpa på Teknikmagasinet och liknande
butiker. Har du en sel epinne över kan du ta mobilklämman från den!
https://www.teknikmagasinet.se/produkter/mobilt/mobiltillbehor/sel epinnar-stickers/izoundphone-holder-for-tripod-monopod
Mobilhållare, den stadigare versionen, Shoulderpod S2
Shoulderpod S2 har ett trähandtag som är behagligt att hålla i och gör det lättare att lma med
stadig hand. Shoulderpod är ett modulsystem som kan även byggas ut med hållare för extern
mikrofon eller lampa. Rekommenderas!
https://www.scandinavianphoto.se/shoulderpod/s2---grip-1029578
Mikrofon, Røde SmartLav+
Denna mygga (lavalier microphone) fungerar för de esta telefoner på marknaden. I korthet kan
sägas att det gäller Apples Iphone och telefoner från Samsung, THC, LG, Motorola och Google
som använder en fyrpolig kontakt enligt TRRS-standard.
https://www.scandinavianphoto.se/rode/mygga-smartlav-1013827
För en modern iPhone utan hörlursuttag krävs en adapter till telefonens Lightning-kontakt. Det
kan vara bra att köpa till en extra som alltid följer med mikrofonen. Liknande adapters nns även
för andra mobiler:
https://www.scandinavianphoto.se/apple/lightning-till-35-mm-adapter-for-horlurar-1031421
Mikrofoner av denna typ är känsliga för vindbrus, så för att den ska fungera även utomhus
rekommenderas en vindskyddspäls. Det kostar några kronor extra, men gör att mikrofonen
fungerar i alla väder:
https://www.scandinavianphoto.se/rode/vindskyddspals-minifur-lav-3-pack-till-lavalier-316064
Kabeln till Røde SmartLav+ är ganska kort, så en förlängningssladd är bra att ha. OBS! Det måste
vara en fyrpolig kontakt med tre svarta streck på kontakten (TRRS-standard) för att den ska
fungera. Vanlig stereosladd (TRS) funkar inte.
Här är Rødes egen kabel, men det nns billigare alternativ på exempelvis Kjell & Co eller liknade
butiker, fråga efter headsetkabel med hane/hona och TRRS-kontakt.
https://www.scandinavianphoto.se/rode/sc1-kabel-35mm-trrs-hane-till-trrs-35mm-hona-1017823
Mikrofon, IK Multimedia iRig Mic HD
IK Multimedias serie iRig säljs både i musika ärer och prylbutiker. Mikrofonen ansluts till telefon
med Lightning eller micro-USB. De dyrare modellerna som denna låter riktigt bra.
https://www.scandinavianphoto.se/ik-multimedia/irig-mic-hd-2-1035989
Mikrofon, Røde Videomic ME L
Ett tredje alternativ för iPhone är den här riktade mikrofonen som sätts direkt i telefonens
lightninguttag. Den kan vändas åt båda hållen och vindskyddspälsen som följer med ger bra ljud
även i blåsigt väder, och den fungerar utmärkt om du står nära och pratar direkt in i kameran:
https://www.scandinavianphoto.se/rode/videomic-me-l-lightning-1040270
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LED-lampa, modell mini
Små LED-lampor för lättningsljus nns i många olika modeller och fabrikat, här ett exempel. Bra
att ha även i dagsljus då de ger en helt annan lyster i bilderna. Montera exempelvis på en
Shoulderpod S2, som kan byggas ut med hållare för lampa, mikrofon eller trådlös mottagare.

https://www.scandinavianphoto.se/ulanzi/led-belysning-vl81-bi-color-3000mah-1050168
LED-lampa, mellanstor, SP TECH L2
En kompakt LED-belysning att montera på en mobilhållare eller på stativ. Fungerar utmärkt som
lättningsljus eller för att belysa exempelvis en person som ska prata i en skumt belyst kyrka.
Laddbart batteri, justerbar styrka och färgtemperatur:
https://www.scandinavianphoto.se/sp-tech/led-belysning-mobile-led-light-l2-1049449
Stativ till LED-lampa, Manfrotto Nano 5001B
Mycket kompakt och lätt belysningsstativ som passar till mindre LED-belysningar:
https://www.scandinavianphoto.se/manfrotto/belysningsstativ-nano-5001b-1-svart-1049207
LED-panel, modell större, Godox LEDP260C
LED-belysning modell större att ställa på stativ. Kan kopplas in i eluttag, men även med drivas
med batterier som köps separat. Denna kraftfulla lampa som kan ljussätta större rum, har
justerbar ljusstyrka och färgtemperatur. Säljs ofta i kit med en eller era lampor.
https://www.scandinavianphoto.se/godox/ledp260c-led-light-kit-1050698
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Har du frågor om teknik för mobilfoto, kontakta jan-allan.stefansson@svenskakyrkan.se

