
SIGMA 

OUR Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

WORLD 
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 I3 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser af bl. a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm f/3,5 EX IF HSM, Lukkertid: 11125 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 fokus system gør det muligt at fo1.-usere, med en fantastisk 
skarphed, helt ind til størrelsesforhold 1:1. HSM-motoren giveren lynhurtig og lydløs fokusering, 
samt mulighed for fuldt manuel fo1.-usering 

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

En lysstærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse. 

SIGMA APO MACRO 180 ~ F3.5 EX IF 
Import: FoviTech A/S - www.fovitech.dk 
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Forsidefoto:Skyer ses fra oven 
Lars Petersen 

Canon EGS 3 EF 28-135 mm IS 
Fuji Velvia. 

Aktivitetskalender 2002/3 

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 

Torsdag den 7. november: Photoshop - Det digitale mørkekammer. 

Michael Rønsdorf vil denne gang gå lidt i dybden med forståelsen af de forskellige 
"størrelser" pixels, lpi, dpi, hvornår bruger vi hvad. Desuden vil Michael fortælle om, 
hvordan vi kommer frem til det optimale print. 

Fredag den 15. - søndag den 17. november - Årsmøde 2002 på Fyn 

Onsdag en 11. december: Årets sidste medlemsmøde. 

Tag de billeder med der siger dig mest og fortæl en lille historie om dem. Max 5 billeder 
pr. medlem. Der vil være mulighed for at købe øl/sodavand og der vil være lidt "guf" til 
at hygge sig med her før jul. 

Onsdag den 15. januar: Ole Opfinderaften. 

Mød op til en uformel aften hvor du har ordet. Indvi os i dine små fotofiduser og vis os 
andre dine egne Georg Gearløs opfindelser. 

Onsdag den 5. februar: 
Besøg hos C/AV, Gasværksvej 16, 1656 København V. C/AV er det nye navn efter 
fusionen mellem de 2 kendte fotogrossister FOTO/C og Photo-AV. 

Vi vil få demonstreret nogle af de mange analoge- og digitale nyheder fra bl.a. Canon, 
Contax, Hasselblad, Kodak og Nikon - herunder de nye full-size digitalkameraer med 
opløsning fra 11-14 millioner pixels. Hvor gode er de i forhold til film? Også muligheder-

ne for digital projektion demonstreres - hvor gode er disse projektorer? 

Tilmelding tilJens Rasmussen: tIf. 44 68 04 94 eller safisana@get2net.dk senest en uge 
før. 

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 eos 3 med booster pb-e2 meget fin stand sælge kr. 7500,00 
Bjarne Jakobsen tlf.46350372 E-mail: b.j.foto@adslhome.dk 

DER ER FLERE ANNONCER PÅ WWW.NFD.DK 
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Arets naturfotograf 2002 - Arets Naturfoto 
Kategorier: 

Læs også side 22 i medlemsblad nr 25. 

Fugle • Pattedyr • Andre dyr • Vækster • Landskab 
Form & detalje • Portfolio x 5 

Årets dommere er Jens B. Bruun (Danmark) og Håkan Liljenberg 
(Sverige) 

Indsendelsesfrist er 11/1-2003 
Billederne sendes til: NFDlFinn Olofsen HIF Engvang 109. 2300 Kbh S. 

Dias i glas rammer er på eget ansvar 
Der kan deltages med max. 3 billeder pr. kategori d.v.s. i alt 23 billeder. dias eller 

papirbilleder., billeder på cd-rom modtages ikke. 
(papirbilledestørrelse max 30x40 cm inel. passe-par"tout) 

Husk en liste over dine deltagende billeder med navn og adresse, returporto og 
returemballage. 

Billederne skal mærkes som vist nedenfor (diasrammens lyse side er retvendt) 

Deltagernr + evt. titel 

• KATEGORI 

Papirbilleder mærkes på bagsiden med DELTAGERNR., KATEGORI og evt. titel 
Du finder dit deltagernummer = medlemsnummer på den vedlagte medlemsliste. 

18 

Nye tider 
af Ole Banke - foto: Niels Fabæk. 

Der foregår en livlig diskussion for og 
imod den digitale fotografi i alle blade 
og tidsskrifter der handler om fotografi 
- se bare i det blad du netop nu sid
der med i hånden. Der er ingen tvivl 
om at det analoge kamera stille og 
roligt er på vej ud, og at det digitale 
tordner frem. Er man i tvivl om det 
kan man bare klikke ind på Fotohyl
den på NFDs hjemmeside, og se ad
skillige nyere kamerahuse der er sat til 
salg. Fordi ejerne er ved at skifte over 
til digital teknik. 
Digitale billeder har i en årrække 
været nærmest synonymt med mani
pulerede billeder. Altså billeder, hvor 
fotografen på sin computer flytter 
rundt på elementerne efter behov, 
fjerner uønskede elementer og ind
fører andre - så man ender op med et 
helt andet billede. Et billede der ikke 
nødvendigvis har så meget med virke
ligheden at gøre, men som den ufor
beredte iagtager ofte vil tage for gode 
varer: Nå, det er ellers et flot naturbil
lede! Det må være taget af en meget 
dygtig fotograf. ... 
Den slags fusk er ligesom ikke det 
man diskuterer så meget idag. Nu er 
det mere det rimelige i at rette en 
skæv horisont op, justere farverne og 
så videre. Altså noget man faktisk altid 
har kunnet gøre i mørkekammeret. 
Som Jesper Plambech skriver inde i 
bladet, har det noget at gøre med 
ærlighed. Er man ærlig så snyder man 
ikke på vægten. Bliver man omvendt 
taget i at snyde mister man troværdig
hed og får meget svært ved at blive 

taget alvorlig i NFD igen. 
Som sagt går det nu stærkt for den 
digitale teknik. Det kan vi så beklage 
så meget vi vil - eller tage det som en 
ny udfordring. Til syvende og sidst 
drejer det sig om at blive ved med at 
komme ud i naturen, få nogle oplevel
ser, slappe af og lade op - og fotogra
fere. Vi vil komme til at bruge mere 
tid foran computeren, men det svarer 
vel groft taget til den tid man tidligere 
brugte i mørkekammeret. Faktisk var 
det sådan engang, at man selv frem
kaldte sine film og derpå selv lavede 
sine forstørrelser i et mere eller min
dre primitivt mørkekammer. Det ender 
med at der kommer mere håndværk 
over det at fotografere - igen. 
Personlig regner jeg nu med at klamre 
mig til diasfilmen, så længe de over
hovedet er til salg. At stå med et ind
rammet dia i hånden er ligesom mere 
konkret end at have et flygtigt, 
elektronisk billede liggende på com
puteren. Men jeg ser i øjnene, at det 
efterhånden er et spørgsmål om tid. 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal 
Medlemstallet pr. 1/10-2002 er på 126. Vi har desværre måttet sige farvel til 12 
medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2002. Der er dog også kommet 3 
nye medlemmer - velkommen til: Jesper Jensen, Lars Petersen og Birgitte K. Olsen. 

WWW/NFD.DK/fotografer 
Husk foreningens hjemmeside er også din hjemmeside, hvor du kan vise dine 
billeder. Du skal blot sende 9-10 gode skarpe dias, et billede af dig selv plus lidt 
teks (gerne på e-mail eller diskette) om dig selv og din fotografering. Kniber det 
med teksten så send nogle stikord, så hjælper redaktionen dig. 

WWW/NFD.DK/Månedens billede 
Vi har i 2002 forsøgt med en ny strategi for at få aktuelle billeder til "Månedens 
billede" på hjemmesiden. Tolv udvalgte fotografer fik til opgave at sende billeder 
til hjemmesiden - FIASKO. Seks har været med plus en ekstra udvalgt, de andre 
seks har vi ikke hørt fra. 
Næste år gør vi det på en anden måde. Alle medlemmer kan indsende deres 
forslag til "Månedens billede". Der er deadline den 25. i hver måned, hvor der 
vælges et billede til hjemmesiden. 
Billeder til "Månedens billede" sendes til: Jesper Plambech, Høje Gladsaxe 72, 1. 
tv, 2860 Søborg - email: jpphoto@mail.tele.dk. 

Fotoweekend på Fyn 
Der er endnu et par ledige pladser til årets fotoweekend ved Langeskov på Fyn. 
Kontakt foreningens formand Ole Banke email: oleb@nypost.dk. 

Sæsonens 1. medlemsaften 
Onsdag den 2. oktober var Lis Bølling og Jens Rasmussen på "banen". Der blev 
vist billeder og fortalt historier fra flere af deres Afrikature, specielt fra den sidste 
tur i 1999 der varede 10 måneder. Ingen af de godt 20 fremmødte medlemmer var 
bagefter i tvivl om at de to virkelig brænder for Afrika, og at det kun er et 
spørgsmål om tid, før de rejser derned igen. Tak til Lis og Jens for en spændende 
aften. 
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Naturfoto på nettet 
Af Ole Banke 

Lige fra starten har NFD haft god kontakt til den skånske klub Photo Natura, så 
det er på tide at se lidt på deres hjemmeside www.photonatura.com - et 
spændende site med masser af fine billeder og gode ideer. photo Natura er man 
kun medlem af, så længe man er aktiv. Ud af ca 30 medlemmer har de 22 således 
en præsentation med hver sin individuelle side med tekst og billeder lidt i stil med 
NFDs. Man præsenterer resultater fra klubbens årskonkurrence og man kan booke 
et foredrag direkte fra hjemmesiden. Pt er der 17 foredrag i udbud, hvoraf en 
enkelt fototraf står for de 16. Man kan klikke ind på medlemmernes bogudgivelser 
og der er små reportager, hvor medlemmer præsenterer en oplevet historie med 
billeder - i nærmiljøet, rundt i skovbunden eller fjerne destinationer. Photo 
Naturas hjemmeside har mange andre tilbud og er let at navigere rundt i. Det 
eneste negative jeg kan finde på at nævne er, at den sidst er blevet opdateret i 
marts i år. Billeder fra årskonkurrence er således fra 2000 og månedens billede -
som man i øvrigt kan sende kommentarer til - har nu været på siden januar. 
Forhåbenmtlig bliver kubbens webmaster snart aktiv igen. Det fortjener den! 

Og så til noget helt andet. En forventning om poetiske billeder fra den finske 
taigaskov med fornemmelse af musik af Sibelius i baggrunden fik mig til at klikke 
ind på 
www.co.jvuJVluonnonvalokuvaajat - så rolig, rolig! den findes som link på NFDs 
hjemmeside! Det var en stor skuffelse. Forventningerne blev absolut ikke indfriet, 
der er ganske få billeder - med finsk tekst! På hovedmenuen kan man ganske vist 
klikke ind på en engelsk version, for så at få en sides tekst om foreningen og ikke 
andet. Den finske naturfotografforening har omkring 800 medlemmer, men de 
kommunikerer åbenbart på andre måder end gennem hjemmesiden. 

Så jeg hastede tilbage over østersøen til den svenske www.naturfotograferna.se 
hjemmeside for den landsdækkende forening Naturfotograferna/N. Abningsbille
det tyder ikke umiddelbart på en udpræget svensk eller nordisk hjemmeside, idet 
mere eksotiske billeder fra troperne dukker op. Naturfotograferne er, som Photo 
Natura, ikke noget man bare melder sig ind i - man bliver optaget. Foreningen har 
idag 78 medlemmer, som derfor må antages at være cremen af Sveriges mange 
naturfotografer. Gennem hjemmesiden kan man komme i kontakt med de fleste, 
nemlig de som har epostadresse. Ellers er der stort set kun 11 præsentationer med 
billeder, men man kan klikke sig videre til 13 private hjemmesider, som ikke alle 
er opdaterede. Alt i alt er Naturfotografernas hjemmeside ikke så spændende som 
ventet, men der er da mange gode billeder. 
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Jomfrufødsel i vindueskarmen 
Tekst og foto Wedigo Ferchland 

Små ubudte gæster på velpassede 
stueplanter irriterer mange husmødre. 
Flotte hawaiiblomstre kan ligefrem 
blive oversvømmet af grønne bladlus, 
og det er svært, at blive dem helt kvit 
igen. Stilfærdigt sidder de på deres 
blad, suger plantens saft og bliver 
flere og flere. - Hvordan kan det gå så 
hurtigt? Hvor ligger deres æg? 
Nej, bladlus sætter som regel levende 
unge i verden, og det uden en forud
gående parring! En ægte jomfrufødsel 
i den hjemlige urtepotte! Kun til 
efterår udklækkes der en generation 
af hanner og hunner, og bladlusene 
parrer sig så for at lægge særlig 
modstandsdygtige vinteræg. Fra disse 
opstår til forår nye 'partenogenetiske' 
generationer ("dem med jomfruføds
ler!"). En bladlus kan i sit korte virke 
give liv til op imod 100 individer. 
Derfor den begrænsede glæde for 
blomstervennen, som ikke vil starte 
en kemisk krigsførelse imod den. -
Men de grønne snyltere kan alligevel 
få en alvorlig forskrækkelse, når man 
udsætter et grådigt rovdyr på deres 
værtsplante. 
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Børnesangenes ven, den skikkelige 
mariehøne, vil sprede vild panik i 
enhver veletableret bladluskoloni. I 
kort tid får den lille fyr ryddet op i 
flokken, så at man forbavses. Omgå
ende styrter den sig over de 'lækreste' 
af bladlusene og fortærer dem, mens 
de magtesløs fægter rundt med bene
ne. 
På et nærbillede mener man næsten 
at kunne se deres stumme skrig. Et 
rovdyr i postbuduniform og jomfru
fødsler på stribe - et blik i urtepotten 
kan give mange overraskelser! 

D/GO 

Digital eller analog? 
Af Jesper Plambech 

For igen at deltage i debatten, vil jeg 
knytte en kommentar til Gerth Han
sens indlæg i majnummeret. 

Jeg synes det er synd, at man kate
gorisk, uden tror jeg at have den store 
viden om det digitale medie, forkaster 
det. 
At påstå at man ikke er en seriøs na
turfotograf, hvis man bruger digital 
fotografering, er noget lodret vrøvl. 
Dette udsagn er det sammen som at 
påstå, at man ikke er seriøs vejfarende 
med mindre det foregår i en heste
vogn. 
Der er med det analoge medie lavet 
manipulation i årevis siden glasplader
nes tid, for at tjene politiske eller 
andre formål, eller bare som en regu
lær "manipulation" i mørkekammeret. 
Ligeledes skal man heller ikke overse 
det faktum, at brugen af diverse filtre 

til forstærkning af farver/kontraster 
eller retouchering, vel også er en form 
for manipulering. 
Problemerne med "manipulationerne", 
hvad enten det er analogt i mørke
kammer, eller digitalt i PhotoShop, er 
ærlighed. 
Så snart tærsklen "ærlighed" overskri
des, og man bevidst forsøger at mani
pulere folk til at tro på en virkelighed 
der ikke findes, synes jeg at udtrykket 
"disse skrækkelige og friserede natur
billeder" kommer til sin ret. 

Der er en vis charme omkring det 
digitale fotografi. Jeg har nu i to må
neder haft mulighed for, at fotografere 
med både analogt- og digitalt udstyr, 
efter anskaffelse af Canon D60, og har 
haft rig mulighed for sammenligning. 
Omkring kameraets tekniske funktio
ner kan jeg bemærke . 

• Autofocus er som en god Canon SOE, med tre autofocusfelter. 
Den virker en lille smule hurtigere end SO E, men ikke så hurtig 
som 1 V. Jeg ved ikke med EOS3, for den har jeg ikke mere. 
Bruger man som jeg meget autofocus, er 

• tilstedeværelsen af kun tre felter en klar ulempe. Den er dog 
ikke langsommere, end at man godt kan tage actionbilleder, 
f.eks. flyvende Rider. Alt i alt er jeg dog ganske godt tilfreds, 
og efter en uge på Bornholm og 1 Y2 måneds brug af kameraet 
kan jeg konkludere omkring autofocus, at skal jeg tage 
actionbilleder, er det nemmere med min Canon 1 V. 

• 
• 

Lysmåling fungerer, som på Canon 1 V, fremragende. 

Filmfremdrift 3 bill. pr. sec., eller 8 billeder fortløbende er vel 
OK. Dog skal kameraet have tid til at lagre de 8 billeder før det 
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kan skyde igen. Omkring actionbilleder kan der kun siges, det 
er ikke nogen hurtigløber. 

• Forlængelsesfaktoren på 1,6 på grund af CCDstørrelse, er ikke 
noget der betyder noget for mig rent billedmæssigt, men er en 
stor fordel med hensyn til mine brændvidder, f.eks. 400/bl. 5,6 
bliver til omkring 650/bI.5.6. Det klare minus her, er tabet af 
vidvinkel. 20-35mm bliver til ca. 32-52. 

• Kameraets lcd skærm på bagsiden fungerer ikke godt. Den er 
svær at bruge i direkte dagslys, og det er kun muligt at 
bedømme komposition, og delvist farver på skærmen. Den har 
dog en klar fordel. Over- og underbelysning kan umiddelbart 
bedømmes ved et overskueligt histogram, samt markering af 
over- og /eller underbelyste områder. Områderne blinker. 
Dette er smart. 

• Der er med hensyn til blitz brugt samme teknologi som i Canon 
1 V. Det fungerer. 

• Billederne kan tages ca. 7Mb RAW filer, der konverteres til f.-
eks. tif (3072 x 2048 pixels ved 180 dpi! 18 Mb ....... 5120 x 
3413 ved 300 Dpi/50Mb) 

• Strømforbrug er afhængig af brug af autofocus, samt menu
funktionerne i kameraet. Mit batteri holder til ca. 1 dag. Jeg 
anbefaler dog indkøb af et eller to reservebatterier. 

• Jeg har på min Epson 1290 printet A3 kopier ud uden proble
mer. De står flot. 

• Alt i alt er indtrykket positivt. Det arbejder godt, stabilt, og 
med erkendelsen af de tekniske begrænsninger der er, bliver 
livet meget lettere. 

• Jeg arbejder med tre CF kort 512 - 192 og 128 Mb. Dette giver 
mig mulighed for optagelse af ca. 125 billeder umiddelbart, 
afhængig af billedinformation i den enkelte fil. Som supple
ment har jeg en ImageTank på 20 Gb. Efter en uge på Born
holm var ca. 7Gb brugt, efter 5 dages intensiv fotografering. 

på baggrund af mine erfaringer med det digitale system, mener jeg 
følgende kan konkluderes. 
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mulige situationer. Kun selve parrin
gen er kikset - her har LG i stedet 
lånt et billede af en tysk kollega -
ligesom fødslen ikke er med. Person
ligt foretrækker jeg de stemningsfulde 
morgen- og aftenbilleder fremfor de 
spektakulære kampsituationer og 
billeder af brølende hjorte med kæm
pestore gevirer. De sidste er der lidt 
for mange af. 
Der er tale om en billedbog med ret 
korte men informative tekster. Ifølge 
bagsidenoterne henvender den sig 

både til børn og voksne. J eg vil nu 
sige mest til halvstore børn, der til 
gengæld kan få meget ud af de gode 
tekster - man mærker at forfatteren 
også er en erfaren underviser og fore
dragsholder. De voksne får nok mest 
ud af billederne - alle af høj klasse -
mens de læser op fra bogen. Bogen 
slutter af med at opfordre til at gå ud 
i Dyrehaven og opleve bogen i virke
ligheden. En oplagt ide! 

Kronhjort, Jægersborg dyrehave, Nikon F5 400 2,8 + 1,4 konverter Fuji Provia. 

Lars Gejl: Kronhjorten, Borgen 2002, 72 s., kr 149. 
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Hjortespring 
Af Ole Banke 

Kronhjort, Jægersborg dyrehave, Nikon F5 400 2,8 + 1,4 konverter Fuji Provia. 

I Lars Gejls nye bog har han dristigt medtaget billeder med både skovsø og 
flot kronhjort. Det er således svært at lade være med at tænke en anelse på 
det traditionelle sofastykke 'kronhjort ved skovsø', når man bladrer rundt i 
bogen. Heldigvis falder også skovsømotiverne fint ind i en perlerække af 
billeder af kronhjortenes liv, som det udspiller sig over hele året. 

Kronhjorten er et emne LG har arbej
det med i adskillige år. Nogle af bille
derne kan jeg genkende fra NFDs 
årskonkurrencer, som for eksempel 
det smukke vinderbillede fra 1997 
med to hjorte i let tåge. Det er som 
de øvrige taget ijægersborg Dyrehave 
ved København. Det er altså ikke sky 
og svært tilgængelige hjorte fra Jyl
land, Grib Skov eller Tisvilde Hegn, 
der har været i fokus, men de - und
skyld udtrykket - halvtamme fra Dyre-
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haven. At billederne er optaget i 
Dyrehaven betyder omvendt, at der 
har været mulighed for at komme tæt 
på hjortene og aflure dem mange -
også mere pudsige - situationer. For 
eksempel billedet af kronhjorten med 
et halvt gevir efter at den ene side er 
brækket af - den ser ærlig talt lidt 
'fåret' ud - og det herlige hvor forår
skåde alliker plukker hår ud af hjor
tens vinterpels til foring af reden. 
Hjortene er fotograferet i nær sagt alle 

Man kan dele tingene op i tre kategorier 

1. Det rent analoge fotografi, sort/hvid eller farve dias/papir 
2. Det scannede analoge billede 
3. Det rent digitale billede 

Hver for sig har de deres fordele. 
Det analoge billedes fordels kender alle. Filmens evne til gengivelse af detal
jer/farver/kontraster er velkendt. 
Det scannede analoge billede bærer mange af det analoge billedes kvaliteter i sig, 
men det nye her er en afhængighed af scannerens kvalitet. 
I dag kan man sige, at den analoge scanning er hverdag. Formentlig alt hvad der 
bliver udgivet af billeder på tryk er scannet. Det er derfor en billedbehandlings
metode, der ikke er til at komme udenom. 
Den endelige billedbehandling laves ikke ret meget mere i mørkekammeret, men 
foran computeren i et billedredigeringsprogram. Det er i realiteten et mørkekam
mer med flere muligheder, og en væsentlig nemmere betjening. 
Det digitale billede fra digitalt kamera har også sine fordele. Her tænkes specielt 
på den hurtige billedbehandling i salgssituationen. 
Efter fremstilling af flere papirkopier, både analoge og digitale, må jeg erkende, 
at det kan være svært at se forskel på billederne. 

Min konklusion må være at de hver for sig er fremragende, og medens det 
analoge er noget på retur, vil vi i fremtiden se en stor udvikling indenfor den 
digitale fotografering. 

Det digitale giver anledning til en halvstor til stor investering, men der er til 
gengæld ikke de store udgifter forbundet med selve billedbehandlingen. Dog er 
der ved udprintning af billeder på egen eller forhandlers printer rimelige udgifter. 
Som halvprofeSSionel fotograf har den sparede tid ved billedbehandlingen været 
mærkbar, og ikke til at komme udenom. 
Det analoge bærer hele tiden udgifter med sig hver eneste gang der sættes film 
i kameraet. 
De to medier ligger i det færdige billede så tæt på hinanden at der, afhængig af 
grundigheden i billedbehandlingen, faktisk ikke altid kan ses forskel. 
Er man i tvivl, har jeg ca. 15 billeder liggende, analoge/digitale. Ingen har til dato 
100% kunnet udpege de digitale. 
Der er intet forkert ved de forskellige former for fotografering. Man er ikke mindre 
seriøs fordi man bruger det ene eller det andet. 
Det afgørende er, at man gennem sin fotografering bevarer sin ærlighed, og ikke 
skaber en virkelighed der ikke eksisterer. 
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Solopgang over Nyord, Canon EDS D60, foto: Jesper Plambech. 

Fremstiller man billeder der ikke synligt afviger fra virkeligheden, bør dette ærligt 
oplyses i en eventuel billedtekst. 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 
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at få et korrekt eksponeret billede og 
stadig ligger lukkertiden på omkring 
1/250 sekund med blænde 8. 
Ved aftentide kræves dog lidt mere 
lys. Når solen er ved at gå ned på 
skyerne overeksponerer jeg kun med 
ca. en halv blænde. Lukkertiderne bør 

være min. 1/90. Bruger du Canons IS 
system kan du gå ned til omkring 
1/20 sekund. Jeg bruger næsten kun 
film med kraftige farver. Velvia er min 
foretrukne, men også Fuji Sensia II 
100 og Kodak Elite Chrome Extra 
Color har givet mig gode resultater. 

Jeg håber I synes om mine billeder fra oven, og hvis I kunne tænke jer at se flere 
billeder kan I tage et kig på min hjemmeside som kommer op at køre i løbet af 
efteråret. I er i hvertfald altid velkomne til at send en mail og komme med en 
kommentar. larspp@sol.dk 

Cirrusskyer. Ses ofte på himlen før en varmfront. Skyerne består hovedsageligt af 
iskrystaller og befinder sig højt i atmosfæren. Højde ca. 7-13 km. Kan danne 
fantastiske mønstre når solen rammer dem .. 

God jotojagt 
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Byger og torden 

Sommeren har været præget af krafti
ge regnskyl og til tider lyn og torden. 
Der er kun en sky der er i stand til 
dette og det er en cumulus nimbus 
(tordensky) også forkorte CB. Det 
hele starter med opvarmning af jor
den til en højere temperatur end den 
opgivende luft. Det kan enten være 
ved solopvarmning eller hvis der for 
eksempel kommer en koldfront hen 
over land. Jorden varmer luften op 
og der opstår opadgående varme 
luftstrømme. Første stadie af vores 
CB er almindelige "lammeskyer". J o 

Luftfoto 
Selvom alle billeder selvfølgelig er 
taget fra luften er det lidt noget andet 
fotografering end almindelig luftfoto. 
Alle billeder her i atiklen er taget i 5-8 
km højde. En højde som kun kan nås 
i fly med trykkabine, dvs. at man 
bliver nødt til at fotografere igennem 
vinduer af en vis tykkelse. De fleste 
har prøvet at sidde i et passsagerfly 
og forsøge at tage billeder gennem 
den tykke rude, det er ikke altid med 
et heldigt resultat. 
Der er nogle enkelte ting man skal 
passe på her. For det første brug 
polfilter med omtanke. Jeg har helt 
opgivet at bruge polfilter, da det inter
ferer med glasset og giver tydelige 
interferensstriber på billedet. 
For det andet, pas på din egen eller 
sidemandens genspejling i vinduet. 
Det sidste kan afhjælpes ved at fjerne 
en evt. modlysblæde og sætte linsen 
helt op mod ruden. Så skygger ka
meraet selv for genspejlninger i ru-
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varmere og fugtigere jo større chance 
for en CB. Skyen begynder nu at vok
se i højden og kommer til at ligne et 
tårn. Skyen får sin energi fra latent 
energi der bliver frigivet fra vand
damp. Det er på slutningen af dette 
stadie at det begynder at regne. Vand 
og luft falder ud af bunden på skyen 
og der opstår kraftige byger med kraf
tige vindstød. Derefter mister skyen 
langsomt sin kraft. De største CB'er får 
til sidst form som en ambolt. Toppen 
af sådanne skyer kan på vores bredde
grader være mellem 10-13 km høje. 

den. 
Til sidst: husk at lade være med at 
lade kameraet hvile mod selve fly
kroppen, når du tager billedet. Der vil 
altid være små vibrationer fra mo
torerne, der forplanter sig til hele 
flykroppen, specielt i propelfly. 
Selv fotograferer jeg med et Canon 
Eos 3 med en 28-135 mm IS linse. 
Dette sæt fungerer godt. Kameraet er 
forhåndsvis stort og man kan få et 
godt greb om det. Linsen er udstyret 
med Canon Imagestabilizer system 
hvilket fungerer fint når lukketiderne 
beynder at drille. Brændviden på 
linsen har også vist sig god. Man kan 
ikke bruge for meget tele, da kvalite
ten synes at dale mærkbart mere ved 
lange brændvidder. 30-50mm brænd
vidde synes at være perfekt. 
Som regel er det ikke noget problem 
med lukkertider, da der er masser at 
lys. Man skal ofte overeksponere et 
billede med mellem 1-3 blænder for 

Naturfotografi kontra PhotoShop 
af Wedigo Ferchland 

For mange naturfotografer ligner det et løftebrud over for en gammel 
flamme, når der skal lægges et kært fotobarn ud til en behandling i 
PhotoShop. Hvorfor er der egentligt denne berøringsangst? 

Pr. definition er en naturfotograf et 
ensomt menneske. Ikke i en kedelig 
betydning, nej, han kan sidde som et 
andet slangemenneske alene i lange 
tider på en mindre og ubekvem plet 
i landskabet for at vente på solskin, 
en flyvende sommerfugl eller - you 
name it. Hvis indsatsen lykkedes, var 
der altid den uskreven lov at fotogra
fen fulgte billedets videre i forløbet, 
dvs. han skulle helst selv fremkalde 
filmen i sin egen specialsuppe. Man 
spærrede familiens badeværelse i 
timevis for at bearbejde og forstørre 
sine mesterværker, og sådan skulle 
det bare være. 
Men venner, tiderne har forandret sig! 
Familien vil ikke længere tolerere 
denne WC-boykot! Allerede da alle 
fotografer skiftede over til farvefilm, 
gik der skår i glæden. Og anvendel
sen af omvendefilm lod alle tidligere 
procedurer med det så yndede 
mørkekammerarbejde smuldre. Nu 
havde man kun valget imellem at 
ramme sit dia eller smide det væk. En 
redningsaktion for et uheldigt billede 
var næsten umulig, selvom fejlen 
måske kun var en kradser fra en uhel
dig fremkaldelse. 
Endnu har jeg selv ikke sagt farvel til 
det ærværdige, analoge fotografi. Men 
dagen nærmer sig, hvor det vil være 
absolut forsvarligt at rejse ud med en 
håndfuld Compact Flash kort i stedet 

for film. Derfor gælder det om at få 
hovedet med! 
Et digitalt billede skal gå vejen over 
en skærm, og derfor må det vel opti
meres til sit nye medie!? En nænsom 
behandling i PhotoShoppen skal bare 
sidestilles med den tidligere indsats i 
mørkekammeret, ikke mere. Men vi 
snakker altid straks om manipulation, 
forfremmelse og forfalskning, mens vi 
ruller med øjnene. Slap dog af og 
fortæl mig, hvad I har imod nogle 
rutiner som har været kendte i mere 
end hundrede år i fotografiets tegn. 
Jeg tænker her på rutiner som be
skæring af formatet / udretning af en 
horisontlinie / kontrastkontrollen / 
fjernelse af urenheder (fra scannin
gen) osv. - Og må et billeder stadig 
kun præsenteres som man allerede 
kunne det i 1890? 
Som eksempel har jeg valgt et færøsk 
motiv fra 1981. Jeg havde glemt det 
helt, indtil det pludselig på en eller 
anden måde dukkede op igen. Nu 
ville jeg tilpasse det i en lille serie om 
'vand'. Jeg havde selv pålagt mig visse 
krav for serien om fælles størrelse og 
outfit. Og da de bedste fotoprints 
laves af en færdigredigeret tif-fil, var 
arbejdsgangen fastlagt. 
Jeg vil ikke nærmere gå ind på enkel
te arbejdstrin, men efter min bedste 
overbevisning har jeg behandlet dette 
naturmotiv med respekt for emnet og 
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uden at tilføje fremmede elementer. 
Selvfølgelig kunne jeg også komme 
med andre eksempler, men deri ser 
jeg ikke min opgave. 

Jeg ville bare sige at vi alle, naturfoto
graf eller ej, er kommet i et nyt århun
drede, hvor nye materialer kræver nye 
arbejdsgange. 

Husk foreningens fotoweekend 
15-17. november 
Danehofhytten 

Langeskov på Fyn 

Fujifilm FinePix S2 Pro 

3. gen. Super CCD 

6.17 million pixels 

36 MB TIFF Filer 

Dual interface 
FireWire & USB 

Nikon F bajonet 

100 - 1600 ISO 

SM + CF kort 

Yderligere info 

~ FUJIFILM 
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Sommeren set fra oven 
Tekst og foto Lars Petersen 

Den danske sommer har i år opført 
sig lidt mærkeligt. En del sol, men 
også en forfærdelig masse regn. Når 
man spørger folk om de synes at det 
har været en god sommer er svarene 
meget forskellige. Nogle klager over 
at de er blevet forbrændte og andre 
synes at det har været fantastisk at gå 
til arbejde i waders! Jeg er så heldig at 
jeg, i kraft at mit arbejde, har set som
merren fra en lidt anden vinkel og det 
har selvfølgelig været med kameraet 
foran øjet.. .. noget af tiden. 
Jeg er 27 år og bor på Østerbro. 
Oprindelig er jeg uddannet ubefaren 
skibsassitent, men har siden taget en 
uddannelse som pilot og arbejder nu 

i et større dansk luftfartsselskab. Jeg 
har været interesseret i fotografering 
i 6-7 år, men det er først her de sidste 
to år det virkeligt er blevet en hobby. 
Under min uddannelse til pilot i Nor
ge tog jeg den del billeder fra luften 
og når jeg i dag sidder bag rattet på 
passagerflyene er kameraet selvfølge
ligt altid med i tasken. Det bliver til 
en del billeder og jeg vil gerne vise 
nogle enkelte fra denne sommer. 
Hvad der præcist er anderledes med 
denne sommer end så mange andre 
skal jeg ikke kunne udtale mig om, 
men jeg vil nu alligevel forsøge at 
forklare lidt om skyer ud fra bedste 
evne. 

Tidligt på dagen..Jorden er ved at blive varmet op og cumulusaktiviteten stiger. 
Senere på dagen opstod der store CBere og der var kraftigt uvejr. Biledet er taget 
over Nordjylland i juli 2002. 
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