
SIGMA 

OUR 

WORLD 

Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo' s Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotograf med speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbej
det som redaktør. Har repræsenteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem 13 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser afbl.a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACROl80mm f73 ,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 l : l . 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 lys stærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse. 

SIGMA APO MACRO 180 ~ F3.5 EX IF HSM 
Import: FoviTech AJS - www.fovitech.dk 
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Klaus Bjerre 
Brøndby Parkvej 5 1. tv. 
2605 Brøndby 
Tlf: 36759391 
E-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk 
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Rasmussen 
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Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller 
forfatterens tilladelse. 
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Forsidefoto: "Skumring ved Øresund" 
Rudy Hemmingsen 

Hasselblad 203 FE, Distagon 50 jl2,8 
Fuji Velvia 

Aktivitetskalender 2001 

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

Vær opmærksom på at døren lukkes 1945 

Årets fotoweekend afholdes fra den 16. til den 18. november ved Stevns Klint. 
Vi har i år inviteret den engelsk-fmske naturfotograf Andy Horner med som gæst. Andy 
bor på Ålandsøerne og er især kendt for sine uortodokse macrooptagelser. Bestyrelsen vil 
i år i øvrigt sikre mere tid til medlemmernes egne billeder. Blandt andet programsætter vi 
længere medlems indlæg af op til Yz times varighed. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

Nyt til aktivitetskalenderen sendes til Jens Rasmussen, Pærevangen 3 st. 
th, 2765 Smørum, e-mail safisana@get2net.dk senest en måned før 

medlemsbladets udgivelse. 

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

Sælges: 
Canon EF 20-35 mm f/3.5-4.5 som ny med solblænde kr. 4.000-
Manfrotto stativ 055CB med kuglehoved 268 og 2 løse plader kr. 800,
Henvendelse til Bjarne Jakobsen tlf: 20635272 

Sælges: 
Nikon F5 flot stand kr. l 0.500.-
MN-30 batterier t.F5 (2 stk.) 1500 stykket, lader MH-30 kr.3.000,
Nikon AF-I 300 mm f/2.8 kr. 20.000,-
Nikon TC-14E telekonverter helt ny kr.5.000,
Sigma 70-200 mm f/2.8 t.Nikon kr. 5.500,
Nikon 28-70 mm f/3.5-4.5 kr.2.000,-
SB-28 flash, som ny kr.2.300,-
SC-17 kabler (en lang og en kort) pr stk kr.450,-
Jonas Vilslev tlf.:32-876783 E-mail: JonasVilslev@groenjord.dk .. 

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

••••• 
Scanning, billedbehandling & digitalisering 

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

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



EPSON STYLOS PHOTO 1270 

Dedikeret fotoprinter 
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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 

5 år er gået 
af Niels Thye - bestyrelsesmedlem 

Den 17.marts fejrede vi NFD 's 5 års fød
selsdag på generalforsamlingen i Odense. 
Før NFD blev startet var jeg vel nok mere 
rejse- end naturfotograf. Jeg viste mest 
mine rejsebilleder til famile og venner, for 
hvem en ren naturdiasserie ville have 
udløst en højlydt gaben eller snorken. De 
naturbilleder jeg tog, viste jeg for det 
meste til en kammerat, som havde samme 
interesse som mig, men ellers blev bille
derne blot lagt i skuffen. 
I 1989 så jeg i et svensk fotoblad, at Vår
gårda Fotoklub arrangerede en naturfoto
festival. Jeg ringede til formanden Magnus 
for at høre om jeg kunne få tilsendt et 
program. Men min telefonsamtale med 
Magnus foregik mest med at Magnus sagde 
"Jaahåå", og da jeg på et tidspunkt spurgte 
om jeg bare kunne køre til Vårgårda og 
købe billetter, svarede han stadig bare 
"Jaahåå". Men jeg tog til Vårgårda og gik 
ind på "Wardshuset" for at købe billetter, 
men her fik jeg at vide at disse skulle have 
været bestilt længe i forevejen! Heldigvis 
forbarmede de sig over mig, og jeg fIk lov 
at købe de billetter jeg ønskede. 
Det jeg oplevede i Vårgårda den weekend 
var helt overvælgende. Svenske, norske og 
finske fotografer viste det ene fantastiske 
lysbilledshow efter det andet. En drøm 
inden i mig fødtes: Engang ville jeg også 
prøve at lave et ligeså flot lysbilledshow. 
Oplevelsen var så stor, at jeg troligt har 
været i Vårgårda lige siden. 
I foråret 1995 læste jeg på biblioteket i 
Dansk Ornitologisk Forenings blad, at 
Hannu Hautala fra Finland kom til Køben
havn for at vise billeder. Og Hautala kend
te jeg fra Vårgårda, så jeg vidste at der var 
garanti for gode billeder, men hvad jeg 
ikke viste var, at Ole Banke og Finn Olof
sen, som havde arrangerede lysbilledsho
wet med Hautala, havde taget initiativ til at 

danne en forening for naturfotografer i 
Danmark. Det var jo lige det jeg havde 
sukket efter lige siden den første gang i 
Vårgårda. 
Oprettelsen af NFD var for mig en "kick
starter" til at blive "rigtig" naturfotograf. 
Endelig en forening med mulighed for at 
møde andre fotografer med samme inter
esse. I de fem år NFD har eksisteret har 
jeg mødt mange søde og rare mennesker, 
som jeg ikke troede fandtes før 1996. 
Ganske vidst havde jeg set naturbilleder af 
danske fotografer i danske fotoblade, men 
hvordan skaber man lige kontakt til ved
kommende? Det er her jeg mener at NFD 
har sin berettigelse. Når jeg ser tilbage på 
de 5 år NFD har ekSisteret, vil jeg betragte 
foreningen som en stor succes. Antallet af 
medlemmer er omkring 135 med potentia
le til langt mere, bladet er bare blevet 
bedre og bedre og ikke mindst er der 
knyttet kontakter og venskaber. Men lidt 
malurt vil jeg dryppe i bæret. Jeg har hørt 
ord som "fjerjuntaen" og "landskabsjunta
en" . Lidt større tolerance over for andre 
fotografers motivvalg kunne jeg godt 
ønske. Med det mener jeg, at man godt 
kan møde op til medlemsaftenerne, også 
selvom den der viser billeder den aften, 
måske ikke lige viser det man selv har 
som favoritmotiv. 
NFD skulle stadig gerne forblive en for
ening, hvor medlemmerne kan finde 
inspiration og motivation. Et sted hvor 
man kan møde andre fotografer med 
andre motivområder, synspunkter og 
holdninger til naturfotografering. 
Til sidst vil jeg som svar på Jens Rasmus
sens leder i forrige blad sige at NFD har 
gjort mig mere til naturfotograf end rejse
fotograf. 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal 
Pr. 1. april er medlemstallet oppe på 137. Der er kommet 5 nye medlemmer 
siden sidste blad - Thurid Skytte Petersen, Jytte Kristensen, Carsten Pedersen, 
Peter Brun Madsen og Karsten Rasmussen, en enkelt har medlt sig ud. Bestyrel
sen ønsker de nye velkommen i foreningen. 

Medlemsmøder i København 

En Foto/C-aften er ved at være et fast mønster ved københavnske medlemsmøder. 
Den 17. januar var et par og tyve videbegærlige medlemmer mødt op til en aften, 
der omhandlede det nyeste inden for den digitale billedbehandling. 
Foruden en fremvisning af det nyeste isenkram af digitale kameraer af forskellige 
fabrikater, blev vi også præsenteret for en grundig gennemgang af hvordan det 
digitale billede bliver til og de muligheder der er inden for den genre. Jeg tror 
mange gik hjem med den tanke i baghovedet, "digital eller ikke digital, er det nu 
jeg skal skifte hest".? 
Tak til personalet i Fotole Professionel for en lærerig aften. 

Den 23. februar havde vi besøg af den svenske fotograf Stefan Ragenius fra 
gruppen Photo Natura. Hele 36 medlemmer var mødt op, hvoraf de 6 var af det 
kvindelige køn (rart at se), til en aften med helt vidunderlige billeder og et meget 
levende foredrag. Stefans billeder bar præg af den nordiske natur og i mange 
tilfælde var de taget taget tæt på hans egen hjemegn. Han havde blandt andet, ved 
at fodre og ved at studere fuglenes adfærd igennem flere år på en bestemt 
lokalitet, opnået fuglenes tillid og derved fået taget nogle helt fabelagtige 
nærbilleder. Hans kunnen med kameraet er meget vidtfavnende lige fra makro, 
dyre- og fuglebilleder til billeder af landskaber hvor mange er taget med soft-filter. 
Som han selv sagde er han inspireret af Terje Hellesø, hvilket også kunne ses på 
mange af hans billeder. 

Ingen møder i provinsen! 
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OPTIK: 
+ Ingen klager! mellem bl. 4 og bl.16 
+ Fantastiske modlysegenskaber 
+ Meget skarptegnende i nærområdet: nærgrænsen er kun 1,45 meter 
+ Kan bruges med AF-I TC-14 E teleconverter uden større kvalitetstab 
- Blænde 22 og 32 er lidt bløde og kontrastløse 
Du kan læse mere i det svenske tidsskrift FOTO nr. 4/2001, hvor objektivet fik et 
fortjent "TOPPKLASS" stempel. 

"NATUR im FOCUS" 
The GDT is looking for the European Nature Photographer of the Year 

Konkurrence regler: (se mere om konkurrencen på vores hjemmeside) 

Konkurrencen er åben for alle amatører som professionelle bosidende i 
Europa. Farvedias 35 mm eller større. Papirbilleder, diagitalt manipulerede 
dias, sandwich billeder eller billeder, der har vundet andre konkurrencer kan 
ikke deltage og billederne skal være taget inden for de sidste 5 år. Hver 
fotograf kan deltage med max. 15 dias og max. 5 pr. kategori plus 6 i 
kategorien "En historie". 

Hvert dias skal forsynes med fotografens fulde navn og adresse, kategori 
nummer og løbenummer (1-15). Deltagergebyret er 5 € som vedlægges i 
kontanter eller på en Euro-Check. 

Kategorier: 
1) Fugle 2) Pattedyr 3) Andre dyr 4) Planter 5) Landskaber 
6) Menneskepåvirket natur 7) Truet natur i Europa 8) En historie 

dias til kategori 1-4 og 7 skal alle være taget i naturen 

Junior kategori: Alle fotografer under 16 år kan deltage med max. 10 
dias tilhørende ovenstående kategorier (minus kategori 8) 

Indsendelsesfrist 15. juli 2001 
GOT påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelser på dias under 

forsendelsen. 
Dias sendes til: 

GDT-Fotowettbewerb, Jorg Hauke, Alte Holter StraBe 20A, 
33813 Oerlinghausen, GERMANY 

The GDT-Fotowettbewerb "NATUR im FOCUS" is sponsored by 

CANON Professional KODAK Professional fotoMAGAZIN NABU 
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Nikon AF-S 300 mm 4,0 D IF ED 
"Den kompakte løsning" 

af Jesper T ønning 

For 3 år siden var jeg på udkig efter en 
brugt lysstærk tele. Brugtudvalget til 
Nikon er stort, desværre er det meste 
blevet brugt af professionelle hensyns
løse fotografer. Derfor var det en stor 
overraskelse at finde en original AIS 
300 mm 2,8, der var så godt som 
ubrugt. Det objektiv blev hurtigt et af 
mine favoritobjektiver. Den største 
ulempe ved dette objektiv var volumen 
og vægten. Derfor var det med stor 
glæde, da Nikon endelig kom med en 
kompakt og et helt kilo lettere 300 mm 
bl. 4,0 med Silent Wave motor, sidste 
efterår. Herefter opstod der et problem, 
idet den danske Nikonimportør havde 
lange udsigter med leveringen. Jeg var 
opsat på at få objektivet i en fart, så 
derfor bestilte jeg den via Internettet 
hos det svenske firma Scandinavian 
Photo. 
Efter 3 dages venten fik jeg den med 
posten. Til min store forbløffelse med
fulgte der et funktionelt og moderne 
etui. Jeg kunne hurtigt se, at optikken 
levede op til mine forventninger, hvad 
angik mekanik og skarphed. Den første 
rigtige prøvelse var den 31. december, 

MEKANIK: 

hvor der dagen forinden var faldet en 
del sne, hvorefter der kom en opklaring 
med klart og roligt vejr. Det blev til en 
hel del modlysbilleder af bøgetræer 
med sne på grenene. Disse modlys
billeder var uden refleks- pletter, noget 
som jeg senere har udnyttet med stor 
tilfredsstillelse. Det skyldes til dels den 
kompakte 77 mm front og Nikons SIC 
antirefleksbehandling. Billederne fra 
denne dag kunne jeg ikke have fotogra
feret med min gamle 300 mm 2,8 med 
det enorme frontelement. 
Autofokusen er meget hurtig og præsis 
med min F100, og det var som om at 
min gamle F4, blev vækket til live igen. 
Det er dog ikke i alle situationer at 
autofokus er muligt. Derfor er et stort 
plus at dette optik, har en manuel 
fokusering, som simpelthen er enestå
ende. Den manuelle fokusering er den 
bedste, jeg har prøvet på et autofokuso
bjektiv uanset mærke. Fokusringen 
glider behagelig let med en metallisk 
lyd, som virkelig viser at Nikon er ved 
at finde sig selv igen ovenpå omstillin
gen til autofokus i halvfemserne. 

+ Den næsten lydløse Silent Wave autofokus er hurtig og præsis 
+ Meget metal i det robuste og kompakte design 
+ Vælger til fokusbegrænsning 
+ Fantastisk manuel fokusering 
- Stativfæste kan fryse fast til obj. og besværliggøre optagelser i højformat 
- Modlysbl. mangler gummi liste på fronten, hvor den er mest udsat 
- Ingen AF on/off knapper ligesom AF-S 300 mm 2,8 
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Medlemsblade 
Redaktionen ligger inde med et mindre lager af tidligere numre af medlemsbladet. 
Disse sælges for kr. 20 stk + porto. Du får 10 numre for kr. 150,- + porto. 
Beløbet indsættes på foreningens giro konto 1-246-4223, angiv hvilke numre du 
ønsker. 

Hjemmesiden 
På utallige opfordringer har vi købt vores eget domæne navn NFD.DK 

Gratis scanning af billeder til NFDs hjemmeside 
Jesper Tønning, Søndergade 10, Assentoft, 8900 Randers tilbyder at scanne dine 
dias gratis til "fotografsiden" på NFDs hjemmeside. Husk at emballere dine dias 
omhyggeligt og hold dig langt væk fra glasrammer, da de nemt går itu i posten. 
Husk svarkuvert og svarporto. 

Nyt logo 
Der blev på generalforsamlingen ytret ønske om et nyt logo. Bestyrelsen vil derfor 
give opfordringen videre til medlemmerne. Kom met et ideforslag til et evt. nyt 
logo. Logoet skal indeholde de tre bogstaver NFD skrevet med skrifttypen Dom 
Casual, som vi bruger i dag. Derudover er der frit slag. 
Sidste frist for indsendelse af ideforslag er den 1. juli. Du skal sende dit forslag til 
Ole Banke, Rosenvængets Sidealle 3, st. th. 2100 Kbh ø 

Generalforsamlingen 

Den 17. marts blev NFDs årlige generalforsamling afholdt højt til vejrs i Odense 
Universitetshospitals mødelokale på 15. etage. Der var en meget flot udsigt ud 
over Fyn og en overgang blev deltagerne distraheret af en spurvehøg, der 
kredsede rundt tæt ved vinduerne. 
Kun nitten medlemmer havde fundet frem til lokalet. Heraf var de fem fra Jylland, 
tretten fra Sjælland og en enkelt - værten Erik Thomsen - var fra Fyn. Men 
stemningen var vældig god, både under generalforsamlingen, under uddelingen 
af præmier og ved den efterfølgende 5 års fødselsdagsfest for NFD. Dirigenten Ib 
Andersen styrede myndigt forbi alle skær og Klaus Bjerre, Jens Rasmussen og 
Niels Thye blev alle genvalgt til bestyrelsen. Undervejs beklagede formanden, at 
et forslag til vedtægtsændringer fra Hans Erik Lund fejlagtigt ikke var blevet sendt 
ud og derfor ikke kunne blive behandlet. Han lovede at det ville komme til 
afstemning ved næste års generalforsamling! 
Efter at to store lagkager med fem små lys næsten var blevet fortæret viste værten 
lysbilleder af slørugler og andre af sine fjerede venner. Det var en meget hyggelig 
dag og et fint arrangement. 
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BILLEDET 
af O/e Andersen 

Allerede for 200 år siden opfordrede 
forfatterne til at forlade de beskidte og 
overfyldte byer for at finde tilbage til 
naturen, at søge roen ved det oprinde
lige og fordybelsen ved de ægte glæ
der. Det er der så stadig nogle af os, 
som forsøger. Det er svært ikke at 
opfordre til at dyrke billedet og til selv 
at skabe billeder, for intet kan hamle 
op med billedet. Alt andet er flygtigt. 
Musikken drøner afsted, bilen og rut
chebanen ligeså. Og tanken - hvad 
den da også skal, hvis der skal være 
nogen mening med den. Men billedet 
står fast. 

Vi har ladet os styre så meget af 
klippeteknikken bag amerikansk film, 
at vi til sidst tror, at det har noget med 
virkeligheden at gøre, ligefrem mere 
end alt andet. Men virkeligheden eksi
sterer ikke. Vi kan kun overveje og 
gribe ud efter de mange tilbud om 
virkeligheden, fremsat af hvem som 
helst, herunder ikke mindst os selv. 

Tag et billede og kig på det. Flere 
elementer kan forenes i billedet. Det 
skønne eller det absurde, øjeblikkets 
vanvid eller smerte, glæde eller 
overraskelse. Fordybelsen. 

Prøv den, fordybelsen. Denne ekso
tiske tilstand som er blevet så sjælden 
i forekomst, at den nu kun accepteres 
hos landsbytosser og exentriske velha
vere. Andre sendes i behandling, hvis 
de viser synlige tegn på at nyde for
dyblesens glæde. Gå ind i det brøkdel 
af et sekund, som er fastholdt i bille
det, og bliv der selv lidt længere. Intet 
er som netop denne detalje. Ingen 
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hurtigsnakkende sælger eller studie
vært kan levere et lignende produkt. 
Den er værd at arbjede med, også i 
fremtiden. 
Gennem 150 år har fotografer skildret 
alverdens mangfoldighed, i den sidste 
trediedel af epoken er det i stigende 
omfang sket ved farvebrug. Det har 
ligefrem været farvefotografiets ganske 
særlige tid. Tidligere snød man lidt. 
Sort/hvid kunne trods alt farvelægges. 
Værre var det ikke. 

Nogle bildte sig ind, at fotografiet 
var sandheden. Man begyndte tidligt 
at svindle med fotografiet, ofte af 
politiske årsager. Og det har været 
stærkt tiltagende op gennem det ty
vende århundrede. Vi har forlængst 
erkendt, at fotografiet er et udtryks
middel, en måde at skildre på - ikke 
andet. 

Diskussionen, om fotografi kan 
være kunst, er både gammel og træt
tende. Undertiden sker det, at en bru
ger af lærred, pensel og maling ska
ber, hvad man kalder kunst. Og det 
sker da også, sjældent, at anvendelsen 
af film og kamera fører til et kunst
nerisk produkt. Vigtigt er det, at foto
grafering og beslægtede discipliner er 
blevet muligt for enhver, i det mindste 
i den bedst stillede del af verden. 

Man har erkendt, at megen farvefo
tografering går tabt, blegner i lyset og 
med tiden. Snart vil man også erken
de, at det elektroniske og digitalisere
de billede har sin begrænsning. Hvad
enten det optages og lagres på video 
eller diskette. Udviklingen går så hur-

L 

I selve optagelsesfasen bruges der alle 
mulige kneb, for at manipulere med 
virkeligheden. Langsomme lukkertider -
/bevægelsesuskarphed, 
udfyldningsflash, forskellige farvede 
filtre, eller andre effektfiltre, er en del 
af de redskaber, der bliver brugt i foto
kunstens navn. 
Nogle siger, "når det bliver sådan gider 
jeg ikke fotografere mere"! 
Det er jo selvfølgelig en holdning. Men 
behøver det også at være sådan? Det 
ville måske være fornuftigt, at følge 
med udviklingen, og arbejde med de 
muligheder, teknikken giver. 
Hvor grænsen går, må være et personl
igt spørgsmål, vi alle må stille os selv. 
Hvor meget manipulation med billeder
ne vil vi tillade. 

Vil vi tillade, at skabe en ordnet virke
lighed, som vi godt nok ikke har set, 
men som ikke er unaturlig, eller vil vi 
tillade den ultimative manipulation som 
med stormmågerne, hvor billedet re
præsenterer en forskønnet unaturlig
hed, der uden forklaring vil bibringe 
beskueren en forkert opfattelse af de 
faktiske forhold. 
Først og fremmest må vi være ærlige, 
og bekende kulør, hvis der præsenteres 
elektroniskbehandlede billeder, eller 
billeder hvor der i optagelsen eller 
fremkaldelsen er brugt midler, der fjer
ner motivet fra den reelle virkelighed. 
Er vi ærlige, har alle en mulighed for 
at tage stilling til det viste billede, og 
bliver ikke efterladt med en følelse af 
at være bedraget. 

DET NATURLIGE FILMVALG 

- MED DE NATURLIGE FARVER 
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Elektroniske billeder 
Af Jesper Plambech 

Jeg har af forskellige grunde, indledt 
et bekendtskab med det elektroniske 
billede. Jeg hører til dem, der forud 
har hørt en masse, negativt som posi
tivt, om denne måde, at udtrykke sig 
på fotografisk. 
Det er mit indtryk, at det virkelig kan 
få bølgerne til at gå højt. 
Spørgsmålet vi alle må stille os er, kan 
vi acceptere at udviklingen nu en 
gang går den vej. Vi kan ikke standse 
kravet om hurtige billeder, let tilgæn
gelige billeder, internet og meget 
mere. Det er tidens krav, og det er 
økonomisk bestemt. Det er en kolos 
hvortil man altid taber. 
Hvad er det nu for en sær størrelse. 
Efter at have arbejdet lidt med det e-

lektroniske medie, står det klart for 
mig, at jeg rent faktisk kan arbejde i 
mit mørkekammer, uden nedrullede 
gardiner, og arbejde med en teknik, 
der giver uanede muligheder for at 
pleje, redigere, fremstille, forvanske, 
manipulere billeder, og i en grad der 
ikke er set før. 
Manipulering med billeder sker hele 
tiden, og har foregået i mange år. I 
propagandaens tjeneste har billeder 
været misbrugt, og via mørkekam
meret og retoucheringens kunst, er 
billederne brugt til at forskønne virke
ligheden. 
Også i dag bliver der manipuleret, 
eller lavet om på virkeligheden. 

Photoshop-manipulation. 2 x stormmåge plus billede ad våde sten. 
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tigt, at anvendelsen i bedste fald be
sværliggøres. Kravene til kompatibilitet 
er om kort tid så overvældende, at 
enhver lejlighed og villa må have et 
lager af kabler, manualer, maskiner og 
skærme i et omfang, som vil kunne 
gøre de fleste tekniske museer i pro
vinsen grønne af misundelse. 

Hvem kender ikke til en smalfilms
fremviser, som ikke mere fungerer? 
Hvem har ikke hørt om et videofor
mat, som ikke længere anvendes? Og 
det er småting mod fremtidens mulig
heder og problemer, skabt i et acce
lererende tempo, som vil gøre ophol
det i et galehus til et attraktivt alterna
tiv. 

Der vil fortsat være brug for fotografi
et. Til fordybelse. For der er billeder, 
som fortjener at blive set på i mere 
end brøkdele af sekunder. 

Sort/hvid er at betragte som en 
særlig genre. Den nye generation af 
billedbrugere, og snart også fotografer, 
tror, at verden engang var i sort/hvid 
og nu er i farver - som bliver bedre og 
bedre. De forventer, at Det gamle 
Testamente nu skal revideres. Der skal 
tilføjes en særlig dag til skaberværket, 
den dag Han skabte farverne. 

Billedet dør aldrig. Behovet for 
billeder og fordybelse vil ikke blive 
kvalt. Derfor skal der ikke skrives 
nekrolog. 

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, 
Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, 

Brandts I'ntl.flnfl,ø 
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At udstille billeder 
Af Kurt Stæhr 

Vor foto interesse udmønter sig på 
mange måder, nogle af os fotograferer 
først og fremmest til eget brugC al
bum) og til fremvisning blandt venner 
og bekendte. Nogle sender billeder til 
konkurrencer og fotoblade, ja sågar er 
der nogen der sender til vort eget 
NFD-blad, heldigvis ser vi billeder fra 
flere og flere forskellige medlemmer, 
så det må da glæde vor gamle "Redac
teur" . 
Personligt mener jeg at ens billeder 
skal "bruges", og ikke bare ligge i en 
skuffe og samle støv. 
Derfor er vi 2 NFD medlemmer -
Mogens Bøggild Kristensen og 
undertegnede - som er gået sammen 
om at lave naturfotoudstillinger for
trinsvis i vort lokalområde. Vi synes 
det er spændende, at vise andre vore 
billeder og at høre på de kommen
tarer vi får på udstillingsstederne. Er 
der stor efterspørgsel efter at få fo
toudstillinger op "at hænge" og ikke 
mindst naturbilleder? Ja flere steder 
er vi ligefrem blevet anmodet om 
forlængelse af perioden, og hvis det 
ikke karampolerer med andre udstil
linger har vi naturligvis gjort det. Det 
er et spændende arbejde at bygge en 
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udstilling op, og det kan i høj grad 
anbefales. Der er naturligvis en del 
benarbejde, der skal gøres. Bl.a. skal 
de potentielle udstillingssteder kon
taktes, der skal sendes prøvebilleder, 
udstillingsstedet skal besøges for at 
se, om det kan bruges til fotoudstilling 
og hvor mange billeder, der kan hæn
ges op. Ligeledes er der stor forskel 
hvilke ophængningsfaciliteter der 
findes på stedet. Herudover skal der 
laves pressemeddelelser etc. Det er 
selvfølgelig heller ikke er helt billigt 
med forstørrelser og indkøb af ram
mer etc., men har man først et antal 
billeder, er der noget at skifte med. 
Selvfølgelig skal der også nye til, til 
udskiftning af - alt det der bliver 
solgt!!! Nå, hvis skattevæsenet skulle 
læse dette, kan vi da godt afsløre -
nogen guldgrube er det ikke. Som et 
udpluk af de steder vi har udstillet 
kan nævnes Cafe Louville, Horsens, 
Uldum Mølle, Tørring Bibliotek, Dan
dy, Vejle, Cafe Natsværmeren, Skive, 
Stengalleriet, Horsens, Ingeniørhøjsko
len, Horsens, Grindsted Bibliotek, 
Landbrugrådgivning Østjylland, Hor
sens samt diverse plejehjem Hermed 
være ideen givet videre til andre. 

Musvåge, Nikon F90x + AF-S 3002,8 + 1,4 x konverter, Fuji Provia 100F. 

Langt det meste af tiden går med at 
vente. Og jeg skulle hilse at sige, det 
kan være koldt at vente 5 - 6 timer i 
træk, når det er frostvejr udenfor. 
Ofte sidder fuglene så tæt på, at jeg 
kan fornemme deres tilstedeværelse. 
Alligevel kan der gå timer før de føler 
sig trygge nok til at flyve nærmere. 
Mange gange må jeg nøjes med at 
iagttage fuglene igennem et udkigs
hul. 
Altså en del frustrationer, men også 
øjeblikke med fantastiske oplevelser. 
Den første gang en af musvågerne 

landede på den ideelle afstand, og jeg 
iagttog dens gennemborende blik ind 
igennem kammeraets linse, glemmer 
jeg sent. En gang imellem har man 
følelsen af, den stirrer een lige ind i 
øjnene. 
Et hønsehus er dog trods alt ikke det 
værste skjul, man kan tænke sig. Der 
er rimeligt lyst derinde og man kan 
stå op i fuld højde, når man trænger 
til at røre sig lidt. Desuden leverer 
hønsene lidt underholdning i de døde 
perioder. 
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Fortællinger fra et hønsehus 
Tekst og foto Henrik Hougaard Larsen 

De fleste af Jer har forhåbentligt til
bragt de gode dage i vinterens løb 
udendørs med kameraet og har i tilgift 
fået god motion og sol på kinderne. 
Jeg derimod har siddet og fotograferet 
indendørs under begrænsede plads
forhold - nærmere bestemt i et hønse
hus. Selvom jeg er bidt af en gal fug
lefotograf, var det dog ikke de fritgå
ende høns, der var genstand for min 
opmærksomhed. Det var derimod 
musvåger. 
Op til 8 forskellige musvåger har i 
vinterens løb lagt deres vej forbi dette 
sted ude på landet, fordi de har haft 
adgang til nem føde. Nogle vil måske 
mene, jeg har snydt mig til gode bille
der. Min erfaring siger mig dog, det er 
den bedste måde, man kan komme til 
at fotografere sky fugle under kontrol
lerede forhold. 
I har sikkert oplevet, at man kan køre 
tæt forbi rovfugle langs motorvejen, 
men prøv bare at se, hvad der sker, 
hvis man forsøger sig med foden på 
bremsen. Musvåger er sky fugle og 
utroligt vagtsomme overfor menne
sker. 
Forberedelserne startede i virkelighe
den for flere år siden. For at vænne 
fuglene til at komme og spise, er der 
blevet lagt kød ud hele vinteren flere 
gange om ugen. Inde fra huset er 
musvågerne ofte blevet iagttaget, og 
der er ikke taget speciel hensyn til 
fuglenes nærvær, hvilket gradvist har 
vænnet fuglene til menneskelig tilste
deværelse. 
Tæt på huset er der et gammelt høn-
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sehus, og fra dette er fotomuligheder
ne optimale. I hønsehusets gavl har 
jeg fået lov til at save et hul på 30 X 
30 cm, der giver mig mulighed for at 
dække forskellige vinkler. I hullet 
fastgør jeg en ramme med en stofpo
se. 
Ved siden af hønsehuset er der en 
skov, hvor musvågerne ofte sætter sig. 
Indefra kan jeg lige akkurat dække 
skovkanten. Jeg har også gravet 
hegnspæle ned på forskellig afstand, 
så jeg kan variere motivet mest mu
ligt. 
Kødet som bruges som lokkemad er 
oftest fjerkræ af forskellig slags - ger
ne med fjer og indvolde. Det er nød
vendigt at fastgøre kødet, for selv 
større stykker formår de at flyve afsted 
med, og man sidder tilbage helt paf 
uden at have fået taget det første bi
llede. 
Den ideelle optageafstand er under 10 
meter, så man føler en vis intimitet 
med fuglen. Det er meget vigtigt ikke 
at rØre ved udstyret i de første par 
minutter, efter fuglen er landet. Den 
mindste bevægelse indefra skjulet 
skræmmer den øjeblikkeligt væk. 
Lydene fra kameraet spiller tilsynela
dende mindre rolle. 
Nu lyder det måske som om, det har 
været den rene succes med at fotogra
fere disse prægtige fugle. Men til trods 
for at jeg efterhånden har tilbragt en 
hel del weekender i hønsehuset -
oftest fra tidligt om morgenen til ud 
på eftermiddagen, har jeg kun fået 
taget en håndfuld gode billeder. 

o 

Arskonkurrencen 2000 
315 billeder fordelt på 22 fotografer var, hvad de norske dommere skulle se 
igennem, for at finde vinderne i årets kategorier. Katgorien "Menneskepåvirket 
natur" måtte desværre udgå, idet de norske dommere ikke mente, at der var 
nogen af billederne i denne kategori der kunne bruges. 

Alle billeder kan ses påforeningens hjemmeside NFD.dk 
Landskaber: Fugle 
1. Rudy Hemmingsen 1. Poul Reib 
2. Jesper Tønning 2. Finn Olofsen 
3. Rudy Hemmingsen 3. Lars Gejl 

Form & detalje Pattedyr 
1. Erik W. Olson 1. Lars Gejl 
2. Rudy Hemmingsen 2. Jesper Plambech 
3. Lars Gejl 3. Erik W. Olson 

Vækster Andre dyr 
1. Jesper Plambech 1. Jesper Tønning 
2. Erik W. Olson 2. Rudy Hemmingsen 
3. Rudy Hemmingsen 3. Rudy Hemmingsen 

Rudy Hemmingsen blev en sikker samlet vinder af Arskonkurrencen 
2000 og dermed Arets Natuifotograf 2000. 

Spuveuglen fotograferet af Poul Reib blev kåret 
som årets naturfoto. 

Pentaz Z-l, 600 mmf/4.0 Kodak Extra Color 
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Arskonkurrencen 2000 

Pattedyr 1: Nikon F5, Nikkor 400mmfl2,8 + 1,4 konverter 
Fuji Sensia 100. Sæl - Lars Gejl. 

Andre dyr 3: Canon EOS, EF 50 mm macro i I/ælite undervandshus 
samt I/ælite 400 flash, Fuji Velvia. 

Klovnfisk - Rudy Hemmingsen 

o 

Arskonkurrencen 2000 

Landskab 2: Nikon F4, Nikkor 80-200 fl2,8, Kodak extra Color 
Vintermorgen - Jesper Tønning 

Form & detalje 1:. Nikon FA, Nikkor 85mmfl2.8, Kodak GPF. 
Luftfoto afisformationer - Erik W. Olsson. 
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