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NaturFotografer i lJ~nm~rll 
HEINRICH OG POULSEN 

Røde Mellemvej 94 A, have 23 af I 889 

2300 København S. 
tlf: 31 59 02 99 
Giro 1-246-4223 

Bestyrelse: 
Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 

Finn Olofsen 
Ole Banke 
Klaus Bjerre 
Jesper Plambech 
Lars Geil 
Jens Rasmussen 

tlf: 31 59 02 99 
tlf. 31 42 72 95 
tlf. 3675 93 91 
tlf. 31 678775 
tlf. 31 20 15 07 
tlf. 32 53 99 94 

Kontingent 200,- årligt, gældende for det år indmeldelse sker. 

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar, maj, august og 
november. Deadline er den 1. i måneden før udgivelsen. 

Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på diskette til: 
Jens Rasmussen 
Rønnevej 16 
2791 Dragør 
Tlflfax: 32 53 99 94 

Bladredaktion: Jens Rasmussen (ansv.) og Klaus Bjerre. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendt materiale ved 
pladsmangel. 
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller forfatterens tilladelse. 
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt materiale. 
V ær opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens mening og 
nødvendigvis ikke foreningens. 

Forsidefoto: Ole Banke 

CANON EOS 1 INCL.BOOSTER El ... 7.996,-
CANON EOS 1 ..................... 5.596,-
CANON EOS 1 FLOT ............... 6.396,-
CANON F1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.956,-
CANONF1N-AE ............ . . . . . . .. 3.596,-
CANON EF 24/2,8 .................. 2.316,-
CANON TS-E EF 2413,5 L ............ 6.956,-
CANON EF 28/2,8 FLOT ............ 1.196,-
CANON EF 35/2,0 FLOT ............ 1.596,-
CANON USM EF 100/2,0 . . . . . . . . . . . .. 2.796,
CANON USM EF 200/2,8 L . . . . . . . . . .. 4.796,
CANON USM EF 300/4,0 L . . . . . . . . . .. 6.396,-

CANON USM EF 600/4,0 L DEMO ... 58.995,-

CANON EF 20-35/2,8 1 FLOT ......... 6.396,-
CANON EF 35-105/3,5-4,5 USM ....... 1.596,-
CANON EF 2X CONV. .... . . . . . . . . .. 1.756,
CANON 430 EZ SPEEDLITE . . . . . . . . .. 1.516,-

CANON FISHEYE FD 7,5/5,6 . . . . . . . .. 2.396,-
CANON FD 50/1,5 .................... 716,-
CANON FD 35/2,0 .................. 1.596,-
CANON FD 35/2,8 .................... 796,-
CANONFD 200/2,8 ................. 2.156,-
CANON FD 35-105/3,5 ............... 1.996,-

HASSELBLAD TELE-TESSAR 250/5,6 T* 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.396,-

HASSELBLAD TELE-TESSAR 500/8,0 T'~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.996,-

HASSELBLAD TELE-APOTESSAR 
CF 500/8,0 DEMO ................. 16.995,-

HASSELBLAD 500 CIM 
INCL ACUTE MAT ............... 4.796,-

HASSELBLAD MAG A12 . . . . . . . . . . . .. 1.996,-

HASSELBLAD MAG A12 . . . . . . . . . . . .. 2.396,-

LEICA R3 FLOT .................... 2.396,-
LEICA WINDERR3 ................... 796,-
LEICA R4S ......................... 3.596,-
LEICA R5 .......................... 6.396,-
LEICA R6 FLOT .................... 7.996,-
LEICA R WINDER .... . . . . . . . . . . . . .. 3.996,-
LEICA M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.196,-
LEICA M4-2 ........................ 3.996,-
LEICA WINDER M4-2 ............... 1.596,-

LEICA-R SUMMILUX 35/1,4 . . . . . . . . .. 7.996,
LEICA-R SUMMILUX 80/1,4 . . . . . . . . .. 7.996,-

LEICA-R APO-SUMMICRON 180/2,0 
DEMO ......................... 29.996,-

LEICA-R APO-TEL YT 280/2,8 ......... 19.996,-

LEICA-R APO-TEL YT 400/2,8 
DEMO ......................... 60.995,-

NIKKOR MICRO 105/4,0 . . . . . . . . . . . .. 2.956,
NIKKOR MICRO 105/2,8 FLOT. . . . . .. 3.996,-
NIKKOR AI-S 200/4,0 FLOT .......... 1.996,-
NIKKOR AI-S 200/4,0 .. . . . . . . . . . . . . .. 1.596,-
NIKKOR AI-S 300/4,5 IP-ED .......... 4.796,-
NIKKOR REFLEX 500/8,0 NY TYPE . .. 3.596,
NIKKOR REFLEX 500/8,0 . . . . . . . . . . .. 3.196,-

DETfE ER KUN ET LILLE UDPLUK ...... . 
KIG IND, DU ER ALTID VELKOMMEN. 

VENLIGST DAVID RYDE 

ALLE PRISER ER EXCL.MOMS 

HOLBERGSGADE 24 - DK 1057 KØBENHAVN K- - TELEFON 33 14 1428 
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Fotohviden 

Fotohylden er til køb, salg eller bytte for foreningens medlemmer. 
Har du noget du vil sætte i, så koster det 25,- kr. at annoncere. 

Ikke medlemmer skal betale fuld annonce takst. 
Foreningen påtager sig intet ansvar for købte eller solgte genstande. 

Sælges: Leitz Summicron, 50 mm. F. 2,0 kr. 2500,
Henvendelse til Benny Bjerg på tlf. 98 18 7676. 

Tanker omkring et møde 

Den 16. august deltog jeg i et orieings
møde om NFD i Århus Fotografiske 
Amatørklubs lokale. Det var en fredag 
aften og det var trykkende varmt - nor
malt ikke faktorer der er gunstige for en 
foto aften. Alligevel mødte 19 interessere
de frem og af dem havde hele ni taget en 
lille billedserie med. Aftenens program 
var i korthed, at jeg skulle give en orien
tering om NFD - og at vi derpå skulle se 
på billeder. Der var glædelig stor inter
esse for at høre om NFD og en god spør
gelyst fra tilhørerne. Derpå stod den på 
billeder, hvor jeg selv lagde for med en 
udvalgt stak lysbilleder - man var vel 
gæst. Men som nævnt var j eg heldigvis 
ikke den eneste der havde taget billeder 
med. Som aftenen skred frem kom vi 
hele vejen rundt med lys- og papirbille
der med motiver taget til vands - både 
over og under - til lands og i luften. Der 
var landskaber, diverse dyrearter, planter 
og så videre. Der manglede ikke noget og 
det var gennemgående gode billeder - ind 
imellem rigtig gode. 
Jeg var nærmest lidt høj, dajeg drog mod 
København igen. Dels over aftenens gode 
stemning og dels over forskelligt jeg hav
de fået bekræftet. Nemlig at vi sagtens 
kan være med her i Danmark, når det 
drejer sig om naturfoto. Samtidig mang
ler vi bestemt ikke motiver i vores land, 
der ellers generelt mere er kultur end 
natur. Det er noget med at kunne se og få 
øje på motiverne, der bogstavelig ligger 
foran vores fødder. Og dyrke de små 
lokale naturperler, vi har rundt omkring. 
Det har de helt tydeligt forstået i Jylland. 

3 

foto Bente Groth 

Det er spændende som naturfotograf at 
fmde frem til sine egne territorier, som 
man efterhånden lærer godt at kende, så 
man ved hvad der er at fmde af motiver 
året rundt, i alt slags vejr. Men samtidig 
måjeg nok indrømme, at de små lokale 
steder er mest til foto tidligt om morge
nen. Og ikke bare fordi da er lyset bedst 
og farverne varmest. Men også fordi man 
da har området for sig selv og dyrene har 
en helt anden adfærd end senere på da
gen, hvor de bliver forstyrret af de støjen
de og uroskabende mennesker. Hvem 
kender ikke situationen, hvor man hvor 
man koncentrerer sig hundrede procent 
om et motiv og lige skal til at trykke af, 
hvorpå der som et lyn braser en 
mountainbiker tæt forbi i rasende fart og 
skrigende farver - og den fortættede 
stemning er pist borte. 

Venlig hilsen 
Ole Banke 

næstformand 



Nyt fra bestyrelsen 

I NFD's medlemsblad nr. l bragte vi en 
artikel om en dansk naturfotografs måde 
at fotografere en kongeørnerede på i 
Sverige. 
Det viste sig, at omtalte naturfotograf er 
medlem afDOF (Dansk Ornitologisk 
Forening). De har været i kontakt med 
vedkommende, som i store træk har be
kræftet hændelsesforløbet og beklager 
den tankeløshed, der lå bag ved fotogra
feringen ved ørnereden. 
Læst i DOF's medlemsblad Fugle og Na
tur, nr. 3 1996. (red) 
Hvis du gerne vil i kontakt med NFD
medlemmer i det område, hvor du bor for 
evt. at danne en naturfotogruppe, så send 
et par ord om dig selv og dine fotointer
esser til NFD's medlemsblad sammen 
med dit tlfnr., så kan evt. interesserede 
kontakte dig pr. telefon. I første "Nyheds
brev" fra NFD efterlyste vi fra bestyrel
sen 3 medlemmer til et konkurrenceud
valg, samt 3 medlemmer til et udstillings
udvalg. 
Da der forhåbentlig på længere sigt kom
mer til at foregå nogle af disse aktiviteter, 
vil vi gerne i bestyrelsen høre fra med
lemmer, der er interesseret. 
Da vi godt vil bestræbe os på at lave et 
medlemsblad, der er vidt favnende inden 
for naturfotografien, må du som medlem 
afNFD gerne være med til at præge dette 
blad. Så derfor, fat pennen og skriv nogle 
artikler, det kan være om teknik, foto
oplevelser i naturen, eller andre spænden
de ting. Nu når du er i gang, så dyk ned i 
skrivebordsskuffen og fmd nogle af dine 
bedste "skud" frem og send det hele til 
redaktøren, så vi har noget materiale til 
de kommende medlemsblade. Tak! 

Logokonkurrence 

Bestyrelsen har indtil l. oktober modta
get 14 forslag til foreningens logo, det 
synes vi stadig er for lidt - så derfor lader 
vi konkurrencen løbe indtil årets udgang. 
Reglerne kan ses i forrige medlemsblad. 

F orslagene skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 5. januar 1997. 
Sendes til: 
Finn Olofsen 
Røde Mellemvej 94 al have 23 
2300 København S. 

en gruppe! 

Bestyrelsen udsender nu en liste med 
navn og adresse over alle medlemmer, 
bortset fra enkelte, der har sagt fra. Ved 
hjælp af denne liste kan man nu lokalt 
fmde frem til hinanden, hvis man vil star
te foto grupper op rundt omkring i landet. 

Opstart af foto grupper er godt igang i 
Århus og Ålborg, men vi skulle gerne 
have gang i aktiviteterne andre steder 
også. I første nummer af vores medlems
blad beskrev Poul Reib meget levende 
fordelene ved at være i en fotogruppe. 

Det er selvfølgelig kun medlemmer, der 
vil modtage denne liste, hvorimod en 
række "andre intesserede" også vil mod
tage dette og næste medlemsblad. 
Er du ikke medlem, men vil gerne være 
med i en foto gruppe, må du se at få dig 
meldt ind. 

Portræt 
en 

a/ Finn Dlo/sen 

Fotogruppen "Rødderne fra Rold" har tre 
medlemmer, Niels Fabæk, Kent Vang
strup og Sam Vangstrup. 
De startede som gruppe i 1987, men har i 
mange år forinden fotograferet sammen 
og hver for sig. Gruppen havde premiere 
i Kinorevy i Skørping, med et diasshow 
på 45 min. "ÅRETS GANG I GRA V
LEVDALEN" et resultat af ca. 4 års foto
grafering i området. 
Gruppen arbejder seriøst med lyddias 
shows (billed spil), de mener at arbejdet 
med billeder på denne måde gør det mere 
spændende. Det udfordrer fantasien på 
den måde, at der ikke kun skal tænkes på 
det enkelte billede, men på helheden i 
hele billedserien. 
Siden 1984 har de tre fotografer taget 
billeder fra bl.a. Sverige og Norge som 
har resulteret i tre lyddiasshows "UG
LESKOVEN" et besøg ind i den dybe 

skov, "FUGLE0EN" som handler om 
fuglelivet på den norske ø Runde og til 
sidst "FJELDET" der beskriver højfjeldet 
og de vækster, dyr og mennesker, som 
lever og overlever i de barske omgivel
ser. 
I 1990 fik gruppen til opgave at lave et 
lyddiasshow om Island. På tre meget in
tensive uger fik gruppen billeder nok til 
et 17 min. Show, som de har kaldt 
"ISLAND-LANDET MED DEN INDRE 
VARME". 
Et år efter islandsprojektet fik de igen en 
opgave, det blev til i alt tre lyddiasshows 
fra Tanzania, et af de show der kom ud af 
rejsen, har de kaldt "TANZANIAS NA
TURP ARKER". 
"Rødderne fra Rold" har igennem årene 
også solgt billeder til aviser, tidsskrifter, 
bøger og udstillinger, så man kan med 
lethed sige, at det er en meget aktiv jysk 
naturfotogruppe, vi har med at gøre her. 

Fredericiagade 

1310 København K .. 
33 15 15 50, Fax 33 15 14 



Konkurrencer & udstillinger 

Fransk fugle-fotokonkurrence 
Hvert år afholdes der en fugle-fotokonkurrence i Frankrig, 
den er åben for alle og fmder sted i Abbeville i april måned. 
Interreserede kan kontakte: 

FESTIVAL DE L 'OlSEAU 
30 Rue Lesueur - B.P. B 3. 

80101 AbbeviIle Cedex Frankrig 
Tel. (0033) 22 240202 Fax. (0033) 22 31 40 47 

NFD's weekendfotokonkurrence 6-8/9-96 
Der var uvildig dommer, Lars Serritslev fra BIOFOTO. 
Vinderne blev: 
Fugle, dyr m.m. 
Vækster: 
Landskab: 

Finn Oloften 
Finn Oloften 
Brian Rudebeck 

Frit emne: Flemming Wig Hansen 
Samlet vinder: Finn Oloften 

. Desuden udlovede Bernie en 1/2 malt whisky for dårligste 
billede - tillykke til alle. 

Udstillinger: 
Brandts Klædefabrik Odense - 16/11 - 15/1-97 

I DYRETS TEGN 
Anders Kærgaard DK 

Fin Lærck-Hansen Norge 
Mia Lockmann-Lundgreen Sverige 

Bø ger & tidss·krifter 
Camera - Natura, det nordiske tidskrift for naturfotografer 
af Ole Banke 

En mørk vinteraften januar 1995 blev jeg 
ringet op fra Sverige af en Lennart 
Hammarstad der præsenterede sig som 
redaktør for tidsskriftet Camera Natura. 
Det var et naturfotoblad jeg med stor 
begejstring tidligere havde abonneret på, 
til det gik ned med flaget i 1991. Lennart 
Hammarstad fortalte mig, at Camera 
Natura var blevet startet op påny, og at 
det ikke længere skulle være et rent 
svensk tidsskrift men et nordisk. Ja, fak
tisk var hans ærinde at spørge mig, om 
jeg kunne tænke mig at blive den danske 
redaktør. Naturligvis blev jeg noget 
forbløffet, men der var ikke skygge af 
tvivl i mit sind: Jeg slog til med det sam
me. 
Det var en beslutning, der siden har givet 
mig en masse glæde, arbejde og besvær. 
Glæde fordi det er utroligt tilfredstillende 
at være med til - selv som en lille brik - at 
holde dette [me tidsskrift kørende. Ar
bejde og besvær fordi der siden er gået 
meget tid med at snakke i telefon med 
potentielle abonnenter, abonnenter der 
ikke har fået deres blad til tiden eller slet 
ikke har fået det, med at samle stof sam
men fra Danmark til spalterne og så 
videre. 
En af verdens kendteste naturfotografer -
Frans Lanting - kalder Camera Natura 
"verdens smukkeste tidsskrift", intet 
mindre. Om det nu er verdens suverænt 
smukkeste eller flotteste vil altid være en 
smags- eller temperamentssag. Under alle 
omstændigheder er Camera Natura et 
meget flot blad med billeder fra Nordens 
bedste fotografer i flot tryk og med gode 

tekster. Ifølge Lennart Hammarstad er 
det Camera Naturas målsætning "at 
præsentere det nordiske dyre-, natur- og 
kulturliv ud fra professionelle naturbille
der." 
Camera Natura er ikke helt billigt at 
abonnere på, enkelte skumlere påstår 
hårdnakket, at det er for dyrt. Til det sid
ste er at sige, at kvalitet som bekendt al
tid koster noget - idag rar man en årgang 
på fIre numre for 385 kr. Personligt kan 
jeg iøvrigt ikke tage holdningen helt al
vorligt, når en naturfotograf med udstyr 
til tusindvis af kroner ikke vil ofre et be
skedent beløb for et tidsskrift, der virke
lig kan give inspiration til bedre billeder. 
Så har jeg det bedre med, at man ikke 
kan lide bladets stiL Som noget nyt er 
der nu også oprettet en dansk girokonto, 
der vil lette indbetalingen. Er du interes
seret i et abonnement er du meget vel
kommen til at kontakte mig pr telefon 
(3142.7295) eller ved atsende mig et 
postkort på adressen Rosenvængets Si
dealle 3 s1., 2100 København 0. 

TIDSKRIFTEN 

CAMERANATURA 
" .... , .. ~: '~::: :,;~,1:::~,::':\':: ~,::' ... ~:''':~ .• , 
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bøger 
af Finn Olofsen 

Hvis man vil blive inspireret, eller se nye 
måder/ vinlder at beskære billeder på, 
brug af døgnets lys året rundt, at fortælle 
en historie med billeder.. ... , så skal man 
kikke i en af de mange bøger den fmske 
naturfotograf Hannu Hautala har udgivet. 
Hannu Hautala har dannet skole indenfor 
skandinavisk naturfotografi og betegnes i 
dag som en pioner, specielt inden for na
turbøger. Hannu udgav sin første bog i 
1968, siden da er det blevet til 18-19 ud
givelser, dog er halvdelen kun på finsk 
ellers er resten oversat til både svensk, 
engelsk, tysk, fransk og japansk. 
Jeg har valgt tre bøger ud af de fem, der 
kan købes her hjemme i dag. Den første 
hedder "Vinter i taigaskogen" og beskri
ver på svensk, den barske vinter i det hø
je nord, hvor temperaturen let kan kom
me under 50 minusgrader. Bogen viser 
også de forskellige dyr og fugles overle
velse i vintertaigaen og beskriver de få 
timers sollys, der er ved polarcirklen på 
denne tid af året. 

"Wild Water" er titlen på en anden bog 
med engelsk tekst, den beskriver de man
ge former og farver vandet kan få fra det 
er is, sne, frost og dug til det igen løber i 
de store fmske elve. Ind imellem sneen 
og vandmasserne vises de forskellige dyr 
og fugle, der ligeledes benytter sig af 
denne utømmelige livskilde. 
Den sidste bog hedder "Sommernatt" og 
er på svensk, den beskriver sommernat 
ten i den nordfmske natur. På danne års
tid går solen ikke helt ned, det betyder, at 
man kan opleve naturen, dyrene og fugle
ne i et lys, som er meget anderledes end 
det lys der normalt ses på en sammerdag. 
Efter min mening formår Hannu Hautala 
at fange lyset og stemningen i et billede 
så det fremstår sanseligt og nærværende. 
Disse tre bøger plus to andre kan købes i 
DOF-salg - Dansk ornitologisk Forening. 
Prisen pr. bog er omkring 270 kr. 
Hannu Hautala har signeret samtlige bø
ger, da han var i København i marts 95. 

han ikke villig til det, så find en anden 
fotohandler. Du skal også være klar over, 
at det er de færreste fotohandlere, der har 
viden om de store teler. Det er som regel 
meget bedre at snakke med andre foto
grafer og høre deres mening eller råd. 

F abrikatlbrændviddde 

Canon 300 mm 2,8 L 

Canon 300 mm 4,0 L 

Canon 400 mm 5,6 L 

Canon 500 mm 4,5 L 

Minolta 300 mm 2,8 APO G 

Minolta 300 mm 4,0 APO G 

Minolta 400 mm 4,5 APO G 

Nikon 300 mm 2,8 AF II 

Nikon 300 mm 4,0 AF 

Nikon 500 mm 4,0 AF II 

Sigma 300 mm 2,8 APO 

Sigma 300 mm 4,0 APO 

Sigma 400 mm 5,6 APO 

Sigma 500 mm 4,5 APO 

Tokina 300 mm 2,8 

Tokina 300 mm 4,0 

Tokina 400 mm 5,6 

.15 

Nedenstående skema viser nogle af de
mange kombinations muligheder, der er 
med en række af markedets autofokuste
leobjektiver. 

Autofokus med 1,4 x med 2 x 

ja ja 

ja nej 

nej nej 

nej nej 

ja ja 

ja nej 
I 

ja nej 

ja ja 
. 

ja nej 

ja nej 
I 

Ja nej 
I 

ja nej 

nej nej 

nej nej 

? ? 

? ? 

nej nej 



Teknik & udstyr 
Tele og kamera tilfuglefotografering - et svært valg! 
af Klaus Bjerre 

Udbuddet på fotomarkedet er i dag så 
stort, at det kan være vanskeligt at vælge 
lige præsis det udstyr, der passer dig 
bedst. Opfylder det de behov/ønsker du 
har med din fotografering, er kvaliteten i 
orden, og har du fået det bedste for de 
penge du vil ofre på sagen. 
Jeg vil i det følgende prøve at ridse nogle 
væsentlige faktorer op, du bør tage stil
ling til, før du begiver dig til fotohand
leren. 
Denne artikel omfatter kun nyt auto fokus 
udstyr, for ikke at blive alt for omfatten
de. 
Økonomi - hvad koster det at komme 
igang med at fotografere fugle. Prisni
veauet starter omkring de 10.000,- kr 
samlet for både kamerahus og tele på 300 
eller 400 mm. 
Der er to måder at gribe sagen an på. 
Find først det kamera du synes bedst om 
og vælg så en tele der passer dig. Hvis 
dette ikke kan lade sig gøre så start med 
telen og vælg derefter kamerahus. 
Om du vælger det ene eller det andet, 
skal du være klar over at du næsten altid 
må gå på kompromis på den ene eller 
anden måde. 
Hvilken brændvidde skal man så vælge 
300 mm, 400 mm eller endnu større? 
Her er der flere spørgsmål at tage stilling 
til. 
Hvis du satser på at fotografere flyvende 
fugle spiller vægten og autofokus- hastig
heden en altafgørende rolle. 
En 400 mm 5,6 eller en 300 mm 4,0 med 
1,4 x telekonverter er både let og hurtig, 
er 400 mm ikke nok, er næste trin en 400 
mm 4,5 med 1,4 x telekonverter, denne 

kombination fremstilles i dag kun af Mi
nolta. De her nævnte optikker kan alle 
bruges på fri hånd med en god skulder-
støtte. 
Har vægten ikke den store betydning, kan 
du kombinere den klassiske 300 mm 2,8 
med henholdsvis 1,4 x telekonverter eller 
2 x telekonverter, du skal dog være op
mærksom på at autofokus-hastigheden 
falder markant ved brug at 2 x telekon
verteren. Hvis du vælger en af de store 
"pirater" Sigma, Tamron eller Tokina 
skal du undersøge om auto fokusen vir
ker sammen med telekonverterne, da det 
ikke altid er tilfældet. Er du i stand til at 
holde en 300 mm 2,8 med henholdsvis 
1,4 x eller 2 x telekonverter og kan du 
leve med en langsommere autofokus ved 
brugen af 2 x telekonverteren, ja så har 
du i dette objektiv 3 brændvidder - 300, 
420 og 600 mm med autofokus hele ve-
jen. 
Telekonverteren er i dag en vigtig del af 
udrustningen og kan anvendes så at sige 
uden tab af billedkvalitet, så længe du 
holder dig til ORIGINAL telekonvertere 
fraNIKON, CANON ellerMINOLTA. 
Hvis hverken pris eller vægt har betyd
ning ja så er der frit slag hos de 3 store. 
Hvad kamerahuset angår bør du tage fak
torer som robusthed, betjeningkomfort, 
motorhastighed og lydnivea og udvalget 
af tilbehør som matskiver, øjeokularer 
m.m. med i dine overvejelser inden du 
handler. 
Generelt viljeg sige, køb ikke noget før 
du har prøvet hele udstyret sammen, har 
din fotohandler ikke udstyret hjemme, så 
få ham til at låne det hos importøren, er 

Medlemmerne skriver 
15 NFD'ere og 3 pindsvin påfotoweek-end 
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af Poul Reib/F auna F oeus 

Den 6. -7. Og 8. September afholdtNFD 
som bekendt sit første weekend-arrange
ment i FDF-Iejrhytten "Sejr" i Birkerød
Allerød. 
Det var måske nok lidt skuffende, at kun 
15 deltagere inel. bestyrelsen deltog i 
denne week-end. Til gengæld var det 
meget positivt at se, at 2 medlemmer fra 
Jylland havde besluttet sig til at deltage. 
Pindsvine deltagelsen var til gengæld 
ifølge Lis Bølling - eneste kvindelige 
deltager - tilstrækkelig. Hun havde nok 
at gøre med at fodre de henrivende for
ældreløse unger - fødte fotoobjekter! 

Den første aften bød på lyd-dias-show 
ved vort medlem Michael Mogensen. 
Med et udstyr af flyttelæs størrelse viste 
han et imponerende "billed-spil" om 
forholdene på godt og ondt i Sydameri
ka. 
Lørdag aften fortalte BIOFOTO- (og nu 
NFD) fotografen Ole Andersen om sin 
specialitet makro fotografering og viste 
nogle meget flotte dias af sammerfugle 
og diverse insekter. Et meget inspireren
de foredrag. 
Der blev naturligvis også tid til, at vi 
kunne underholde os selv med at vise 
vore egne dias og papirbilleder. Endnu 
engang kunne man konstatere, at der er 
en meget stor spændvidde hos NFD's 
fotografer. 
Hele lørdagen og søndag formiddag var 
alle fotografer naturlivis ude i felten på 
jagt efter vindermotiverne i fotokonkur
rencen. Vejret var fremragende og hele 
området omkring hytten bød på over-

raskende smuk natur med oceaner af 
fotomuligheder. "Høgene" - dem som 
elsker blødt lys- var på plads i felten in-

den solopgang, medens "duerne" kom 

luskende op ad formiddagen, når solen 
stod højt på himlen. 
Entutiasmen var stor, og adskillige måtte 
næsten trækkes op af moserne, når de i 
deres iver kom for langt ud i hængedyn
get. 
Alt i alt en herlig week -end, som svarer 
godt til hytten - altså "SEJR" for, aran
gørerne. 
Derfor - snyd ikke dig selv for en god 
oplevelse, når NFD næste gang arran
gerer week-end, du møder en masse rare, 
afslappede mennesker og kan koncen
trere dig om at tage en masse billeder -
hvem ved måske sågar vinderbillederne, 
med eller uden pindsvineunger. 
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"Rimelig god weekend" 
af Kurt Stæhr 

I weekenden 6-7-8. sept. var vi en lille 
skare på 15 medlemmer, der var samlet 

. til NFD's første arrangement, hvor med
lemmer fra såvel øst som vest fra Store
bælt skulle mødes. Arrangementet fandt 
sted i en spejderhytte i Birkerød. 13 fra 
Sjælland og 2 fra Jylland var mødt op. Vi 
jyder var selvfølgelig spændte på, hvor
dan sådan nogle "københavnere" nu var 
at være sammen med en hel weekend. 
V ore bange anelser blev dog heldigvis 
hurtigt ryddet afvejen, de var jo "næ
sten" som os. 
Nå spøg til side, første aften viste Micha
el Mogensen et lyddias show af dimen
sioner jeg ihvertfald aldrig har set magen 
til - det var virkeligt gennemarbedet fra A 
til Z, både lyd- og ikke mindst billed
mæssigt det helt fantastisk tak for ople
velsen Michael. 
Herefter så vi nogle af medlemmernes 
egne billeder, hvilket var meget lærerigt. 
Det at se andres billeder er nu engang det 
man lærer mest af, det giver inspiration 
til at prøve noget nyt. 
Næste dag var vi tidligt oppe, nogle kl. 
5.00 andre lidt senere - men ellers stod 
programmet på fotografering det meste af 
lørdagen. Bestyrelsen havde valgt det 
helt rigtige terræn for en naturfotograf, 
her var både sø, mark, skov ja selv en 

Natur/o to 

I foråret blev foreningen NaturFotografer 
i Danmark (NFD) stiftet. Foreningen skal 
være landsdækkende, men er i øjeblikket 
mest udbredt på Sjælland. Det er tiltænkt 

"mangrove" kunne der bydes på, så der 
blev skudt nogle fIlm af. 
Om aftenen holdt Ole Andersen fra Bio
foto foredrag om macrofotografering,Ole 
viste nogle fme eksempler på dette spæn
dende emne, både papirbilleder og dias 
og fortalte om hvordan han bar sig ad 
med at fotografere de små kræ direkte 
ude i naturen. 
Efter Oles spændende foredrag så vi igen 
nogle af medlemmernes billeder, jeg må 
sige at foreningen har mange dygtige 
fotografer, hvis billeder godt kan tåle 
sammenligning med vore nordlige nabo
landes naturfotografer. 
Om søndagen stod vi atter tidligt op og 
var ude at fotografere. Ved middagstid 
mødtes vi til frokost, hvor vi havde eva
luering. Vi var enige om at det havde 
været nogle spændende dage, både det at 
møde ligesindede, at se masser afbille
der, fotobøger afhøj kvalitet og se de to 
foredrag, ja der var kun et punkt vi kunne 
klage over, den elendige selvbetjening til 
måltiderne! ! 
På godt jysk: En rimelig god weekend -
eller på Københavnsk: det var skide fedt 
man. 
Synd for jer der ikke var med - i gik vir
kelig glip af noget. 

at man danner nogle smågrupper, der 
mødes lokalt. NFD vil stå for arrange
menter for alle nogle gange om året. 
I august var der en orienterings aften i 
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Gitzo G1228 Mountaineer - naturfotografens stativ? 
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af Anders Tvevad 

Stativet er uden tvivl det mest undervur
derede stykke fotografIsk udstyr. 
Uhåndterligt, tungt at slæbe på og med en 
meget lille imponator-eggekt! Alligevel 
er der for mig - endnu - ingen vej uden 
om: Vil man have skarpe billeder, så skal 
kameraet på stativ; sommer og vinter, i 
sol og i gråvejr. 
Næsten 4000,- kr for et stativer mange 
penge, men et full-size stativ, der kun 
vejer 1,4 kilo, er jo fristende. Mange na
turfotografer har sikkert set med lange 
øjne på Gitzos kulfIber-stativ. Der kom 
på markedet for et par år siden. KulfIber 
er et materiale, der udmærker sig på flere 
måder: lac vægt (ca. 30% lettere end alu
minium), enormt stor styrke og større 
elasticitet end metaL Elasticiteten bety
der, at et kulfIberstativ ikke vibrerer så 
meget som et metalstativ. Desuden er 
kulfIberen varmere end metal, og det 
mærker man en kold vinterdag! 
Nu har jeg brugt mit Gitzo Mountaineer i 
et halvt år, og trods småproblemer er jeg 
ikke i tvivl: Det er det ideelle stativ både 
til de fleste former for daglig brug - og 
ikke mindst på rejse, hvor vægten ofte er 
afgørende. Forudsat at stativhovedet er 
solidt nok, klarer stativet snildt et kamera 
med en 3-400 mm objektiv; både 24x36 
og mellemformat. 
F ordelene taler næsten for sig selv: lav 
vægt, lille længde sammenslået, stor ben
spredning (vigtigt ved lange objektiver), 
stor styrke, "varme" ben samt (næsten) 
fuld højde så søjlen ikke skal op. 

Ulemperne er færre - og de er til at over
komme: 
Største problem er faktisk den lave vægt! 
I blæst og på blød bund står stativet ikke 
fast. Det er dog nemt klaret: En karabin
hage i "skridtet" (på stativet forståes) og 
en kraftig nøglering i rygsækkens bære
håndtag. Med et snuptag vejer stativet 
ikke længere 2 kilo, men 8-10 kilo. Og så 
bliver det stående! 
Andet problem er "spændemufferne" på 
benene. Da man ikke kan skære gevind i 
kulfIberen, er de limet på. På seks måne
der er to muffer gået op i limningen. En 
klat superlim (cyanoakrylat), og så sidder 
muffen fast igen. 
Endelig er der besværet med at stille sta
tivet op. I alt ni muffer skal løsnes, ben 
trækkes ud og ni muffer spændes igen. 
Alle ejere af Gitzo-stativer kender pro
blemet. De fleste lærer at leve med det, 
p.g.a. Gitzos andre kvaliteter. 



~Kalen'der-··-··· 
Aktivitetskalender 1996/97 

17. november 
Morgenfototur med NFD's formand Finn Olofsen på Amager Fælled. Mødested: P-plad 

. ved GrønjordskolIegiet kl. 08.00. Varighed ca. 3-4 timer. Husk gummistøvler og fotoud
styr 

15. november 
Lokalmøde om gruppedannelse i det Nordjyske hos Bep..ny Bjerg- privat på adressen: 
Holgerdrachmannsvej 16, 9200 Ålborg Sv. tIf. 98 18 76 76. 

21. november 
Medlemsaften i Århus, hvor man vil forsøge at starte arbejdsgrupper op. Alle er velkomne 
til at møde frem - og husk at tage en lille serie billeder med. 
Mødested: Århus Fotografiske Amatørklub (AFA), Carl Blochsgade 28, 2. sal. kl. 19.00. 
For nærmere oplysninger, kontakt Jørgen Stubtorft på tlf. 
86 19 34 83 (Se læserbrev andet sted i bladet) 

26. november 
Medlemsaften i København.Ole Banke viser billeder fra Sagaøen Island. 
Esplanaden 8 C, 1263 Kbh. K. kl. 19.30 

15. januar 1997 
Bestyrelsesmedlem Jesper Planbech viser billeder fra Florida. 
Mødested Esplanaden 8 C, 1263 Kbh. K. kL 19.30 

19.februar 
Medlemsaften - Kom med dine billeder, max 10 dias pr. deltager Demo NikonICanon 
Mødested Esplanaden 8 C, 1263 Kbh. K. kl. 19.30 

14. - 16. marts 1997 
Årsmøde! ordinær generalforsamling. 
Arsmødet afholdes på et naturskønt område på Røsnæs i nærheden af Kalundborg. 
Mere om arrangementet i næste medlemsblad, men noter dig datoen allerede nu! 

Udstyr på medlemsaftener er 24x36, hvis større format skal vises, må du 
selv medbrige projektor. 

··-Medlemm'erneskrittJer--
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Århus om det nye tiltag. Der var omkring 
20 fremmødte og der blev vist en 
masse spændende naturbilleder af for
skellig slags. 
Flere i området er allerede meldt ind i 
NFD og vi er nogle stykker, der vil forsø
ge at få nedsat en eller flere grupper i 
Århus-området. På orienteringsaftenen 
var der også nogle stykker fra Djursland, 
måske kan der dannes en gruppe 

Skab selv billedet 
af Finn Olaften 

F or det første kan det være svært, at være 
ening med andre i, hvad et godt billede 
er. Det er en smagssag og meget indivi
duelt, men alligevel er der billeder, hvor 
alle er enige, "det er et perfekt billede", 
hvad er det der gør, at lige det billede er 
godt? 
Der er mange der har malerier på væggen 
hjemme, og ikke fotografier - hvorfor? 
Vi kan tage et klassisk eksempel "Kron
hjorten" som står ved bredden af en 
skovsø i en lysning, et maleri som mange 
kender. Dette billede har en stemning, 
den rigtige beskæring og er rimeligt en
kelt, ikke for mange forvirrende elemen
ter, der forstyrer billedoplevelsen. Ma
lerier, tegninger og akvareller er ofte 
mere seværdige i forhold til et fotografi. 
Det skyldes måske at maleren tiden kan 
justere sit billede og først stoppe, når det 
er yderst tilfredsstillende. Det er her som 
naturfotograf, det svære, at fotografere 
som en maler, skabe det enkle, helstøbte 
og stemningsfyldte fotografi, kommer 
ind i billedet. Et billede der giver en ople-

for det område. Vil du være med, så mød 
op torsdag den 21/11-96 kl. 19.00 i 
Aarhus Fotografiske Amatørklubs møde
lokale på: 
Carls Blochs Gade 28 2. Århus C 
(det er oven på Bymusset) 
Yderligere oplysninger om NFD fås hos 
Ole Banke på tIf. 31 42 72 95. 

Jørgen Stubtorft 

velse for beskureren, eller måske fortæl
ler en historie. 
Jeg har selv i mange år arbejdet med den
ne teori og har fundet ud af, at for at opnå 
disse resultater gælder det om at kende 
sin fotolokalitet godt, kende lyset, for
udse situationer og ikke mindst bruge sin 
fantasi til at skabe billeder. 



Isfuglen 
En meget kold morgen i et jotoskjul 
af Niels Fabæk 

Vækkeuret ringede. Det var endnu mørkt 
udenfor. Som så mange gange før havde 
man bare lyst til at vende sig om og sove 
videre. Men tanken om at få et billede af 
vores mest farvestrålende fugl; Isfuglen, 
drev mig ud af senge~. Sammenlagt hav
de jeg indtil nu siddet i fotoskjulet i 25 
timer uden resultat ! 
Der var endnu ikke lyst da jeg ankom til 
skjulet, der var placeret på en platform i 
vandkanten ved en af isfuglens yndlings
pladser. Det var en af disse blå morgener 
med rimtåge, og en kulde der gik gennem 
marv og ben. Jeg stod lidt og spekulerede 
på om jeg skulle give op, men nej, aldrig 
giv op. Jeg monterede flashen og krøb 
ind i det stivfrosne skjul. Præcis klokken 
ni var jeg klar. 
Jeg kom ikke til at vente længe. Efter tre 
minutter kom isfuglen, og satte sig halv
anden meter fra skjulet. Skjulet var pla
ceret sådan at isfuglen kun kunne foto
graferes når den satte sig på en bestemt 
gren, der hang ud over vandet. Grunden 
hertil var at hvis skjulet stod længere ude 
I vandet ville det afskære fuglens flugtru
te.Jeg måtte altså blot sidde stille, og ven
te på at den skulle få lyst til at komme på 
"skudhold" . 
Selvom isfuglen sad lige udenfor, kunne 
ventetiden godt blive lang, specielt med 
en temperatur på omkring - 10 0 C. Det 
varmede dog lidt at høre musvågens kii
kii oven over skjulet. Pludselig hørte jeg 
isfuglen flyve væk med et skarpt tsiii. Jeg 
åbnede rygsækken og hev thermokaffen 
frem. Det var begyndt at sne. Ovre på 
den modsatte bred gled en grønbenet rør-

høne frem fra bredden. Der var meget 
stille, ikke engang de mange mejser, som 
holder til langs den lille bæk, der løber 
langs med dambruget, sagde noget. Plud
selig hører jeg isfuglens vingeslag, den er 
tilbage. Jeg sluger det sidste (kolde) kaf
fe, og holder mig klar. Isfuglen dykker 
og kommer op med en lille ørred. Den 
slog fisken mod en tyk gren helt nede ved 
vandoverfladen. Tre gange måtte den slå 
før fisken var aflivet og klar til at sluge. 
Jeg har oplevet, at isfuglen har været syv 
minutter om at sluge en fisk ! 
Efter to timer i skjulet havde jeg endnu 
ikke fået taget så meget som et billede. 
Jeg var helt stiv i leddene afkulde, så for 
mig var navnet isfugl yderst passende. 
Da isfuglen havde slugt fisken, dykkede 
den 14 gange og pudsede sig grundigt 
mellem hvert dyk. Derefter fløj den atter 
væk. Da jeg havde siddet tre timer ialt 
tænkte jeg så småt på at pakke sammen, 
da jeg ikke længere kunne mærke mine 
fødder. Jeg var nødt til at forlade skjulet 
når isfuglen ikke var i nærheden, da den 
ellers kunne blive usikker over for det. 
Selvfølgelig kom den flyvende lige idet 
jeg hev blitzkablet ud af kameraet. Med 
stive fmgre fik jeg påmonteret kablet 
igen. 
Denne gang var jeg heldig. Isfuglen dyk
kede og fløj op på "fotogrenen". Jeg 
glemte alt om kulden, den dykkede igen 
og forsvandt. Tre billeder havde jeg fået 
taget i de 20 - 3 O sekunder det varede, 
men det var nok til jeg kunne krybe glad 
og tilfreds ud af skjulet. Imens jeg stod 
og trampede varme i tæerne, kom musvå 

Isfuglen 
gen glidende langs bækken, hvor en fi
skehejre stod på lur efter bytte. Solen var 
begyndt at kigge frem bag skyerne, og en 
flok halernejser landede i busken ved si-

Isfugl foto Niels F abæk 

den af mig. Alting var så smukt og fuld
endt. J eg var ikke andet end indenfor 
døren derhjemme, førend jeg længtes 
efter at komme afsted påny. 


