
SIGMA 

OUR 

WORLD 

Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo's Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbej
det som redaktør. Har repræsenteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem 13 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptage!ser af bLa planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm fI3,S EX IF HSM, Lukkenid: 1/125 sek.blænde 4. 

OSAMU MlYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV 

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

'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 AIS - www.fovitech.dk 
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Aktivitetskalender 2003 

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 

Onsdag den 5. februar: 
Besøg hos CIAV, Gas værks vej 16, 1656 København V. CIA V er det nye navn efter 
fusionen mellem de 2 kendte fotogrossister FOTO/C og Photo-A V. 

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. H vor gode er de i forhold til film? Også muligheder-

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

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

Onsdag den 19. marts Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 2. april: Årskonkurrencen 2002 

Vi starter med at se alle indsendte billeder, hvorefter der uddeles præmier til nr. 1,2 og 
3 i hver kategori. Derefter skal vi have valgt årets naturfotograf og årets naturfoto. 

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 
Micro Nikkor, manuel 105mm12,8. Inel. filter og modlysblænde sælges: 4000,-

Henvendelse Lars Gejl. 39201507. Mob: 40460770. 

Sælges 
Canon EF 2 x telekonverter type II , sælges. Som ny, næsten ubrugt. 
Pris 2900,- Klaus Bjerre 36 75 93 91 e-mail: klaus.bjerre@inet.uni2.dk 

DER ER FLERE ANNONCER PÅ WWW.NFD.DK 



The bird 
and Nature Festival 

PHO OGR -P IC COM ETITION 

liT OU S SON OF THE BIRDII A D 'THE T E Eli 

festival de 
~ Iseau 

et de la nature 

Association du Festival de /'Oiseau et de la Nature - Baie de Somme 
Siege soåal : 30, rue Lesueur - 80142 ABBEVIlLE (EDE>< - France 

GLe 
.... 9.~y 

Tel. : B 3 22 24 02 02 - Fax 33 3 22 31 40 47 - Internet: feslival-oiseau.asso.fr - e-mail: contact®festival-oiseau.asso.fr 

Så er det atter blevet tid til den årlige fuglefotokonkurrence i AbbeviIIe i Frankrig. 
Arets temaer er: 
"Fuglenes 4 sæsoner' billederne skal vise fuglen i årstidernes forskellige vejrlig. 

"Træer' billederne skal vise et enkelt træ enkeltstående eller sammen med 
andre. 

Indsendelsesfristen er den 21. februar og billederne skal sendes til: 
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Concours Photo du Festival de L'Oiseau 
Pays du Ponthiu-Marguenterre - BP 7 
80135 SAINT-RIUQUIER IFRANCE 

Du kan læse mere om konkurrencen på www.festival-oiseau.asso.fr 

------------- -- --

Hvorfor naturfotografering 
af Klaus Bjerre - Redaktør. 
De fleste naturfotografer har sikkert 
alle haft perioder, hvor de ikke har 
fået taget ret mange billeder, ja måske 
slet ingen. 
Disse "døde" perioder kan der være 
flere årsager til, det kan være mang
lende tid, for meget arbejde m.m., 
men det kan også være fordi motiva
tionen simpelthen er væk for et stykke 
tid. Den ægte naturfotograf får motiva
tionen igen på et senere tidspunkt. 
I disse perioder får man rig mulighed 
for at tænke lidt over, hvorfor man 
egentlig fotograferer. Det er en positiv 
ting og resultatet er tit, at motivatio
nen vender tilbage med fornyet styr
ke. 
Men hvorfor fotograferer vi natur, og 
hvad vil vi med vores billeder? Det 
første spørgsmål er for mig det lette
ste. Jeg har lige siden mine drengeår 
opholdt mig meget i naturen og iagt
taget dyr, planter, insekter og især 
fugle. Det gør jeg stadigvæk, men 
kameraet har givet mig en ekstra di
mension og nogle nye udfordringer. 
Jeg forsøger på bedste vis at virkelig
gøre de imaginære billeder jeg gen
nem mange års iagttagelser har lagret 
i baghovedet. Billederne skal vise 
naturen som jeg oplever og har ople
vet den tilsat et stænk æstetik. Det er 
for mig den udfordring der gør natur
fotografering spændende - uden ud
fordringer ingen gode billeder. 
Når talen går på det andet spørgsmål, 
om hvad jeg vil bruge mine billeder 
til, ja så er svaret knap så præcist. Jeg 
har længe haft en indre kamp mellem 

to fraktioner, på den ene side fotogra
fen, der tænker i farver, former og lys 
og på den anden side den mere tradi
tionelle naturiagttager for hvem det er 
iagttagelsen/billedet af den specifikke 
art der tæller. 
Min "naturiagttager" fotograferer for at 
fastfryse mine store naturoplevelser 
med det formål at tilfredsstille mig 
selv og andre med samme syn på 
naturfotografering. "Fotografen" prø
ver at indfange lys, stemninger og 
former for at skabe det fotografisk 
korrekte billede. Denne "kamp" er jeg 
overbevist at de, der har været ornito
loger før de begyndte at fotografere, 
kender til. 
Som garvet ornitolog forsøger jeg så 
vidt muligt at få mine bedste billeder 
brugt til videnskabelige tidsskrifter og 
bøger, da det giver en stor tilfredsstil
lelse at se sine billeder på tryk side 
om side med billeder taget af fuglefo
tografer fra andre dele af verden. 
Som en sidebemærkning skal jeg lige 
nævne, at der absolut ikke er nogen 
økonomisk gevinst i at sælge disse 
"artsbilleder" . Det er kun glæden og 
stoltheden, der tæller. 
Ovenstående skal naturligvis kun 
betragtes som mit svar på "naturfoto-
grafering - hvorfor nu det?', andre 
fotografer kan sikkert fortælle helt 
andre historier om deres fotografering 
- lad os høre din historie. 
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------------------------------------------------------------------------------~------- --

fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal 
Medlemstallet pr. 1/2-2003 er på 126. Vi har desværre måttet sige farvel til 2 
medlemmer, men der er dog også kommet 2 nye medlemmer - velkommen til: 
Susanne Mardahl og Trine Helene Høyer Henrichsen. 

Mødelokale søges 
Lægeforeningens kursuslokaler Esplanaden 8 C, l. har gennem snart 7 år været 
mødestedet for foreningens mødeaktivitet. Fra den l. juni 2003 tilhører disse 
lokaler ikke længere Lægeforeningen og vi kan derfor ikke forvente at leje dem 
længere. 
Der er fra flere sider blevet ytret ønske om et fast lokale f.eks hver 14 dag i 
vinterhalvåret, hvor medlemmerne kunne mødes til en god fotosnak og en kop 
kaffe. Med rådighed over lokalet 2 gange om måneden kan der blive plads til både 
"hyggemøder" og planlagte møder/foredrag. 
Har du en ide til et lokale gerne i nærheden af en S-togsstation og med rimelige 
parkeringsmuligheder, bedes du kontakte vores formand Ole Banke. 
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HUSK AT SENDE BILLEDER TIL 
o o 

MANEDENS BILLEDE PA VORES HJEMMESIDE 

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@maiLtele.dk. 
Tlf: 39 66 87 75 

Fuji-standen - Photokina,Koln 20. september 2002 

Jan Herrstedt og Ib Andersen sagde ja tak til at møde Bent Nygaard Larsen fra 
Fuji-Danmark på Fujis stand på messen i Kain. 
Efter at være blevet udstyret med de obligatoriske "gæstekort" i informationen gik 
turen til Fujis flotte stand. 
At Fujis nye digitalkamera FinePix S2 Pro var standens største og mest iøjnefalden
de trækplaster, kunne der ikke være tvivl om. Allerede på stor afstand fangede 
store digitale forstørrelser messegæsternes opmærksomhed. Bent Nygaard viste 
de mange nyheder fra Fuji med hovedvægten lagt på S2, der godt kan blive en 
kraftig medbejler til titlen "det mest populære semiprofessionelle digitale SLR
kamera netop nu". 
En anden spændende nyhed var Fujis nye printerpapir, som Ib efterfølgende har 
prøvet og sagt god for. 
Tak til Bent Nygaard Larsen for fin betjening og information. 

Flotte S2 posters fra Fujis stand, Photokina 2002 
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Formålet er nu ikke bare at være klar 
til at bearbejde digitalfotos on location 
og evt. sende dem via mobiltelefonen. 
Meningen er her og nu, at den bær
bare sammen med en tv-skærm eller 
i tilfælde af større forsamlinger en 
storskærmsprojektor skal erstatte lys
billedfremviseren med tilbehør. 
Mange forsamlingssteder er allerede 
udstyret med storskærmsprojektor 
med gængs tilslutningsmulighed og 
de fleste mindre forsamlingsrum har 
et tv-apparat med scartstik. 
Ellers har jeg blot den kommentar til 
Jesper Plambechs artikel, at det er 
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godt at få en fornuftig og objektiv 
brugers syn på udviklingen og at få 
stof til eftertanke omkring de forhold, 
som han sammenligner med filmba
serede kameraer i artiklen. 
Men det skal jo så også huskes, at 
EOS 60D er et kamerahus, der svarer 
nogenlunde til det filmbaserede EOS 
30, mens EOS IVer den absolutte 
topmodel inden for Canons filmba
serede kameraer og i sammenligning 
med alle denne verdens filmbaserede 
kameraer på en suveræn førsteplads -
en førsteplads delt med Nikon FS, vil 
nogle sige. 

NFDs 
årskalender 2003 

Vi har fået fremstillet 30 
kalendere i A3-format. 

Motiverne er " månedens 
billede" fra hjemmesiden. 

Pris kr. 160,-plus porto 

Du kan bestille kalenderen 
hos Klaus Bjerre 

klaus.bjerre@inet.uni2.dk 
36759391 

Thorbjørn Ponsaing har desig
nes forsiden og Ib Andersen har 

stået for scanningerne. 

Sæsonens 2. medlemsaften den 7. november 2002 
21 forventningsfulde medlemmer var mødt op til Michael Rønsdorfs foredrag om 
det "digitale mørkekammer" og de gik ikke skuffede derfra. 
Undertegnede der er en novice på dette område gik ej heller skuffet derfra, selvom 
jeg ikke forstod det halve af, hvad der blev fortalt. Men jeg må indrømme, at flere 
dage efter rumlede det i ens hoved med pixel, dpi, jpg-filer og mange, mange flere 
udtryk, som jeg ikke har stiftet bekendtskab med før. 
Jeg må da også sige, at det har givet en blod på tanden. Vi (det vil sige min kone 
Lis) har anskaffet os en Epson Perfection 2400 fotoscanner (vi tager kun 24x36 dias 
og papir) samt fået lagt Photoshop ind i vores Pc. Så nu håber og tror vi, at der 
åbner sig en helt ny verden for os. 
Udover at vise, hvad Photoshop kunne som billedebehandlingsprogram havde 
Michael også medbragt nogle af sine billeder, i henholdsvis farve og sort/hvid 
printet ud på en fotoprinter, så vi kunne se hvad man kan få ud af det "digitale 
mørkekammer" . 
På foreningens vegne vil jeg sige tak Michael for et spændende og indholdsrigt 
foredrag og en tak til Malene Riber fra Epson Danmark, der havde udlånt en 
Epson Stylus 2100 fotoprinter til formålet. 

Jens Rasmussen/næstformand 

Yder eller nyder? 
Det er onsdag aften den 11. december, og jeg er på vej hjem fra endnu en 
medlemsaften i NFD. Jeg sidder i bilen og skumler lidt for mig selv over den, i 
mine øjne, mere end halvkiksede aften. Var det overhovedet værd at ofre en aften 
på så tynd en kop te? Mindede aftenen ikke alt for meget om en tilsvarende aften 
i december 2001. Jo desværre. Tyndt fremmøde, de indsamlede 5 dias pr. 
fremmødt fylder ikke meget i den store karrusel. Der ligger vel sølle 30-35 dias, 
som efter planen skal give aftenen mening. Omkring halvdelen af de fremmødte 
har som sædvane valgt at lade sig underholde, at være nydere. At fiske 5 dias frem 
fra arkivet har åbenbart været en uoverstigelig hindring. Same procedure as last 
time, same procedure as every time? 
Efter et meget vellykket årsmøde, hvor de fleste ydede en indsats - i det mindste 
havde vi nok indslag til at køre et meningsfyldt og inspirerende møde uden hjælp 
udefra - er vi nu endnu engang tilbage til "hverdagen". Vi er, efter min mening, 
inde i en ond cirkel, som meget vel, hvad jeg naturligvis ikke håber, kan føre til 
foreningens alt for hurtige død. 
Prøv nu i 2003 at styrke foreningen ved for en gangs skyld at være yder. Så kan 
du også opnå den herlige fornemmelse af at være såvel yder som nyder og 
bidrage til, at NFD får en chance for at opretholde livet i såvel 2003 som i årene 
fremover. 

PoulReib 
Menigt medlem. 
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Referat af års 
2002 

af Albert Steen-Hansen 

Med nogen forsinkelse på grund af 
efterårets indtil dato tætteste tåge, der 
forårsagede færdselsulykker i stribe
vis og dermed kødannelse i flere 
timer, kom nordjyderne ved 20-tiden 
sultne og trætte frem til spejderhytten 
Danehof få km uden for Langeskov. 
En forstående og tålmodig formand 
kunne da efterfølgende med en times 
afvigelse fra det fastsatte program 
byde godt to dusin fotografer velkom
men til NFDs syvende årsmøde. Med 
sædvanlig lune og glimt i øjet gjorde 
han rede for stedets reglementer, og 
udstak opgaver til de i forvejen udpe
gede arbejdsgrupper. Han undlod i 
øvrigt heller ikke at påpege strafram
men, nemlig et påtvunget årsabonne
ment på Camera Natura, i tilfælde af 
at nogen forsøgte at snige udenom. 
At Ole er på forkant, som man siger, 
i sit hverv som formand, trådte tyde
ligt frem, da han kunne fortælle den 
måbende forsamling, at han i år havde 
medbragt en lille gave til alle. Det 
første latterbrøl - dem var der i øvrigt 
mange af i løbet af weekenden - run
gede gennem salen, da han af en lille 
æske trak et par ørepropper frem, og 
demonstrerede deres rette brug. Er-
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faringer fra en fælles sovesal sidste år 
havde sat dybe spor. 
Ved evalueringen af Årsmødet i 2001 
var man blevet enige om, at program
met for 2002-mødet skulle afvikles 
ved egne kræfter, idet man var af den 
overbevisning, at der var potentiale 
nok i medlemsskaren. Derfor var der 
da også programsat i alt ni indlæg af 
NFD-fotografer fordelt på fredag og 
lørdag. 
Fredag aften forløb i godt selskab 
med fremragende billeder: Færøerne 
i nord ved Ole Banke, det norske 
højfjeld i Jotunheimen ved Niels Fa
bæk , 0lands orkideer og fugle ved 
Poul Reib ,Anholtsstemninger ved 
Jesper Tønning, der med sine billeder 
viste, at der også under de rette lys
forhold findes vidunderlige motiver i 
den danske natur. Erik Thomsen 
viste sine evner i makrofotografiet og 
førte os gennem edderkoppernes og 
blomsterbukkenes forunderlige ver
den. I den sene aftentime tog Henrik 
Hougaard Larsens os med til løvfrøer
nes vandhul, og de trætte billedøjne 
spærredes op, da hans unikke billeder 
af Musvåger kom på lærredet. 
Lørdag formiddag var afsat til ture i 

DIGITALT 
af Carsten Pedersen 

Jeg har med begejstring læst Jesper 
Plambechs artikel om digitalfoto i 
seneste medlemsblad. 
Begejstring fordi jeg er en af disse 
modstræbende personer, der virkelig 
elsker sine dias og kæler for dem, 
både ved indkøb af film, ved opbe
varing af filmene, ved eksponering, 
fremkaldelse, udvælgelse, brug og 
arkivering. Jeg elsker dem bare. 
Dette til trods for, at jeg faktisk var en 
af de første i Danmark, der fotogra
ferede professionelt med et digitalka
mera. Eller måske netop derfor - for 
kvaliteten i et prof. digitalkamera 
anno 1995 var ikke noget at vise frem 
for naturfotografer og deres kunder. 
Men dengang var vi voldsomt begej
strede for resultaterne til daglig brug 
i avisen. 
Meget er sket siden, og jeg ved godt 
inden i mig selv, at dette store alvorli
ge dilemma mellem digitalfotografi og 
dias givetvis er en følge af en indre 
higen mod at fastholde det bestående 
og især den bestående kvalitet - og 
vel også det lidt fortidige. Selvom jeg 
ikke i alle henseender er nostalgiker. 
Med den seneste udvikling fra Canon 
- EOS 1Ds med opløsning på 12 - 13 
Megabite (kan leveres i Tyskland i 
denne måned, forlyder det) er der 
selv for naturfotografer ikke mange 
stumper tråd tilbage til nu/fortiden at 
holde fast i (men måske nok gode 
økonomiske grunde til fortsat at elske 
sine dias). For de fotografer, der for
trinsvis fotograferer mere stillestående 
motiver, er kameraet genialt. Men det 

-1- ____ _ 

er ikke det hurtigste. Det tager tid at 
lagre så store filer. 

Til gengæld er der ingen forlængelse 
på brændvidden, for billed-chip'en 
fylder så godt som helt et 35 mm 
format ud. Altså er et 20 mm et 20 
mm, mens man til gengæld må op 
med den temmelig store tegnebog for 
at få en 600 mm. 
For fotografer med hang til hurtige 
serieoptagelser er den kun ca. lår 
gamle model EOS ID et godt alterna
tiv - både fordi denne model leverer 
pæne fil-størrelser (frit husket med et 
vist forbehold omkring 6 MB) og fordi 
brændvidde-forlængelsen som Jesper 
Plambech fortæller betyder, at man 
lige pludselig er ejer af en gevaldig 
lang tele til en noget kortere brænd
viddes pris. 
Jeg skal ikke selv ud for at investere i 
digitalt spejlreflekskamera nu. Jeg 
elsker stadigvæk mine dias, men jeg 
har indledt en større scannings-runde. 
Hensigten er faktisk at scanne alle 
mine bevaringsværdige dias og lægge 
dem på CD-rom. Derefter opbevares 
originalbillederne naturligvis betryg
gende, men formentlig også upåagte
de i al fremtid - med mindre en eller 
anden får den geniale ide at ville 
købe brugen af et af mine billeder -
men kun vil have det som originaldia. 
Samtidig har jeg investeret i en bærbar 
PC med en rimelig stor harddisk og 
som fremtidssikring også med de mest 
anvendte indgange til brug for digital
fotografering, scanning, bredbåndso
verførsel osv. 
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er et blandt mange programmer, som 
kan læse og konvertere Canons RA W
format. Canons egen software er for 
tung og langsom at arbejde med. 
Billeder, som ikke er værd at gemme 
på, bliver slettet. 
Når jeg har udvalgt de billeder, som 
skal gemmes, så udlæser jeg fra Bree
zeBrowser alle billedernes data til en 
tekstfil, som kan indlæses i min data
base. Ved hjælp af lidt programmering 
kan jeg i databasen få gemt f.eks. 
hvilket objektiv jeg har brugt. Et eks
empel: Data angiver "Lens" til 500 mm 
og "Focal length" til 700 mm. Så kan 
jeg i databasen skrive i data, at objek
tivet er Canon SOO/f4 (jeg har kun den 
ene 500 mm), og at jeg yderligere har 
brugt min 1.4 x teleconverter. Smart! 
Jeg kan i data se, om jeg har brugt 
min flash som hovedlys eller blot som 
udfyldningsflash o.S.V. o.S.V.! 
Jeg opretter også en jpg-fil fra hver 
RA W-fil. Jpg-filen fylder ikke så me
get, så den kan bruges som hurtig 
reference, når jeg slår op i min data
base. 
Nu gennemgår jeg i databasen hvert 
billede og indtaster de få oplysninger, 
som jeg ikke kan trække ud af ka
meraet: En titel til billedet, lokalitet 
samt evt. hvilken dyreart billedet vi
ser. Hvert billede placeres desuden i 
en kategori: AVE for fugle, FLO for 
planter o.s.v. Derefter lader jeg data
basen give hvert billede et unikt num
mer bestående af kategorien samt et 
femcifret løbenummer, f.eks. 
A VE10150, A VE10151 o.S.V. Databasen 
omdøber også både jpg-filerne og 
RA W-filerne, så de svarer til billed
nummeret i databasen. Programmet 
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flytter derefter billedfilerne til en ræk
ke foruddefinerede mapper på harddi
sken. 
Alt dette kører stort set automatisk 
ved hjælp af programmering i databa
sen, så i forhold til tidligere, så tager 
det ingen tid at ordne en god stak 
billeder. RA W-filerne svarer til mine 
dias. De kan efterfølgende pakkes ud 
og billederne efterbehandles i Pho
toShop: Beskæres, farvekorrigeres 
eller hvad man nu vil (hvis man vil 
noget). Men det er en helt anden 
historie, som må gemmes til en anden 
gang. 
Når man har mere tid, så kan der 
arbejdes videre med data. For hvert 
billede indlægger jeg et eller flere 
søgeord, som kan hjælpe til at finde 
billedet. Et billede af et par knopsva
ner, som ligger på isen en vintermor
gen, ender selvfølgelig i stakken med 
fuglebilleder. Men søgeord som "solop
gang" eller "vinter" gør det muligt 
også at finde dette billede i andre 
sammenhænge. 

Digitalt er dejligt! 

Fotografering i novemberskoven - Årsmødet 2002, foto: Peter Wadum .. 

nærområdet. Vejret til trods var der 
flere, som fandt sammen og tog i 
skoven med kamera i den fortrøst
ning' at frokostholdet havde maden 
klar ved tilbagekomsten. Det slog ikke 
fejl. Det gjorde bekendtskabet med 
Rudy Hemmingsen heller ikke. Det er 
en mand, som har ordet i sin magt og 
som ved, hvad han taler om. Som en 
anden kirurg forsynet med skalpel, 
bagpap, syrefrit karton, stållineal, 
sandpapir, klæbefolie m.m. skar og 
snakkede han sig frem til "det færdige 
b illede II , som det kan se ud, når det 
skal op at hænge på en udstilling, 
eller sælges. Der blev noteret, og der 
blev spurgt. Men det rykkede for 
alvor i forsamlingen, da han op af 
fototasken fremdrog verdens første 
digitale full-frame pixel SLR kamera, 

et Contax med 3Smm format. Og alle 
indvendinger mod det digitale for
stummede, da han kunne vise et tek
nisk set fejlfrit farvebillede optaget 
med det nye kamera og udprintet i A3 
format uden forudgående billedbe
handling, Måske årets mandelgave 
blev der sagt om det dyre isenkram. 
I de to efterfølgende timer inden af
tensmaden, som i øvrigt kom udefra, 
var der tid til deltagernes billeder. Ti 
fotografer havde i forvejen meldt sig 
ved projektoren. Og igen måtte man 
sande, at det naturfotografiske emne 
er bredt, og at fotograferne kommer 
langt omkring. Fra Bornholm i øst til 
USA i vest, fra makro til det rent eks
perimenterende og fra det dokumen
tariske til det stemningsfulde. 
Efter aftensmaden tog Ruddy Hem-
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mingsen os med på en rejse i de flotte 
islandske landskaber. Mange superlati
ver bør hentes frem, hvis hans frem
ragende billeder i hel og halvformat 
skal beskrives. At han så tillige har en 
fabelagtig hukommelse, der hjælper 
ham, når det enkelte billede og stedet 
for optagelsen skal omtales, gør ikke 
oplevelsen af hans billeder ringere. 
Aftenen bød også på smukke billeder 
fra de franske alper fotograferet af 
Niels Poul Dreyer. Desuden tog Mi
chael Jensen os med under vandet 
ved den ægyptiske rødehavskyst. En 
verden så farverig og sælsom, som vi 
landkrabber aldrig ser. Inden aftenens 
sidste program - anonym billedkritik 
viste Albert Steen-Hansen et lille di
asshow om natur i nærområdet. 
Billedkritik er en svær disciplin. Både 
ros og ris er velkommen. Det var mit 
indtryk, at der var overvægt af roser. 
Det siger en del om billedkvaliteten 
blandt medlemmerne. Mange overra
skende billeder, og mange forsøg på 
at gætte sig frem til motivet især ved 
makrofotografierne. Efterhånden ken
der en del af medlemmerne hinan
dens måde at fotografere på, så det 
anonyme er ikke altid opfyldt. Sean
cen bærer i øvrigt præg af munterhed 
og drillende venskabelighed. 

Søndag formiddag stod i evaluerin
gens og oprydningens tegn. Bemærk
ninger til programmet: 
En god ting, at medlemmerne har haft 
mulighed for at vise hinanden egne 
billeder. Men det bør ikke udelukke, 
at vi også ser os om efter inspiration 
udefra. Nye folk ser vi gerne, måske 
ikke hvert år. 
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Kunne måske mødes om en eller 
anden begivenhed. 
Godt med et afbræk på et par timer 
med Rudy, så vi ikke ser billeder hele 
tiden. 
Måske kunne vi arbejde noget mere i 
felten og indhente gode råd m.m. fra 
eksperterne. 
Er november en god måned at samles 
i? Vejret er ofte ikke fotovejr. 
Lørdag formiddag for lang, når vejret 
er dårligt. Kunne måske have et nød
program. 
Flere burde have billeder med! 
Bemærkninger til det praktiske: 
Forplejning udmærket til fremragende. 
Skiltning til stedet for dårligt. Burde 
deltagerne ikke forsynes med navne
skilte, så vi hurtigt kunne lærer hinan
dens navne. 
Bør finde steder, hvor vi kan gå lige 
ud i naturen. Der bør ligge foldere om 
de lokale naturområder. 
Formanden udtrykte sin store tilfreds
hed med samarbejdet i de enkelte 
grupper. 
Til næste årsmøde og kommende blev 
der foreslået: Rørvig, Reersø, Tystrup 
Bavelse, Molslaboratoriet på Djursland 
og Rådvad ved Klampenborg. 

Bemærkninger under eventuelt: 
E-mailadresser mangler på medlems
og på deltagerlisten. Glad for arrange
mentet, ros til bestyrelsen. 
Dejligt at se forskelligheden og bred
den i naturfotografiet. 
Der mangler respons på indsendte 
materiale til NFD's hjemmeside. Rart 
hvis der blot blev svaret tilbage, har 
modtaget! 
Hvornår bliver det muligt at deltage 

Digital førstehjælp til rodehoveder 
A f Kim Biledgaard 

Jeg er et rodehoved ... Enhver, som 
har set mit skrivebord, vil give mig 
ret. Jeg kan simpelthen ikke holde 
styr på papir, bilag, skemaer o.S.V. Mit 
arbejde består for en stor del i admini
stration og bogføring, så det lyder 
som et paradoks. Men her kommer 
computeren og mit bogføringspro
gram ind. Alt i mit arbejde kan puttes 
ind i databaser, få et bilagsnummer og 
puttes i mapper i nummerorden. Så 
kan jeg pludselig holde orden, for på 
min computer er der til gengæld ikke 
rod! 
Mit problem er præcis det samme 
med mine dias. Jeg har svært ved at 
holde styr på dem, og derfor har jeg 
naturligvis prøvet at få dem "bogført" 
også. Et system med hængemapper 
blev taget i brug, men jeg udvidede 
hurtigt med en hjemmestrikket data
base. Hvis man ikke har mod på at 
kaste sig ud i database-opbygning, så 
findes der selvfølgelig også færdige 
programmer på markedet, som kan 
holde styr på de digitale billeder. I 
databasen får hvert dias et nummer og 
en titel, og yderligere oplysninger om 
kamera, objektiv, lukkertid m.m. 
bliver indtastet. For at kunne se alle 
data samt billede på computeren er et 
scan af hvert dias også påkrævet. 
Når filmen er fremkaldt, så kommer 
det tidskrævende arbejde med sor
tering og montering og scanning af 
dias. Min scanner kan køre 4 dias 
igennem af gangen, så det tager lang 
tid at scanne resultaterne fra en god 
dag, selvom jeg som reference kun 

laver scan i lav opløsning. Billederne 
skal have nummer. Notesbogen 
gennemgås for de rodede noter om 
objektiv, blænde, lukkertid o. lign., 
hvis jeg overhovedet har husket at 
nedskrive disse ofte vigtige oplysnin
ger. I sommerperioden ligger der 
pludselig dias fra flere måneder, som 
ikke er ordnet. Så begynder det at 
blive træls, som vi siger herovre i 
hovedlandet. Men skal jeg have styr 
på tingene, er der ingen vej udenom. 
I starten af september 2002 købte jeg 
mit første digitale kamera, et Canon 
EOS D60. Fra den ene dag til den 
anden ændrede min fotografering sig 
radikalt. Der er de indlysende fordele: 
Mulighed for straks at vurdere resultat 
og eksponering, men for mig har 
skiftet til digitalt også betydet et 
gennembrud på en hel anden måde. 
Pludselig kan jeg holde styr på mine 
billeder nærmest med venstre hånd! 
Fidusen er, at kameraet udover bille
det gemmer en hel masse data: Dato, 
lukkertid, blænde, brændvidde, brug 
af flash o.S.V. o.S.V. 
Min arbejdsgang er nu som følger: 
Når jeg kommer hjem tømmes ka
meraets indhold (og evt. den trans
portable harddisk, hvis det har været 
en god dag) over på computeren. 
Billederne er gemt i Canons RAW
format, som er et pakket format, hvor 
hvert billede fylder 6-8 MB pr. stk. og 
kan pakkes ud til TIFF-filer på ca. 18 
MB. Jeg arbejder indledende kun med 
RA W-filerne. Billederne gennemgås 
med programmet BreezeBrowser, som 
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flere udstillinger, ca. 50 billedcauseri
er, det billedspil, som vistes på udstil
lingen, en serie børnebøger, en årska
lender og den netop udkomne bog 
"Rovdyr". 
Desuden blev vist et par film - Bosse 
Kristiansson/N viste "Lon - vårt storsta 
kattdjur" og Ingemar Lind "Tranan -
om en trans flyttning soderut" - man 
skal jo vælge, så desværre så jeg in
gen af dem, men begge fotografer 
plejer at leve nogle meget flotte film. 
Naturfotofestivalen var meget andet 
end billedcauserier - der var således 
flere typer af udstillinger af papirbille
der - bl.a. billeder fra Jan Toves sene
ste bog "Bortom redan" , som er en 
personlig tolkning af naturens geo
metri, kaos og orden, med skiftende 

motiver fra nær og fjern. I sportshal
len havde flere fabrikanter, forlæggere 
0.1. opstillet stande hvor der blev givet 
demonstrationer af de seneste nyhe
der m.v. Hasselblad viste sit nye 4Vz x 
6 kamera - meget lækkert og dyrt. På 
messen solgte de til en specialpris af 
SEK 55.000:- med normaloptik.Endelig 
var der under festivalen mulighed for 
at indlevere fotos til en konkurrence 
- men p.g.a. vores lange tilbagetur til 
København samme aften, så vi ikke 
resultatet af dommernes afgørelser. 
I år var vi som nævnt kun to af sted -
jeg haber at se flere danskere til næste 
år, både som aktive på podiet, som 
udstillere i hallen og som tilskuere -
det er altid to dage med megen in
spiration og fantastiske billeder. 

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 

li!) FUJIFILM 
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Rudy Hemmingsenfik alles opmærksomhed, foto: Albert Steen-Hansen. 

med digitale billeder i Års konkurren
cen?, spurgte Michael Jensen. 
Det udløste en heftig diskussion, som 
ikke skal refereres her, men som 
mundede ud i en bemærkning om, at 
bestyrelsen bør tage emnet op til 

overvejelse. Selvom Michael rundede 
af med ordene: Jeg kan godt se, at jeg 
skulle have ventet et par år med mit 
spørgsmål, så er det digitale kommet 
for at blive, og måske ad åre skyde 
det analoge billede i sænk. 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 

'Kan kftbes i løssalg !ios: 
,'P.anlflarks .rFptol1lltseum, Mltseumsglfde ~28..i)Her'ling, samt-llos .iViggo .~z··:, 

. . På Fyn kalZ det købes i Boghandelen, .. 
Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik, 

Brandts Passage 37, 5000 O{lense C. 

Nærmere information: Ole Banke tlf. 35 42 72 95 
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Natur 2002 Festival 
af Poul Henrik Klausen 

I 1982 arrangerede Vårgårda Foto
klubb den første naturfotofestival i 
Norden. Det var noget af en satsning 
- ikke mindst økonomisk for en klub 
af amatører i en forholdsvis lille by 
som Vårgårda. Formålet var at etable
re en kontakt- og mødeplads for na
turfotointeresserede. Initiativet er i 
årenes løb blevet belønnet ved at flere 
og flere fra hele Norden samt fra re
sten af verden møder op. Vårgårda 
Fotoklubb kunne således i dagene 1. 
og 2. november indbyde til 20 års 
jubilæum, hvortil de som sædvanlig 
havde tilrettelagt et omfattende pro
gram. 
Som sædvanlig var flertallet af forelæ
sere fra værtslandet og fra Norge, men 
også Finland, Canada og Australien 
var repræsenteret. Vi - d.v.s. Ole 
Banke og undertegnede - manglede 
danske fremvisninger. I en forening 
som vores, må der være nogen, der 
har en historie og ikke mindst interes
sante billeder at vise ved en sådan 
lejlighed. På vores årsmøder vises 
billeder, der sagtens kan måle sig med 
dem, der blev vist på festivalen, så 
kom frem på banen, så også Danmark 
kan blive repræsenteret på de kom
mende års festivaler. 
De oversøiske foredragsholdere var 
begge sat på programmet både fredag 
og lørdag. Criss Bell fra Australien 
havde fredag en visning med tiden 
"Primal Places - Tasmaniens vilde 
landskab" og lørdag en med tiden 
"Reassuring Nature - urørt natur i 
Australien og Nepal" Sidstnævnte 

10 

indholdt dog også billeder andre ste
der fra bl.a. Sverige. Der var mange 
flotte billeder, men efter min vurde
ring, var der ingen rigtigt ekseptionel
le. Anderledes var det billedecauseri, 
som Theo Allofs/Canada holdt over 
begge dage - ''Wild Horizons - fa
voritdestinationer rundt om i verden". 
Theo Allofs er en meget fængslende 
fortæller og han viste nogle fantastisk 
flotte billeder - ikke mindst af pingvi
ner fra Antarktis. Mange historier/facts 
om billedernes tilblivelse. 
Magnus Reneflott/Norska N stod for 
det nye på årets festival - han viste et 
billedcauserVbilledspil "Naturen ger, 
naturen tar", som både var stilbilleder 
og video. Billedovertoninger af reflek
sioner og abstraktioner ledsaget af 
musikimprovisationer. Teknisk meget 
imponerende, men måske en anelse 
for langt. 
Fra Norge kom også en gammel ken
ding Jon-0steng Hov, der på en me
get humoristisk vis viste nogle meget 
flotte dyrebilleder. 
Fredagens højdepunkt var Hans Stran
d, der viste de helt suveræne billeder 
fra sin seneste bogudgivelse "Den 
åttonde dagen - om landskabets 
utvickling och fargangelse" . Hans 
Strand fortalte levende om billedernes 
tilblivelse - de er fotograferet mange 
forskellige steder rundt om i verden. 
En stor oplevelse. 
Lørdagen indledtes med en gentagelse 
fra sidste års festival, nemlig Jorma 
Lutha og Lassi Rautiainens "En blå 
dram" og "På Lapplands våta myr". 

Poul Henrik beundrer de udstillede billeder, foto: Ole Banke. 

Billedcauseriet var, som der stod i 
programmet, medtaget "På allman 
begaren" . Det viste sig at være et 
særdeles underholdende show, hvor 
d'herrer bl.a. viste fine billeder af 
tjurens parringsdans med egen meget 
aktiv lydledsagelse. Desuden var der 
flotte billeder af nordlys og stjerner. 
AsIe Hjellebrekke/Norska N havde en 
visning, som han kaldte "Blant kaktus 
og vulkaner i Sar-Amerika - en rejse 
fra kysten gjennom Atacamarknen til 
Andersfjellene i Chile". Det var nogle 
ganske flotte billeder, men nogle af 
motiverne fra bl.a. meget afsides ste
der i Patagonien så vi her for tredje 
gang. Hvorfor skal alle de "store" 

fotografer, på stort set samme tid, 
have billeder af de samme lokaliteter? 
Staffan Widstrand/Naturbild talte, som 
ledsagelse til fine billeder, meget 
engageret (men måske lidt for længe), 
om sameksistensen mellem menne
sker og dyr. Tiden på causeriet var 
"Med blodad tand - snart i en skog 
nare dig - om Nordens farlige rovdyr 
och deras fyrbenta kollegor". Sammen 
med Magnus Elander har Staffan Wid
strand i de seneste fire år været be
skæftiget med det omfattende rovdyr
projekt "De 5 store". Det omfattende 
materiale har bl.a. resulteret i en vel
besøgt hjemmeside (www.deSstora.
com), omkring hundrede reportager, 
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