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Forsidefoto: Jesper Tønning 
"Storkenæb i modlys" 

NkonF90x, AF 180mm 2,8 
IFED + 27mm mellemring. 

Aktivitetskalender 1998 

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på 
adressen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. kl. 19.30 

18. november Rødehavet og Maldiverne: 
Rudy Hemmingsen viser sine fantastiske billeder fra disse to exotiske 
områder. Vi blev desværre nødt til at bryde op inden Rudy var færdig 
med forevisningen for et år siden, så vi prøver igen. 

2. december Julemøde med gløg og brune kager. 
Tag dine bedste billeder med fra 1998. Vi vil prøve at få en konstuktiv 
billeddebat i gang ud fra de viste billeder.Debatten kommer til at køre 
på både indhold og teknik. 

20. januar Anders Tvevad viser dias fra sin rejse til Falklandsøerne og giver gode 
råd om landskabsfotografering og brug af filtre m.m. 

17. februar Sommerfuglefotografering 
Jens Meulengracht-Madsen fortæller om fotografering af sommerfugle 
og om akvariefotografering. 

5-7. marts Workshop: Dias-show fra A-Z på Rebild Vandrehjem 
fredag 5/3 Efter indkvartering lægger vi ud med aftensmad, derefter bruges 

aftenen på en introduktion i indscanning af billeder, samt digital 
billedbehandling (Photoshop). 

lørdag 6/3 Diasshow fra A-Z. Tips og ideer til selv at komme i gang med dette 
helt suveræne medie. Software til redigering præsenteres (Wings for 
Windows). 

søndag 7/3 (kan fravælges) 
"Gør det selv dag" for dem, der har lyst til selv at prøve indscanning af 
billeder og at lege med digital billedbehandling. 

Kurset bliver kun gennemført ved min. 8 deltagere, max deltagerantal 12. Du 
kan sikre dig plads ved at blive skrevet op allerede nu - pris kr. 900,-

Nyt til aktivitetskalenderen skal være redaktøren i hænde senest en måned før 
medlemsbladets udgivelse. Se side 2. 

Fotohylden : 
Fotohylden er til køb, salg eller bytte for foreningens medlemmer. 
Annonceringen er gratis Foreningen påtager sig intet ansvar for købte eller 
solgte genstande. 

Sælges: Nikon AF 180 mm 2,8 IF ED + Nikon UV-filter 
Nikon fjernbetjening MC-30 til F90x og F5 
Manfrotto stativ 190 B + taske - hoved 

Henvendelse til Jesper Tønning på tlf. 86494748 

kr. 3.800,00 
kr. 500,00 
kr. 300,00 
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Dalende kvalitet på filmfremkaldelse? 
af Henrik Hougaard Larsen 

Efter at have læst Poul Reibs indlæg om 
ridser i forrige medlemsblad, viljeg gerne 
fortælle om nogle af de kedelige oplevel
ser, jeg har haft med fremkaldelse af dia
film. 
I de senere år har det været en blandet for
nøjelse at gå til fotohandleren efter mine 
fremkaldte diafilm. Ridser, kalkplamager 
og urenheder på filmen har været nogle af 
de problemer, jeg har måttet slås med. 
I betragtning af al den tid og alle de 
penge, jeg investerer i min interesse, vir
ker det grotesk, at fremkaldelsen, der bur
de være den mindste hindring for det gode 
resultat, efterhånden giver mig flest ær
grelser. 
Sanmlenligner jeg mine ældre dias med 
mange af de nye, måjeg konstatere, at det 
ser ud som om, kvalitets standarden på 
filmfremkaldelse er dalende. Jeg har især 
dårlig erfaring med Kodak og Gabs. Det 
i en grad, at jeg helt afstår mig fra at be
nytte nogen af dem igen. Det er især ridser 
og urenheder, der skæmmer fremkaldel
serne. Andre gange skærer de ikke præcist 
i mellemrummene. I et tilfælde gik de sid
ste 5 billeder tabt, da de var revet itu. Mi
ne erfaringer gælder flere forskellige Ko
daklaboratorier i ind- og udland. 
Jeg har eksperimenteret lidt og der synes 
ikke at være en logisk sammenhæng imel
lem prisen på fremkaldelse og kvaliteten. 
De professionelle laboratorier, jeg har 
kendskab til (Grafisk Produktion og Mai 
Colour, begge beliggende i Århus) tager 
op til 50,- kr. for en fremkaldelse , men er 
ikke uden fejl af den grund. De er dog 
trods alt bedre end Kodak. 
Jeg har ladet mig fortælle , at det labora
torium, Japan Foto benytter, skal have et 
høj t ry. Det hedder Seka og ligger i År-
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hus. En fremkaldelse i Japan Foto koster 
20,- kr. , hvis man har betalt for 10 frem
kaldelser. Endvidere har jeg hørt godt om 
de fremkaldelser, Superbrugsen får leveret 
fra et laboratorium i Sverige; ligeledes til 
billige penge. 
Der udstedes desværre ingen garantier 
nogen steder. Jeg tror, alle laboratorier 
periodisk begår fejl. 
Måske er løsningen at fmde et mindre, 
professionelt laboratorium. At gøre sig 
selv til et kendt ansigt, så de ved, hvilke 
krav, de er oppe imod. Det kræver dog, at 
der er et sådant i en passende afstand fra, 
hvor man bor. 
Det eneste positive, alle mine frustrationer 
har bragt med sig, er stor erfaring i at om
gås mine fremkaldte dias. Jeg har lært 
mig, hvordan jeg kan fjerne fedtfmgre, 
kalkpletter, indtørret støv samt små spyt
klatter fra det sårbare dias uden at lave 
nye ridser. 
J eg fylder et glas med vand fra hanen. 
Tilsætter en dråbe sulfosæbe deri. Påfører 
derpå mit dias vandet med lette strøg af en 
blød mårhårspensel. (Hobbypensel.) 
Emulsionssiden hæver op og bliver meget 
blød og sårbar, så det skal gøres med for
sigtig hånd. Det sværeste er at få alle bit
tesmå støvpartikler med, inden de når at 
tørre ind. Man skal under ingen omstæn
digheder give sig til at gnubbe på sit dias 
med en klud. Selv den blødeste bomuld
sklud laver ridser. 
En anden erfaring, jeg har gjort, er, at 
pustepensler også laver ridser. Især hvis 
hårene er tykke og stive. Brug derfor kun 
den blødeste og reneste mårhårspustepen
sel til rengøring af dine dias. 

Eftertanke 
Jesper Plambech 

Jeg har nu haft tid til atter at re
flektere over min artikel i !ned-
lemsblad nr. 9. 
Jeg må konstatere, at jeg ikke har 
fundet anledning til at ændre hold-
ning. Vi mangler ligesom i mange 
af livets forhold en debat, hvor 
alle har mulighed for at skabe et 
indhold, der levendegør og udvik
ler vores forening. Ligeledes 
!nangler der klare udmeldingerfra 
medlemmerne om, i hvilken ud
strækning man ønsker at engagere 
sig i foreningen, og hvor stor er 
ens interesse for naturfotogra-
feringen. Vil man arbejde hen mod 
professionalisme, eller afslappet 
hobbyfotografering ? 
Der vil fonnentlig på vores årsmø
de fremkomme en del diskussion 
om foreningens fremtid. 
Dette er en god ting, l1'len eftersom 
"kun " ca. 117 af foreningens med
lemmer har meldt sig til denne 
weekend, vil debatten her kun 
være udtryk for en mindretalsme
ning. 
Man kan selvfølgelig sige, at hvis 
der ikke er andre der lader høre 
fra sig, så må de vel være tilfredse. 
Dette kan da godt være sandt, men 
kan også resultere i, at nogle med
lemmer uden forklaring melder sig 
ud. 

Vi har alle muligheder for, at ud
vikle "vores " forening til noget 
specielt. Vi har allerede nu gjort 
os bemærket udenlands, og dette 
breder sig som ringe i vandet. 
Vi repræsenterer en stor del af 
landets mest talentfulde og dygtige 
natu!fotografer. Det kunne dog 
være morsomt, om man udenfor 
landets grænser kunne se sit navn 
optræde i konkurrencer, udstillin
ger og deslige. 
Det behøver jo ikke at have et pro
fessionelt tilsnit eller mål, men 
bare det at se sit Isine billeder i 
forskellige sammenhænge, kan jo 
være et mål i sig selv. 
Derfor kære medfotografer, ud 
med kameraet. Kom til medlems
møderne, også generalforsamlin
gen. Find sammen i nærområder
ne, og lad os sammen sætte dansk 
naturfotografi på verdenskortet 
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Nyt fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal: 
129 pr. 31. oktober 1998. 
Blandt disse har foreningen et såkaldt 
"hængeparti" med 13 medlemmer. 
Sidste betalingsfrist er 1112-98, er der 
ikke indbetalt denne dato, bliver man 
strøget af medlemslisten. 

Geografisk fordeling: 
At medlemmerne kommer fra stort set 
hele landet viser nedenstående fordeling. 

Færøerne l 

35 s sø~ 

Q)~ 
~~~ 

Nye medlemmer: 
2 naturfotografer har meldt sig ind siden 
sidste medlemsblad udkom og vi byder 
velkommen til Morten Jensen fra Ran
ders og Sam Vangstrup fra Skørping. 

NFD cd-rom 
NFD' s medlemmer skal nu have chancen 
for at udstille sine billeder på foreningens 
egen pr-CD. 
CD' en vil give os mulighed for at nå ud 
til mange mennesker. 
Rent praktisk skal det foregå således: 
Hver deltagende fotograf sender 20 dias, 
mærket fra 1-20,et foto af sig selv, en 
beskrivelse indeholdende navn, adresse, 
tlf.nr. og hvad man ellers fmder relevant 
(max. en halv A4-side) samt et deltager
gebyr på kr. 50,- for hvert eksemplar af 
CD' en man ønsker til eget brug. 
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Deltagergebyret skal udelukkende dække 
produktionsomkostningerne (CD-bræn
ding, trykning afcover, porto etc.). Kom
mer der ikke penge nok ind i form af 
deltagergebyr, og foreningen ikke kan 
"spytte" yderligere i kassen, dropper vi 
den checkede udgave med trykt label og 
cover. Vi kan så selv brænde skiverne i 
forhold til efterspørgsel. Hvis de 50 kr. 
giver mulighed for at trykke ekstra eks
emplarer, tilfalder disse foreningen til pr
brug. 

Dias, tekst og deltagergebyr sendes 
til : 

Niels Fabæk, Klokkestabelen 18 
9000 Aalborg - tlf. 98188636 

NFD's medlemsblad: 
Som nævnt i sidste nr. er Ole Banke 
indtrådt i redaktionen efter J ens Rasmus
sens "flugt" til Afrika. 
Fra dette nr. af er redaktionen udvidet 
med endnu et medlem, idet Jesper Tøn
ning fra Randers fremover vil tage sig af 
de tekniske nyhedssider. 
Billedarkiv: 
Vi er så småt ved at bygge et billedarkiv 
op og vil i denne forbindelse gerne sige 
tak til Jørn Chri s trup , Niels Fabæk og 
Digo Ferchland for de tilsendte billeder. 
Indsendte fotos skal fremover forsynes 
med oplysninger om kamera, optik, 
blænde, tid og optagested. 

NFD på nettet: 
Der er planer om at få NFD på "nettet". 
Her vil være arrangementskalender, 
løbende udstillinger i "Cyber-galleriet", 
præsentation af fotografer (evt. "måne
dens fotograf') samt diverse relevante 
oplysninger for den aktive naturfotograf. 

manuel fokusering eller ved at køre en 
mellemting. Dvs. objektivet stiller skarpt, 
og siden kan der foretages manuelle ju
steringer. (Kun muligt med visse autofo
kusobjektiver). 
H vis j eg kommer tæt på fuglen, fokuserer 
jeg næsteD; altid på fuglens øje. Er jeg 
længere fra fuglen, bestræber jeg mig på 
at gengive den som en del af omgivelser
ne. Da autofokusfeltet er centreret i sø
gerens midte, synes jeg, det begrænser 
mine muligheder for at eksperimentere 
med kompositionen. 
Batteriforbruget er steget drastisk efter 
anskaffelsen af det nye udstyr. Er der rig
tigt gang i den, kan det lade sig gøre at 
opbruge et sæt friske batterier - 4 stk. AA 
- på nogle få film. Det gælder især ved 
fotografering af flyvende fugle og ved 
brug af kontinuerlig fokusforfølgelse. 

Desuden har jeg gjort den erfaring, at det 
er tungt at stå med en lysstærk optik rettet 
op mod himlen. Flere gange er det lykkes 
mig at få krampe i amlene. Løsningen er 
på sigt at anskaffe et skulderstativ . 
Konklusion: Et moderne autofokuskamera 
har givet mig mulighed for at tage flere 
skarpe billeder affugle i hurtig bevægelse. 
Der skal dog fortsat regnes med et stort 
filmforbrug. Man får ikke noget foræret, 
når det gælder lysmåling og skarphed. Det 
er stadig op til mine egne erfaringer og 
kreativitet at opnå "billedet". 
Heldigvis! Tænk om man en dag altid kun
ne regne med det perfekte resultat. 
NB Mit gamle kamera er stadig min tro 
følgesvend. Jeg kunne ikke drømme om at 
skille mig afmed det. Jeg ser blot det nye 
udstyr som en komplementering af det 
gamle velkendte. 

Ride, Bulbjerg - Nik01'l F90x 300m111 2,8 + 1,4 konv. BI.4 1/1000 sek. 
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Om autofokus til fuglefotografering 
Tekst og foto Henrik Hougaard Larsen 

Jeg har fotograferet fugle i mange år og 
har gennem tiderne benyttet en del for
skelligt udstyr. 
Efter at have ejet forskellige automatiske 
kameraer oplevede jeg, at automatikken 
sjældent er til at stole på i kritiske situa
tioner. Derfor besluttede jeg mig for en 
del år siden at anskaffe et mekanisk ka
mera, Nikon FM-2, fordi de manuelle 
indstillinger skærper koncentrationen, når 
det går løs. Jeg har lært mig lysmåleren at 
kende under forskellige lysforhold og har 
kun sjældent haft indvendinger imod de 
valgte indstillinger, når resultatet skulle 
bedømmes. 
Mit mål er at gengive fugle i deres naturli
ge miljø. Et mekanisk kamera har været 
med til at sikre mig den tid og ro, der skal 
til for at komponere mit motiv ordentligt. 
Jeg anvender ligeledes gerne stativ. 
Som årene er gået er jeg dog nået til en 
erkendelse. Mit manuelle kamera begræn
ser mine muligheder for at reagere spon
tant, når en hurtig situation opstår. Derfor 
besluttede jeg mig i år for at supplere mit 
gamle kamera med et moderne autofoku
skamera (Niko n F-90x) samt udskifte mit 
manuelle 400 mm objektiv, bl. 5.6medet 
lysstærkt autofokusobjektiv. (AF-S 300 
mm bl. 2.8 + lA X telekonverter). 
I sommerens løb har jeg haft lejlighed til 
at afprøve udstyret i praksis. I det følgen
de viljeg gøre rede for, hvilke erfaringer 
jeg har fået. 
Selvfølgelig skulle jeg have en lærestreg 

. om ikke at stole for meget på Nikons 
matrix lysmåler. En hvid stork på rede 
med Ribes røde tage i baggrunden var for 
stor en mundfuld for kameraet - storken 
blev overbelyst!. Bortset fra det, føler jeg 
mig nogenlunde fortrolig med lysmåleren. 
Den centervægtede lysmåling, som jeg 
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kender fra mit gamle kamera, foretrækker 
jeg til fuglefotografering. 
Alt efter hvor stort motivet syner i det 
samlede billedfelt, eller hvorledes det re
flekterer lyset, korrigerer jeg nogle gange 
+/- på korrektionsknappen. Eller jeg væl
ger en manuel indstilling, der passer til 
hovedmotivets lysintensitet. Spotlysmå
leren er jeg varsom med at bruge, fordi 
den let kan lede på afveje. Autofokus
objektivet er meget hurtigt og lydsvagt 
både med og uden telekonverter. Det fun
gerer tilfredsstillende i de fleste situatio
ner, hvor der er tilstrækkelig med kontrast 
i motivet. Himlen kan volde problemer, 
når jeg prøver at fokusere på en fugl på 
stor afstand. I de fleste tilfælde anser jeg 
det bredeste fokusfelt samt kontinuerlig 
fokusforfølgelse for det mest ideelle, når 
det gælder flyvende fugle. 
Jeg tilbragte et par timer med at fotogra
fere rider ved Bulbjerg i juli måned. Jeg 
måtte sande, at selvom der konstant var 
måger i doven glideflugt over hovedet på 
mig, skulle der længere tids træning til for 
bare at kunne følge dem. Jeg fokuserede 
konstant på en af fuglene, inden jeg tryk
kede på udløseren, for det gav den største 
skarphedspræcision. 
Til flyvende fugle samt pludseligt opståe
de situationer er jeg slet ikke i tvivl: Auto
fokus er sagen. Filmene fra Bulbjerg af
slørede mange skarpe billeder, men også 
flere uskarpe. Under alle omstændigheder 
var der kun få, hvor skarpheden lå på det 
helt rigtige sted. Autofokus øger altså 
chancerne mange gange, når det går 
stærkt. Men der skal stadig tages mange 
billeder, for at få det helt rigtige "skud". 
I de situationer, hvor fuglene sidder, fore
trækkerjeg i videst muligt omfang at have 
manuel kontrol. Enten ved at slå over på 

ÅRETS NATURFOTOGRAF 1998 
Konkurrencereglerne: 

Billederne må ikke være tidligere vinderbilleder. 

Der kan deltages med max. 3 dias pr. kategori dvs. 18 dias. 

Dette års dommere er fra den tyske naturfotoforening GDT 

Kategorier: 

FUGLE - PATTEDYR - ANDRE DYR - VÆKSTER -
LANDSKAB - FORM & DETALJE 

Har du lyst til at deltage, så finder du dit 
deltager nummer og anvisning om, hvordan du mærker dine dias 

på vedlagte konkurrence seddel 
Alle billeder skal være indsendt senest 16. januar 1999. 

HASSELBLAD 
III 
~" .. 

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

Hasselblad Danmark 
Fredericiagade 31 

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

Der var tryk på, da NFD fredag den 23. til 
søndag den 25. oktober afholdt det årlige 
weekendarrangement - denne gang i Rold 
Skov ved Rebild Bakker med base i Re
blId Vandrerhjem. Som ved tidligere år 
gik en række vigtige faktorer op i en 
højere enhed: Program, fysiske rammer, 
forplejning, vejr, fotografiske udfordrin
ger, socialt samvær med videre. Det viste 
sig også at være en god ide at lægge mø
det en måned senere i forhold til de tidli
gere arrangementer. Det havde man gjort 
for dels at få rigtige efterårsfarver på 
bladene og dels for at få mere mørketid til 
lysbilleddiskussionerne. 
Det havde også den gunstige bivirkning, 
at lørdagen startede anderledes humant i 
forhold til tidligere: Ikke noget med at 
drage afsted med det tunge udstyr på 
nakken midt om natten i mulm og mørke. 
Næh, man spiste stille og roligt morgen
mad klokken 8 og derpå afsted på opda
gelse i de smukke Rebild Bakker og 
spændende udvalgte steder af Rold Skov. 
Tilmeldingen havde ellers ikke været 
overvældende, idet kun nitten medlemmer 
deltog - otte fra København/Sjælland med 
formanden i spidsen og elleve jyder. Og 
dog: Faktisk var vi tyve idet en af arran
gørerne havde sin ti-årige søn Harry med. 
Harry afslørede sig hurtigt som en entusi
astisk naturfotograf med hang til Leica 
spejlreflex. Det bliver spændende at følge 
Harrys videre karriere som naturfotograf. 
Efter aftensmad - vandrerhjemmet viste 
sig lige fra begyndelsen at være en kuli
narisk oplevelse - genoptog holdet ideen 
fra sidste års møde med indslag fra delta
gerne. Det skete i form af korte diasfore-
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drag af højst IO minutters varighed, så 
alle fik mulighed for at komme "til bille
de". Det blev meget fornøjeligt med 13 
indslag den første aften - lidt færre ved 
fortsættelsen lørdag aften - og med man
ge fme billeder af landskaber, planter og 
dyr, der gav gode indtryk af bredden i 
dansk naturfotografi. 
NFD havde fået Niels Fabæk og Sam 
Vangstrup fra foto gruppen Rødderne fra 
Rold til at stå for programmet med prak
tiske udførelse. Som en lille overraskelse 
havde de to rødder lavet et ti minutters 
billedspil med lydbånd "En dag i Rold 
Skov", som de skød af fredag aften. 
Historien bag den lille forestilling var, at 
man havde afsat den 6. oktober til foto
grafering fra tidlig morgen til sen aften. 
Det havde resulteret i 25 eksponerede -
film, hvorfra man havde udvalgt de 159 
dias, der indgik i billedspillet. Hertil skal 
lægges ca 20 timer til redigering og alt 
det tekniske. Lydbåndet bestod af sprød 
musik med indlagte fuglestemmer og 
andre lyde fra Rold Skov. Niels og Sam 
havde selv været spændt på forestillingen 
- de havde heller ikke selv set den før 
premieren! Det var en rigtig flot spøg. 
"En dag i Rold Skov" var også introduk
tion til en lille workshop om emnet det 
digitale billede. Det afstedkom som for
ventet en god diskussion omkring den 
opstillede pc. 
Vejret var meget blandet om fredagen, 
men hen under aftenen klarede det op og 
næste morgen var der vindstille og skyfrit 
- en ren foræring fra vejrguderne. Det 
blev ikke mindst derfor en herlig tur med 
megen fotografisk aktivitet gennem de 

LL ----'---- ---

mer kan genopleve de udstillede billeder 
i bogen. Efter min mening fremstår bille
derne.smukkere og mere koncentrerede i 
bogen, hvor de naturligvis ikke er forstør
ret så kraftigt op. 
Ud over de smukke naturskildringer har 
bogen også mange billeder og portrætter 
af en hårdfør befolknings hverdag. Centralt 
i bogen står således en reportage fra irske 
pilgrimmes vandring - mange barfodede -
opad det 800 meter høje Croagh Patrick: 
"Den sidste søndag i juli bestiger irerne -
deres hellige bjerg, Croagh Patrick. I 1996 
var der omkring 20.000 mennesker. Jeg 
vil aldrig glemme musikken fra alle de 
løse sten og de mange trin der gav dem 
klang." Det er simpelt 

Kirsten Klein: En hymne til Irland. 
Gyldendal 1998, 170 sider, kr 495. 

hen så smukt lavet. Meget fortættede og 
suggestive billeder fotograferet i tåge og 
slagregn, hvor man næsten mærker den 
pinefulde vandring på gen krop, kulden og 
det barske klima. 
Er man hardcore naturfotograf, der kun 
accepterer billeder af natur helt uden spor 
af mennesker, skal man gå udenom denne 
bog. Det samme skal man gøre, hvis man 
er allergisk overfor billeder, der ikke er 
bare knivskarpe. Men er man til stor foto
grafi om mennesker, natur og menneske
præget natur, er denne bog et must. 
En hymre til Irland er bogstavelig talt en 
stor og tung bog. Dens 167 billeder er 
trykt særdeles flot på kraftigt let glittet 
papir - næsten som tyndt karton. Den er 
dyr men rigeligt pengene værd. Den ligner 
et rigtigt gaveemne. Til at give til en god 
ven og til at ønske sig. . 
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En hymne til Irland - Kirsten Klein 
af Ole Banke - foto Kirsten Klein 

Der udgives pænt mange fotobøger i 
Danmark, men ingen når det drejer sig 
om naturfotobøger. Og dog er det ikke 
helt rigtigt: Kirsten Klein er flittig til at 
publicere, hvis man kan og vil se hendes 
bøger fra en naturfotografisk vinkel. Nu 
er hun fremme igen, og denne gang med 
en fotografisk sværvægter i form af en 
hyldest - eller en kærlighedserklæring - til 
Irland: 
"Denne bog er en kærlighedserklæring til 
det irske folk og deres land .... Jeg ønsker 
med denne bog at skildre det irske, jeg 
selv sætter højest: nøjsornheden og poe
sien i måden at leve med naturen og vejr
liget på." Det er en god bid af forordet, 
jeg har citeret. Det er i det hele taget ikke 
tekster, der præger bogen. Der er, ud 
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over det knappe forord, enkelte for
klarende tekster. Men det er billederne, 
der bærer bogen. Og de bæ- rer virkelig. 
Siden 1977 har Kirsten Kleinjævnligt be
søgt Irland. Bortset fra december og j anu
ar har hun fotograferet det vestlige Irland 
i alle årets måneder og i alt slags vejr - og 
det regner som bekendt en del i Irland. 
Netop regnvejr og tåge kan få poesien 
frem i et landskab, hvis man som Kirsten 
Klein har sans for det stemningsfulde og 
poetiske. Der er mange stemningsfulde 
billeder fra Irlands barske kyster og land
skaber i regn, tåge, sol og blæst, smukt 
fotografisk arbejde i sort/hvid med mange 
raffmerede gråtoner. Besøgende på Kir
sten Kleins store udstilling på Sophien
holm i Lyngby nord for København i som-

--------

strabasserende Rebild Bakker til Trolde
skoven med krogede bøgetræer og masser 
af indbydende - fotografisk altså - svam
pe. Herfra videre langs Kovadsbækken til 
Ravnkildes konstante strøm af koldt, vel
smagende og helt rent vand. Også her var 
der gang i eksponeringerne. Efter froko
sten - på vandrerhjemmet - var det smuk
ke vejr forbi. Et lag skyer var trukket for 
og det var begyndt at blæse. Alligevel 
valgt alle at fortsætte i den virkelige vir
kelighed og ikke - som foreslået i pro
grammet - at gå videre med det digitale 
billede. Det blev derfor til en rundvisning 
af Madum Sø med hundredvis aftroldæn
der, Store 0kssø og den meget smukke 
Mossø. Alt i alt blev det imidlertid ikke til 
mange billeder om eftermiddagen - lyset 
var for flat og magien var pist borte. 
Ved Madun Sø blev holdet lidt forsinket 
idet en deltager fik låst sig ude af sin bil. 
Om aftenen blev en virkelig god ide bragt 
på banen. Alle der havde lyst - og det 
havde næsten alle - afleverede anonymt to 
dias til en valgt dirigent, der anbragte dem 
i tilfældig rækkefølge i en kassette. Et for 
et blev billederne derpå vist og fik kon
struktiv kritik af deltagerne: Bagefter brød 

man anonymiteten idet billederne blev 
vist igen og den enkelte fotograf fortalte 
om sine billeder. Det var lidt af en succe
sog en ide der må kunne bruges for eks
em pel ved almindelige medlems aftener. 
Bagefter fortsatte man med almindelig 
spas og løjer med blandt andet fortsat 
visning afkorte diasserier til de sidste var 
ved at falde ned fra stolene. 
Søndagen blev brugt på evaluering af 
weekenden og diskussion afNFD's frem
tid og derpå afrejse. Vurderingen var 
særdeles god, idet der havde været stor 
tilfredshed med forløbet. Den hårdeste 
kritik drejede sig om to piller, der var 
anbragt lidt uheldigt i konferencesalen, 
hvor møderne blev holdt. Nogle var også 
lidt utilfredse med, at der ikke var blevet 
så meget til til arbejde med pc'en. Det 
sidste tilbød Sam på stående fod at gøre 
noget ved i form af en workshop over en 
weekend. løvrigt fik de fremmødte be
styrelsesmedlemmer en del med hjem i 
form af forslag om en stortur til for eks
empel Estland eller Oland, medlemsmø
der i København på fredage så også pro
vinsboere kan deltage og mange andre 
gode ideer. 
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Canon EOS 3 

Den nye EOS 3 minder påfaldende me
get om EOS 1 i sit udseende, og under 
det næsten perfekte ydre gemmer der sig 
en rigtig billedmaskine med en del forbe
dringer og nyskabelser: 
Det er nu 6 år siden at Canon kom med 
deres første spejlreflex kamera med øje
kontrolleret AF. Dengang var EOS 5 en 
revolution med sine 5 punkter i søgeren. 

Det nye system i EOS 3 opererer med 
hele 45 punkter fordelt centralt på 23 % af 
søgerens areal, 7 af disse fungerer opti
malt med lysfølsomme objektiver på 2,8 
og det midterste punkt fungerer vertikalt 
med bl. 8.0 og der over. Resten af punk
terne giver perfekt resultat med bl. 5.6 
og der over. Den øjekontrollerede AF er 
blevet gjort meget hurtigere ved hjælp af 
en 32 bit microcomputer, og Canon siger 
at autofokusen er blevet 25 % hurtigere 
end topmodellen EOS In. 
For de naturfotografer som fotograferer 
dyr og fugle i bevægelse, er livet gjort 
nemmere ved hjælp af en forbedret fo
kusforfølgelses AF, som kan klare 7 
billeder pr. sek. og stadig forfølge sit 
motiv. (med nye PB-E2 booster) 
Noget som jeg sætter pris på er nok den 
lydløse tilbagespoling på 49 dB og en 
søger som viser 97% af negativ- formatet. 
Dette kamera skal nok gå hen og blive en 
rigtig storsælger nok også pga. prisen. 

Pris: Hus 10.900,- med den nye booster PB-E2 godt 14.000, 
- det er 5.000,- billigere end en Nikon F5. 

* Hurtigere øjekontrolleret AF med 45 - punkter 
* 7 bill. pr. sek. - også med fokusforfølgelse (med nye PB-E2 booster) 
* 113 lukketider - 30-118000 sek. 
* Nyt forbedret lysmålingssystem med 21 zoner 
* Multi spotrnåling - tag op til 8 målinger i en eksponering 
* FE - lås (flash eksponering - virker som en AE - lås) 
* Flash synkronisering: 11200 eller alle lukketider endda 118000 med 550EX el. 
* 380EX flash . 

8 

JJ 

hyppigt fra godt til skidt og omvendt. Det 
må man leve med på Island. 

Odinshøns fmdes næsten overalt. Den 
lille vævre svømmesneppe, hvor hunnen 
har de flotte farver og efter æglægningen 
lader den stakkels han om at klare resten. 
Thorshanen er derimod sjælden. 

p enge - er ikke noget man snakker om i 
dannede kredse.. Bortset fra billejen 
synes jeg ikke Island er specielt dyrt. 
Påklædning som på en tur til J y llands 
vestkyst i juli måned! 

Ringvejen - nr. 1 kommer man ikke 
udenom. Den er godt 1.400 km lang og 
er asfalteret det meste af vejen. Blev 
delvist oversvømmet for nogle år siden 
på grund af j6kelløb. 

Sprog - engelsk eller islandsk. Glem alt 
om at tale dansk. Strømænder - så vi kun 

Lunder, Island - Pentax Z1 P 600mm 4, O 

een gang.Mere almindelig oppe mod 
nord/øst. 

Thorsmørk - et herligt naturområde. 
Man skal blot passere ca. 20 brede vand
løb og køre på en ualmindelig dårlig vej. 
Specialbus anbefales. 

Uvejr - det kan pludselig blæse meget 
kraftigt op med det resultat at hovedvejen 
på sydkysten bliver lukket på grund af 
sandstorm. Det slap vi heldigvis for. 

Vandrehjem - gode og prisbillige. Sove
pose medbringes. Sanitære installationer 
superrene overalt. 

Ynglefuglen som fmdes overalt er vin
droslen. 

01 og vin kan købes i statslige mono
polbutikker til priser, der skal få folk til 
at gå over til mindre stærke drikkevarer. 
0nskerejsen for en naturfotograf. 
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Islands A-Z 
Tekst og foto Poul Reb 

En 14 dages Islandsrejse i den vestlige og 
sydlige del af landet i juni måned i år har 
inspireret til følgende Islands-A-Z. 

Ankomst Keflavik International Luft
havn efter problemløs flyvning med 
Icelandair. Utrolig smuk indflyvning 
lover godt for de kommende dage. Mod
tages udenfor lufthavnen af en smukt 
syngende hansnespurv. Lidt køligt i 
luften, men solen skinner. 

Bil må man have, især som fugle- og 
naturfotograf med masser af tungt grej . 
Det er det sure punkt på budgettet, man 
må regne med ca. 10.000,- d. kr. - for en 
lille Opel Corsa i 2 uger. Alternativet er 
de ret gode busforbindelser, men med al 
den bagage ... ! 

Camping - kan være en (for) kold ople
velse. 

Durholaey - et af Islands mange fugle
fjelde, beliggende på Islands sydligste 
punkt - her kan man komme meget tæt på 
lunder, rider og mallemukker. 

Elve - krydser man hele tiden, det er 
afløbet fra alle de mange jokler eller 
gletschere. 

Film må man medbringe i store mæng
der, der er masser af fotoobjekter. 
Fuglene fmdes overalt, og der er mange 
af dem. Der yngler ca. 75 forskellige 
arter. I træktiden kan man se flere hund
rede forskellige. For fuglefotografen er 
det et plus, at fuglene generelt er meget 
lidt sky - de kender ikke de væmmelige 
mennesker! Flora - mange interessante 
fjeldvækster, men vinden er ofte kraftig, 
så macrofoto kan være problematisk. 

Gyldne cirkel - bestående af Gullfoss 
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(vandfaldet), Strokkur (geyseren) og 
Thingvellir (hvor verdens første parla
ment holdt til). Alle seværdigheder i 
nærheden af Reykjavik. Derfor en del 
turister her - i øvrigt møder man andre 
steder på Island relativt få mennesker. 

Havterner - fmdes næsten overalt. At 

møde 10.000 på nogle uger er ingen 
overdrivelse. Meget aggressiv i yngleti
den. En hue/hat kan gøre underværker 
for at beskytte hovedet mod skrammer. 

Islom - så vi kun een gang. Er vist mere 
almindelig i den nordlige del af landet. 

J okulsarlon - en herlig naturoplevelse. 
En gletscher "kælver" små isbjerge i alle 
mulige blålige nuancer, som langsomt 
flyder igennem en sø for sidenhen at 
forsvinde ud i havet. Dyrt sted for film
forbruget. 

Kjover - i yngletiden findes almindelig 
kjove og først og fremmest storkjove, 
som især yngler på de sandede lavas letter 
på sydkysten. H vis havternen er aggres
siv så er storkjoven .... ! 

Landsmannalaugar - er et af de steder 
man ikke kan komme til med en lille 
Opel Corsa. Her skal man have en fire 
hjuls trukket bil plus erfaring i bjergkør
sel og krydsning af floder! Stedet skulle 
i øvrigt være helt suverænt. Landskaber -
det ene utroligt smukke panorama afløser 
det andet. Man må ustandseligt stoppe op 
for at fotografere. 

Mallemukker, rider og alkefugle findes 
der masser af muligheder for at studere 
og fotografere. 

Nedbør - kan man af og til få i ret så 
store doser. Men, heldigvis skifter vejret 

Canon Speedlite 550 EX 

Sammen med EOS 3 kommer der en ny 
top flash, som erstatter den nuværende 

* Ledetal ved ISO 100: max 55 m. ved tele 
* Trådløs flash med EOS 3 

540 EZ flash, også denne har ligesom 
EOS 3 en del forbedringer. 

* FP - flash - alle lukketider (som EOS 50 med 380EX flash) 
* E-TTL flash system som giver mere naturlige flashfotos (EOS 3, 50E og 500n) 
* Synkronisering med bagerste lukke gardin 
* Repeterende flash som giver stroboskopeffekt 

Objektiver 

Canon EF 100-400 mm 4,5-5,6 L IS USM 

Den nye telezoom fra Canon, er perfekt 
til den som arbejder fra et skjul eller den 
som er på farten. Frihåndsoptagelser er nu 
mulig, idet objektivet har det suveræne 
Image Stabilizer system som tidligere er 
set i 3 andre Canon objektiver. Der fmdes 
nu en del objektiver i denne type, men 
dette objektiver i særklasse både optisk 

og mekanisk, det minder meget om EF 
35-350mm L USM, som har været på 
markedet i nogle år nu . Objektivet bru
ger et helt nyt optisk design, med et for 
og bag fokus system til at undgå optisk 
distortion, det giver også en nærgrænse 
på kun 1,8 meter. Pris: (15.000,-). 

Sigma gør makro-folket en tjeneste, med to nye 1:1 objektiver 

På få måneder er Sigma' s objektiv arsenal 
blevet forbedret med en ny serie objekti
ver kaldet EX. Nu fmdes der EX 28-70 
mm 2,8, 70-200mm 2,8 HSM samt 1,4 
og 2X teleconvertere. Det mest spæn
dende for os naturfotografer er nok de to 
nye makro objektiver. EX 50 mm 2,8 og 
EX 105 mm 2,8. EX 50 mm er en for
bedret udgave af en tidligere Sigma mo
del og den giver rigtig 1: 1 forstørrelse. 

EX 105 mm 2,8 macro er en helt ny 
konstruktion som også giver 1: 1. De kan 
nedblændes til bl. 45 med EOS, Nikon D 
og Pentax kan nedblændes til bl. 32. 
Som naturfotograf foretrækker jeg 
105mm tele makroen til planter og insek
ter, menjeg kunne nu godt en gang imel
lem bruge en 50 mm macro til af foto , 
nok fordi den giver bedre dybdeskarp
hed. 

Pris: EX 50 mm 2,8 macro ca. 3.000,- EX 105 mm 2,8macro ca. 4.500,-
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Skovskaden og Anders And. 
Tekst og foto Niels Fabæk 

Skovskaden er ikke en af de arter man 
vader rundt i fotos af. Dette er helt forstå
eligt, hvis man som fotograf har forsøgt 
sig med denne kloge og vagtsomme fugl. 
Jeg har flere gange forsøgt at forevige 
skovskaden både med og uden skjul, de 
fleste gange uden held. Men så ... 
Jeg var på weekend-ophold i et sommer
hus i det nordvest jyske. Skovskaden var 
regelmæssig gæst ved fuglebadet, og delte 
geme udlagt franskbrød med musvitter og 
gulspurve. Jeg havde ikke et rigtig skjul, 
men et skur med døren på klem var helt 
perfekt. Den første dag, sidst på eftem1id
dagen, da solen ikke stod så højt på him
len, enh'ede jeg skuret og ventede. Efter 
en god times venten havde solen flyttet 
sig . Jeg havde nu direkte modlys fra en 
lav kraftig sol. Det var ikke lige mit 
drømmelys til skovskade-billedet, og jeg 
skulle lige til at give op, da skovskaden 
landede. Jeg troede ikke mine egne øjne; 
i stedet for at fremstå som en silhuet, 
havde skovskaden glimt i øjet, og de blå 
vingedækfjer lynede !? Der gik et øjeblik, 
før det gik op for mig, at den lave sol 
ramtedet store stuevindue, og blev kastet 
lige 

ud i hovedet på skovskaden. Da jeg fik 
strimlerne hjem fra laboratoriet, viste det 
sig imidlertid at den kraftige " refleks
skærm " havde tilført motivet et noget 
kunstlysagtigt skær. 
I den vilde og dejligt uplejede haves 
fjerneste afkrog lå en ganm1el fynestam
me smukt flankeret af blomstrende lyng . 
Hvis bare skovskaden kunne lokkes op på 
den ... 
Tidligt næste morgen lagde jeg brød ud 
ved stanunen. I stedet for at gemme mig 
i skuret, udvalgte jeg mig den åbne have
dør med gardinet hukket for som skjul. 
Jeg ventede og ventede. Ingen skovskade. 
Der kom liv i huset. Bømene stod op og 
tændte for fjemsynet; Disney-sjov!!! Til 
h'ods herfor landede skovskaden pludse
ligt, og poserede villigt på stammen. 
Som en ven af mig engang sagde, efter at 
have stået face to face med en los i Lap
land uden kamera: "Man skal altid have 
sit kamera på sig, selv når man går på 
lokum ... " Dette er ganske vist. For selv 
en lørdag morgen med Anders And for 
fuld udblæsning kan man fotografere 
natur. . . 

GALLERIET 
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Vis dine bedste billeder i NPD 's fotogalleri. Pra og med blad nr. 11 
februar 1999 er "galleriet" udviddet til 2 sider i farve (samme kvalitet 
som forsiden.) 
Se1ld 2-3 gode billeder og en milli historie. Enten gode papirkopier i de1l 
støn'else du J/ il have dem vist i eller dias. Vi sca1lner dine dias og 
returnerer dem ejteifølgende. 

Billederne skal være forsynede m.ed nalm og adresse sam.t tekniske 
oplysni1lger. 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 

kan købes i løssalg hos boghandler Arnold Busck, Købmagergade 49, 
København K. 

J Jylland kan det købes hos Dallmarks Fotomllseum, Musellmsgade28 i 
HerIling, samt hos Viggo Madsens Boghandel, Bispellsgade 10 i Alllborg. 

På Fyn kali det købes i Boghandelen, Museet for Fotokullst, 
BralIdts Passage 37, 5000 Odel'lsese C. 
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