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FD 
NaturFotografer i Danmark 

Røde Mellemvej 94 A, have 23 
2300 København S. 
tlf: 31 590299 
Giro 1-246-4223 

Bestyrelse: 
Fonnand 
Næstfonnand 
Kasserer 
Sekretær 

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

tlf: 31 590299 
tlf. 3142 72 95 
tlf. 36 75 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 l. 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: (Finn O/often) 

Aktivitetskalender maj-juni 1997 

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på 
adressen: Esplanaden 8 C, 1263 København K kl. 19.30 

15. maj 
Medlemsmøde i København. 
Fuglefotografens paradis - Israel. 
Klaus Bjerre har siden 1976 besøgt Israel mere end 20 gange. I starten som ornitolog med 

kamera, men siden 1988 kun med et fonnål- fuglefotografering. 

l3.juni 
Aften-natekskusion over temaet aften og natfotografering. 
Mødested: P-pladsen ved Sydvestpynten (ved Kongelundskroen) på Amager 
kl. 21.00 

--- husk stativ! 

Reserver allerede nu datoerne 12.13. og 14. sept. til weekendmøde. Mere herom i næste 
blad. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig godfoto-sommer 

Udstyr på medlemsajtener er 24x36, hvis større/ormat skal vises, må du selv medbringe 
projektor. 

Nyt til aktivitetskalenderen skal være redaktøren i hænde senest en måned/ør medlems
bladets udgivelse. Se side 2. 



Medlemsmøde hos 
FOTO/C professionel 

Marts måneds medlemsmøde i Køben
havn blev holdt hos FOTO/C professio
nel. 
Der var mødt ca. 20 medlemmer op kl. 
19.00, og vi var først færdige med at 
"suge" til os kl. 22.30. 
Der var nok at se på. Repræsentanter 
fra NIKON, PENTAX, MINOLTA og 
personale fra FOTOIC, samt "mister 
kikkert", demonstrerede alt det en na
turfotograf drømmer om i det daglige. 
Nyt fra NIKON var det nye F5, et ka
mera der kan det hele. Det kan bIa. 
tilsluttes en computer, så man kan aflæ
se samtlige data (blænde, tid m.m.), fra 
de sidste 5 film der er blevet taget. Så 
påstod NIKON' s repræsentant samti
dig, at det kunne bruges til at banke 7 
tommers søm i med. Det må lige være 
noget for den fmgernemme fotograf. 
Hos CANON kunne bIa. den nye 
300mm/4.0 L med rystelses-stabilisator 
beses, det er jo noget for os fotografer, 
der er begyndt at ryste for meget på 
hænderne. 
Ellers var der som sagt alt, hvad man 
kunne drømme om af optik, lige fra 
vidvinkler til dem i den tunge ende, fra 
300mm/2.8 ti1600mm/4.0 
Det eneste der mangler nu, er en 7 er i 
lotto. 
Tak til FOTO/C for et godt arrange
ment. 

Jens Rasmussen/redaktør og medlem af 
Gruppe2 

En "fidus" til brug ved 
Makrofotografering 

Vi kender vist alle problemerne ved at 
fotografere sommerfugle og guld
smede i naturen. De er meget opmærk
somme og tilbøjelige til at stikke af, før 
fotografen er tilstrækkelig tæt på. 
Men der fmdes en måde at "berolige" 
dem på. 
Hvis man, når man er tæt på flugt
afstanden, skyder man flashen af lige i 
hovedet på dem, bliver de siddende i så 
lang tid, at man kan få sit billede. Om 
dyrene bliver blændet eller de nyder 
varmen fra flashen, ved jeg ikke, men 
det virker også på firben og frøer. 
Jeg ved godt, at der er mange naturfo
tografer, som foragter brugen af flash. 
Lad så dem slås med vind, rystende 
hænder og stativer. Jeg bruger altid 
flash. Det overvinder enhver rystelses
uskarphed, og motivet fremhæves 
smukt på en mørk baggrund. 

Jørn Christrup/Møn 

Nye jotogrupper i Jylland 

Jeg kan med glæde meddele, at vi i 
Østjylland har fået gang i to fotogrup
per. En omkring Arhus og en omkring 
Randers, Hadsten og Djursland. 
Begge grupper forventer at holde regel
mæssige møder for at se og diskutere 
billeder. Der vil evt. også blive arran
geret fototure. 

Steen Stenild! Hadsten 

Isen er smeltet og det første år er gået 

Foreningen har nu haft sin første gen
eralforsamling og et år er gået, eller 
retter sagt fløjet af sted. Vi har nået 
meget på dette år: Medlemsbladet har 
udviklet sig med ekspresfart, der er af
holdt medlemsmøder på Sjælland og i 
Jylland, vi har haft et vellykket week
kendmøde i september, fået trykt en 
reklamefolder i farver og været i Fin
land til de fmske naturfotografers års
møde for at repræsentere NFD og dan
ske naturfotografers billedsyn. 

Det største NFD-projekt - årsmødet 
gik desværre i vasken. Selvom der var 
nok tilmeldte til arrangementet, ude
blev indbetalingerne. Så vi måtte aflyse 
arrangementet, fordi der ville blive for 
stort underskud for foreningen. 
Vi må håbe, at næste årsmøde bliver en 
bragende succes. 
F oreningen er i dag placeret på det 
Europæiske landkort, efter at svenske 
natur l fotoblade har hilst foreningen 
velkommen, invitationen til Finland og 
med tilbudet om medlemskab af IFWP, 
en sammenslutning af naturfotograf
foreninger i Europa. 

Billedet jeg har valgt til forsiden, har 
jeg kaldt "NYT LIV" (luftbobler i is). 
Foråret er nu over os, og isen er smel
tet, nyt liv til foreningen kan man sige. 
Kom med dine gode ideer, skriv artik
ler til bladet, kom med ideer til aktivi
teter eller start din egen lokalgruppe 
op, så dine billeder kan blive set og 
brugt og skriv om gruppen til med
lemsbladet. 

Det er mit håb, at foreningens nye fol
der vil blive delt ud i hele landet og 
bringe nye medlemmer til. 
Det kan bIa. ske med hjælp fra NFD' s 
medlemmer! 

Med venlig hilsen 
Finn Olofsen / formand 



NFD til spændende symposium i Finland 
tekst og/oto a/Ole Banke 

Luften var tyk af [msk, svensk, norsk, 
dansk, engelsk, tysk og sikkert et par 
sprog mere, så der herskede næsten en 
babylonisk forvirring. De [mske natur
fotografers symposium om kreativ na
turfotografering med økonomisk støtte 
fra Nordisk Kulturfond var stort ud
tænkt og udført. laIt 163 fotografer del
tog i symposiet, hvoraf vi var to dan
ske, tre svenske, tre norske, en tysk og 
resten [mske. Begivenheden fandt sted 
i den lille by Kiljavan, ca. 80 km. nord 
for Helsinki i tidsrummet fredag den 7. 
til søndag den 9. februar, med en af
sluttende festlighed i Finlandiahuset i 
Helsinki om mandagen. Og lad det 
være sagt med det samme: Det var en 
stor oplevelse. 
Finnerne kørte på med et hårdt pro
gram allerede fra om fredagen, hvor 
man lagde ud med lysbilledforedrag, 
åbnede en udstilling, bød på sauna og 
lidt spisning, og sluttede af med frie 
foredrag til næsten den lyse morgen. 

Lørdagens progam var endnu hårdere. 
Det startede klokken 8.30 med et 3 (tre) 
timers foredrag på [msk af en professor 
i psykologi om kreative processer. Det 
lød ikke ophidsende, men skulle øjen
synlig give arrangementet et lag viden
skabelig fernis. Så selvom vi fIk det 
oversat til svensk sammen med de 
svenske og norske deltagere, valgte de 
skandinaviske delegation at stå af efter 
pausen midtvejs. 
Eftermiddagen blev lang og spændende 
med praktiske eksempler på nordisk 
kreativ naturfotografi. Kun det fInske 

indslag var skuffende. Her havde man 
valgt at lade en fra det universitære 
miljø udlægge teksten. Efter tre kvar
ters foredrag på [msk uden tolk, med 
dræbende kedsommelige dias af gamle 
avis illustrationer listede vi os stille ud. 
Heldigvis var de svenske og norske 
indslag ved Jan Tove, Dag Rottereng 
og Rolf Sørensen helt anderledes pro
fessionelle og meget, meget inspireren
de. 
Men vi skulle jo også selv på. Arrangø
rerne havde afsat en hel time og tredive 
minutter til det danske indslag. Det var 
lidt af en historisk begivenhed, da det 
var første gang de [mske naturfotogra
fer stiftede bekendtskab med dansk 
naturfotografI, der oven i købet skulle 
være af den kreative slags. Der var der
for nerver på, lige inden vi skulle star
te, men da vi først kom igang gik det 
næsten som på skinner. Vi havde tre 
serier dias med. Først en lang på 90 stk. 
fra 12 forskellige fotografer og dernæst 
to korte, hvor vi præsenterede vores 
egne billeder. Hvis vi selv skal sige det, 
så klarede vi os pænt. Vi fIk pæne "an
meldelser" og ros bagefter og var lidt 
stolte. 
De [mske tilhørere fortjener en kom
mentar. De fulgte i næsten samlet flok 
alle foredrag og optrådte meget soli
dariske. Alle indslag fIk stort set sam
me bifald. Et kort indslag på 10 min. af 
en begynder og et timelangt af et ver
densnavn blev behandlet ens. Ikke no
get med at jorde begyndere. 

Naturfotoudstilling 
af 

Ole Banke og Finn Olofsen 

"Nordiske fugle" 
"Amager Fælleds gæs" 

Udstillingen er i Dansk Ornitologisk Forenings hus på 
Vesterbrogade 138 A. til 140 A. 

1620 København V. 
Der er åbent daglig mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 16.00, 

torsdag fra kl. 10.00 til 19.00 og fredag fra kl. 10.00 til 15.00. 
Udstillingen er åben til og med den 30.05.97 

NFD 'S års fotokonkurrence 

Konkurrencen dækker perioden 1/1-97 til 31/12-97 
Sidste indsendelsesfrist er 10 januar 1998. 

Der er seks kategorier i konkurrencen: 

FUGLE 
PATTEDYR 
ANDRE DYR 

PLANTER 
LANDSKABER 

KOMPOSITION OG FORM 

Der kan deltages med 3 billeder pr. kategori, d.v.s. max. 18 billeder pr. deltager. 
Dias/papirbilleder (max. 20x30cm) i farve eller SIR accepteres. 
Har du lyst til at deltage, skal du kontakte Finn Olofsen på tIf. 31 590299 eller på foreningens 

adresse. Så vil du få et deltagernummer, som du skal bruge under hele forløbet. 
Der er præmier til hver kategori samt til konkurrencens bedste billede. 

Vinderbillederne vil blive vist og offentliggjort på årsmødet i marts 1998. 



det, at de færreste af disse billeder kan 
interessere andre end en inderkreds, 
som har indsigt i og er opslugt af orni
tologi. Men det er til gengæld til glæde 
for dem, og billederne har således en 
berettigelse. 
Som det fremgår af min beskrivelse, er 
der ikke den kontrol over omstændig
hederne ved optagelsen, som er nød
vendig for at komponere et godt bille
de. I nogle tilfælde kan der udrettes 
små mirakler blot ved at beskære rig
tigt. Men efter min mening er der kun 
en vej frem, hvis man vil vække inter
essen hos andre end passionerede fug
lekikkere: Abekattemetodenl 
Som bekendt vil en abekat før eller 
senere gøre Shakespeare kunsten efter, 
hvis bare den bliver ved med at hamre 
løs i tasterne. Jeg mener, at det samme 
gælder med naturfotos af fugle og an
dre dyr; det gælder om et tage mange 
billeder. 

ss 

Også når alle odds er imod dig (hvad 
med en 600mm tele blot med skulder
støtte på 1130 sek. 1). Held skal der til, 
og så må udvælgelse og beskæring 
sikre kvaliteten. . 
Jeg medsender et af mine fuglefotos, 
som har krævet mange forsøg. Det er 
en toppet skallesluger taget i opsprin
get før den dykker. Man skal afvente 
det øjeblik, hvor fuglen giver et lille 
ryk tilbage for at få afsæt. Så trykker 
man. Det er taget på Fujicolor 800 
ASA med Canon EF 400 1 :5,6 påmon
teret 2x converter. 
Om det har interesse for andre end 
fugle kikkere, vil jeg ikke selv dømme 
om. Men en ting ved jeg: Lige meget 
hvor få, der gider se mine billeder, kan 
det ikke stoppe mig. For sandheden er, 
at det simpelthen er smadder skægt og 
meget udfordrende at få billederne i 
"kassen". 
Og så får man frisk luft. 

Når kun det bedste er godt nok 
Ring ener fax efter vores flotte brochurer. 

Hasselblad Danmark 
Fredericiagade 31 

1310 København K. 
Tlf. 33 15 15 50, Fax 33 15 14 40 

"Det lydhøre publikum i en pause" 

Nå, Finland kom stærkt tilbage sent 
lørdag aften, hvor den meget personli
ge fotograf Jorma Luhta havde nogle 
ironiske kommentarer til begrebet krea
tiv naturfoto. Han taler desværre kun 
[msk, men en sidemand var så venlig at 
oversætte nogle af pointerne. Heldigvis 
var foredraget ledsaget af J ormas egne 
og meget udtryksfulde dias - han foto
graferer næsten udelukkende i sortlhvid 
i en meget enkel stil. 
Det blev en lang lørdag. Klokken hav
de passeret 24, før Jorma Luhta var 
færdig og han var ikke det sidste 
programpunkt. Bagefter var der som 
om fredagen frie foredrag og det er en 
interessant ide: Hvem som helst kan 
stille sig med et lille foredrag - også en 

helt grøn begynder. Betingelserne er 
højst 25 billeder og 10 minutter. Man 
skriver sit navn på en tavle og kommer 
på i rækkefølge. 
Her var så lidt af hvert, godt og skidt 
og ind imellem ganske muntert. Især 
om fredagen slog man gækken løs, idet 
en del af deltagerne efterhånden blev 
pænt overrislede. Vi stillede begge op 
om lørdagen og fIk samme bifald som 
de bedste [mske. Herligt publikum. 

Søndagen blev den rene afslapning. Vi 
blev bedt om at stille op som dommere 
sammen med Rolf Sørensen fra Norge 
og Jan Tove fra Sverige over billeder 
indsendt af de [mske deltagere på 
symposiet. Det gik over stok og sten 



med at udvælge vinderne - her var ty
deligvis et par erfarne rotter til stede. 
Indenfor en time havde dommerpanelet 
ud af 100 dias udpeget en samlet vinder 
og 2 andenpræmierede. Bagefter havde 
de rmske naturfotografer generalfor
samling, hvor vi heldigvis blev smidt 
ud. Vi fIk så lidt tid til at kikke i de ud
stillede fotobøger - det blev dyrt - og 
det opstillede fotoudstyr. I en pause i 
generalforsamlingen fIk vi os en god 
snak med de danske naturfotografers 
gode ven Hannu Hautala. Til vores be
klagelse over den manglende tilslutning 
til vores (NFD's) årsmøde havde han 
mange trøstende ord. Faktisk havde 
fInnerne samme problem i starten. Det 
tog adskillige år før deres årsmøde blev 
til noget. Vi fIk også tid til at se mere 
grundigt på den. fotoudstilling, som 
symposiet var startskuddet til. Den be
står af ialt 32 billeder i formatet 30X40 
med 8 fra hvert af de nordiske lande, 
der deltog i symposiet. Udstillingen er 
nu på turne rundt i Finland og skal si
den videre rundt i norden. Vi rar den 
muligvis til Danmark allerede sidst på 
året. 
Symposiet sluttede søndag eftermid
dag. Men dermed var det ikke forbi for 
denne gang. Mandag aften stod fInner
ne for den helt store fmale i Finlandia
huset i Helsinki. Her kårede man årets 
[mske naturfotograf ved et opulent ar
rangement med flotte diasshow og med 
det fmske svar på Søren Rye Petersen 
som konferencier. Det trak skønsmæs
sigt mellem 1500 og 2000 tilskuere
som hver betalte en billet på 110 fm
mark (ca. 140 kr.)! Jo, de fmske natur
fotografer kan noget. 
NFD fIk venskabsgaver med hjem. Ved 

en lille højtidelighed i Finlandiahuset 
overrakte en af rmsk naturfotos tunge 
drenge Seppo Keranen NFD tre af sine 
flotte fotobøger med et ønske om, at de 
ville give os inspiration til vores virke. 
Under symposiet i Kiljavan havde de 
norske naturfotografer tidlige foræret 
os deres års bog til inspiration. 

Tirsdag morgen sad vi igen i flyet, nu 
på vej hjem. Over et let morgenmåltid 
lod vi flere tusinde billeder passere re
vy og følte os stopmætte af indtryk. Vi 
var virkelig oppe at flyve og er i skri
vende stund ikke helt landet endnu. Det 
var et meget spændende og meget in
spirerende symposium, som måske får 
mulighed for at fortsætte i de andre 
nordiske lande. Og hvem ved: Måske 
en dag i Danmark! 

PS: Interesserede kanfå tilsendt en 
mere udførlig rapport skrevet af den 
anden deltager, NFD's formand Finn 
Oloften, ved at sende en frankeret ku
vert (5,-kr.) til NFD. 

Efterlysning: 
Send nogle af dine bedste foto, 
med tilhørende historie bag 
fotoet. Det kan være spændende 
rejseoplevelser, historier fra din 
hjemegn og meget andet. 
Vi mangler det til medlemsbla
det. (red.) 

_.I"<~""~...-r~lIIIII 
Rigtig komposition 
tekst ogfoto af Svend Frederiksen 

Da bestyrelsen efterlyser aktiv delta
gelse f. eks. i form af artikler og bille
der, iler jeg med at bidrage med begge 
dele. Jeg blev nu også inspireret af 
Carsten Pedersens omtale i medlems
blad nr. 3, afnaturfotografernes over
drevne interesse for en vis grønstribet 
ørkenstork; et billede skal også være 
komponeret ordentligt. Det er et godt 
og vigtigt emne, som jeg håber vil 
komme til debat i bladet. 
Personlig er jeg også meget "tændt" på 
at fotografere både sjældne og almin
delige fuglearter uden ret megen hen
syn til komposition. Det hænger vel 
sammen med, at arbejdsbetingelserne 
næsten altid er umulige: 

Man må piske rundt i landskabet for at 
fmde fuglen. 
Man kan aldrig komme tæt nok på. 
Der er næsten aldrig lys nok og 
når der er lys nok, er kontrasten for 
stor. 
Når man endelig en gang har chancen 
for det helt rigtige billede, stikker det 
dumme fjerkræ af samtidig med, at 
spejlet klapper. Resultat: Endnu et bil
lede af en tom gren, hvor en spænden
de fugl sad for et brøkdel af et sekund 
siden. 
Men af og til lykkes det. Og så bliver 
man, som Carsten skriver i sit indlæg, 
mødt med kravet om, at billedet skal 
være rigtig komponeret! Og rigtig er 



høre, at her kommer en Nikon-fotografl 
Og der var lige lidt mere i forbindelse 
med priser og egenskaber. Mange na
turfotografers basisobjektiv er en 
400mm 5,6. Den er overkommelig at 
slæbe rundt på og også overkommelig 
rent pengemæssigt. En sammenligning 
gav følgende resultat: Nikons 400mm 
5,6 er næsten 80% dyrere end Canons. 
Men så slipper man også for at have 
bøvl med Nikon'ens auto-focus. Den 
fmdes nemlig slet ikke på denne model 
fra først i 1980-erne! 
Når der nu er så store prisforskelle, må 
der vel også være en kvalitetsforskel? 
Tja! Jeg kan selv med den stærkeste lup 
ikke se forskel på billederne fra de to 
mærker. Jeg har aldrig hørt nogen be
klage sig over Canons manglende hold
barhed, hvorimod kamerabeklædningen 
faldt af min ene Nikon F90 allerede efte 
et par måneder. I øvrigt er der også an
dre problemer med denne beklædning. 
På kameraets bagside er der en udbu
ling, som gnider op mod kroppen, når 
man har kameraet over skulderen. Re
sultatet er, at man i løbet af meget kort 
tid har slidt beklædningen i stykker, 
så .... 
Nu sidder jeg altså i saksen og har 
skiftet hele udrustningen ud. De før-ste 
prøver tyder på, at jeg ikke har grund til 
at fortryde. 

Fire måneder senere 
Dette er skrevet efter, at jeg har prøvet 
Canon-udstyret i omkring fIre måneder. 
Overbelyste billeder er nu kun et svagt 
minde - til gengæld har der været flere 
underbelyste, end jeg er vant til. Men 
det har mest været min egen skyld, at 

billederne ikke har været korrekt belyst. 
Dog ser der ud til at være et problem. 
Hverken makroblitzen eller den store 
almindelige Canon-blitz ser ud til at 
holde ledetallet. Jeg har prøvet at lave 
nogle tests under kontrollerede betin
gelser. Men de viser ikke noget generelt 
billede. Kort sagt - j eg kan ikke rigtig 
fmde ud af, hvorfor blitzbilleder, selv 
på korte afstande, nogle gange bliver 
omkring en blænde underbelyste. 
E~lers er det et pragtfuldt udstyr. Mange 
flere muligheder, lavere vægt, rigtig 
velfungerende autofocus og alt sammen 
til en rimelig pris. 
Så hvis du også er i tvivl om dit Nikon
udstyr, kan jeg kun sige en ting - skift 
kameramærke! 

Redaktionen håber, at kunne præsentere 
det nye NIKON F5 i et af de 
kommende numre af medlemsbladet. 

E1r_.J-="i'tJ!_Jl~~~ 

NFD's billedspil 
tekst af Finn Olofsen, foto Michael Mogensen 

NFD har planer om at lave et præ senta
tionsbilledspil på ca. 15 - 20 minuter, 
for at vise hvad de danske naturfotogra
fer kan. Der er sat en deadline til okto
ber 1998, det vil sige at vi måske kan 
præsenterer NFD på V årgårda naturfo
tofestival i november 1998. Billedspil
let kan bruges på turneer rundt i Dan
mark, for at promovere og oplyse om 
foreningen. 
I billedspil opererer man ofte med 3 til 
4 projektorer som er sammenkoblet og 
kører helt automatisk, alt er kodet ind 
på kassettebånd. Normalt bruges der 
Kodak karruseller, det vil sige, at der 
skal bruges imellem 240 og 320 bille
der til et billedspil, og ofte sættes der 

lyd og musik til billederne. 
Lyd og musik giver en ekstra dimension 
og kan give en fm virkning. 
For at et billedspil skal virke sammen
hængende, må det ikke variere for me
get i farvenuancerne, (der er nemlig 
stor forskel på farverne fra fIlmmærke 
til fIlmmærke) derfor vil der blive valgt 
en bestemt fIlm til et projekt som dette. 
Der er nedsat en arbejdsgruppe beståen
de af Michael Mogensen (som har ud
givet en bog om dette emne), Ole Ban
ke, Klaus Bjerre og Finn Olofsen.Vi 
håber på at kunne få lidt hjælp og gode 
ideer fra gruppen Rødderne fra Rold, 
der arbejder meget med dette medie. 



Jeg fotograferer sommerfugle. 
tekst ogfoto af Brian Rudebeck 

Lad mig starte med at præsentere mig 
selv. Jeg hedder Brian Rudebeck og er 
27 år. Jeg har som de fleste andre i 
foreningen, altid interesseret mig for 
naturen. I 1993 købte jeg mit første 
spejreflekskamera og jeg sporede mig 
hurtig ind på at fotografere natur. Mine 
motiver spænder fra landskaber og 
planter, til insekter og dyr i alle størrel
ser. Det sidste år har jeg koncentreret 
om at fotografere sommerfugle og det 
er det jeg vil fortælle om i denne arti
kel. 
Min interesse for sommerfugle startede 
med, at jeg i efteråret 1995 købte et 

makrooptik, en Sigma 90 mm. bl. 2.8. 
En af de smukke efterårsdage gik jeg 
rundt i min lokale skov og fotografere
de edderkopper og andre småinsekter, 
der stadig var at finde trods den falden
de temperatur. Pludselig fløj en stor og 
prægtig, brun sommerfugl med gul 
ringkant tæt forbi mig og satte sig på en 
træstub. Jeg listede mig hen mod den. 
Men ak, den fløj op lige for næsen af 
mig og forsvandt. Jeg havde ikke set 
sådan en før, såjeg tog hjem og slog 
den op. Det var en sørgekåbe og jeg 
læste, at den er en sjælden sommerfugl 
i Danmark. 

blev bedre, men til gengæld var der en 
del andre 
motiver, især blitzoptagelser, hvor den 
ikke gik. Så kan man selvfølgelig stille 
tilbage på knappen i sådanne situatio
ner, men helt enkelt - det glemmer man! 
En tur sydpå for nylig resulterede i end
nu flere katastrofalt overbelyste billeder 
fra præcis de samme områder, som jeg 
tidligere har gennemfotograferet uden 
problemer, men med mine gamle ka
meraer. 
Nu var bægeret ved at løbe over, så jeg 
lånte et Canon EOS 50E, valgte en dag 
med meget skiftende vejr og tog en 
række paralleloptagelser med den og en 
af min Nikon F90-ere. Det gav ikke 
blot stof til eftertanke men var også 
anledning til, at jeg besluttede at skifte 
system. 
Jeg benyttede begge kameraers "vidun
derlysmåling" henholdsvis matrix- og 
evaluerende lysmåling. Efter reklamer
ne at dømme kan de det hele, men så
dan er det selvfølgelig ikke. En ganske 
pæn del af filmen med Nikonbilleder 
var ubrugelig - overbelyst. Canonfilmen 
var heller ikke perfekt, men der var 
langt flere brugelige. Canon' en havde 
af og til problemer med en delvis skyet 
himmel, som slog hårdt igennem på 
lysmåleren, så billederne blev underbe
lyst. 
Men ud over belysningen var der også 
andre interessante fænomener. Et af 
prøvebillederne indeholdt en grusvej. 
Nikon' en nægte at stille skarpt på gru
set, Canon p en var der med det samme. 
Så blev jeg nysgerrig og prøvede at fo
cusere på en malet træplade og en hvid
pudset væg. Canon' en stillede lydløst 

skarpt med det samme. Nikon' en larme
de som sædvanlig, og jeg kunne så
mænd havde stået der og have prøvet at 
focusere endnu, hvis ellers batterierne 
havde kunnet holde. Kort sagt, Canons 
autofocus er meget mere lydløs og bli
ver ikke forvirret af lidt svagt struk
turerede flader. 
Mens jeg gik og afprøvede de to ka
meraer, begyndte jeg at sammenligne. I 
begge tilfælde er der tale om de pågæl
dende mærkers næstdyreste model. Det 
skal i sandhedens navn siges, at Nikon 
F90 nu er udgået til fordel for F90X, 
som dog er næsten identisk med F90. 
Hvad får man så for pengene? Nikon 
F90X er næsten 120% dyrere end Ca
non EOS 50E. Så der må jo være en 
forskel. Ja, Nikon' en har færre egenska
ber! Nu kan man jo ikke altid bedømme 
et kamera på antallet af egenskaber. 
Men faktisk ser det ud, som om Canon 
har rådført sig med en række fotografer 
for at fmde frem til noget fornuftigt, for 
eksempel at kunne låse spejlet. Begge 
kameraer har makroprogram - Canons 
sørger for størst mulig dybdeskarphed, 
Nikons for mindst mulig. Hvad skal 
man dog med Nikons makroprogram, 
der ingen dybdeskarphed giver? Hvis 
man ønsker at fremhæve f.eks. en plan
te fra baggrunden, bruger de fleste en 
kort tele. Programmet her er i hvert fald 
uanvendeligt til langt de fleste makro
optagelser. Hvem Nikon har rådført sig 
med, kan man stille spørgsmål ved. 
Men skal jeg være grov vil jeg foreslå 
en flok chimpanser, der må elske den 
bip-bip lyd, som man ved hurtig betje
ning afkameraet altid rar frem. Det 
gælder jo om, at omgivelserne kan 



Systemskift 
af Leif Schack-Nielsen 

Rygterne har svirret flere gange, aktive 
fotografer der er blevet trætte af deres 
kamerasystem og har skiftet (sjovt nok 
altid fra Nikon til Canon). Jeg har snak
ket med en enkelt af dem, som bestemt 
ikke fortrød, især på grund af en bedre 
autofocus. Men ellers har jeg kun hørt 
rygter og har savnet en beskrivelse af, 
hvad der ligger bag et skift. Derfor den
ne beskrivelse. 
Jeg har selv haft et problem med lysmå
lingen, som blev hovedårsagen til, at 
jeg skiftede system. Det kræver en del 
overvejelser at skifte alt ud, når man 
har brugt det samme kamerasystem i 22 
år og i øvrigt være rigtig godt tilfreds 
det meste af tiden. Og så kræver det 
selvfølgelig også et dyk ned i tegnebo
gen. 
Mine gamle Nikonkameraer (Nikon F2, 
FE og F301) har fungeret perfekt, selv 
under strabadserende betingelser. Men 
så dukkede autofocus op. 

blevet meget glad for. Men det betød, at 
jeg måtte investere i nye kameraer, og 
så skete der noget. En F801 var udmær
ket, bortset fra, at den meget ofte over
belyste billederne. Værkstedet sagde, at 
lysmåleren var korrekt justeret. Efter
hånden blev det dog så trættende, at jeg 
besluttede at skifte den ud med noget 
dyrere (og forhåbentlig bedre), nemlig 
to F90-ere. De måtte også på værkste
det, fordi det så ud som om, lysmåleren 
var forkert justeret. Men nej! Det var 
åbenbart mig, der var noget galt med, 
fordi jeg troede, at lysmåleren kan væl
ge den korrekte belysning under 
ukomplicerede lysforhold. 
Nu ved jeg godt, at man i en del tilfæl
de selv må gribe ind, men jeg kan ikke 
forstå, at f.eks. landskaber i et helt al
mindeligt, elementært medlys altid bli
ver overbelyst. Godt - så kan man stille 
på eksponeringskompensations-knap
pen. Det har jeg for eksempel prøvet på 
en tre måneders rejse. Landskaberne 

Så var jeg tændt. 
Hele foråret, sommeren og efteråret 
1996 fInkæmmede jeg hele min skov 
samt Treide Næs for sommerfugle. Det 
er blevet til mange gode billeder af en 
del forskellige arter (også nogle af SØf

gekåben!). 
Jeg vil skynde mig at tilføje, at der også 
er røget en del billeder i papirkurven. 
Især i starten. 
Dem, der har arbejdet med makro-foto
grafering, kender alt til det meget lille 
dybdeskarphedsområde man har til rå
dighed. Problemet kan afhjælpes lidt på 
flere måder. Det gælder selvfølgelig 
om, at få en meget lille blændeåbning 
(stort blændetal), og stadig bibeholde 
en acceptabellukkertid. 
Man kan f.eks. bruge en flash. Der er 
lavet specielle ring-flash til makro
brug, der monteres yderst på objektivet. 
Personligt foretrækker jeg at benytte 
det naturlige lys, men det er smag og 
behag. 
En anden mulighed er at bruge en hurti
gere film. Ved at bruge en 800 ISO fIlm 
i stedet for en 100 ISO fIlm, scorer man 
lige 3 blændere. Det har så også nogle 
omkostninger. Jo hurtigere en fIlm er, 
des mere komet er den. Det vil være at 
se på en forstørrelse op 30 X 45 cm. og 
større, hvis en 800 ISO fIlm er benyttet. 
Kontrasten bliver også mindre jo hurti
gere fIlmen er. Jeg bruger mest 100 og 
200 ISO fIlm, både i dias og farve-ne
gativ. 
Jeg vil ikke anbefale stativ og lang luk
kertid for at opnå større dybdeskarphed. 
Inden man får stillet stativet op og ind
stillet kameraet, er sommerfuglen fløjet. 
Man kan selvfølgelig stille det hele op 
ved en "tiltalende" blomst, og sætte sig 

til at vente ... 
Med hensyn til lang lukkertid vil resul
tatet blive mange uskarpe billeder, da 
sommerfuglene sjældent sidder helt 
stille. Selv en meget svag vind driller 
også i denne situation. 
Mit bedste råd til "kommende sommer
fuglefotografer" er øvelse! 
Brug en masse fIlm og en masse tid i 
naturen. Øv dig i at fotografere som
merfuglene så vingefladen er parallel 
med filmplanet. Så er det nemmere at 
opnå skarphed på vingerne. 
En anden ting, der har hjulpet mig me
get, er læsning af sommerfuglenes bio
logi. Det kan man jo [mt bruge nogle 
regnvejrsdage på. V ed at læse om de 
forskellige arters adfærd, flyvetid, leve
steder og kendetegn, rar man nogle 
uundværlige oplysninger, som man kan 
drage megen nytte af. Bogen "Danske 
dagsommerfugle" af Michael Stoltze fra 
Gyldendals Forlag, er som skabt til for
målet. I den kan man læse, hvad der er 
værd at vide om alle danske dagsom
merfugle, der er tabel over flyvetiderne, 
billed-tavler så man hurtigt og nemt kan 
identificere en given sommerfugl osv., 
osv. Kort sagt en gennemført bog, der 
er alle pengene værd. 
Til sidst skal lige nævnes, at hvis man 
er (eller bliver) meget interesseret i at 
fotografere sommerfugle eller andre 
makromotiver, burde man overveje at 
købe et ægte makroobjektiv med en god 
lysstyrke. Mellemringe og makro-fIltre 
kan også bruges, men giver ikke de 
samme gode, skarpe billeder. 

God fornøjelse med de små motiver. 



Naturfotograf i Florida 
af Jesper Plambech 

Jeg har to gange besøgt Florida, og er 
lige betaget hver gang. 
Som naturfotograf, med hovedinteressen 
lagt på fugle- og makrofotografering, er 
det altid rart at komme steder, hvor ele
menterne i naturen, grundet effektiv 
fredning og beskyttelse, har et meget 
afslappet og uforstyrret forhold til ens 
færden på stedet. 
Florida er, bortset fra Hawaii, USA' s 
sydligste stat kun 144 km. fra Cuba. 
Den er på 152 tusind km2

, med et ind
byggerantal på ca. 12-13 mill. 
Klimaet er varmt hele året, med tem
peraturer på mellem 25-35 0

• "Orkansæ
sonen" ligger mellem start august og til 
midt i oktober og kan give dårligt vejr, 
dog aldrig kulde. 
Landet er et dejligt rejseland, vejforhol
dene, skiltning, turismen m.v. er velord
net, og det er derfor nemt at fmde rundt 
Befolkningen er meget venlig og meget 
hjælpsom. 

Naturen 
Florida indeholder en righoldig natur 
der fortrinsvis består af sumpede områ
der, kystmangrove og store koralrev. 
Man kan måske sige, at naturen ikke er 
så afvekslende, men dette opvejes af en 
righoldig fauna, der gør naturoplevelsen 
meget intens. 
Grundet en meget stor afdræning af lan
det, er en del af den oprindelige natur 
forsvundet og erstattet af store land
brugsarealer. Der er dog adskillige store 
områder, der dels er statsejede og dels 
privatejet der er udlagt til reservater for 

det righoldige fugle og dyreliv. Der 
lægges et stort arbejde i at pleje og 
vedligeholde disse områder, hvorfor 
der alle steder betales entre for de be
søgende. 
Inde i områderne kan man færdes i bil 
eller til fods, og vil hele tiden være tæt 
på naturen. 
Af besøgte områder kan b.la. nævnes 
Merrit Island og SanhU Island, beg
ge områder med kystmangrove og 
førstnævnte med sumpområder. Begge 
områder kendt for et meget rigt fugle
liv, dels for sine mange standfugle og 
dels som vigtige rastepladser for fugle 
i træktiden og som rasteplads for 
overvinterne fugle. 
Hvis man færdes til fods her, skal man 
tage sig i agt for Alligatorer, der tit 
krydser veje og stier. 
Muligheden for "fede" billeder her er 
optimal. 
Cork Screw er en meget gammel op
rindelig cypres sump, der giver et fan
tastisk billede af det oprindelige Flori
da. Adgang til området er en 3,5 miles 
lang gangbro, afhvilken man i fred og 
ro kan blive ledt rundt i området. Der 
er et utroligt rigt fugle- insekt -og 
plante liv, og med lidt tålmodighed kan 
der bringes "UG" billeder med hjem. 
Everglades, endnu et fantastisk om
råde med et rigt fugle- insekt -og plan
teliv. En sammenblanding af sump, 
mangrove og sydpå mod Key West 
flere koralrevreservater. Her er der 
mulighed for at bo inde i reservatet og 
man kan færdes både i bil, til fods el-

ler med kano. Der er ligeledes guidede 
ture ind i området med propelbåde, samt 
kystture med en almindelig båd. Der er 
ligeledes gode muligheder for "naturfo
tografen" der ønsker at praktisere under
vandsfoto. 
Dette var en meget kort gennemgang 
over hvad man kan opleve i Florida. 
Konklusionen er, for mit vedkommende, 
at Florida for naturfotografer er et af 
"stederne" i verden. 
Det er så tilpas fremmedartet, at det i sig 
selv gør det spændende. 

Objekterne er generelt meget tæt på, 
og sammenholdt med tropernes spæn
dende lys og stemninger, giver det 
nogle spændende fotografiske mulig
heder. 
Det er ikke så dårligt, at få en fed na
turoplevelse "proppet" ind i hverda
gens larm og mylder. Vel! 
Interesserede kan rekvirere en detal
jeret "turrapport", ved indbetaling af 
kr. 30,- på giro 588-2060. Angiv 
''Florida'' på indbetalingen. 

Natu~{;j;:ejse til Florida 

Privat arrangeret natur Og~~~,:~: ,. til dette naturfotografernes mekka, 
med J esper Plambech som re~ '~~~:.. 

"-1 .,,,.,.y.~ 
~.('~'~{d:(0~ 

': .. ~~~~.: .... ~ ~ 

Det bliver en tur" på 2 uger i prr~~~T.lsA:'998. Der kan dog arrangeres tur 
af kun l uges varighed, hvis d~~t:gy~. '. e ønske. 
På 2 ugers turen vil vi besøge ~o dIt ':.' '. 'lami, Sanibel Island, Corks 
Crew og Everglades. Ved l u~~·SanibC\ Island og Everglades blive 
besøgt. ~~~~~~ \,~;:. . 
Oplev denne fantastisk~er fauna, me~ange hundrede fugle, insekt
og plantearter, som byder på talrige'}mUlighea~~~br "naturfotografering " . 

Ved 8 rejsedeltagere er et forventet PlJm~e (ved p.L priser) kr. 9-11.000,
kr. for 2. uger o.g 7-8.500, -kr. f~;r.:.;.~·Dette i~uE~r rejsen, 
overnatmnger ~l delt dobbeltvær~ls,~e.' ~e~~sikring. 
Kost, entreer tIl parker m.v. er lkl(?$..tnklu~:ret i re].I~l>ns. 
Rejseforsikring vil blive indkøbt s~~~t, ~det gru erabat. 

,J ",~. I 
Tilmelding inden d. 1. oktober 1;97 ;:d i~~taling ~f 1.S00,-kr. på giro 
588-2060. 
Rejseprogram og yderligere oplysninger kan rekvireres hos: Jesper 
Plambech, Høje Gladsaxe 72, 1. tv. 2860 Søborg. Telf.: 31678775. 


