
SIGMA 

OUR 

WORLD 

Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

Osarnu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo's Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbej
det som redaktør. Har repræsenteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem \3 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser afbl.a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACRO 180mm fl3,5 EX IF HSM, Lukkertid: 1/125 sek.blænde 4. 

OSAMU MlYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV 

Et lille drama udspiller sig på en gren over en dam, da hanfrøer samler sig om en enkelt 
hunfrø. Sigma objektivet gengiver dette drama fra naturens scene med alle de livagtige 
detaljer. Brugen af SLD-glas (Special Low Dispersion) giver dette tele-macroobjektiv en 
enestående optisk ydenevne og det flydende, indvendige fokussystem gør det muligt at 
fokusere, med en fantastisk skarphed, helt ind til størrelsesforhold 1:1. HSM-motoren giver 
en lynhurtig og lydløs fokusering, samt mulighed for fuldt manuel fokusering 

NYHED 

Leveres til Canon og 
Nikon - Til Minolta og 
Pentax uden HSM-motor 

En lysstærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse. 

SIGMAAPO MACRO 180 ~ F3.S EX IF HSM 
Import: FoviTech AJS - www.fovitech.dk 
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Forsidefoto: Tidselfrø 
Lis Bølling 

Minolta Dynax 7000i + l 00 mm ma
cro 2,8 Fujicolor Superia 

Aktivitetskalender 2001 

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på adres
sen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. klo 1930 

Vær opmærksom på at døren lukkes 1945 

Fredag 23/2 "Stefan Ragenius" 
Besøg af Stefan Ragenius. Stafan er en af kometerne i den unge svenske 
naturfotografi og medlem af gruppen Photo Natura. Han vil denne aften vise 
os eksempler på anderledes billeder fra den smukke skånske natur. 

Lørdag 17/3 Orninær generalforsamling 
Mødet starter kl 11 og vi spiser forkost kl 13. Der på præsentation af årets 
naturfotograf og uddeling af præmier. Adressen er Odense Universitetshospi
tal, Sønder Boulevard 29, I5.etage lokale 54-55, 5000 Odense C. 
Man kan fmde et kort på hjemmesiden www.ouh.dk 

Nyt til aktivitetskalenderen sendes til Jens Rasmussen, Rønnevej 16, 
2791 Dragør, e-mail safisana@get2net.dk senest en måned før 

medlemsbladets udgivelse. 

Fotohylden : Annoncer medtages kun i et blad, hvis ikke andet nævnes. 

Sælges: 
Canon batterilader NC-E2 til EOS 3 og EOS IV 
plus Canon Batteri Pack NP-E2 (som ny) også til EOS 3 og EOS 1 V (kun opladet 3 gange) 
samlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 2.500,-
Canon EOS IV (som nyt) incl. EOS3 matskive (helt klar) .. . ....... . .. . . .. ... kr. 12.000,-
Canon EF 300 2,8 L IS (som ny) ...... ... . .... . ... ....... . . . .. .. .... . . . kr. 36.000,-
Klaus Bjerre tIf. 36 75 93 91 - e-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk 

Sælges: 
Diascanner Polaroid SprintScan 35LE, tilslutn. SCSI-kort, perfekt stand,s .. sælges. kr. 2.200,
W. Ferchland - digo@image.dk eller 75299735. 

DER ER FLERE ANNONCER PÅ WWW.NFDNATURFOTOGRAFER.SUITE.DK 

••••• 
Scanning, billedbehandling & digitalisering 

Vestergade 12 A, 1456 K.benhavn K. www.mezzo.dk 

Tak til Mezzo der har scannet alle fotos til dette blad. 



Hvad er mere frustrerende, end at 
mangle et billede, man ved det er i 
arkivet, men hvor er det? 
Et andet spørgsmål og problem, som 
kan nage diasfotografen, er valget 
mellem glas- og glasløse diasrammer. 
Det er spørgsmål og problemstillinger, 
jeg vil prøve at råde bod på i denne 
artikel. 
jeg vil skrive ud fra personlige erfarin
ger, vedrørende 2006 diasopbevaring 
og montering. jeg har altid brugt Ge
be 3mm diasrammer med og uden 
glas, de er af en god kvalitet og er de 
mest kendte. I mange år brugte jeg 
rammer med glas (antinewton). De 
har den store fordel, når de bliver 
projekteret op på lærredet forbliver de 
skarpe og er derved velegnede til 
diasshow og billedspil. Den store 
ulempe er prisen og den uendelig tid 
man skal bruge til at montere dem, 
der er næsten altid støv på, uanset 
hvor stor umage man gør sig for at 
undgå det. Et andet problem er, at der 
kommer et fedtet lag på glasset, som 
måske er skadeligt? I dag bruger jeg 
altid glasløse rammer, de er billige og 
hurtige at montere. De har dog den 
ulempe at billedet ikke forbliver 
skarpt på lærredet - når de bliver 
udsat for varme fra fremviserens lam
pe. Dog er det ikke det store pro
blem, hvis man har en fremviser med 
autofokus og kan leve med at ikke 
hele billedfladen er skarp. 
Til opbevaring bruger jeg et arkivskab 
til A4 hængemapper. Et engelsk firma: 
DW Viewpacks laver efter min me
ning de bedste og mest robuste hæn
gemapper til 20 stk. dias i A4 eller 24 
stk. dias i A3 format. De kan fås med 
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eller uden støvflap og kommer i pak
ninger på 10 sider. Man skal huske at 
købe metalophæng, idet de ikke føl
ger med. De er ganske dyre, men 
hvorfor ødelægge gode dias ved dår
lig opbevaring. En stor fordel ved 
disse hængemapper er, at der er et 
stort hvidt felt i toppen, som kan bru
ges til at lave notater på, så man hur
tigt kan finde en bestemt serie billeder 
i arkivskabet. 
Vi lever i en tid, hvor computeren er 
mere end blot et stykke lejetøj. For os 
fotografer er den et hjælpemiddel, 
som efter min mening er et genialt 
stykke værktøj. Vi kan scanne billeder 
og lave præsentationer, visitkort og 
hjemmesider. Databaseopbevaring af 
ens billeder er også blevet nemt, og 
for ganske billige penge kan man få 
programmer, som kan overskue alle 
ens billeder og mere til! jeg bruger 
Olympus Media suite Pro 1,0 
programmet, som er et rigtigt godt og 
simpelt produkt. Det smarte er at man 
kan lave kataloger med ens billeder, 
og søge efter et billede på kryds og 
tværs af de kataloger man har. Man 
kan kalde et billede flere ting f.eks. 
Danmark - landskab - morgenstem
ning og nummer. Hvis man er smart, 
giver man sine digitale billeder det nr. 
som diaset har i arkivet, så når man 
har fundet billedet på skærmen, kan 
man aflæse nummeret og finde det i 
arkivskabet. 
jeg håber nogle af mine erfaringer, 
kan bruges! Hvis der er nogle, som 
har forslag til at gøre det bedre, så 
kom frem i lyset. 

Jesper Tønning 

Natur- eller rejsefotograf? 
af Jens Rasmussen - næstformand 
jeg har på et tidspunkt hørt bemærk
ningen fra naturfotografer, at der ved 
et diasforedrag i NFD helst kun skal 
vises billeder af og fra naturen og ikke 
billeder af mennesker, billeder fra 
byer og andre ting skabt af menne
sket. Men det kan efter min mening 
nogle gange være svært at leve op til 
sådanne krav. Derfor har jeg stillet 
mig selv det spørgsmål, hvad er jeg, 
natur- eller rejsefotograf? 
I dagens Danmark kan det være svært 
at tage et naturbillede, uden at der 
kommer noget menneskeskabt med. 
Det kan f.eks. være en bygning, høj
spændingsledning, bundgarnspæle en 
bro eller lignende. Det vil sige, at der 
skal vis portion held til at tage et 
kystbillede / landskabsbillede i Dan
mark uden spor af menneskelig aktivi
tet. Men selvfølgelig kan det lade sig 
gøre, hvis man vil. 
De gamle landskabsmalere gengav 
naturen på lærredet, som de så det. 
Det samme må vi fotografer gøre på 
filmstrimmelen og så se bort fra, om 
der kommer højspændingsledninger 
eller bundsgarnspæle med. Vi må få 
dem til at "spille" med som en del af 
naturen i dag. 
Derfor betragter jeg mig selv mere 
som rejsefotograf end naturfotograf, 
eller en kombination af begge. Samti
dig er jeg af den opfattelse, at et dias
foredrag kan og skal indeholde mere 
end de perfekte fugle-, dyr- og eller 
landskabsbilleder uden spor menne
skelig aktivitet. Der godt være billeder 
af fotografen og dennes medrejsende, 

dennes (deres) transportmiddel (bil -
båd - motorcykel, så vi f.eks. kan 
opleve nogle af de strabadser, fotogra
fen kan komme ud for. Det gør efter 
min mening et diasforedrag mere 
levende, end hvis der kun vises det 
ene fuglebillede efter det andet. Det 
med fuglebilledet er kun ment som et 
eksempel og ikke for at genere fugle
fotograferne. Der skal jo være plads til 
alle. 
H. C. Andersen sagde og skrev for 
mange år siden, "at rejse er at leve". 
Hvor er vi fotografer i dagens Dan
mark dog privilegerede, at vi kan 
fortælle og skrive det samme som 
H.C. Andersen og samtidig få det med 
på filmstrimmelen. 
Lis og jeg er lige kommet hjem fra 14 
dages storbyferie i Taipei på Taiwan 
uden at have taget et eneste naturbil
lede. Der blev forhåbentlig taget nogle 
gode billeder af "kinesere" og af det 
pulserende liv, der kan være på en ø 
på størrelse med jylland og med mel
lem 23 og 24 milI. indbyggere. Her 
skal man langt ud på landet for at 
tage billeder uden menneskelig aktivi
tet. 
Men selvfølgelig er NFD primært en 
forening for naturfotografer , det siger 
navnet i sig selv. Derfor det med 
natur- og/eller rejsefotograf. 

Hvad er du? 
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---------------------------------------------------------- -- - - - - ---->-----

fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal: 
Pr. 1. februar er medlemstallet oppe på 134. Der er kommet 3 nye medlemmer 
siden sidste blad - Gitte Karlshøj Olsen, Jonas Vilslev og Mads Kristensen og en 
enkelt er faldet fra. Bestyrelsen ønsker dem alle velkommen i foreningen. 

Medlemsmøder i København: 

Hvordan man producerer en fotobog i Danmark trak 23 medlemmer af huse den 
8.november. Under stor opmærksomhed fortalte de to fotografer Finn Olofsen og 
Lars Gejl, hvordan de havde båret sig ad med at producere bogen "Glimt af den 
danske urskov". En umulig opgave i Danmark -"sådan en kan slet ikke sælges" -
forlød det tidligere, men det kunne altså godt lade sig gøre alligevel. Endda er den 
nu udkommet i andet oplag. Flot! 

Vi tog lidt forskud på julen i år, idet vi afholdt det årlige traditionsrige julemøde 
allerede den 21 november. Programmet stod som skik er på julegløgg og 
pebbernødder og ikke mindst anonym billedvisning, hvor alle havde mulighed for 
at få de medbragte billeder "vurderet" af forsamlingen. Ros og ris uddelt på en rå 
men hjertelig måde. 

Spørgeskemaet: 

Indtil nu har 50 medlemmer returneret det udsendte spørgeskema, og mon ikke 
der vil komme et par stykker til i løbet af de næste par måneder. 26 medlemmer 
har tilkendegivet, at de gerne vil bidrage med både artikler og billeder her til 
bladet. Et par stykker har allerede kvitteret med artikler og billeder som kan ses 
i dette blad. 
Det forventes at en opdateret medlemsliste med telefonnummer , e-mailadresse 
og fotogenrer kan udsendes i løbet af vinteren/det tidlige forår, når vi har fået lidt 
flere spørgeskemaer retur. 
Hermed en opfordring til de, der endnu ikke har returneret spørgeskemaet. 
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Opbevaring/arkivering af dias 
af Klaus Bjerre og Jesper Tønning 
Vi kender alle til problemstillingen -
mængden af dias bare vokser og vok
ser og på et eller andet tidspunkt, er 
det mere eller mindre umuligt at finde 
frem til de dias man skal bruge. 
Hvad kan vi gøre ved det? 
N øgle ordet er SYSTEM, vi skal med 
andre ord have system i rodet. Inden 
man går i gang, er der et par ting man 
skal tage stilling til og beslutte. 
Hvordan vil man gemme alle sine 
dias. Skal de gemmes i serier, efter
hånden som de bliver taget eller øn
sker man en mere systematisk arki
vering, hvor det er motivet der er 
nøgleparameteren i arkiveringen. Det 
næste spørgsmål går på, hvilket medie 
vil man arkivere sine dias i. Skal det 
være de alm. diaskassetter, Journal24 
kassetter eller ønsker vi at gemme 
vores dias som indseannede filer på 
cd-rom. 
Til spørgsmålet om hvordan man kan 
systematisere sine dias, vil jeg sige at 
det kommer meget an på, hvordan vi 
bruger vores dias. 
Bliver de brugt til foredrag i forenin
ger eller hos venner og bekendte, så 
vil jeg anbefale almindelige diaskas
setter med plads til 80 eller 100 dias. 
Mærkningen af kassetten kunne f.eks. 
være: Sydspanien febr. 2000 plus et 
unikt nummer. Ulempen ved denne 
arkiveringsform er, at det hurtigt kom
mer til at fylde meget, hvis man tager 
mange billeder. 
Bruger man sine billeder til dokumen
tation af forskellige arter, ja så er de 
klare plastbokse fra firmaet Kunze 

med plads til 24 dias - bedre kendt 
som Journa124 uden sammenligning 
det bedste. Hver boks/journal er på 
størrelse med at A4-ark og billederne 
ligger ved siden af hinanden i 4 gange 
6 rækker. Boksen mærkes på ryggen 
med en af de medfølgende labels 
f.eks. "Lille vandsalamander l". Ud 
over at give et godt overblik får man 
samtidigt en næsten støvfri opbe
varing af sine dias. En anden fordel er 
at man hurtigere får luget ud i de 
dårligere dias, man ser jo 24 af gangen 
på lysbordet, og der vil altid være et 
par stykker, "der falder igennem". 
Lige meget hvilket opbevaringssystem 
man vælger, så skal alle dias forsynes 
med et unikt nummer. Man kan vælge 
at skrive nummeret på en lille dias la
bel eller man kan skrive nummeret 
direkte på diasrammen med en Per
manet ink Marker. 
Bruger man Journa124 kassetter er en 
fortløbende nummerering startende 
med nummer et det nemmeste. Er 
man mere til standardkassetter kunne 
nummersystemet bygges op på føl
gende måde: 
Første 3 cifre - nummeret på diaskas
setten, næste ciffer - stang 1 eller 2 i 
kassetten og sidste 2 cifre - diasnum-
meret i stangen. 
Et eksempel: 018 (diaskassettenr.) -2 
(stang2) - 32 (dias 32 i stang 2). 
Det helt store gyldne overblik får man 
først, når alle disse numre tastes ind i 
en database eller en eller anden form 
for kartotek. 

Klaus Bjerre 
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Høstmaleri på blad af hestekastanie. Nikon F90x AF 
Nikkor 1052,8 D Fuji Velvia. 

som jægeren, der helst opsøger byttet 
alene. I flok og følge har jeg svært 
ved at fotografere. 
Men som jeg ser det, kan NFD spille 
en vigtig rolle - nemlig den, at være 
med til at værne og bevare naturen i 
al dens mageløse mangfoldighed. 
Billeder er uomtvisteligt et stærkt 
sprog, meget stærkere end ord. NFD's 
medlemmer taler dette sprog. Lad os 
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bruge det i en god sags tjeneste. Gen
nem vandreudstillinger, via internettet 
og hvor det ellers er muligt at få bille
der anbragt, kan vi være med til at 
vise naturens tilstand på godt og san
delig også på ondt og derved påvirke 
og forhåbentlig ændre andres hold
ninger i naturbevarende retning. 
En værdig og passende opgave for 
NaturFotografer i Danmark. 

NaturFoto Special 
af O/e Banke 
Invitationen kom pludselig sidst i juni: 
Ville NFD være med i et projekt, der 
skulle præsentere alle de nationale 
naturfotoforeninger i Europa? Sådan 
en opfordring siger man selvfølgelig 
ikke nej til - sommerferie eller ej. Så 
det var bare med at få samlet og sendt 
ca 80 dias til forlaget Tecklenborg i 
Tyskland. De skulle være fremme 
senest 1. august. Det var hårde 
betingelser men det lykkedes. Derpå 
gik der meget lang tid inden vi atter 
hørte fra tyskerne. Hæftet blev 
præsenteret på Photokina 2000 i Køln 
sidst i september, men vi modtog først 
30 lovede frieksemplarer midt i 
november. Det var et ikke videre til
freds stilende forløb for at sige det 
pænt. Men til gengæld blev resultatet 
flot: Et tungt hæfte på 120 sider, der 
præsenterer 13 landes foreninger med 
hver 8-9 sider med masser af billeder 
i meget flot tryk. 

Den danske sektion viser 13 billeder 
skabt af jesper Plambech, Ib Ander
sen, Wedigo Ferchland, Lars Gejl, 
jesper Tønning, Thorbjørn Ponsaing, 
Gerth Hansen og Niels Fabæk. jesper 
Plambech er absolut topscorer med 
hele 4 billeder plus et lille et på hæf-

tets forside. Flot jesper! Skal man 
dryppe lidt malurt i bægeret må det 
være en lille undren over, at to af 
jespers udvalgte billeder er næsten 
samme motiv om end i forskellig 
belysning. 
Af de store naturfotolande er England 
og Finland ikke repræsenteret. Til 
gengæld har Norges professionelle 
forening Norske Naturfotografer fået 
lov til at brede sig over hele 16 sider. 
Det er meget flotte sider, men der er 
ikke nogen forklaring på, hvorfor de 
har fået så meget plads. Forklaringen 
er måske den enkle, at den tyske 
redaktion er meget betaget af den 
norske natur, der nævnes specielt i 
forordet . Sverige er ikke præsenteret 
af en forening men af en klub -
Vårgårda Fotoklub - og med lutter 
meget kendte navne fra hele Sverige. 
Den forening må have en stor geogra
fisk udbredelse. 

Ud over med billeder er hvert land 
præsenteret af en kort tekst på sit eget 
sprog, engelsk og tysk. Samtidig er 
der opført en række data for hver 
forening: Antal medlemmer, hvornår 
startet, kontakttelefonnumre, fax, e
post, hjemmeside osv. 

Som sagt fik NFD 30 frieksemplarer . 
Af dem har bidragsyderne hver fået et eksemplar. 

De resterende er til almidelig salg blandt NFDs medlemmer for 
100 kr stykket - i skrivende stund er der 15 tilbage! 
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Fuglefotografer se herI 

"THE BIRD AND THE PLANT WORLD" 

htlp://www.festival-oiseau.asso.fr E-mail: birdJestival@dyadel.net 

th 
PHOTOGRAPH COMPETITION 

of the Bird and Nature Festival 

Husk NFDs generalforsamling lørdag den 17. marts 

Efter generalforsamlingen kåres Årets Naturfotograf og 
Årets Naturfoto og der er præmieoverrækkelse til de 

syv kategorivindere. 

Gerth Hansen 
Tekst og foto Gerth Hansen 

Min trang til at fastholde naturen på 
en strimmel film går helt tilbage til 
60'eme. Den gang samlede jeg på 
sommerfugle og andre spændende 
insekter. Men jeg fik kvaler med at 
aflive de små kræ, og hvad var så 
alternativet? Fotografering naturligvis. 
Jeg anskaffede mig for den nette sum 
af 1200 kr. et Yashica spejlreflekska
mera og, da macrofotografering står 
mit hjerte nær, nogle mellemringe. Så 
gik det bare løs. Resultaterne var ikke 
noget at prale af, men sammenlignet 
med den tids kunnen gik det nogen
lunde. 
Man udvikler sig jo, og det samme gør 
teknikken. Billedkvaliteten blev 
efterhåriden antagelig. Jeg fik kontakt 
med SKARV Naturforlag og sammen 
fik vi stablet nogle ganske gode 
naturbøger på benene - mest beregnet 
for det unge publikum. 
SKARV holdt desværre inde og der-

med også min bogproduktion - og jeg 
har ikke siden forsøgt at genoptage 
den. 
Fotomæssigt gik det dog fortsat på 
livet løs. Jeg var i mellemtiden med til 
at opbygge naturbilledbureauet BIO
FOTO. Et sådant foretagende skal 
bruge mange billeder - og billeder af 
alle naturens facetter. Mit foto område 
udvidedes hastigt og omfatter i dag 
alt, hvad Moder Gaia kan opvise. Dog 
stadig sådan, at macroverdenen har 
min største interesse. Jeg har naturlig
vis også fartet rundt i verden på foto
jagt, men det er efterhånden gået op 
for mig, at motiverne i vores egen 
"hønsegård" er lige så gode. 
NFD opstod og jeg meldte mig ind -
efter nogen tøven. Ikke fordi jeg fandt 
NFD en dårlig ide. Tværtimod. Vi har 
alle noget at lære af hinanden, og det 
sociale aspekt skal man heller ikke 
kimse af. Dog kender jeg mig selv 

Kalø/Jylland, Nikon F90x 35-80 4-5,6 D Fuji Ve/via. 
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E PS O N STYLOS PHOTO 1270 

Dedikeret fotoprinter 
10 års lysægthed 
Opløsning: 1440 dpi 
Ultra Micro Dot - 4 pI. dråber og 6 farver 
Papirformat: Op til A3+ 
Windows 95/98, NT4 samt iMac og G3/G4 
Tilslutninger: Parallel og USB 
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EPSON Danmark 
Tlf. 44 50 85 85 
www.epson.dk 

Det Digitale Landskabsfoto 
af Sven Gerlith 
Selvom jeg er blandt de ældre, har jeg 
kun 5-6 års erfaring med seriøs foto
grafering. Det begyndte med, at min 
yngste datter ville have mine spora
disk optagne naturbilleder ud af al
bummet med fest- og feriefotos. Jeg 
var først noget fornærmet, men det 
gav stødet til at en helt ny hobby. Jeg 
begyndte at interessere mig for land
skabsfotografering. 

Bevæbnet med et nyindkøbt Nikon 
F50 med en Tamron Zooom på 28-200 
mm fra Bingo Foto, samt et par foto
bøger fra biblioteket, gik jeg i gang. 
Masser af dårlige billeder, men ind 
imellem også et par gode. Jeg blev 
hurtigt klar over at komposition og lys 
var afgørende for udfaldet, så jeg 
begyndte at studere komposition og 
det klassiske landskabsmaleri, ikke 
mindst impressionisterne. Jeg opdage
de, at på trods af de mange hyldeme
ter bøger om dansk kunst, findes der 
ikke en eneste der alene omhandler 
det danske landskabsmaleri og kun et 
par stykker med landskabsfoto. Det 
gav mig ekstra blod på tanden - her 
var øjensynligt noget at gøre for en 
rask mand. 

Jeg investerede i bedre og dyrt udstyr, 
satte mig ind i alle tekniske finesser, 
anskaffede et solidt stativ (af min ryg) 
og ikke mindst, jeg gik over til Velvia! 
Resultatet var nedslående. Mine bille
der blev nu dårligere i stedet for bed
re. Den spontane, nærmest reportage
agtige tilgang til landskabsfotografiet 

jeg havde haft tidligere, var pist for
svunden i omhyggelig planlægning, 
montering af filtre og indstilling af 
knapper. 

Men så kom gennembrudet. Jeg købte 
en PC og et billedbehandlingspro
gram. Jeg kunne nu pludselig lave de 
billeder jeg altid havde drømt om. 
Gode foto blev bedre. Dårlige foto 
kunne anvendes som lager for motive
lementer der kunne indgå i andre 
billeder. 

Der var klart nok ikke længere tale 
om at dokumentere det danske land
skab - men om at fortolke det. Jeg 
ved at nogle kalder den digitale bear
bejdning for snyd, men det er ikke 
mere snyd end når maleren Lundbye 
tilpasser virkeligheden til sin kompo
sition, eller når sort/hvid fotografen 
bearbejder sit billede i mørkekam
meret. 

Den digitale billedbearbejdning åbne
de for mig en verden af muligheder, 
som jeg finder det utroligt spændende 
og inspirerende at udforske. 
Vil du se hvad jeg foreløbig har fået 
ud af det, og læse en håndbog om 
hvordan du selv kommer i gang, så gå 
ind på mit websted. 

www.svengerlith.dk 
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Endnu en fuglefotokonkurrence! 
Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift "Fugle og Natur" indbyder 

landets fuglefotografer til at deltage i en 
fotokonkurrence med præmier i form af gavekort til 

Naturbutikken på henholdsvis kr. 3.000 (1. præmie), kr. 2000.- (2. 
præmie) og kr. 1.000.- (3. præmie). 

Reglerne er simple: Alle kan deltage uanset medlemskab af DOF eller ej. Der skal 
være en eller flere fugle på billedet (danske eller udenlandske), som skal være 
skarpt, men hvor såvel gråspurven som den mere sjældne fugl har lige store 
chancer. Kun farvefotos ønskes, enten dias (i rammer uden glas) eller farve/ papir 
(max. 20 x 30 cm). 
Papirbilleder returneres ikke, mens originaldias returneres efter ønske. DOF har 
dog ret til at få lavet en kopi for egen regning. DOF kan love en omhyggelig 
behandling af de indsendte billeder, men kan ikke påtage sig ansvar for 
eventuelle skader. 
Sidste frist for indsendelse er den 1. juni 2001, vinderne offentliggøres i "Fugle og 
Natur" 3:2001/ august 2001. Billeder sendes til Fuglenes Hus, Vesterbrogade 138-
140, 1620 København V mrk. Fotokonkurrence. Du er dog velkommen til snarest 
at indsende dine billeder, da "Fugle og Natur" allerede i majnummeret publicerer 
"kandidatbilleder" i fotokonkurrencen. 
Ønsker du eventuelt uddybende oplysninger så kontakt: 
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Poul Reib/Tlf.: 44480698, E-mail: preib@get2net.dk 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 

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

i Jylland kan det købes hos Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 i 
Herning. 

På Fyn kan det købes i Boghandelen, 

Søanemoner ved Oddesund, dybde 5 meter, Nikon F3 i lkelitehus, Nikkor 18 mm. 2 
flash Kodak Elitechrome 100. 

Dan Kaasby 

Jeg er 44 år og bosat i Aalborg. Jeg har fotograferet siden 1975 og 
startede med undervandsfotografering i 1980. Jeg har været med 
i Dansk Sportsdykker Forbunds fotoudvalg siden 1985, udvalget 
afholder bIa. det årlige DM i Undervandsfotografering. 
De fleste ture med undervandskameraet foregår i danske eller 
nordiske farvande, men de senere år er det også blevet til en del 
ture til tropiske farvande. 
Hvert andet år bliver der afholdt VM i undervandsfotografering, hvor 
jeg deltog som dommer i 1998 i Norge og som deltager i år 2000 i 
Egypten. Til dette mesterskab deltog 52 fotografer fra 30 lande. 
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Undervandsfotografering i Limfjorden. 
Tekst og foto Dan Kaasby 
De fleste mennesker forbinder under
vandsfotografering med tropiske him
melstrøg, krystalklart vand og en 
mængde farvestrålende fisk og plan
ter. Når jeg så prøver at forklare dem, 
at undervandsbilleder fra hjemlige 
farvande er mindst lige så spændende 
som at fotografere i troperne, ryster 
de opgivende på hovedet. 
Der er blot nogle andre forhold at 
tage billederne under. Motiverne er 
lige så talrige. Udstyret der skal bru
ges skal være væsentligt anderledes, 
for at kunne bruges i vore farvande. 
De to største udfordringer er den 
ringe sigt og lysmængde. Sjældent kan 
man se længere end 2-3 meter og det 
er ensbetydende med, at der højst kan 
fotograferes 1 meter frem, hvis der 
skal en smule kontrast og farve i bille
det. Da vands masse er ca. 800 gange 
tættere end lufts, forsvinder farverne 
meget hurtigt i dybden. Allerede på 2-
3 meters dybde vil der i vores farvan
de ikke være rødt tilbage, hvis der 
udelukket bliver brugt naturligt lys. 
Det er derfor nødvendigt at supplere 
med en eller flere flash, også for at få 
lysmængden op. 
På grund af disse forhold, samtidig 
med at de fleste dyr og planter i vores 
farvande har en størrelse på få cm., er 
det naturligt at makrofotografering 
hører til det mest benyttede. Vil man 
fotografere motiver der kræver vidvin
keloptik, er det vigtigt at benytte så 
vidvinklet optik som muligt, for at 
komme tæt på motivet. Limfjorden har 
forandret sig meget de seneste 10-15 
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år. Den kraftige forurening med 
næringssalte har fortrængt mange dyr 
og planter. Der er stadig mange af 
arterne tilbage, men de er der i et 
meget mindre antal. Som undervands
fotograf er det med til at gøre det til 
sjældenhederne at møde nye arter og 
motiver, til gengæld er glæden det 
større når det endelig lykkes. Som et 
eksempel havde jeg dykket ved Erte
bølle i Løgstør Bredning gennem 15 
år. Et herligt sted med meget varieret 
bundforhold og fauna. Vi har i mange 
år hørt, at der med jævne mellemrum 
skulle være tiarmede blæksprutter i 
fjorden, skyllet ind fra Atlanterhavet 
når efterårsstormene raser. Jeg og 
andre dykkere havde dog aldrig set 
skyggen af disse dyr på nogle af 
vores adskillige hundrede dykninger 
i fjorden. Så pludselig en efterårs wee
kend var de der. Ikke blot en, men 
adskillige eksemplarer, svømmede 
rundt og lod sig fotograferer. Dagene 
derefter var de forsvundet, og vi har 
ikke set blæksprutter siden. Det var 
med noget forhøjet blodtryk, jeg hen
tede de 2 eksponerede Ektachrome 
efter sådan en oplevelse. 
Et yndet mål, når der skal fotograferes 
i Limfjorden, er ålegræs områderne i 
fjordens bredninger. Her er der gode 
leveforhold for mange dyr. Desværre 
er der blevet færre uforstyrrede åle
græs områder tilbage i Limfjorden, 
men heldigvis er visse områder blevet 
fredet. 

DET NATURLIGE 

- MED DE NATURLIGE FARVER 

roFessional 
______ ~.;....--1IIIr 

Den Danske Kyst 
Efter at have været vist på V årgårda i november 

sidste år, mangler vi nu udstillings steder. 
Udstillingen består af 20 billeder alle i rammer. 

Billederne kan ses på generalforsamlingen 17/3. 
Hvis du har et godt sted til udstillingen eller en 

god ide, bedes du kontakte: 
Finn Olofsen 

tIf: 32 84 40 19 
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Tulipan, Minolta Dynax 7000i 100 mm macro 2,8, Fuji Sensia. 

"Blå blomst" Minolta Dynax 7000i 100 mm macro 2,8, Fuji Sensia. 

10 

Træstammer med zoomeffekt Minolta Dynax 7000i 80-210 Fuji 
Sensia .. 

&{teYVltlV\,deV\, VlIilY jeg vel fotogYlilfeyet eV\, 1.0-1.5 tly og .s0V1A HdeV\, 
ey gtlet ey jeg bLevet V1Aeye og V1Aeye "V1AIilC,YOf~LIf. Foy V1A~g 

.stlil rtede v\'liltUYfotog YlilfeY~v\'gev\' .sti .sV1Atlt eftey V\,og Le .s Iil flil y~
tuye ~ ø.stlilfyU'<,1il og tog fOY Iil Lvoy flilt 
dlil NFD .stlilrtede. Det VlIilY væyet 
V1Aeget ~v\'.s-p~yeyev\'de Iilt .se Iilv\'dye.s 

o-pfliltteL.sey Iilf Vlvlild b~LLedey ey, og 
Iilt gtl -ptl o-pdlilgeL.se V1Aed V1A1ilc,YOeV\, ey 

.s~V1A-peLt VleV\, Mget Iil f det V1Ae.st flil c,~
V\,eyeV\,de jeg ved. Jeg foy.søgey Iilt 
VloLde eV\, flil rve og Llilde L~.set .s R Iil be 
b~LLedet. 

De fLe.ste Iilf V1A~v\'e eR,.s-peY~V1Aev\'tey 

foyegtlY ~ VllilveV\,. 
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