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Naturens skønhed findes også i ødemarken - Panamint Dunes i Californien. 
George Steirunetz: født 1957, Californien. Eksamen fra Stanford University. 
Er i dag en alsidig fotograf med mange arbejdsområder - arbejder for tiden 
for National Geographic. 
Foto data : Sigma 28-70mm f/2,8 EX, eksponeret i 1160 sek. på blænde flll. 

GEORGE STEINMETZ SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV 

Sigma objektivet fastholder øjeblikkets skønhed i ørkenen, et område der er i konstant forandring på 
gnll1d af blæstens og tidens påvirkning. Dette objektiv har en god lysstyrke på f/2,8 i hele Z00l110m
rådet. Anvendelsen af to asfæriske linseelementer i objektivets konstruktion, sikrer maksimal ydeev
ne på alle brændvidder. og med en nærgrænse på blot 40cm kan du komme tæt på detaljerne. Den ind
vendige fokusering gør objektivet nemt at håndtere - også når der anvendes polarisationsfiltre og 
modlysblænde. 
Kompakt, letvægts, standardzoom med enestående skarphed og ydeevne. 

SIGMA 28-70mm F2,8 EX ASPHERICAL 
Import: FoviTech AIS - www.fovitech.dk 
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2300 København S-o 
tlf: 32 84 4'0 19 
Giro 1-246-4223 

Bestyrelse: 

Formand Pinn Olofsen 
Næstformand Ole Banke 
Kasserer Klaus Bjerre 

Poul Reib 
Lars <3ejl 
Jens Rasmussen 

tlf: 32844019 
tlf. 35 42 72 95 
tlf. 36 75 93 91 
tlf. 42 4-8 06 98 
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Kontingent 200,- årligt, gældende for det år 
indmeldelse sker. 

Medlemsbladet udkomme" 4 gange årligt. Februar, 
maj, al!Jgust og november. Deaeline er den 1. i 
måneden før ud@ivelsen. 

Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på 
diskette (ikke MAC) til: 

Klaus Bjer:re 
B~øndby Parkvej 5 1. tv. 
2650 Flvidovre 
TIt: 36759391 
E-mail klaus.bjerre@iAet.lmi2.dk 

BlaCiredaktion: 
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke, Jesper TøAning 
og Jens Rasmussen 

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte 
indsendt materiale ved pladsmangel. 

. Eftertryk er ikke tilladt uCfen foreningens eller 
forfatterens tilladelse. 
RedaktioAem påtager sig iAtet ansvar for indserndt 
materiale. 
Vær opmærksom på, at navAgivne artikler 
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Forsidefoto: 
Salvins Albatross - New Zealand 
Canon EOS1 n + Sigma 70-200 

2,8 APO , Fuji Sensia 
Klaus Bjerre 

Aktivitetskalender 1999 
Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på 

adressen: Esplanaden 8 e, 2. sal 1263 København K. kl. 19.30 

1. d€~~mber Julemøde 
Gløg, brune kager og anonym billedkritik - alle medbringer 3 dias. 

19. januar "Brug dine billeder" 
Mød op og få svar på hvordan du kan bruge dine billeder. Du kan stille spørgs
mål til direktør Lars Serritslev fra BIOFOTO, freelancefotograf og foredagshol
der Michael Mogensen samt en billederedaktør fra et større forlag. 

25. februar Fuglefotografering 
Navnet Erik Thomsen er kendt af alle, der har set bare en dansk fuglebog med 
fotos i. Erik vil vise billeder og fortælle om fotografens arbejdsbetingelser på 
bl.a. Tipperne i Vestjylland. 

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

rotohylden: 

Sælges: 
Canon EF 5004,5 L USM brugt men fejlfri 
Henvendelse til Klaus Bjerre på tlf. 3675 93"91 

Sælges: 
Canon FD 300 mm 2,8 L 
Canon EF 20mm 2,8 
Henvendelse til Ole Banke, tIf 35 42 72 95 eller fax 35 43 40 78. 
Sælges: 
Nikon F4 hus, med High point øje søger og Mb-21 motor 
Nikkor 400 mm. ED 3,5. Læderetui og UV fIter 
Telekonverter Nikon TC 14B 
Henvendelse til Lars Gejl, tlf. 39 20 15 07/mobi140 46 07 70 · 

Sælges: 
Nikkor 300 mm ED 2,8 
Telekonverter Nikon TC 14B 
Telekonverter Nikon TC 301 
Sælges såmlet eller delvis. Tlf. 32 8440 19, Finn Olofsen 

Sælges: 

kr. 23.000,-

kr. 6.000,
kr. 4.000,-

kr. 6.000,
kr. 15.000,
kr. 3.000,-

kr. 6.000,
kr. 3.000,
kr. 3.000,-

Pentax ZIP + Pentax supertele 600 mm/Blænde 4.0 SMC FA IF ED med proteetion filter 

og alu-kuffert Alt velholdt.samlet . kr. 35.000,-
Henv.: Poul Reib - Telf.: 44480698. 
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Ny NFD udstilling år 2000 

Den danske kyst 

NFD vil markere årtusinde skiftet med en fotoudstilling om naturen ved de dan
ske kyster. 
Danmark har i alt 7.314 kilometer kyst der kan arbejdes med hele døgnet året 
rundt. Muligheden for at skabe nogle fantastiske billeder er i høj grad til stede. 
Vi bor i et land med et kystlandskab der er oplagt til at beskrive i billeder. Det er 
ligeledes et emne som alle fotografer kan deltage i, og som fotograf kan man 
fortolke den danske kyst på utallige måder. 

Billederne skal være knivskarpe, hvis det altså ikke er bevist uskarpt (lang luk
kertid, bevægelse m.m.). Billederne skal være velkomponerede og må under in
gen omstændigheder indeholde tegn på menneskelig aktivitet. Billederne vil bli
ve udvalgt af et uvildigt dommerpanel. 

Indsend max 3 dias. Hvis du kun bruger negativfilm, skal dine forstørrelser være 
20x30 og være cibachrome eller på anden måde professionelt fremkaldt. Grun
den til dette store kraver, at denne udstilling skal fremstå så smuk og repræsenta
tiv for foreningen som overhovedet muligt. 

Udstillingen skal først og fremmest rundt i Danmark inkl. Grønland og Færøerne, 
men det er også tanken at vores nordiske broderlande vil komme til at nyde den. 

Vi forventer at udstillingen vil være klar sidst på foråret 2000. 

Indsendelsesfrist 1/2 - 2000 

På foreningens adresse NFD/Finn Olofsen H/F Engvang 109,2300 Kbh S. 

af Finn O/afsen - formand 

Vi går ind i det nye år tusinde med et medlemstal på 137, et medlemstal der har været 
rimeligt stabilt i de sidste år. Siden den 13. marts 1996, hvor foreningen blev dannet, det 
vil sige for knap 4 år siden, har bestyrelsen arbejdet hårdt for at få intressen for NFD og 
naturfotografering i Danmark til at stige. Med bestyrelsesmøder en gang om måneden 
har bestyrelsen arbejdet målrettet og tænkt kreativt med at arrangere foreningsmøder, 
weekendture, få medlem- . merne til at skrive 
og sende billeder ind til medlemsbladet. I 
starten var det nemlig kun bestyrelsesmedlem-
merne, der skrev i bladet. 
Der er skiftevis general
Sjælland og i Jylland for at 
mern e en chance for at 
ne vigtige dag. Årsmøder 
fordelt over hele landet, 
fra lokalområdet har bistå
ter og bl.a. skaffet lokaler. 

forsamlinger på 
give alle medlem
kunne møde til den
er ligeledes blevet 

' ': '.~ hvor medlemmer 
et med arrangemen-

Det er aktive medlemmer det handler om, så 
hvis medlemmerne er akti- ve på det niveau 
som er lagt for dagen i bestyrelsen, kunne 
NFD vokse sig større, og forøge sit medllem-
stal betydeligt. Ideen var engang at få fat i alle naturfotografer i Danmark, så det kan da 
ikke være rigtigt, at der kun er 137 naturfotografer i landet! 
Vores folder er fordelt rundt omkring i landet og nu skal den ud i alle afkroge af Dan
mark. Sidste skud på stammen er foreningens hjemmeside, her vil være oplysninger om 
foreningen - medlemsmøder, arrangementer, indmelding til foreningen, fotogalleri med 
medlemmernes billeder og månedens fotograf udvalgt blandt billederne på foreningens 
foto-cd. 
"NFD i år 2000" var overskriften på et rødt brev udsendt til alle medlemmer. Indholdet 
gik på ideer og visioner med en opfordring til alle om at give deres besyv med - men ak 
nej ingen har reageret. 
Det er nu bestyrelsens håb at hjemmessiden kan puste lidt nyt liv i foreningen og være 
med til at forøge det stagnerende medlemstal i det nye årtusinde. 

God jul og godt nytår 2000 
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fra bestyrelsen 

& redaktionen 

Medlemstal: 
18110-99: 139: Vi byder velkommen til Peter Vadum fra Køge og 
velkommen tilbage til A.C. VIbæk fra Faaborg. 

Bestyrelsen: 
Jesper Plambech har valgt at trække sig ud af bestyrelsen med øjeblikkelig 
virkning. Jesper har problemer med helbredet og mener ikke længere at have 
den fornødne gejst, der kræves til bestyrelsesarbejdet, men han fortsætter som 
han selv udtrykker det med at være en aktiv indianer. Bestyrelsen siger tak til 
Jesper for udført arbejde og ønsker god bedring med helbredet. 

Medlemsmøder: 
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Jylland 
Arrangørerne "De Fire Årstider" havde sammen med Steen Stenild strikket et 
flot tilbud sammen på Hedensted Skole lørdag den 25. september. Bl.a. havde 
man inviteret den lokale naturvejleder til at holde et foredrag om 
naturoplevelser med efterfølgende lysbilleddiskussion, hyggesnak med mere. 
Og jyder er som bekendt ikke bange for at køre et pænt stykke vej til noget 
som interesserer dem ... Ja, det siger man jo, men den 25. september må have 
været en forkert dato, for ikke en ringede til Brian Rudebeck for at melde sig 
til. Derfor blev arrangementet aflyst - ærgerligt. 

København 
Københavnerne havde mere held i sprøjten den 6. oktober, hvor 25 mødte 
frem til sommerfugle- og akvariefotografering med radiomanden Jens 
Meulengracht-Madsen. Det blev en spændende aften med masser af gode 
ideer om brug af naturligt lys og blitz, indretning af akvarier med 
fotografering for øje, brillante historier om mundrugere, krebsdyr, blåfugle, 
birkespindere og meget andet godt. Jo det blev en fin start på sæsonen. 

diller lever. Vi så 2-3 af slagsen, men de 
gled stille og roligt ud i vandet når vi 
nærmede os, og lå og ventede på at vi 
skulle tage os en dukkert. 

2. mellemspil. 
Lis' kamera hvor autofokusen fungerede 
gik i sort midt i fotograferingen af de 2 
geparder. Skreg om "hjælp" på displayet. 
Det går fint, ud af 4 kameraer er det et 
der er gået helt i sort, et uden auto fokus 
(det viste sig senere at lysmålingen også 
var defekt) og et der tager billeder oven i 
hinanden. 
Vi var samtidig ved at løbe tør for film. 
Vi havde for ca. 1 måned siden bestilt 
100 stk. Fuji Sensia fra Danmark. Dagen 
før påske lå der besked tilos, om at 
vores film var ankommet til det lokale 
posthus. Fint. Vi var der kl. 11.00 men 
den person der skulle udlevere pakken 
var der fra kl. 08.00 til 10.00. Kom igen 
efter påske! Vilde protester! 
Personen blev efter flere telefonopring
ninger fundet og vi hentede ham i vores 
bil et andet sted i byen. 
Pakken med film blev fundet frem. Fint! 
Det samme blev en stor regnemaskine! 
Vi skulle betale over 2000 DKR i told! 
Igen mange vilde protester! 
Efter en times diskution med diverse em
bedsmændlkvinder kunne vi drage af 
med vores film, og kun betale 8 DKR i 
fragtgebyr. Herligt og typisk Afrika. 

Efter ni måneder. 
Efter ni måneder, 350 eksponerede dias
film og mange oplevelser rigere, var det 
tid til at tage afsked med alle de nye ven
ner vi har fået i Tanzania. Det var svært. 
Vi sidder igen i Shuttlebussen på vej 
mod N airobi hvorfra vi dagen efter skal 
flyve hjem til Danmark. Nu venter ca. 
12000 dias at blive kikket igennem. 
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DET NATURLIGE FILMVALG 

- MED DE NATURLIGE FARVER 

De store vidder. 
Serengeti, som på swahili betyder "de 
endeløse sletter", er det sted hvor man 
kan opleve gnuernes vandring. Normalt 
kan man opleve gnuer i milliontal kælve 
på det som kaldes "den korte græsslette" 
i januar/februar måned, men på grund af 
at den korte regntid i fra oktober til de
cember var slået fejl, var der meget få 
gnuer på sletterne i december, hvor vi 
besøgte området første gang. 
Men da vi samtidig besøge i det nærlig
gende Ngorongoro Crater kunne vi, 
grundet den megen vand der endnu var i 
kratersøen, se hvad der er værd at se af 
pattedyr i 0stafrika. Der er simpelthen 
dyr over alt, fra de mindste antiloper som 
thomson, grants til tusindvis af gnuer, 
samt løver, hyæner, sjakaler, flodheste, 
næsehorn og mange fuglearter. 
Vi betragter dette sted som verdens ot-
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tende vidunder. 
Vi vendte tilbage til Serengetisletten to 
gange senere i marts og april efter der 
var faldet regn. Denne gang var der 
gnuer og zebraer lige så langt man kun
ne se ud i horisonten i 360 0 rundt om 
hvor vi holdt. Så føler men sig virkelig 
privilegeret. Tænk man har fået lov til at 
opleve et sådan syn. 
De mange gnuer og zebraer trækker al
tid løver og hyæner til. På en god dag 
kunne vi se 25 løver og omkring 80 hy
æner. Turens "clou" var da vi på en dag 
så 2 stribet hyæne, 2 geparder og en me
get fotogen servalkat omkring Seronera 
midt iSerengeti. 
Turen gik derefter op gennem Western 
Korridor til Victoriasøen, hvor vi var på 
en spændende fodsafari langs Grumetri 
River, floder hvor verdens største kroko-

Brev fra Digo 
Det var nemmest at reagere pr. E-mai!. 
Derfor må jeg "ulejlige" din adresse, 
Klaus! 
Så kom augustbladet igen efter en læn
gere sommer pause. Man havde helt 
glemt at der findes noget der hedder 
NFD, og her er jeg vel allerede ved pro
blemets kerne. Det er sikkert altid hygge
ligt i de københavnske redaktionsstuer. 
Det mærker vi ikke så meget til ude på 
landet! - En side 3 af en hjemvendt J.R. 
må vel betragtes som bladets leder!? Vi
sioner mangler der ikke, men med dette 
blad i hånden burde man allerførst finde 
ud af, hvordan man kan præsentere nog
le farvebilleder på tryk, således at synet 
også kan give en oplevelse for den be
skuende. Nej, spørgsmålet står ikke om 
foreningsbladet skal være i A5 eller A4, 
men om indholdet! Derfor ventes der 
også meget mere af foreningens kom
mende hjemmeside. Hvor aktuel kan den 
laves? Vi! den blive et forum for medlem
merne? 
Nutidens diskussioner foregår ikke læn
gere igennem et kvartalsblad. I dag ple
jes et sammenhold pr. Internet, hvor man 
ved siden af terminer også lynhurtigt kan 
præsentere nye trends, nye billeder eller 
nye (afrikanske) oplevelser. Her en aktuel 
kritik af bladet diffuse meddelelser: 
Side 4: Nyt om CD - lyder ikke spænden
de! Uden stort besvær kan det laves af 
enhver vaks skoledreng (spørg mig, hvil
ke af mine billeder du vil have på CD, og 
du vil modtage dem i morgen med po
sten!) 
Side 7: Den danske kyst: - Hvad er det 
for en fotoudstilling? - Hvor skal den 
vises? - Hvordan skal billederne præsen-

teres? - Når der skal bruges dias, hvor
dan skal de viderebearbejdes (scannes, 
kopieres/forstørres .. . ?) - Sådan en an
nonce kalder jeg for diffus! 
Noget godt i bladet? 
Jo, absolut! - Carsten Pedersen har me
get ret, og Morten Jensen kunne fængsle 
med sin uforbeholden begejstring! 
Men stadig stiller sig flg. spørgsmål (si
de18): "Vi har alle muligheder for, at 
udvikle 'vores' forening til noget speci
elt", skriver Sune Bo Mikkelsen. fes, 
men specielt i forhold ti! hvad .. ?" 

Wedigo Ferchland 
Akacievej 2 - DK-6862 Tistrup 

Kære Digo! 

Tak for dine kommentarer, det er altid 
positivt, når der er nogen der gør sig 
den ulejlighed, atfortælle hvad de mener 
om NFDs blad. Uden disse både negati
ve og positive kommentarer ville vi al
drig komme videre med bladet. 
Vi havde redaktionsmøde samme dag du 
sendte mig din E-mai!, så det kunne jo 
ikke komme på et bedre tidspunkt. Vi har 
taget stilling til dine kommentarer og vil 
herefter besvare din mening om bladet. 
M.h.t. debat og diskussioner i medlems
bladet kontra på internettet, er vores 
udmelding helt klar - så længe det ikke 
er alle, der har internet, må debatten 
mm. nødvendigvis foregå i medlemsbla
det, at vi så vil give dig ret i, at nettet 
var langt at foretrække, er en anden sag. 
Cd-rom projektet: 
Det kan godt være atdu ikke synes, at det 
lyder spændende, men bestyrel
sen/redaktionen mener at det er en god 
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måde at markedsføre alle os ikke profes
sionelle natUlfotografer og NFD som 
forening på. Du er tilsyneladende også 
langsom på aftrækkeren, da vi endnu 
ikke har modtaget billeder fra dig, trods 
utallige opfordringer i medlemsbladet. 

Den danske kyst: 
Du stiller flere spørgsmål, som vi ikke 
mener det er rimeligt at svare på nu. 
Hvad er det for en udstilling - det er en 
udstilling med naturbilleder fra den dan
ske kyst taget af natwfotografer i NFD -
ganske enkelt. 
Hvor den skal vises, kan vi jo ikke svare 
på nu - vi aner ikke, hvor mange billeder 
vi modtager og hvordan kvaliteten er. 
F ør vi kender disse param.etre, kan vi 
ikke forlange at nogen skal give NFD 
accept på, at vi må udstille i deres loka
ler. At vi ikke har sla'evet at foreningen 
påtænker at få lavet cibachrome forstør
relser, med evt. sponsorstøtte af de ud
valgte dias, OK det er en forglemmelse, 
som vi dog ikke mener, burde holde folk 
tilbage m.h.t. at indsende dias. 

Farvebilleder på tryk: Vi mangler både 
artikler og især gode farvebilleder til 
forsiderne. Så længe medlemmerne (du 
er også medlem) bare læner sig tilbage 
og beklager sig over kvaliteten af det ene 
eller det andet, eller bare lader stå til, 
bliver det ikke bedre. Du har haft mulig
hed for via dit erhverv og med en smule 
idealisme at gøre især farvebillederne til 
en oplevelse for den beskuende, som du 
udtlykker det. Men også her som i dine 
betragninger af Carsten Pedersens artik
kel, skinner din holdning til det at foto
grafere natur igennem - det er noget, du 
skal tjene penge på. 

Redaktionen 
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Kære Carsten! 

Herligt med medlemsaktivitet i spalterne 
- takfor det. Specielt hvis man kan skrive 
lidt provokerende, og det mestrer Car
sten. Som, en rigtig glad amatør må jeg 
delfor reagere på hans kommentar til 
Jesper Plambecks leder i vores blad nr 
12. Jeg må med et samme bekende, at jeg 
i tidens løb har holdt en del lys b illedfo re
drag uden at få en krone for det. Jeg bil
der mig ind, at de har været på et rime
ligt højt niveau, men det har ganske vist 
heller ikke været i husmoderkredse. Jeg 
må også tilstå, at jeg har foræret pænt 
mange billeder væk til grønne foreninger 
- uden at få andet ud af det end glæden 
ved at se billederne på tryk. Det er iøv
rigt en praksis jeg har i sinde at fortsætte 
med. 

Derfor kære Carten: Skru lidt ned for 
blusset. NFD er ikke en forening kun for 
professionelle, selvom de er meget vel
komne. Hovedparten af medlemmerne er 
glade amatører, der har stor fornøjelse 
af deres hobby. Den er dyr men også me
get givende. Kan man få dækket sine ud
gifter til film hist og her, er det naturlig
vis fint, men som repræsentant for de gla
de amatører måjeg sige, at salg afbille
der ikke er det vigtigste. Jeg vil nødig 
l1'liste den spontane glæde ved at være i 
naturen uden at skulle spekulere på, om 
der kommer noget salgbart ud af det med 
blå himmel, drivende skyer og blafrende 
Dannebrog. 

Ole Banke 

I _ _ _ --------L 

ynglede de ikke dette år. 
Området omkring søen og vulkanen er 
med sine store vidder og vulkanske for
mationer en perle for landskabsfotogra
fer. Et godt råd er, at medbringe et 
lommekamera. Det er ikke til at pakke 
kameraudstyr ud af en fotorygsæk når 
man kører i en gammel utæt Landrover, 
der ligge simpelthen et cm. tykt lag la
vastøv overalt i vognen. 
Reservatet i syd. 
I det sydlige Tanzania findes nogle af de 
største og mest dyrerige reservater i lan
det. I november måned besøgte vi Rua
ha NP, tre dages kørsel fra Arusha. J a, 
det er et stort land. I de fire dage vi til
bragte i parken, så vi kun et lille hjørne 

af den.Der var ikke kommet regn her i 
over et halvt år så der var utroligt tørt, 
selv Greater Ruaha River var næsten to
talt udtørret, der var kun enkelte steder 
hvor der var nogle små vandhuller. 
En af de flotteste oplevelser var, en aften 
da vi kom hjem til vores camp som lå 
ved kanten af floden, en flok bøfler der i 
aftenlyset kom ned for at drikke ved et 
vandhul på den anden side af floden. Vi 
anslog at der var op til over 1000 indivi
der i denne ene flok. Desuden fik vi be
søg af både elefanter og hyæner i cam
pen. 
Ruaha NP er også et af de sikreste steder 
hvis man vil se Greater Kudu, en af de 
store antiloper. 

Elefant - Tanzania, Olympus OM4TI, 3004,5, Fuji Sensia 
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Ni måneder blandt knælere og 
elefai1ter! 
af Lis Bølling Rasmussen & Jens Rasmussen. Del 2/2 

Endelig på safari. 
Ordet "safari" betyder slet og ret "at rej
se" på swahili, et sprog der tales i hele 
0stafrika. 
V ores første rigtige safari gik til Taran
gire NP (NP=Nationalpark) som er be
liggende lidt over 100 km. fra Arusha 
by. Denne nationalpark, som er en af de 
mindste parker, er ikke kun kendt for 
sine mange elefanter, men også for et 
meget varieret dyre- og fugleliv. Der var 
meget tørt da vi besøgte parken første 
gang, så det var let at se dyrene da de 
havde koncentreret sig omkring Taran
gire River, et af de få steder hvor der 
stadig var vand. Alle andre vand og 
mudderhuller var totalt udtørrede. 
Landskabstyperne varierer meget, lige 
fra flade sletteområder , tæt kratlandskab 
til kuperet tæt bevoksede områder, samt 
store irgrønne sump områder. 
Hvis man vil have gode portrætfotos af 
elefanter så er Tarangire NP lige stedet. 
Man kan komme så tæt på dem, at det 
kan blive nødvendig at bytte teleobjekti
vet ud med et vidvinkeloptik, hvis man 
vil have dem i fuld figur. 
Tarangire NP er nok den park hvor der 
er størst chance for at se leopard. Men at 
komme den på skudhold var meget 
svært, da den er meget sky. Man skal 
kikke efter en "hængende hale" i parkens 
træer, da leoparden har med at dase på 
en gren i et træ, evt. sammen med et byt
te dyr, som i fleste tilfælde er en impala 
antilope. 
Parken er bedst at besøge i den tørre tid 
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(august til oktober og fra december til 
februar), hvor græsset ikke er så højt, så 
dyrene kan skjule sig i det, men bestemt 
også et besøg værd efter det har regnet. 
Mange af elefanterne trækker sydpå ud 
af parken i regntiden. 
Vi besøgte parken 4 gange, så det må 
siges at være et af vore favoritsteder. 
Det mere ukendte men smukke nord. 
Et sted hvor der ikke kommer mange 
turister er ved og omkring Lake Natron, 
en sodasø en dags kørsel fra Arusha via 
en lille, men farverig by der hedder Mto 
wa Mbu (på engelsk mosquito-town). 
Herfra følger man det første stykke vej 
en dårlig jord/grusvej, hvorefter man 
selv vælger et af mange spor i bushen 
hvor man kører i det rene fine lavastøv . 
Det støver så fint, at det kommer ind 
alle vegne i en gammel Landrover. Det 
blev faktisk værre når man lukkede vin
duerne helt i, så kom det op i gennem 
huller i bunden af vognen. Det var en 
utrolig smuk tur derop, hvor man kørte 
uden om den til tider stadig aktive vul
kan Oldoinyo Lengai, der på masai
sprog betyder "Gudernes bjerg". Det lig
ner verdens begyndelse og man føler sig 
uendelig lille i dette storslået landskab. 
Der var grundet tørken ikke mange dyr 
på vejen derop, så vi håbede på at se 
mange flamingoer ved søen. Men der 
blev vi snydt, der var kun ganske få. Vi 
fik fortalt, at søen var op til 25 km. 
større en normalt efter el 'Nino, så der 
var for dybt til, at de kunne bygge deres 
mudderreder ude midt i søen, og derfor 

SYNSPUNKT! 
Af Ole Banke 

Fra opstarten afNFD's blad har vi haft 
en slags leder på side 3. Sådan en hørte 
sig til i ethvert ordentligtforeningsblad, 
mente vi. Ideen var, at den skulle afspejle 
bestyrelsens mening om dette og hint. 
Men i virkeligheden udviklede spalten sig 
hurtigt fra at være en leder, der udtrykte 
bestyrelsens mening, til at være skriben
tens personlige mening - et synspunkt 
eller en klumme. Det har været undtagel
sen og ikke reglen, at det enkelte be
styrelsesmedlem læste teksten inden ved
kommende fik bladet i hånden. 
Jeg er for eksempel ikke enig i alle syns
punkter i sidste udgaves "leder" om 
billedmanipulation. Jeg er ikke i tvivl om, 
at billedmanipulation er noget der er 
kommet for at blive - også indenfor na
turfotografi - desværre. Men jeg er meget 
uenig med Poul Reib, når han skriver i 
sin klumme at, "En lægmand, som køber 
kalenderen får måske nok en vare, som 
egentlig er noget andet, end han tror, 
men mon ikke han er bedøvende ligeglad 
med hensyn til billedernes tilblivelse, 
bare de er flotte?"{minfrem 

Venlig hilsen 

hævelse}. Det tror jeg faktisk ikke denne 
lægmand mlk er. Tværtimod er jeg bange 
for, at vedkommende vil føle sig snydt og 
bedraget, når sandheden om produktets 
oprindelse går op for hende/ham. Næste 
gang vores lægmand mlk står over for 
nogle meget spændende optagelser, der 
virkelig har kostet blod, forfrysninger og 
tårer, vil reaktionen formentlig være, at 
det nok bare er noget der er lavet i ro og 
mag hjemme på computeren. Og det vil 
være til ulykke for alle ærlige naturfo
tografer. 
Afslutningsvis viljeg lige bemærke, at jeg 
er meget enig med de pointer Klaus Bjer
re lægger frem om samme emne i sin 
klumme i blad nr 8. Der hvor jeg absolut 
må tage afstand indenfor naturfotografi
en er, hvor man begynder at flytte rundt 
på elementerne - uden at gøre opmærk
som på det. Den famøse kalender havde 
været helt i orden med mig, hvis H ann u 
Hautala havde skrevet påfol'siden, at der 
var tale om manipulerede billeder. Såle
des at den potentielle køber havde mulig
hed for at tage stilling. 

Ole Banke, medlem af bestyrelsen. 

•••••• 
Har du noget på hjertet, ris eller ros til 
foreningen eller har du på anden måde lyst 
til at give din mening til kende -

er spalterne dine. 
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Foto på fjeldet - ren meditation 
af Niels Fabæk 

I sommeren 1999 gik turen endnu en
gang til Norge, et land man som naturfo
tograf må betragte med en hvis ærefrygt: 
- Alle disse vidtstrakte naturområder med 
en uendelig strøm af fantastiske motiver. 
De imponerende fuglefjelde på Runde 
blev besøgt for femte gang, og den 
mystiske norske troldeskov blev atter 
genstand for et voldsomt filmmisbrug. 
Det helt store vildmarksus oplevede jeg 
dog først, da jeg begav mig ud over de 
enorme fjeldvidder. Herude, hvor de 
økologiske sammenhænge synes så lige
til og enkle, her kan man finde fotomoti
ver, som rummer en befriende renhed. 
Her får man mulighed for at afprøve en
kle kompositioner: Den blomstrende isra
nunkel alene i det barske landskab, po
meransfuglen poserende foran fjerne grå
blå fjelde eller den rislende smeltevands
bæk, der bringer livgivende vand til de 

Fjeldfotografering Niels Fabæk 
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lavereliggende områder. En notits, jeg 
læste i et nummer af "Fjell & vidde" om 
fundet af en pilespids fra stenalderen, 
sender tankerne på flugt. Her i det østlige 
Jotunheimen, hvorjegnu "jager" det per
fekte motiv, gik der for 5.000 år siden 
andre jægere med et andet bytte i sigte. 
Fælles for os begge gælder, at det drejer 
sig om overlevelse. Dette kan umiddel
bart synes som en noget overdreven er
klæring fra et forkælet nutidsmenneske. 
For stenalderjægeren gjaldt det den 
direkte og konkrete overlevelse i form af 
mad på bordet. For mig gælder det også 
en form for overlevelse. Det er blot en 
mere langsigtet overlevelse på det psyki
ske plan. Det er helt utroligt, som en tur 
ud i denne enorme og kraftfulde natur, 
giver en indre ro. Man får renset en mas
se ophobet flimmer ud. Man ople ver 
noget oprindeligt. Får endvidere sat sig 

I _ 

Råkold !ørdagformiddag på Røsnæs, menfotograferet blev der! 
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tos - der var også billeder fra Reykjavik 
- var taget i de tidlige morgentimer og 
om aftenen ved solnedgangstid. Ved 
fremvisningen i Vårgårda fik Anders 
stående applaus . De mere stilige dan
skere nøjedes med at klappe i siddende 
tilstand. Der er dog ingen tvivl om, at 
Anders fornemmede, at vi satte stor pris 
på hans indsats . 

Så var det atter NFD medlemmernes tur 
til at blive kastet for løverne - noget af 
en udfordring efter Geidemark billeder
ne. En del modige havde valgt at stille 
op med 3 dias til anonym billedkritik, og 
endnu mere modigt at lægge navn til, da 
billederne blev genvist efter kritikken. 
Projektoren fik igen lov til at være tændt 
ti l langt ud på de små timer ...... . 

Søndag formiddag stod på rengøring og 
evaluering af weekenden, hvorefter alle 
drog hver til sit efter en begivenhedsrig 
weekend. Vi glæder os allerede til 2000, 
hvor jyderne er værter på et sted langt 
ude i en skov på Treide Næs. 

Selvom en 20% deltagelse absolut er 
flot, vil ingen med garanti have noget 
imod, at der næste år deltager op imod 
30% af medlemmenle. Der er masser af 
inspiration og hyggeligt socialt samvær 
at hente både med og uden stjerner på 
himlen. 

PS : I skrivende stund mandag skinner 
solen fra en næsten skyfri himmel. Må
ske skulle man fotografere stjerner i af
ten? 

"Troldmanden og lærlingen " alias Anders Geidemark og Finn Oloften. 
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selv lidt i perspektiv i forhold til en natur, 
som er så uendeligt større og mægtigere 
end en selv. Selv med 16 kg. fotogrej på 
ryggen føler man sig lettet efter en tur på 
fjeldet.Turen hjem fra færgen gennem et 
fladt landbrugshærget Vensyssel sætter 
virkelig en Norgestur i relief. Det virker 
foruroligende, som vi har udnyttet vort 
land. Marker og motorveje er det 
altdominerende her. Finder øjet endelig 
en "grøn" plet at hvile på, er der aldrig 
langt til en højspændingsmast eller en 
grim bygning. Og hvis et lille vandhul 
har overlevet midt i det intensive land
brug, ja så er det voldsomt forurenet og 
helt grønt af alger. 
Jo, vist har vi da nogle skønne pletter, 
men der er langt imellem dem, og de er 
meget små. Alle de mange tiltag omkring 
naturgenopretning er al ære værd. Men 
ser vi på, hvor meget vi har taget fra na
turen, burde vi kunne give meget mere 

tilbage. Så kunne det måske også lade 
sig gøre, at få lidt luft i låget herhjem
me ... 
Lige et par praktiske råd: 
En god regntæt foto-rygsæk er af stor 
betydning. Det er simpelthen for hårdt 
med en almindelig fototaske af skulder
tasketypen, hvis du har mere end 7 kg. 
udstyr. På rygsækken skal der helst være 
mulighed for at kunne fastspænde fo
tostativ, så du har hænderne fri under 
vanskelige op- eller nedstigninger. 
Hav altid den længste brændvidde, som 
lyset tillader, klar til skud. Fotomodel
lerne har det med, at dukke pludseligt 
op, for i næste øjeblik at gøre sig usynli
ge igen ... Og husk så lige en ekstra film 
i lommen. Det er så pokkers ærgerligt, 
når man lige har en perfekt poserende 
fjeldrype, og tælleren står på 36. Så gav
ner de 20 ueksponerede film i rygsæk
ken ikke meget. 
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- - -- ----------------------

En ryle kom forbi 
Tekst & foto Jens Thorngaard 

Den 2. september 1998, da jeg gik en 
eftermiddagstur på 0sterstrand ved Fre
dericia, havde jeg en sjov og spændende 
oplevelse. 

Vejret var let overskyet med en svag 
diset sol, og der blæste en kraftig østlig 
pålandsvind. Et rigtigt frisk ruskvejr med 
skumtoppe på bølgerne. Alt imens jeg 
gik der langs havet og nød naturens 
kræfter, opdagede jeg til min overraskel
se at jeg ikke var alene der langs bræn
dingen. En almindelig ryle spankulerede 
rundt imellem tang, sten og hav skum og 
havde alt for travlt med at guffe tanglop
per i sig, til at den lod sig mærke med 
min tilstedeværelse ca. 10 meter væk. 

Til gengæld fikjeg selvet mindre ildebe
findende, da jeg i det samme kom i tan
ke om at mit fotoudstyr, der består af et 
Canon EOS 50 med et 100 mm makroo
bjektiv, ikke var kommet med på denne 
tur. 

N å! Der var ikke andet at gøre end at 
tage hjem efter det og håbe på at fuglen 
ikke var fløjet imens - og gu' hjælpe 
mig om den ikke stadigvæk gik der med 
sit lange næb og samlede tanglopper, da 
jeg en lille time senere var tilbage. 

J eg blev nødt til at skulle meget tæt på 
fuglen , for at kunne opnå et rimeligt 
resultat med mit 100 mm objektiv,- så 
for ikke at skræmme fuglen væk, beslut 
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tede jeg mig for at lade som om jeg selv 
var en ryle. 
Jeg lagde mig på maven og krøb lang
som frem mod den, imens jeg med en 
pind hakkede i sandet foran mit ansigt. 
Den rigtige ryle lagde sit hoved på skrå, 
imens den så mistroisk ud, men beslutte
de sig så for at bære over med mig og 
fortsætte med tanglopperne.- Hver gang 
den kiggede op, sænkede jeg blikket og 
hakkede rundt i sandet med pinden. I den 
anden hånd var kameraet klar, så da den 
igen var travlt optaget kunne jeg rykke et 
stykke nærmere, for derefter at nå at tage 
en lille serie billeder. 

På et tidspunkt var jeg ikke meget læn
gere væk end 2 meter, da den kiggede 
op, men i stedet for at søge væk, gik den 
målrettet op på en indbydende sten der lå 
lige foran den fint belagt med tang og 
igennem kamerasøgeren så jeg rylen fin
kæmme og fortære stenens indhold af 
loppeguf på under 10 sekunder, for der
efter roligt at spankulere videre rundt i 
brændingen. 

Det var en stor oplevelse at få lov til at 
følge den på så nært hold, men årsagen 
til dens tolerance skyldes nok ikke så 
meget mit forsøg på at efterligne en ryle, 
men mere det at den i sit træk fra sit op
holdssted i det høje Nord mod sydligere 
himmelstrøg , ikke var stødt på et men
neske før den landede for fødderne af 
mig på 0sterstrand en tilfældig dag i sep
tember. 

Stjernefotos uden stjerner ... ... _på Røsnæs 
tekst & foto Poul Reib 

Der var kun en søvnig stjerne på den 
regntunge himmel over Røsnæs, men 
masser af stjernefotos indendørs, leveret 
af først og fremmest vor gæst Anders 
Geidemark fra Sverige, men også af 
mange af NFD-fotograferne. 

Vi taler naturligvis om NFD' s årsmøde -
fotoweekenden på Røsnæsgaard, Røsnæs 
den 22. - 24. oktober, hvor ikke mindre 
end 20% af NFD' s medlemmer havde 
sat hinanden stævne. 

Fredag aften startede med indkvartering 
og glimrende middag på den hyggelige 
gård. En del af den jyske delegation måt
te have opvarmet mad, da den ret sent 
arriverede. Man talte noget om, at for
sinkelsen skyldtes, at broen havde været 
oppe! 

Efter middag kom der gang i projek
toren. Omkring 15 fotografer optrådte på 
slap line, og det var dejligt at opleve den 
bredde, NFD' s fotografer kan præstere 
med deres fotografering. Emnerne om
fattede alt fra eksotiske close-up fugle til 
rovfugle på vingerne, albatrosser, årets 
gang i naturen, traner i snevejr, stæreo
vernatning, Laplandsstemninger, Grøn
lands do, dobbelteksponeringer samt 
natlige snelandskab er bemalet med lys 
fra såvel stavlygte som bilens nær- og 
fjernlys. Ovennævnte blot et lille udvalg 
af emnerne - der var mange flere. Som 
det fremgår af overskriften, måtte den 
planlagte udendørs stjernefotografering 
stryges på grund af vejret. Referenten 
gik i seng klokken 1 med et glas varm 
mælk for at være frisk til morgendagens 
prøvelser, men da glødede projektoren 

stadigvæk på højeste gear. 

Hele lørdag formiddag var afsat til en 
foto ekskursion i den skønne Røsnæs na
tur, men den gav unægtelig mere frisk 
luft end billeder, idet landskabet lå i et 
kedeligt gråt, regntungt lys. Der blev 
dog taget lidt billeder ved kysten, nu da 
udstyret var fremme. 

Vi havde desværre modtaget afbud fra 
Jens B. Bruun, så efter frokost rykkede 
Erik Thomsen ind og viste billeder fra 
bl.a. Svalbard. 

Herefter blev den med spænding imøde
sete hjemmeside præsenteret af Niels 
Fabæk og Sam Vangstrup, som har lagt 
et stort stykke arbejde i dette projekt. 
Man kan om kort tid ved at klikke sig 
ind på www.avnatura.com - foreløbig 
hjemmesideadresse - få alt at vide om 
NFD' s idegrundlag, fotografer, arrange
menter osv.osv. Kun 15 medlemmer har 
tilmeldt sig fotografpræsentationen med 
billeder, men der er plads til langt flere . 

Kurt Stæhr fejrede sin fødselsdag på 
Røsnæsgaard, så foreningen var vært ved 
eftermiddagens styrkende kaffe- og lag
kage arrangement. 

Så nærmede tiden sig, hvor vor sympati
ske svenske gæst Anders Geidemark 
skulle vise sine lysbilledshow s , eller 
billedspil , som hovedsagelig er optaget i 
Island. Det blev en storslået oplevelse. 
På 7 måneder har Anders taget ca. 800 
ruller film, som så er "kogt ned" til disse 
fremragende shows. Det var interessant 
at bemærke, at næsten samtlige naturfo-
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af Klaus Bjerre 

Dette nye objektiv har tilsyneladende 
kun brændvidden og lysstyrken til fælles 
med den gamle Sigma 300 mm 2,8. 
Man fornemmer straks den lækre og 
gennemførte finish når man pakker 
objektivet ud, selvom jeg som Canon
fotograf synes at Nikonligheden er for 
stor. 
Det er en 300 2,8 i den lille og lette ende 
med en vægt på 2,3 kg. Modlysblænden 
er efter min mening lidt for kort, men 

. den sidder til gengæld helt fast, hvilket 
ikke er tilfældet med Nikons og Canons 
modlysblænder. SIGMA har kombineret 
Novoflex' fatning med en skrue til at 
stramme med som hos Nikon og Canon. 
Som på andre objektiver af denne størrel
se er der en filterskuffe til indstiksfiltre. 
En genial detalje er ringen lige bag foku
seringsringen til justereing af polfiltret. 
Stativfæstet er solidt og det er nemt at 
løsne for at justere. Hvis man havde øget 
afstanden fra objektivet til bunden af 
stativfæstet kunne dette også bruges til 
håndtag. 
Den gamle Sigma 300 2,8 kunne ikke 
benyttes med Canons/Nikons telekonver
tere, det har Sigma rådet bod på nu. Des
uden har Sigma fabrikeret deres egne 
konvertere 1,4 APO og 2,0 APO. At der 
reklameres med autofokus med enten 1,4 
eller 2x konverter uden tab af foku
seringshasstighed skal tages med forbe
hold, idet påstanden ikke holder vand i 
min test. Med 1,4 x konverter er hasstig
hedstabet knap mærkbart, men med 2 x 
konverteren er hastigheden klart nedsat. 
Autofokuseringen er hurtig og præsis -
dog ikke på højde med det jeg kender fra 
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Nikon og Canon. Helt lydløs (HSM) 
var den dog ikke idet den havde tendens 
til at hyle ved fokuserings skift fra uende
lig til korteste afstand (kan være et juste
ringsproblem). 

Hvordan er så optikken? 
Allerede ved fuld åbning tegner den 
knivskart - men dog ikke helt på højde 
med Nikon og Canons lignende objekti
ver. Allerede ved nedblænding til 4.0 er 
objektivet ganske enkelt fremragende -
men man kan måske sige at det tegner 
lidt hårdt. 
I kombination med enten Canons eller 
Sigmas egne konvertere er der ikke syn
lige skarphedsforskelle. 
Canons 1,4 x konverter giver overhove
det ingen vignettering og med Canons 2x 
konverter er vignetteringen ganske svag 
og kun ved fuld åbning. 
Sigmas 1,4 x giver lidt vignettering på 
fuld åbning, men ved 1 blændes ned
blænding er den knap synlig, det samme 
er gældende med Sigmas 2x konverter -
klart plus til Canons konvertere i forhold 
til Sigmas. Vejl. pris kr. 40.000,-

Plus M@€ilysmlænden 
f»olfllter ~l!Jsterim@ern 

Minus IIil~efrl ~~sel1ifi1§s8e
grænsnin§ 
13esværli§ at traflSJDørtelie 
In§en Image $taeilizer 

En ryle kom forbi 

Almindelig ryle, østerstrand Fredericia, Canon EOS 50E +EF 100,2,8 Fuji Provia 
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Klaus Bjerre 

New Zealand med pingviner, albatrosser og andre havfugle som bl.a. 
Kapduen er det rene slaraffenland for havfuglefotografen 

Guløjet pingvin - Otago New Zealand, Canon EOS In + Sigma 70-2002,8 APO 
Fuji Sensia. 

Kapdue Kaikoura New Zealand, Canon EOS In + EF 300 4, OL 
Fuji Sensia. 

13 


