
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 fl3 ,5 EX JF HSM, Lukkertid: 1/125 sek.blænde 4. 

OSAMU MIYAKE 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 lysstærk 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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Aktivitetskalender 2002 

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

Vær opmærksom på at døren lukkes 1945 

Fredag den 8. marts: Årskonkurrencen år 200 l 
Bestyrelsen har besluttet, at årskonkurrencen denne gang skal afsluttes lidt anderledes end 
vi har gjort tidligere. Vi har hidtil bare overrakt præmierne på generalforsamlingen - og 
det var så det! Nu vil vi gøre lidt mere ud af det og bede dommerne om at give en 
begrundelse for, at vinderbillederne blev de udvalgte. Denne begrundelse kan så ske 
mundtligt på selve aftenen af en af dommerne eller skriftligt gennem et brev. 

Samtidig vil vi vise alle de indsendte billeder før præmieoverrækning. Det sker fredag den 
8. marts i København. Bemærk at det er en fredag aften, så også medlemmer fra provinsen 
har mulighed for at deltage. 

Onsdag den 20. marts: Ordinær generalforsamling 

Nyt til aktivitetskalenderen sendes til Jens Rasmussen, Pærevangen 3 st. tb, 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: 
Komplet Mamiya 645 Super m. AE søger og winder; 
35/3 ,5 eN, 80/2,8 c, 110/2,8 c, 210/4 eN, 2x 120 mag, 2x 220 spoler (til samme 
magasiner) 3-S mellemring, el-udløser, håndsving, ekstra matskive, m.m. 
Sælges samlet med taske: kr. 20.000,-
Anders Tvevad 44 95 42 62 E-mail: tvevad@vip.cybercity.dk 

Sælges: 
eanon EF 300mm f/4.0 L IS som ny i org. emballage 
Klaus Bjerre tlf. 36 75 93 91 E-mail: klaus.bjerre@inet.uni2.dk 

DER ER FLERE ANNONCER PÅ WWW.NFD.DK 

kr. 11.500,-



Naturfoto på nettet 
af O/e Banke 
Når man som jeg har et stort behov 
for at se på gode billeder, er det op
lagt at se på mulighederne på de 
mange hjemmesider, der er lagt ud på 
nettet. Det er et emne vi fremover vil 
tage op i bladets spalter. 
I første omgang lægger vi ud med at 
sigte mod nord mod vores venner i 
Norge, der har to foreninger for na
turfotografer: Den store forening Bio
foto for amatørerne med over 800 
medlemmer og den lille eksklusive 
Norske Naturfotografer for de profes
sionelle med bare 47 medlemmer. 
Biofotos hjemmeside www.biofoto.no 
er meget praktisk orienteret med 
sigte på fotografer, der vil i kontakt 
med foreningen. Der er en præsenta
tion af Biofoto med genemgang af 
opbygningen i forskellige underafde
linger - Norge er som bekendt et 

meget langstrakt land - nyttige tiltag, 
kontakt til foreningen, præsentation 
af 'Årets billeder' med mere. Der er 
ikke så forfærdelige mange billeder, 
men de som er med er til gengæld 
pletskud. Samtidig er der adgang til 
mange af medlemmernes egne hjem
mesider via links, og her er der rigtig 
mange fine billeder at hente. 
Den professionelle www.norskenatur
fotografer .com er noget helt andet. 
Det er en superprofessionel hjemme
side, hvor det drejer sig om at vise alt 
det man kan - og det er meget. Der 
er nyheder, beskrivelse af foreningen, 
oversigt over medlemmernes bøger, 
medlemsliste med en meget elegant 
måde at illustrere, hvor i Norge det 
enkelte medlem bor osv. Der er na
turligvis også et galleri med meget 
flotte og inspirerende præsentationer. 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 
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kan købes i løssalg hos 
Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 i Herning, 

På Fyn kan det købes i Boghandelen, 
Museet/or fotokunst, Brandts Klædefabrik, 

------~--

Rigtige naturfotografer ? 
af Finn O/ofsen bestyresesmed/em 

Ja, en rigtig naturfotograf, hvad er det? Er det en der fotogra
ferer alt det som er vildt og ikke menneskeskabt, el/er er det 
en der fotograferer natur som nogle forstår den i dag, hvor der 
indgår mere og mere kultur, tamdyr, husdyr, haveplanter med 
mere. 

Som mange ved, er jeg stor tilhænger 
af det første, og forsøger så vidt muligt 
selv, at nærme mig det, som jeg forstår 
ved rigtig naturfotografi. Jeg ved godt 
at det kan være svært at finde områ
der og lokaliteter her i landet, hvor alt 
er vildt, selvsået, uforstyrret og ikke 
rørt af menneskehånd. Men det er jo 
ikke ensbetydende med, at der skal 
hoppes over hvor gærdet er lavest. 
Der er stadig mange rigtig gode lokali
teter her i Danmark, som ikke er op
daget af os naturfotografer og hvor 
naturen stort set passer sig selv, hvor 
der er et mylder af vækster, insekter, 
fugle og pattedyr, nok stof til utallige 
prOjekter, udstillinger, diasshows og 
bøger. 

Vi har i gennem årene i medlemsbla
det, på medlemsmøder og på hvert 
årsmøde diskuteret hvad der er ægte 
naturfotografi. Hvornår man kan sige, 
at der er manipuleret med motivet, 
specielt nu hvor det digitale kamera 
har holdt sit indtog, og flere og flere 
fotografer indlever billeder på print, 
hvor billedet har været en tur gennem 
photoshop. 
Efter min mening skal der findes en 

etisk grænse, en grænse for hvad der 
er manipulation, og hvad som er det 
ægte naturfoto. Så jeg håber at I alle 
vil hjælpe med til, at dette vil ske. 
Send venligst ideer og forslag til mig 
på adressen: 

Finn Olofsen H!F Engvang 109, 
2300 København S. 
E-mai!: imnolofsen@hotmall.com 

Grunden til denne lille opsang, ud
springer af den netop overståede 
årskonkurrence, hvor der er overra
skende mange motiver med dyr i 
fangeskab, tamdyr, husdyr, haveplan
ter og kultur. 
J eg sidder i konkurrenceudvalget og 
er blevet alvorligt bekymret for det 
oprigtige naturbillede, og vil i den 
sammenhæng få udarbejdet et nyt og 
mere uddybende regelsæt til årskon
kurrencen 2002. 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal 
Der er kommet 6 nye medlemmer siden sidste blad - Kristian Ørsted Pedersen, 
Alvin Mosegaard Jensen, Michael Jensen, Per Bjarne Pedersen, Lisbeth Olsson og 
Kristian Mainz. Bestyrelsen ønsker de nye velkommen i foreningen .. Medlemstallet 
er herefter på 129. 

NFD nr. 25 - august 2002 
Redaktionen kan allerede nu afsløre at blad nr. 25 ikke bliver som de andre. Vi har 
besluttet at augustnummeret skal være et temanummer med emnet MACRO. 

WWW/NFD.DK/fotografer 
Som flere medlemmer sikkert allerede har set, er jeg pt. igang med at redesigne 
dele af foreningens hjemmeside. I første omgang bliver det fotografpræsentationer
ne, der bliver ændret. Præsentationen med tumbnailsbilleder, portræt og lidt tekst 
om fotografen ændres. Endvidere bliver de enkelte billeder vist i et større format 
nu 600x400 pixels mod før 450x300 pixels. Samtidig bliver alle billeder forsynet 
med en titel. 
Hvis du endnu ikke er repræsenteret under fotografpræsentationen men gerne vil 
være "med på vognen" skal du sende 10 gode dias, et billede af dig selv plus et 
par ord om dig selv og din fotografering (max 1150 tegn) til Klaus Bjerre, Brøndby 
Parkvej 5 1. tv. 2605 Brøndby. 
Hvis du selv scanner billederne skal de være 600x393 pixels i 300 dpi TIFF og hvis 
det er højkantsformat 295x450 pixels i 300 dpi TIFF. Læg billederne på en cd og 
send dem med posten - ikke via mail. 

WWW/NFD.DK/galleriet 
For at kunne sikre en regelmæssig udskiftning af månedsbillederne på "Galleriet" 
har vi fra starten af 2002 valgt en ny fremgangsmåde. Vi har kontaktet 12 fotografer 
og tildelt hver især 4 måneder fordelt på hele året. På denne måde skulle det være 
muligt at få et nyt billede til galleriet hver måned. Når året er gået vil vi fremstille 
en kalender med årets billeder, som tak til de deltagende fotografer. 
For at der ikke skal være nogen tvivl - det skal være nye billeder fra de aktuelle 
måneder og månedens billede kommer først på når måneden er gået. 
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NATURFOTOKURSUS 
Ved naturfotograf og fotolærer Lars Gejl 

Tidsrum: Fredag den 24. maj, fra kl. ea. 18.00 til søndag den 26. maj kl. 
14.00.2002 

Sted: Særløse Overdrev ved Hvalsø, sydvest for Roskilde. 
Logi: Komfortabel spejderhytte. 
Pris: Kr. 1.600,- inel. kost og logi. 
Antal: Max. 20 deltagere. 

På grund af tidlig deadline til dette nummer er det fulde program endnu ikke 
udarbejdet. Kurset er ikke et grundkursus i fototeknik, men vil via en intensiv 
blanding af både teori og praksis, med bundne og frie opgaver, søge at udvide 
deltagernes kendskab til teknik, billedforståelse og det at skabe et godt billede. 
Efter kurset vil der blive givet konstruktiv og personlig kritik på deltagernes 
fremsendte resultater fra weekendens opgaver. 

Emnerne vil bia. blive: 
• Filosofien bag det bevidste billede. 
• Planlægning af motiv og optagelse. 
• Fotograf- og dyreadfærd. 
• Lys og komposition. 
• Dokumentarfotografering 
• Kreativ/kunstfotografering, herunder brug af filtre. 
• Makro, landskab, insekter, flora, fugle og dyr. 
• Natfotografering & brug af blitz. 
• Samt tips ideer og genveje til bedre billeder. 

Det forventes af deltagerne at de har grundlæggende kendskab til kame
raets funktioner, samt at hver deltager medbringer eget kamerallkameraer, 
stativ, notesbog og lommelygte. 

Desuden vil den praktiske del af kurset blive afviklet i det tidsrum hvor lyset er 
bedst, nemlig mellem 05.00 til Ca. 09.00. Og fra Ca. 16.00 til 22.00. Selvfølgelig 
med behørige pauser. 

Særløse Overdrev, samt det nærliggende å, sø og skovområde ligger i stærkt 
kuperet terræn og er delvis fredet. Området minder om en miniature udgave af 
Jydelejet på Møn, og rummer pga. den store variation i biotoperne en rig og 
særpræget flora og fauna. 
Kort sagt et smørhul for naturfotografer. 

Inden l. marts vil kursets fulde program, samt nænnere om mødetid/sted og tilmeldings
frist, blive lagt ud på min hjemmeside www.larsgejlfoto.dk 

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmelde dig inden, så kontakt mig venligst 
på Ig@larsgejlfoto.dk Eller Tlf: 3920 15 07. 
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Bøger om Photoshop 6. O og lidt om digital foto 

Denne bog koncentrerer sig om billedbehandlingen i 
Photoshop 6.0. Forfatteren har valgt at behandle nogle 
af de mest almindelige situationer, du vil komme ud 
for, når du arbejder med billeder i din computer. Først 
i bogen lærer du lidt om programmets opbygning, og 
om det digitale billede. Dernæst kommer du til selve 
billedbehandlingsdelen. Her lærer du en masse tricks, 
og du får gode ideer til, hvordan du gør dine billeder 
bedre. Sidst i bogen er der en gennemgang af de 
forskellige udskrivningsprocedurer og et kapitel om 
tilpasning af billeder til brug på internettet. 

Henrik Schurmann - 128 sider - 99 kr. 

I bogen forklarer den professionelle fotograf og film
mand Henrik Schurmann om brugen af det digitale 
kamera, fra du kommer hjem med det fra forretningen, 
til du står med de færdige billeder. Bogen fortæller 
ikke alene, hvordan du sætter tingene sammen, men 
også hvordan du tager gode billeder og udnytter en 
række af de nye mulighedder, som det digitale kamera 
giver dig. 

Henrik Schurmann -128 sider - i farver -129 kr. 

Den rigt illustrerede bog for fotografer, billedredak
tører, reklamefolk og den grafiske industri om billedbe
handling med Photoshop 6.0. 
Om billedkomprimering, kalibrering, farveprofiler, 
fotografiske filtre, det digitale mørkekammer. 

Vagn-Ebbe Keir - 320 sider + CD-ROM - kr. 498. 
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Photoshop 6.0 
for profeSSionelle 

Medlemsmøder: 
Photoshop med Michael Rønsdorff 31.oktober. 

Omkring tyve af foreningens medlem
mer var vidner til en forygende aften 
i Det Digitale Mørkekammer. 
Aftenens udgangspunkt var, hvordan 
man på bedste måde udnytter billedju
steringsmulighedderne i Photoshop. 
I løbet af 31/ 2 hektiske timer blev vi 
med Michael som guide ført sikkert 
gennem: 
ColorSetting - paletter og pipetter. Vi 
fik en forklaring på DPI og billed
størelser og ved samme lejlighed fik de 
fremmødte medlemmer mulighed for 
at stifte bekendtskab med foreningens 
nyindkøbte scanner. 
En vandret horisont lærte vi også at 
fremstille, hvorefter turen kom til ud
prikning af snavs ved hjælp af værk
tøjerne Cloning og Dust and Scratches. 
Beskæringsværktøjet var sidste punkt 

Julemøde 5/12 
Lige godt 20 medlemmer troppede op 
til årets sidste møde. Vi havde fravalgt 
den anonyme billedvisning og i stedet 
opfordret medlemmerne til hver at 
tage 5 billeder med, som de var speci
elt glade for eller som fortalte en lille 

inden vi gik over til div. korrektioner 
af farver, lys og kontrast. Inden det 
færdige digitale billede blev gemt på 
harddisken, fik det lige en gang Shar
pening ved hælp af unsharpen Mask. 
Efter en kort pause sluttede Michael af 
med at vise, hvordan vi fremstiller s/ h 
billeder ud fra vores farvenegativ eller 
vores diaspositiver. Der var faktisk 3 
måder at danne s/ h billeder på og vi 
kunne med selvsyn se at resultaterne 
blev vidt forskellige. Efter en gennem
gang af vores printeropsætning var det 
blevet tid til at lege. Michael viste at 
Photoshop foruden at være mørke
kammer også er et stærkt program for 
kreative sjæle. 
Tak til Michael Rønsdorff for en lære
rig aften - vi håber at kunne byde på 
del 2 næste vinter. 

historie. Det med de 5 billeder var der 
desværre mange der havde glemt -
blot OTTE havde billeder med, men vi 
fik da vist alle en god fotosnak over en 
kop øl og lidt mundgodt. 

Andy Horner nyt æresmedlem i NFD 
NFDs gæst ved weekendmødet på 
Stevns i november Andy Horner er 
blevet æresmedlem af foreningen. Det 
sker på baggrund af en flot indsats -

dels en inspirerende workshop om 
makrofotografering og dels det spæn
dende og smukke lysbilledforedrag 
om det nordiske landskab. 
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Til Bestyrelsen 

Jeg vil med disse linier, sige tak til bestyrelsen for en veltilrettelagt weekend på 
Stevns. 
Jeg synes den var meget indholdsrig, og varieret, og var en god afbalanceret 
blanding af de elementer, et årsmøde kan bestå af. 
Specielt evalueringen viste en strålende positivitet blandt deltagerne, og et inderligt 
ønske om, at gøre årsmødet til en større og mere udbredt begivenhed. 
Dejlig weekend. 

Med venlig hilsen 

Jesper Plambech 
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FUJIFILM FinePix 81 Pro Digital kamera 

Super CCD 

18MB billeder 

USB port 

SM kort 

CF kort 

Software inkl. 

Yderligere oplysninger hos Fujifilm Danmark AIS Te!. 45 66 22 44 

Jeg kom først rigtigt i gang med at 
fotografere på dette sted i august -sep
tember i år, så det var i meget høj 
grad unge - såkaldt juvenile - vadere, 
som jeg fik i kassen. Lad mig nævne 
fugle som mudderklire - tinksmed -
svaleklire - hvidklire - krumnæbbet 
ryle - dobbeltbekkasin - dværgryle og 
temmincks ryle. 

Nogle få af disse fugle yngler på ste
det. Derfor vil jeg i 2002 starte "teltkar
rieren" allerede i april-maj i håbet om 
at fange nogle af de adulte (voksne) 
fugle. 

Så, indtil videre vil jeg lade skovsø
en og den brølende hjort være i fred. 

Fremover vil augustnummeret af NFD være et temanummer. 

Temaet til august 2002 er makro. 

Det er meningen at vi lader en "forfatter/medlem" stå for hovedlini
erne i nummeret suppleret med et par artikler af andre medlemmer. 
Så er makro din stærke side hører redaktionen gerne fra dig. 

Til et temanummer hører naturligvis også billeder, derfor søger vi 
rigtigt gode makrobilleder til bladet og et der kan bruges på 
forsiden. 

Temanummeret skal gerne være trykkeklar inden sommerferien, så 
redaktionen kan holde sommerfierie med god samvittighed. 
Derfor opfordres du allerede nu til at fare i blækhuset. 

Redak. 
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Hvad strandsøen gemte ..... . 
Tekst og foto Poul Reib 

Bare rolig - ikke noget med sofastyk
ket af en hjort der spejler sig i det 
klare vand, men rigtige vadefugle, der 
gør som hjorten - dog bare i et smukt 
grønligt/gult vand. 

Jeg holder meget af at fotografere 
vadefugle, men hvor er det dog svært 
at nærme sig de sky fugle - især de 
voksne. Jeg havde derfor i lang tid 
ønsket at finde et sted, hvor jeg, sid
dende i skjul, uforstyrret kunne kom
me tæt på fuglene. 

Endelig fandt jeg mit "smørhul" i 
Nordsjælland- en strandsø, eller lagu
ne, hvor der ikke kommer et øje. 
Stedet ligger godt nok 60 km fra, hvor 
jeg bor, så der går lidt kørselsomkost
ninger til, når stedet skal besøges. 

Stedet er bedst, når vandstanden er 
tilpas lav i søen, og det har taget mig 
nogen tid at finde ud af forholdet 
mellem flod og ebbe, forskellen er 
op til V2 meter, men vandstanden 
påvirkes dog endnu mere af de for
skellige vindretninger. Skjulet jeg an
vender er et IKEA børnetelt til under 
100 kroner - tro det eller ej -, som 
efter en gang spraymaling og dækket 
med et par kamuflagenet fungerer 
ganske godt. Skjulet hører absolut 
ikke til de mest bekvemme, men 3-4 
timer klarer jeg at opholde mig i tel
tet, selvom jeg efterfølgende skal bru
ge lidt tid på at rette de krogede lem
mer ud. 

Krumnæbbet ryle, Canon EGS3 EF 3002,8 L + 2x konverter. 
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Arsmøde på Stevns. 
Tekst Poul Reib/Klaus Bjerre og foto Jesper T ønning. 

Den 16. - 18. november holdt NFD 
atter årsmøde, denne gang på Stevns 
Naturcenter ved Mandehoved - gam
melt militært område fra den kolde 
krigs tid. Vi var ved dette årsmøde helt 
oppe på 31 deltagere, altså omkring 
25% af det totale medlemstal, og det på 
trods af, at jyderne denne gang svigte
de noget med kun 5 deltagere. 
Ved 16 tiden om fredagen startede 
tilstrømningen, og man gik straks i 
gang med at finde et egnet sovested. 
Man kunne faktisk vælge mellem 2 
værelsestyper - et med 15 køjer og et 
med 17 køjer. Det skulle senere på 
aftenen/natten vise sig at give et yderst 
tæt socialt samvær! 
Efter en udmærket middag og humør
fyldt introduktion ved naturvejleder 
Peer Nørgaard gik vi i gang med de 
"programsatte billeder", mens formand
en sammen med et behjertet medlem 
måtte helt til Kastrup for at hente Andy 
Horner, årsmødets hovedperson, som 
var blevet forsinket på sin rejse fra 
Ålandsøerne på grund af storm. 
Aftenen var helt helliget billeder fra 
Norden. Jesper Plambech viste et lille 
billedspil fra Christiansø ved hjælp af 
ikke færre end 3 projektorer styret af 
Herlev Fotoklub. Premieren på denne 
vanskelige kunst forløb ganske udmær
ket. Derefter var der flotte 6 x 6 dias 
fra Grønland vist af Lars Haumann, 
og Erik Olsson viste endnu engang 
spændende billeder fra luften, sådan 
bare lige taget "på vej hjem" fra en 
opgave. Så var der Island med Poul 
Reib og endnu engang smukke 6 x 6 

dias fra Grønland med Steen Olsen og 
endelig Jesper Tønnings billeder fra 
Lapland. Jesper havde satset hårdt i 
temperaturer ned til minus 35 grader 
og havde vist også fået forfrysninger i 
nogle fingre. Men billederne var be
sværet værd - de var ikke så ringe 
endda! 
Efter en nat i Z'ets tegn, hvor nogle fik 
sovet mere end andre, stod vi op til en 
fri formiddag, som desværre var lidt 
trist med småregn. Vi fik dog rørt be
nene omkring klinten og sparede en 
masse film. 
Så var det Andy Horners tur til at tale 
om og vise makrobilleder. Andy er en 
sympatisk englænder, som har giftet 
sig til en tilværelse på Ålandsøerne. 

Naturvejleder Peer Nørgaard 
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Han har været elev hos Terje Hellesøe 
og mange af hans makrobilleder er 
kraftigt præget af Terjes skole, altså 
mange - ofte vilde - eksperimenter. 
Hans indledning med makroudstyr 
var nok lidt for basal, men folk blev 
igen klare i øjnene, da han startede 
med at vise sine makrodias. 

Frem for alt blomster, både de vilde og 
dem der på et eller andet tidspunkt har 
været vilde var foreviget gennem An
dys linser. En god spade, eller som 
minimum en vinkelsøger, er et must, 
når man som Andy fotograferer blom
ster direkte nedenfra. 

Andy Horner demonstrerer sin egen opfindelse "yougurtrejlektoren". 

Senere præsenterede Andy sig også 
som en fremragende landskabsfoto
graf, da han viste billeder fra Ålandsø
erne, Finland, Sverige, Danmark, Grøn
land og Island. Alt i alt en lidt for lang 
forestilling efter undertegnedes smag, 
men jeg skal sent glemme hans bille
der fra Durholaey med de hvide bøl
ger mod den mørke lavastrand. De 
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lokkede en lille tåre frem i øjenkrogen 
på en gammel Islandsfarer. 
Så var der ellers medlemsdias i lange 
baner, hvor alle naturfotografiets facet
ter kom frem, og igen kunne man 
glæde sig over den store bredde og 
den gennemgående høje kvalitet i 
billederne. 5-10 dias pr. deltager er 
måske lidt for lidt, så man skulle må-

_ I 

Det langtidsholdbare billede 
Tekst og skitsefoto: Niels Fabæk 

At vente på det rette øjeblik er natur
fotografiens fornemste og måske 
sværeste disciplin. Alt for ofte lyser 
det ud af et billede, at det er taget i 
hast. Det kan naturligvis ofte forsvares 
med at man må knipse når fuglen 
eller noget lignende er der. Men - de 
billeder man selv bliver gladest for 
(ikke mindst i længden), er dem hvori 
man har lagt en masse energi og sjæl. 
Et motiv man har kredset om i lang 
tid - måske flere år - før det lykkes at 
indfange det i lige præcis det lys eller 
den farve, man har drømt om, det 
billede bliver man ikke alene glad for, 
man bliver også en lille smule klogere 
på, hvad et godt og langtidsholdbart 
billede er. 
Den svenske fotograf Anders Geide
mark laver en masse skitser og notater 
Ud fra dette materiale forsøger han så 

at skabe det suveræne billede. 
Jeg har selv prøvet denne metode og 
kan varmt anbefale den. Man behøver 
nødvendigvis ikke at sætte sig med 
papir og blyant for at lave skitser. 
Man kan med stor fordel bruge sit 
kamera og tage en "fotoskitse" . Man 
kan jo udmærket tage et bestemt land
skab eller udsnit i et elendigt lys, for 
senere at kunne huske lokaliteten 
eller formen. Det er blot vigtigt at 
skrive ens intentioner på billedram
men inden man arkiverer det. Brug en 
plasticarkivlomme til disse "skitser". 
Selvom en mængde af skitsernes ideer 
til "drømmebillederne" sandsynligvis 
aldrig bliver realiseret på filmstrinune
len, så skærper selve arbejdsproces
sen med skitserne ens evne til at se. 
Giv dig tid - det lønner sig ! 
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Salvins Mullyrnawk, Kaikoura New Zealand, Canon EGS3, 300 4. O L IS, Sensia. 

tage en søsygetablet og prøve på så 
vidt muligt at fæstne blikket på et eller 
andet i horisonten. De kritiske tids
punkter er. når der skal skiftes film -
det kan man godt blive lidt svimmel 
af. 
Saltvand er noget fælt noget for ka
meraet så undgå sprøjt, når der sejles. 
Dæk enten med en plastikpose eller 
endnu bedre, hvis muligt så ophold 
dig indendørs så længe der sejles. Vær 
også opmærksom på hvad du rører 
ved på båden. Gelændere er tit helt 
fedtede af saltvand, og får du først 
noget af dette på hænderne, kommer 
det lynhurtigt på kameraet og endnu 
værre på filmene ved filmskift. 
Hvilken optik man skal bruge er et 
personligt spørgsmål. J eg har selv 
valgt en 300 mm f/4.0 på grund af den 
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lave vægt. Kan man magte en 300 
mm f/2 ,8 så er det optikken, da auto
fokussen reagerer betydeligt hurtigere 
i en f/2 ,8 end i en f/4 .0 optik. En 
zoom på 100-300 f/4.0 er også veleg
net, da den giver mulighed for for
skellige udsnit. 
Ud over selve fotograferingen er det 
i sig selv en stor oplevelse at være 
ude på de store oceaner. Så hvis man 
ikke lider af vandskræk eller søsyge, 
kan jeg varmt anbefale denne genre 
inden for fuglefotografering. 
Til ture som denne skal der afsættes 
mange dage og man må forberedt på 
ventetid. Man 'er virkelig i elementer
nes magt og man skal lade de lokale 
folk om at tage beslutninger med 
hensyn til, hvad der er forsvarligt, da 
de kender til de lokale forhold. 

ske overveje at udvide de lidt længere 
præsentationer på 20-30 minutter næ
ste år. Til gengæld fik man det indtryk, 
at punktet med konstruktiv kritik må
ske har haft sin tid, det virkede lidt 
tamt denne gang. 
Klokken var nu hen ad midnat, så man 
kunne endnu engang hygge sig sam
men med kollegaerne på de to sovesa
le. Undertegnede havde været så hel
dig at finde et gulv med en madras i et 
lille tekøkken, hvor kun vindens susen 
kunne høres. Aften nr. 2 havde køkke
net tilladt sig at stege kartofler med 
hvidløg i "mit" værelse, men da for
plejningen i øvrigt var fremragende 
tilgav jeg gerne det flinke køkkenper
sonale. 

Andy signerer sine bøger 

Tid til en tur på klinten blev der også - John Larsen og Thorbjørn Ponsaingfører an. 

9 



Traditionen tro afsluttesfotoweekenden med evaluering søndag formiddag. 

Intet møde er perfekt heller ikke NFDs 
fotoweekender, derfor er den afslutten
de evaluering om søndagen altafgøren
de for at kunne gøre det bedre næste 
gang. Talelysten var stor og mange 
synspunkter kom "på bordet", hvilket 
vidner om stort engagement og lyst til 
at løfte NFD. 
Vi vil gøre alt for at undgå de store og 
meget larmende snorkesale næste år og 
satse på 2-eller 4 sengsrum. 
Der blev givet håndslag på at vi næste 
år dropper det udenlandske indslag, til 
fordel for os selv. Vi vil på næste års
møde/fotoweekend vise at vi godt selv 
kan. Jesper Plambechs indslag 

fra Christiansø var et godt eksempel 
på, at man ikke behøver tale et andet 
sprog for at vise et billedspil. Så du 
kan allerede nu godt begynde at for
berede dig, hvis du har lyst til at være 
på i 15 minutter næste år. 
Der var ros til bestyrelsen for den fine 
vægtning mellem vores egne billeder 
og årets gæst, blot kunne man godt 
tænke sig en opstramning på den 
korte billedvisning. Man kunne even
tuelt lade hver fotograf afslutte sin 
seance med et par minutters snak om 
billederne, imen der bliver gjort klar 
til næste fotograf. 

Tak til arrangørerne og alle deltagerne for en både hyggelig og givende 
weekend. 
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Deepwater foto 
tekst og foto Klaus Bjerre 

Fotografering af flyvende fugle har 
altid været min store passion. Det har 
mest været flyvende rovfugle, der har 
været hovedmålet, når jeg har planlagt 
mine rejser. For fire år siden var jeg 
imidlertid på ferie i New Zealand et 
land med bare 2 rovfuglearter. Til 
gengæld er landet omgivet af oceaner 
med svæveflyvningens sande mestre 
albatrosserne. 
Den gang nåede jeg kun lige at snuse 
lidt til havfuglefotografering, meri det 
var nok til at jeg lige siden har brændt 
varmt for at forsøge mig på de store 
oceaner for alvor. 
Netop vendt tilbage fra den sydlige 
halvkugle med hovedet proppet med 
indttyk og fototasken fyldt til randen 
med eksponerede film, vil jeg prøve at 
beskrive, hvad havfuglefotograferingen 
for mit vedkommende går ud på og 
lidt om turplanlægning. 
Fotografering af havfugle er for mig 
den optimale fuglefotografering. Der 
er mange elementer i denne form for 
fuglefotografering. Kan man få alle 
disse elementer til at gå op i en højere 
enhed, har man efter min mening det 
perfekte fuglebillede. Billedet skal 
vise den enorme dynamik disse fugle 
har i deres svæv over oceanets døn
ninger, og det skal samtidigt vise de 
herskende elementer nemlig himmel 
og især hav. Lyset er billedemæssigt 
bedst, når det rent fototeknisk er elen
digt, det vil sige gråt, snusket og kon
trastløst. Vinden er fotografens virkeli
ge udfordrer, men den er en nødven
dig medspiller for at vise, hvordan 

disse sydhavets evige vandrer mestrer 
svæveflyvningens kunst. Bølgehøjden 
er naturligvis også en parameter man 
skal være klar over, men den er ikke 
altid forbundet med vindstyrken. Den 
idelle fotosituation har man tit efter en 
kraftig lavtrykspassage. Vinden lægger 
sig og det klarer mere eller mindre op 
men der er stadig god sø, så albatros
serne rigtigt kan udnytte dønninger
nes opvinde. Er man heldig at ramme 
en sådan dag er det vigtigt at man har 
masser af film med, da der skal bræn
des mange ruller af, før man kan være 
sikker på at have nogle rigtigt gode 
skud. Der er mange svære belysnings
situationer, mørkt hav kontra helt 
hvide undersider på albatrosserne er 
svær især i direkte medlys, og man 
har ikke tid til korrektioner, da det 
lynhurtigt skifter mellem mørke over
sider og helt hvide undersider. Man 
skal også tænke på at båden hele 
tiden flytter sig på grund af strømmen, 
så fotografens pladsering skifter fra tid 
til anden fra rent medlys til sidelys 
eller direkte modlys. Samtidigt skal 
man hele tiden korrigere så godt man 
kan for dækkets bevægelser for ikke 
at få skæv horisont. 
Endelig skal man huske at passe på 
sig selv og sit udstyr. Bliv så vidt mu
ligt siddende samme sted i stedet for 
at skifte plads hele tiden, det nedsæt
ter faren for uheldige sammenstød 
med dæk eller vægge med efterføl
gende beskadigelse at enten fotograf 
og eller udstyr. 
Har man tendens til søsyge, skal man 

11 


