
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 \3 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser af bla planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0\8Omm fl3,5 EX IF HSM. Lukkertid: 11125 sek.blænde 4. 

OSAMU MlYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV 

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

NYHED 

Levt 
Nikc .g 
Pentax uden HSM-motor 

En lysstærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse. 

SIGMA APO MACRO 180 ~ F3.5 EX IF HSM 
Import: FoviTech NS - www.fovitech.dk 

medlemsblad nr. 29 • B.årgang • august 2003 

Naturfotografer i Danmark 



NFD 
NaturFotografer i Danmark 
www.nfd.dk 
Slotsherrens Have 193. 
2610 Rødovre 
tlf: 36 72 7428 
Giro 1-246-4223 

Bestyrelse: 

Formand Niels Thye tlf: 36727428 
e-mail: niels.thye@wanadoo.dk 

Næstform.. Jens Rasmussen tlf. 44 68 04 94 
Kasserer Poul Henrik Klausen tlf. 56 142266 

Klaus Bjerre tlf. 36 75 93 91 
Ib Andersen tlf. 36707312 
Finn Olofsen tlf. 32 844019 

Kontingent 300,- årligt, gældende for det år 
indmeldelse sker. 

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. 
Februar, maj, august og november. Deadline er 
den 1. i måneden før udgivelsen. 

Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på 
diskette (ikke MAC) til: 

Klaus Bjerre 
Brøndby Parkvej 5 1. tv. 
2605 Brøndby 
TIt: 36759391 
E-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk 

Bladredaktion: 
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jens 
Rasmussen 

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte 
indsendt materiale ved pladsmangel. 
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller 
forfatterens tilladelse. 
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt 
materiale. 
Vær opmærksom på, at navngivne artikler 
udtrykker forfatterens mening og ikke 
nødvendigvis foreningens. 

INDHOLD 

Nyt fra redaktionen ...... 3 

Rejseforberedelser ... 4-5 

Valg af rejsemål ....... 6-7 

Valg af rejseform ..... 8-13 

Naturfoto på familieturen 14-16 

På tur med digiscopers . 16-18 

Ukendt rejsemål .... 18-20 

Hemmeligheden er at komme 
tilbage .............. 21-22 

Aktivitetskalender ..... 23 

Forside: Fotokollage - Kasper Rasmussen 
Fotos: Niels Poul Dreyer, Hanne & 
Jørn Wahlstrøm og Klaus Bjerre. 

ISSN: 1602-6659 

Aktivitetskalender 2003 

Bemærk at vi har fået ny adresse for afholdelse af medlemsmøder i 
København: 

Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. 
Hvis ikke anden adresse er anført, afholdes alle medlemsmøder på 

ovenstående adresse i lokale no. 7 fra klo 19.30 til 23.00. 

Fototur 
Lokalitet: Skåne (Søderåsen eller sydøstlige Skåne) Dato: 15. -16. -17. august (uge33) 
Kørsel: Private biler på delbetaling. 
Overnatning: På vandrehjem 
Tilmelding: Helst uge 16, senest 1.maj uge 18 
Kontaktperson for nærmere info: telefon 56636281 eller peter@vadumfoto.dk 

Onsdag den 17. september: Vi starter efterårssæsonen med et uformelt 
medlemsmøde. Der er fra medlemmers side ydret ønske om en medlems aften hvor <ler kan 
sludres og hygges. Derfor vil hver anden medlemsmøde fremover blive en hyggeaften 
hvor medlemmerne selv kan bestemme aftenens indhold. 

Onsdag den 1. oktober: "Skyd genvej til bedre billeder", en aften med Lars Gejl, 
naturfotograf og fotolærer. Lars, som også er medlem afNFD, viser en serie naturbilleder 
og fortæller om grejet og teknikken bag. 

Fredag, lørdag og søndag den 10. 11. og 12. oktober: Årets fotoweekend 
afholdes i år i Rørvig. Se nærmere i det næste medlemsblad og på hjemmesiden. 

Onsdag den 29. oktober: Uformelt medlemsmøde med fotos fra augustturen til Skåne. 

Onsdag den 19. november: Sommerens billeder. Da I alle forhåbentlig er kommet 
godt igennem en dejlig varm og solrig sommer, er tiden nu inde til at vise resultatet deraf. 
Mød op med sommerens bedste skud (10-15 billeder pr. medlem) og hvis du har en lille 
historie dertil vil det være godt.. 

Onsdag den 26. november: Uformelt medlemsmøde. 

Onsdag den 10. december: Juleafslutning. Udover den sædvanlige julehygge er 
programmet endnu ikke fastlagt. 

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. 

DER ER FLERE ANNONCER PÅ WWW.NFD.DK 
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som jeg ville have det; det var næsten mørkt og efter dage med kraftigt snefald, blev 
oplevelsen nærmest surrealistisk. Et par dage senere sad jeg i flyet tilbage til 
Danmark, canyon-billedet var i mine tanker, men det var først da jeg fik billederne 
retur fra labbet, jeg blev sikker på, mit billede var en fuldtræffer. I 2002 havde 
Abisko Turiststation 100 års jubilæum, i denne sammenhæng blev der afholdt en 
fotokonkurrence, som var åben for alle fotografer uanset nationalitet. Billederne 
skulle vise den stemning, som har fået mennesker til at besøge Abisko igennem de 
sidste 100 år - og samtidigt vise hvad fotografen oplever som unikt i landskabet. Mit 
billede: "Den blå Time" blev kåret som det hidtil bedste fotografi af Abisko 
Nationalpark. 

Dommerpanelets motivering: 

"Udover lysendefototeknik og komposition så fanger billedet et af Abiskos mest kendte 
rrwtiver i en anderledes valgt årstid. Et godt grafisk billede med stærk kontrast mellem 
naturens former og vandets bevægelse" 

Dommere: Peter Rosen - Naturfotograf, Thomas Johansson - STF, Stefan 
Mårtensson - STF 

DFA 
DFANS. Lc,>o P"ioIlle 10 1. 2100 Kobcnh""n ø 
Telefon 39 16 20 20 . fax 39 16 20 ~O . 'nro@dr ..... dk . WWW.dr'· l •. d' 
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Nikons ypper!te kikkercserie . High Grade · giver uovertruffen 
optisk ydelse. 
Multilagscoatede linser. solvcoatedc prismer og High Grade 
kikkerternes konstruktionen giver skarpe og klare billeder helt 
ud til kanten og en meget stor nydelse og intensitet. når du 
betragter dit motiv. 
Nikons kikkerter er opbygget. så de bade e r vandtætte og 
dug.fri. De har også mlljovenlige linser. der er bly· og arsenikfri. 
Nikons nye High.Grade kikkertserie - aktiv produktudvikling. 

8x42HG DCFI 
I Ox42HG DCF 

8x32HG DCFI 
10x12HG DCf 

8x20HG DCFI 
I Ox25H G DCf 

Nikon Sport Optics 
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Nyt fra redaktionen 
Endnu et temanr har set dagens lys. Vi har bestræbt os på at komme så vidt 
omkring emnet naturfotografering på rejser som muligt, det begrænsede antal sider 
taget i betragtning. I modsætning til sidste års temanummer, hvor en foto
graf/forfatter belyste emnet, har vi i år ladet flere fotografer komme med deres 
betragtninger omkring naturfotografering på rejser, hvorefter det har været i Niels 
Poul Deyers lod at få de forskellige artikler skrevet sammen. Vi håber at denne 
fremgangsmåde vil give flere forskellige indfaldsvinkler, men vi er også klar over at 
temanummeret vil fremstå som flere små brudstykker og ikke som en helhed. 
Det er naturligvis ikke alt omkring emnet der her er blevet belyst, og skulle du 
brænde inde med andre indfaldsvinkler omkring naturfotografering på rejser, er 
reaktionen meget interesseret i at høre fra dig. 
N æste års temanummer kommer til at handle om fuglefotografering, da vi ved at en 
stor del af foreningens medlemmer arbejder med denne genre. 
Tak til Niels Poul Dreyer og Ole Banke for det store arbejde i at sammenskrive de 
forskellige indslag til årets temanr. 

Nye medlemmer 
I sidste nummer kom vi ved en fejltagelse til at nævne Elle Maria Bisschop, som nyt 
medlem, det skal være Leif Bisschop-Larsen. Yderlige nye medlemmer: 
Michael Pedersen og Preben Coster - velkommen til alle 3. 

Velkommen siger vi også i de nye lokaler i Brønshøj, Pilegården, Brønshøjvej 17, 
2700 Brønshøj onsdag den 17. september. 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 
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Rejse forb ere de/s er 
Tekst & foto : O/e Banke 

For mig som fotograf gælder, at forberedelsen til en rejse er en væsentlig del af 
fornøjelsen ved det at rejse. Jeg kan bruge timer på at studere detailkort over et 
udvalgt land eller område, på læsning af guider og håndbøger. Jeg samler 
systematisk sammen hvad jeg støder på i aviser og tidsskrifter om potentielle 
rejsemål. Da danskere som art er meget rejselystne har enhver større avis med 
respekt for sig selvet rejsetillæg - eller bringer i det mindste jævnligt artikler fra 
eksotiske mål. N år danskerne rejser meget betyder det ikke, at det er de nære mål 
de går efter. Jeg vil snarere sige jo længere væk des bedre. Sådan har jeg det ikke 
selv, idet jeg personligt foretrækker de lidt mere nære mål primært indenfor 
Norden. Men det gør ikke mine forberedelser mindre vigtige. 
Med til forberedelser hører en tyk notesbog, hvor jeg laver lister over alt hvad jeg 
skal have med til den enkelte tur. Sædvanligvis slutter jeg af efter hjemkomst med 
at notere mig hvad som har været overflødigt og hvad jeg har manglet - værdifulde 
oplysninger. Specielt omkring foto ud styr er en præcis liste et krav. Ellers kunne jeg 

Færøerne, Canon EDS IN, TS-E 24mm 3,5, Fuji Sensia. 

4 

NFD medlemsblad nr. 29, 8. årgang, august 2003 - temanummer 

UHemme/igheden er at komme ti/bageU 
Tekst & foto : Jesper Tønning 

Abisko Nationalpark, Nikon F5, Nikkor 80-200 mm 2,8 N ED, Kodak EIOOVS. 

Jeg har det bedst, når jeg rejser alene med mit fotogrej. Hvis jeg skal vælge den 
perfekte rejsepartner , må det være en lysstærk telezoom. I flere år har min Nikkor 
80-200mm 2,8 N ED været min foretrukne arbejdshest på rejser til Lapland -
således også i efteråret 200 l. 
Abiskojåkkas flotte klippe-canyon er en af de mest besøgte naturseværdigheder i 
svensk Lapland. Hovedvej E-IO mellem Kiruna og Narvik passerer Abisko 
N ationalparken, hvor canyonen strækker sig over to kilometer. For 101 år siden 
blev Abisko Turiststation bygget, mindre end 500 meter fra hvor jeg fotograferede 
dette billede. Pionerfjeldfotografen Borg Mesch var en af de første, som fotografere
de i området for over hundrede år siden. Hvordan laver man så et spændende og 
anderledes billede af en kendt seværdighed? Min erfaring og mit endelige svar til 
dette: besøg området igen og igen! J eg har besøgt canyonen mange gange siden 
1993, men der skulle gå 8 år før jeg fik "billedet". Den 23. oktober 2001 var alt, 
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da de benyttede de termiske vinde til at glide op ad alpeskråningerne. Men til min 
store ærgrelse opdagede jeg at en del billeder var overbelyse, kontrastfyldte eller 
at de lyse partier brændte igennem. Selvom temperatur, klima og vegetationen 
minder meget om Alperne står solen lodret og kontrasten er meget voldsom midt på 
dagen. Den situation bliver forværret, når man befinder sig over 3000 meter. 
Blendegradienten fra skygge til sne er simpelthen for stor til at en diasfilm kan 
belyse alle partier korrekt. Dvs. når blændegradienten fra sort til hvidt overstiger 
+ 5 i samme motiv kommer de hvide partier til at brænde igennem. Faktisk blev 
billederne fra østlige Himalaya, hvor vi havde mere overskyet, vejr bedre rent 
teknisk. Kun billeder taget efter kl4 blev "normalt" belyst. Bjergmotiver får bedst 
lys lige ved solopgang og nedgang. Ved blomsterfotografering brugte jeg reflektor 
og fill inn flash sat til-2/3 TTL for at fjerne de værste skygger. Dog kan vejret også 
være til ens fordel rent fotografisk, da tordenskyer og tågebanker kan give nogle helt 
specielle effekter i bjergene. Man skal være utroligt hurtig til at fange disse 
vejrsituationen, da det går meget stærkt ved vej rs kif te i bjergene. Dvs. den værste 
vejrsituation er sålede klar sol fra morgen til aften! Jeg fik ikke fotograferet så 
mange fugle, som jeg kunne ønske mig, da jeg var afhængig af de andre fuglefolk, 
som havde en anden dagsorden. Det ville have været bedre at få organiseret en 
trekking tur som en "fotografisk workshop". Dvs. at man lavede en basecamp eller 
flere basecamps oppe i bjergene i forskellige højder, hvor man kan udgå som solo 
eller i små grupper på dagsture og løse hver sin lille opgave. Efter en dags gerning 
mødes man til aftensmaden eller frokost for at diskutere sine oplevelser og tekniske 
problemer med de andre fotografer. Det vil blive for dyrt og måske for ensomt at 
lave turen alene med transport og dækning af udgifter til camping, bærer, mad etc. 
Selvom jeg nu er gået over til Canon DI0 digitaludstyr erkender jeg, at analog 
diasfilmen endnu er en klar vinder på en sådan tur, da man ikke har adgang til at 
oplade batterier ude i den vilde natur og det ikke vil være praktisk at medbringe 
bærbare computere og andet følsomt udstyr, som ikke kan tåle den hårde medfart 
på rejsen. 
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Husk at tilmelde dig til årsmødet i Rørvig 

10-12. oktober 
Tilmelding til Finn Olofsen: finnolofsen@hotmaiLcom 

eller på tlf: 32 84 40 19 
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nemt glemme for eksempel manualen eller reservebatteriet. Det system har jeg 
brugt i mange år. Noget af det første i den nuværende notesbog er fra en ferie i 
Lofoten og Vesterålen i Norge i 1992. Skal jeg afsted på en tilsvarende tur i dag kan 
jeg slå op på den oprindelige og søge inspiration her. Der har jeg ikke været siden 
mens jeg har været på Færøerne adskillige gange. Da jeg i april skulle afsted igen 
var det ren svir at slå op på tidligere ture og hurtigt få skrevet ned, hvad jeg skulle 
have med - og undgå det som er overflødigt. 

Tager man nordpå med lunefulde vejrforhold kan man hurtigt få rigeligt at slæbe 
på, da regntøj, tyk sweater og tunge støvler er obligatoriske. I parentes bemærket 
indgår altid en bog til læsning under perioder hvor vejret umuliggør fotografering. 
Gerne en bog med lokalt islæt, for eksempel en af Einar Mår Gudmundsson ved 
ophold i Island eller en af William Heinesen på Færøerne. Det kulturelle islæt skal 
i øvrigt også huskes. Livet er andet end kamera og stativ. Man kan ofte løbe ind i 
inspirerende kunstudstillinger her og der - især hvis man forbereder sig lidt. 

Med hensyn til baggrundsmateriale er en tur til turistbureauet altid en god ide, 
ligesom landets officielle hjemmesider hjemsøges for nyheder. De sidste nye 
turistguider skal altid med, her er der ofte noget nyt: Hvor kan man overnatte, 
hvornår afgår færger og busser og så videre? Om ikke andet kan der være nye 
inspirerende fotoillustrationer . En tur rundt i håndbøgerne og på nettet efter 
specielle emner skal også være tid til. Er der særlige fugle eller planter der skal i 
fokus, er det naturligvis en god ide at forberede sig på, hvor de især findes. Det kan 
være tidskrævende, men sparer ben og ryg senere. Tilsvarende hvis det er specielle 
landskabsformationer , som ikke findes over alt. 

Fik jeg nævnt at jeg et kortfetichist? Nå, men det er jeg. Jeg bruger stadig mit 
oprindelige 1: 1 00.000 topografiske kort over Færøerne jeg fik foræret i 1990 ved 
min første tur. Det er siden blevet suppleret med adskillige lokalkort i størrelsen 
1 :20.000 - virkelig fine sager fra Kort- og MatrikelstyreIsen. Tilsvarende kort findes 

over stort set alle steder og lokaliteter i Europa. 

Blot skal man huske at være ude i god tid, da boghandleren sjældent har dem 
liggende og selv en specialbutik som Nordisk Korthandel i København kan være 
umådelig længe om at få dem til huse. Faktisk betaler det sig ikke at bede Nordisk 
Korthandel om at skaffe et specialkort hjem, hvis man ikke lige har det liggende. 
Det er min bitre erfaring, at det magter man ikke. Få din lokale boghandler til at 
gøre det i stedet - eller gør det selv via nettet. 
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Valg af rejsemål - kvalitet frem for kvantitet 
Tekst & foto : Klaus Bjerre 

J eg vil i dette afsnit give nogle råd og ideer til, hvordan man får det mest optimale 
ud af sin naturfotografering under fremmede himmelstrøg. 
Hvad er så det mest optimale udbytte, er der sikkert mange der vil spørge om. Det 
er naturligvis individuelt, hvad man forstår ved optimalt udbytte, men for mig at se 
er det færre men rigtigt gode billeder frem for en hel bunke halvgode billeder. Ud 
fra mit billedsyn er rigtigt gode billeder, billeder hvor farver, lys og komposition går 
op i en højere enhed. Halvgode billeder er, igen set med mine øjne, fotos, hvor det 
mere er arten fremfor billedet der fokuseres på. uden hensyntagen til lys og 
komposition. 
Nu er jeg godt klar over at jeg har bevæget mig ind i et "sprængfarligt" område og 
skal med det samme erkende, at artsdokumentariske fotos også har deres 
berettigelse, for uden dem havde vi ikke dagens mange flotte naturfagbøger, men 
jeg har her valgt at fokusere på billedet. 
Hvordan får man så de rigtige billeder i kassen. "Elementært kære Watson" viden 
om motivet, god tid på lokaliteten, udvælgelse af de mulige motiver og ikke mindst 
planlægning er vejen. 

Sort strandskade, Stewart Island NZ, Canon EOS3, EF 300mm 4.0 L IS Fuji Sensia. 
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Fotokollage - Himalaya, Canon EOS3, EF 300 mm 4.0 L IS, Fuji Sensia. 

man et godt udgangspunkt for en fotografisk rejse, idet man ikke selv skal slæbe på 
hele udstyret. Jeg fik organiseret at en bærer skulle opholde sig i nærheden af mig 
hele tiden, så jeg kunne få fat i mit kamera efter behov. Dertil pakkede han det hele 
ud og sammen for mig efter brug. På den måde fik jeg overskud til at bruge 
båndoptager til at få fuglene frem til fotografering. 
Valg af tidspunkt for turen er helt afgørende, da foråret er bedst for blomster
bestøvende fugle, insekter samt blomsterfotografering. Rododendrontræerne var i 
fuld blomst i april, men der var ikke nok nektar til at trække fugle til. Det er svært 
at sige om vi var der for tidligt. Forskellige rododendronarter blomstrer lige fra 
februar til juni og nogle arter er bedre til at afgive nektar. For eksempel er de 
mørkerøde blomster mere tiltrækkende for bestøvere end de lyserøde. Vi var der 
for tidligt til at nå op i de store højder på grund af usædvanligt sent snefald, samt 
at den skønne alpine flora var stadig i sin vorden. 
Formentlig er det bedst at besøge de højtliggende Himalayaområder i maj før 
monsunen sætter ind i juni måned. Vi havde usædvanligt flot vejr, hvilket 
tilsyneladende gav ideale situationer til at fotografere rovfugle og gribbe i øjenhøjde, 
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forholder det sig med digiscopers. For dem er det en her og nu oplevelse. Dels får 
de et umiddelbart og foreløbigt indtryk af billedkvaliteten ved playback på 
monitoren, dels kan de, som i vores tilfælde fornøje sig med at lægge billederne ind 
på den medbragte bærbare computer. Her kunne jeg så se passivt til, dog med 
mulighed for kommentarer om beskæring, artsbestemmeise m.m., når billeder i 
close-up af farvestrålende fugle som Biædere, Isfugle, Barbets m. m. stod så 
knivskarpe på skærmen, at man næsten kunne tælle fjerstrålerne. Hvor mange fum 
af de 50-60, jeg havde medbragt, resterede ved dags ende? Den bekymring havde 
min to rejsefæller slet ikke, da en simpel formatering af kortene gjorde dem klar til 
næste dag. Så har man tilstrækkeligt med kort og batterier til rådighed, så er det 
næsten gratis at være digiscoper. Selv måtte jeg op med næsten 2000- kr. for at få 
fremkaldt 50 film. Men jeg var godt tilfreds med resultatet, og desuden havde jeg 
hjembragt et mere alsidigt billedmateriale, end det man kan opnå som digiscoper. 
Men ønsker man portrætfotografier af fuglene, så er det værd at overveje det 
digitale gennem skopet. Selv er jeg nu blevet en hæderlig digiscoper, men metoden 
anvender jeg kun i de tilfælde, hvor min tele ikke slår til. 

Valg af et ukendt rejsemål 
Trekking i Indisk Himalaya Tekst & foto: Niels Poul Dreyer 

I dette forår valgte jeg at prøve noget helt andet ved min rejse til Great Himalayan 
National Park (GHNP) i provinsen Himachal Pradesh syd for Kashmir i Indien. Det 
var nok fordi jeg blev kontaktet af en ny indisk operatør ved navn Peter Lobo i 
Kalimpong ved Darjeeling i den vestlige Bengal. Han sende mig nogle oplysninger 
om sit firma og en anbefaling fra en hollandsk ornitolog. På trods af uroligheder i 
Kashmir mærkede vi intet til det på vores rejse. Det har altid været mit ønske at se 
og fotografere glansfasan, eller Monal som den hedder på engelsk. I løbet af 
udveksling af 56 emails fik jeg arrangeret og planlagt en 3 ugers trekkingtur både 
i Western og Eastern Himalayas herunder GHNP. 
For at holde prisen nede fik jeg overtalt 6 andre fugleinteresserede til at tage med 
hvilket ingen fortrød, da vi havde en fantastisk oplevelse i et ubesøgt område uden 
turister. Dertil kom at al logistik og praktisk planlægning forløb 100% perfekt. Det 
hele kunne gøres for ca. 20000 kr. Men rent fotografisk fik jeg nogle erfaringer, 
som andre fotografer bør tænke på, når trekkingturen planlægges. Det viste sig, at 
hvis man har organiseret bærer, madlavning & camping med et lokalt bureau har 
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Der er to måder at gribe sagen an på. Du kan enten vælge at lade motivet styre 
valget af dit rejsemål, eller du kan vælge et bestemt område og så lade området 
være bestemmende for dine foto muligheder. Hvis du vil bruge din ferie på at 
fotografere nogle helt specifikke motiver, bestemte fugle, planter eller insekter, er 
det naturligvis metode nr. l, der skal benyttes. 
Hertil kræves at du har viden om motivet, i hvilket land, i hvilket område og hvornår 
på året. Mener du ikke at din viden er tilstrækkelig om motivet, landet eller 
området, må du søge oplysninger i litteraturen, eller ty til internettet, hvor mange 
oplysninger kan hentes. Lad mig komme med et eksempel: Jeg vil gerne fotografere 
spillende stortrapper, og jeg ved at det bedste sted i Europa er La Serena i Spanien 
i perioden marts/april. Hvad jeg ikke ved er, at spillepladserne ligger på privatejet 
jord. J eg troede min viden var tilstrækkelig, men ved et check på internettet for 
oplysninger om stortrappe og Spanien, havde jeg fået de sidste og vigtigste 
oplysninger med, nemlig at "Reisen in die Natur" arrangerer fototure til de 
privatejede område i La Serena. Var jeg taget afsted uden disse vigtige oplysninger, 
var det mere end tvivlsomt om udbyttet af turen ville blive optimal. 
Hvis din naturfotografering er knap så specifik, kan du med fordel lade rejsemålet 
styre fotograferingen. Det kan virke komplet ulogisk at gribe turen an på denne 
måde, men det er imidlertid en fortrinlig måde at lære nye steder at kende på, da 
du er nødt til at tilegne dig ny og stor viden om de nye mulige "jagtmarker". Når 
du har indsamlet oplysninger nok om rejsemålet, skal du i gang med udvælgelsen 
af motiver, da du ikke kommer hjem med noget godt ved bare at skyde løs på må 
og få. 
V ælg nogle motiver du ud fra din planlægning og dit udstyrs formåen, som du 
mener at det vil være muligt at arbejde med. 
V ær forsigtig med ikke sprede over for mange motiver, hellere nogle rigtigt gode 
skud af et par motiver fremfor 20 halvgode skud af dobbelt så mange motiver. 
Glem alt om at komme hjem med både flotte fuglebilleder, makrobilleder, billeder 
af pattedyr og flotte landskaber fra en 14 dages tur. 
V ær selektiv i dit valg af lokaliteter, ikke noget med at drøne rundt til l O forskellige 
lokaliteter på 14 dage. Udvælg istedet et par hovedlokaliteter og et par "reservelo
kaliteter" Det sidste jeg vil komme ind på er god tid. Vi ved jo alle at naturfotogra
fering kræver god tid, og at det kan betale sig at rekognoscere lidt inden vi går i 
gang med fotograferingen. Men man kommer let i et tidsmæssigt dilemma netop ved 
rejsenaturfotografering, for nok skal man orientere sig om lys, sted osv, men man 
vil jo også gerne have noget med hjem. Husk derfor på at slå til når motivet er der, 
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det kan godt være at lyset bliver bedre senere eller dagen efter, men intet er 
nemmere end at sortere de dårlige skud fra hjemme på lysbordet. En endnu bedre 
løsning er det dog at besøge det samme sted flere gange, der er altid billeder man 
godt kunne tænke sig at gøre bedre - og eneste måde at løse problemet på, er at 
vende tilbage. 

Valg af rejseform 
Afrikaerfaringer af Jens Rasmussen og Lisbeth P/uger-Nielsen 

Den letteste måde at få arrangeret en rejse på er at købe en færdigpakket 
charterrejse. En god og let måde at komme ud og se den vide verden på. Når man 
så kommer til det valgte rejsemål kan man vælge at tage på færdigpakkede udflugter 
sammen med flere af rejsedeltagerne eller tage ud på egen hånd. 
Albatros Travel, som Lisbeth har rejst med, afholder med jævne mellemrum 
foredrag om udvalgte destinationer, som en hjælp til afklaring af tvivlsspørgsmål. 
Det koster kun en klatskilling (25-50 kr.) at deltage. 
Program findes på deres hjemmeside www.Alhatros-travel.dk. 
På Lisbeth første tur var de et blandet selskab, både hvad angår alder og 
rejseerfaringer. Hun skriver bl.a. "Vi kendte ikke hinanden og mødtes først i Afrika. 
Det gav også store forskelle i lysten til at dvæle mere end et billedes tid hvert sted 
med det resultat, at vi nærmest bare kørte, stoppede, tog billede klik-klik og straks 
videre, når det så ud til dyret ikke gad rejse sig igen. " 
Ifølge J ens opstår der frustrationer ved at fordele deltagerne af en større gruppe i 
køretøjerne, da det er bedst at være i den første bil, da det altid er den der kommer 
først til mølle. Dyr, fugle med videre vil i mange tilfælde være væk eller flyttet sig 
længere væk fra stedet, når næste bil ankommer. Erfaringer fra østafrika viser 
samtidigt, at den efterfølgende bil tit er indhyllet i en mængde støv fra de tørre veje 
fra den forreste bil. Tja, så kan man jo tænke sig til hvordan det er at tage billeder 
i sådan et tilfælde. 
Lisbeth og hendes mand tog konsekvensen af ikke selv at kunne finde rejsefæller 
og betalte for at have bil og guide/chauffør for sig selv. Lisbeth skriver: "Nok var 
vores rejsefæller fra tidligere hyggeligt selskab, men nu kunne vi selv bestemme 
hvor længe vi ville blive holdende. På vores privat arrangerede tur fik vi blandt 
andet fotograferet en serval - en smuk plettet kat cirka dobbelt så stor som en 
huskat. Den sad midt i et hjulspor og kaldte. Lidt efter dukkede en stor unge ud af 
det høje græs. Efter kærlig hilsen og nusseri forlod moderen ungen, som gemte sig 
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mig at få brugbare billeder ved det digitale. Dertil kom, at jeg i mange tilfælde 
måtte vente i længere tid på at komme motiverne nærmere med min 500 mm tele, 
da det for det første tager tid at stille skarpt i skopet, og for det andet kræver et 
motiv, der er i fuldstændig ro. Læseren kan sikkert mærke frustrationerne hobe sig 
op. Det tog jeg da også konsekvenserne af og gik ofte mine egne veje. Således 
lykkedes det mig en dag i middagsheden at mave mig ind på foto hold af en flok 
Lille Braksvaler ( Small Pratincole). Sveden haglede ned over mit ansigt og sved i 
øjnene, men anstrengelserne gav resultat. Og til min store glæde lykkedes det at 
krabbe mig tilbage, uden at fuglene på noget tidspunkt viste adfærd, der tydede på, 
at der havde været en fotograf i nærheden. En morgen blev jeg efter eget ønske sat 
af ved et vandhul, hvor vi den foregående dag havde set forskellige hejrer og isfugle. 
Det var en stor nydelse at sidde der helt for sig selv og fotografere Silkehejrer i det 
bløde morgenlys. Forholdene var optimale, men resultatet ser man jo desværre 
først, når filmene efter hjemkomst har været en tur i laboratoriet. Helt anderledes 

Orange-headed Thrush, Goa Indien, Nikon F90x, Sigma SO-SOOmm Fuji Sensia 
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bevæger sig! Måske er der en spændende kakerlak Løvfrø (litoria caerulea) fra 
Eungella National Park, Queensland på spisestedet eller en god due i hotelhaven. 
For et par år siden tilbragte vi en sommerferie på en campingplads ved Balatonsøen 
i Ungarn. På en lejet cykel kom man let væk fra mylderet i teltghettoen, og så var 
man ude i en slags natur med mange gode oplevelser. Men de bedste skud blev til 
på en nedlagt fabriksgrund nær campingpladsen! Nære og fjerne rejser vil altid 
være et tilbud (eller skal vi sige en udfordring .. ?) for en naturfotograf. En tungt 
lastet stationcar på vej til sommerhuset med intrigerende børn, en køresyg hund 
samt en frustreret hamster på bagsædet og en væsentlig del af fotogrejet i bagagen 
kan være et oplæg til en god fotorejse! Men hav altid hovedpinepillerne og et 
skudklart kamera parat nær rattet. 

Goa/lndien - I selskab med to digiscopers. 
Tekst & foto : Albert Steen-Hansen 

Den svære kunst at forene den analoge fotografering med den specielle form for 
digital fotografering, der går under betegnelsen" digiscoping" oplevede jeg i februar 
sidste år, da jeg sammen med to ornitologer, Einar Flensted-Jensen og Ole Krogh, 
besøgte Goa for at se på fugle og for at fotografere dem. I digiscoping var Einar 
nybegynder. Ole var nærmest udlært. Mange af hans billeder er da også senere 
blevet brugt i diverse tidsskrifter og på nettet. Selv havde jeg også medbragt det 
grej, som skal anvendes, når man fotograferer gennem et teleskop. I dette tilfælde 
et APO TELEVID 77 med 32 gange okular og et digitalt kamera., Nikon Coolpix 
995, som i forening giver en supertele på over 1000 mm. 
Sådan var vi alle tre bevæbnede, da vi ankom til Goa. Men i min fototaske havde 
jeg naturligvis også mit gode, gamle og gennemprøvede Nikon 90 X plus diverse 
optikker. Deriblandt en zoomtele Sigma 50-500 mm. Og det blev netop den, der 
ofte ikke stod distancen, når jeg stillede op på linje med de to andre. N u skal man 
i øvrigt aldrig kaste sig ud i helt nye discipliner, når man er på rejse. Imidlertid 
havde jeg prøvet at fotografere gennem skopet hjemme i Danmark, men ikke med 
særlig gode resultater. Så digiscoping skulle for mig kun være en mulighed, hvis 
andet glippede. Nu drev omstændighede~e ved samvær med de to andre mig til 
også at fotografere digitalt, for når de havde den rette afstand til de farvestrålende 
fugle, så rakte min 500 mm tele ikke til. 
Men trods mange gode råd og velment vejledning lykkedes det kun i få tilfælde for 
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i græsset igen. Da vi efter nogen tids venten ikke mere kunne se nogen af dem, var 
vi ved at belave os på at køre videre. Da kom moderen tilbage med en stor gnaver 
i munden. Et øjeblik efter dukkede ungen frem igen og snuppede den. I stedet for 
kun et eller to billeder af en enlig serval fik vi nu en hel billedserie af både mor og 
unge. Det tog os knap en halv time." 
Hvis man kender sine rejsefæller kan det være en rigtig god ide på forhånd at 
aftale, hvad man vil og hvad man har tålmodighed til - specielt hvis man vil lave en 
privat arrangeret rejse. 

Valg af køretøj (af Jens Rasmussen) 

J ens Rasmussen har gennem sine Mrikarejser indhentet en del erfaring med valg 
af den optimale køretøj. Er man kun to personer vil en lille 2-dørs være at vælge da 
den som regel er billigst, men er man fire personer kræver det en bil med fire døre 
og hvor alle vinduer kan rulles ned, så alle kan komme til at fotografere uden kamp 
om vinduerne. I mange tilfælde vil en 4-dørs Landrover dog være at foretrække selv 
om man kun er to personer, da det altid er lettere med hensyn til bagage når man 
kan benytte bagsædet til fotorygsæk, fotostativer m.v. 
Et eksempel på en "grupperejse" er, da Jens og hans kone Lis for nylig var i 
Sydafrika hvor transporten i Kroger Nationalpark foregik i nogle ellers udmærkede 
nye VW-kleinbusser, med plads til 5-7 personer foruden chaufføren. Ulempen var, 
at ved det bagerste sæde var det kun i den ene side af bilen vinduerne kunne 
skydes fra og af de resterende vinduer kunne kun det halve vindue skydes fra. 
Godt nok hvis vi kun var to personer, men dårligt ved 4-5 personer. Det gaven del 
frustrationer og deraf dårlige billeder, at man skulle være høflig over for andre i 
bilen når der skulle fotograferes. Bedst er det hvis man har et helt sæde for sig selv, 
så man kan flytte sig fra den ene side af bilen til den anden. Det er jo ikke til at vide 
i hvilken side det fotografiske emne befinder sig, og samtidigt skal ens fotoudstyr 
være let tilgængeligt. Ved fotografering ud af bilvinduet kan det i øvrigt anbefales 
at bruge en bønnepose som støtte for kameraet. 
Dog er der i nogle tilfælde en fordel at være i to biler, ja i nogle tilfælde en 
nødvendighed som nedenstående eksempel viser, hvis man skal ud i øde områder. 
I mange områder i Afrika, bl.a. visse steder i det nordlige Kenya, skal man give 
besked til et lokale politi hvor man agter at køre hen og hvornår man vil være 
fremme til det oplyste sted. Der skal man så melde til det lokale politi når man er 
nået frem. Der er også strækninger hvor man af sikkerhedsmæssige grunde skal 
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Akavet fotostilling - Etosha NP, Namibia. 

køre i konvoj. I 1996 kørte Jens Rasmussen med et mindre rejseselskab i to Land
rovere fra Marsabit via North Horr til Loyangalani ved Turkanasøen. Dette er en 
strækning på små 300 kilometer, ca. 10 timers kørsel, på dårlige veje af sten, grus 
og støvet ørkensand gennem Chalbi Ørkenen. Efter ca. tre timers kørsel brød 
koblingscylinderen sammen på den ene af bilerne. Den blev nødtørftig repareret og 
holdt et par timer til før den brød helt sammen og kun et par gear kunne med held 
benyttes. I dette tilfælde var det nødvendigt med to biler hvor den ene kunne 
trække og skubbe den anden når det var nødvendigt. I områder som dette kan der 
gå dage før der kommer en bil forbi. 

Årstid (af Lisbeth P/uger-Nielsen) 

Det er nødvendigt at være opmærksom på hvilken årstid, man ønsker at rejse på, 
for at være rimelig sikker på ikke at befinde sig i Kenya, når alle dyreflokkene er 
i Tanzania. Der udstedes dog aldrig nogen garantier, for hvis regnen kommer tidligt 
er det slet ikke sikkert dyrene føler trang til at vandre. 
Et andet problem kan være, at regnen gør det umuligt at færdes i visse områder af 
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Løvfrøen, Queenslands Eungella NP, Nikon F90x micro Nikkor 55mm, Fuji Sensia. 

skal kunne dyrke et eller andet. Hvadenten man er til at flyde ud, læse, kigge flora 
og fauna, svømme - eller være sammen! Man skal kunne aftale, skal kunne finde 
hinanden og stort set være enige. Man skal, trods de begrænsede muligheder, 
belønne sig selv med en god optik. J eg har aldrig kunnet acceptere "optikken til det 
hele", har altid oplevet det som en opreklameret klump med en elendig lysstyrke. 
Ordentlige nærbilleder bliver det ikke til, og krævende teleoptagelser kan man lige 
så godt opgive. Man kommer ikke hjem med noget brugbart, men med en masse 
småskud og en masse undskyldninger. Så hellere medbringe et diskret kompaktka
mera, af den gode gamle slags med fast optik og god lysstyrke. Det larmer heller 
ikke. Man arbejder særdeles diskret - og ligner ikke en "fotograf". Men er man til 
kirker og andre gudshuse og div. dunkle indretninger eller regnskov, så er en optik 
med god lysstyrke en nødvendighed. Er man til planter og insekter, skal macrooptik
ken have en chance. Dyre- og fuglefotografen skal også medbringe en acceptabel 
optik, ellers duer det ikke. Jeg vil sige, at mindstekravet er en kvalitets optik, udvalgt 
efter hvad der står øverst på ønskelisten rent motivmæssigt. Man skal også acceptere 
et bredt natursyn. Pak det fundamentalistiske natursyn lidt væk og skyd på alt, som 
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Om (natur)fotografering på familierejsen -
En subjektiv redegørelse med eksempler fra det virkelige liv! 
Tekst & foto : O/e Andersen 

Man kan godt betragte fotografering på familierejsen som en særlig disciplin. Men 
det handler som altid om at opnå et optimalt udbytte ud fra de eksisterende 
forhold/betingelser. Og så handler det om planlægning og aftaler. Vi har prøvet flere 
rejseformer - med venner i egen planlægning og i tæt pakket bil mod nord og med 
krigende unger på bagsædet og spejderudstyr i bagagen. 
Der har været charterture mod Sydeuropa og mere avancerede troperejser. Altid 
med mulighed for at man kunne udføre noget sammen og hver for sig - efter behov 
og lyst. Og meget gerne med en base. Familie-ferie-fotografen skal nøje overveje sit 
behov før afrejse. Hvor meget udstyr vil man slæbe rundt på, og hvor meget af tiden 
skal helliges den fotografiske dont? Skal man tage stativet med? Kan man spare den 
lange tele og klare sig med en spejltele? (den sidste overvejelse er vist out of date). 
Men der er også andre emner, som skal plejes. 
Er man på længere og længere varende ture, skal div. børn ud af institutioner og 
skoler, og man skal selv sørge for undervisningen undervejs. Det har vi i vores 
familie praktiseret især i Sydøstasien og Mellemamerika. Den fotografiske indsats, 
som optog familiefaderen, blev også udnyttet pædagogisk og indgik delvist i 
undervisningen. Således blev sprog, regning, biologi, samfunds orientering og 
geografi serveret i en sammenkogt ret. En god times daglig koncentrat, som til 
gengæld omfattede alle ugens dage, var mere end nok til at sikre, at vore børn 
gennem 8 uger holdt trit med klassen hjemme i vinterkulden. 
Et af de bedste steder, vi som familie har besøgt, er Costa Rica - og i særdeleshed 
Cahuita til nede i den sydøstlige ende. Her, lige uden for småbyen og nogle få skridt 
fra den karibiske kyst, havde vi lejet et hus med høns i haven og kolibrier i den 
blomstrende hibiscushæk. Især i de tidlige timer så vi mange andre fugle på 
gæstebesøg og dagen igennem et sandt under 
af flyvende og svævende snurrebasser i macrouniverset. Det hændte, at man blev 
vækket fra middagsluren ved, at en kokosnød dundrede ned i tagblikket. På de 
daglige udflugter tilbragte familien mange goder timer ved stranden, mens jeg efter 
at have dyppet tæerne i det lune vand forsvandt og som regel senere dukkede op 
fra regnskoven. Men! Nu skal dette jo ikke være personlige ferie minder, men 
eksemplet anvendes, fordi vi valgte en base. Det er min erfaring, at basen er en 
absolut nødvendighed ved enhver form for familierejse, hvor de enkelte medlemmer 
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parkerne. De meget erfarne guides finder så blot et andet sted at køre. Oftest 
kommer regnen sidst på eftermiddagen, så regelmæssigt at man kan stille uret efter 
det, i korte heftige regnskyl. Et begyndende tordenvejr over en flok græssende 
gnuer på savannen er et flot syn. 
I højsæsonen er det selvsagt dyrere at rejse og man oplever især i Kenya at køre i 
"karavane" med mange andre turistbusser. Prøv hvis det er muligt at lægge 
rejsetidspunktet lige efter eller lige før højsæsonen. 

Valg af udstyr til fotosafarituren (af Lisbeth P/uger-Nielsen) 

Skal man på bådtur eller besøge byer og markedspladser eller andre steder, hvor 
der kan være en risiko for tyveri, er et lommekamera godt at medbringe. Det 
tiltrækker sig ikke så megen opmærksomhed fra de forkerte og er ikke så dyrt og 
ærgerligt at miste, hvis det ryger i vandet. 
Ønsker du alligevel at tage det store udstyr med i byen, så lad være med at have det 
i en fototaske. Brug i stedet en gammel nusset rygsæk, der ikke reklamerer med sit 
dyre indhold. 
Mange safarifarere råder til at medbringe et objektiv på mindst 300 mm samt at 
benytte 100 ISO film. Hvis du har mulighed for det, så medbring to kamerahuse. 
Det giver mulighed for at have to forskellige filmhastigheder , for eksempel l 00 og 
400 ISO parat eller to forskellige objektiver. 
Hvis man ikke er gået over til digital fotografering bør man tage rigeligt med film 
med hjemmefra. Dette gælder også batterier til både kamera og flash. Opbevar 
filmene i en taske og så vidt muligt køligt og støvfrit og tag kun en dagsration med 
på safarituren. 
Medbring altid dit kameraudstyr som håndbagage i flyet. Dels risikerer du ellers, 
at det bliver stjålet, og dels får bagagen ind imellem en hårdhændet behandling. 
Desværre har mange flyselskaber indført strenge regler for håndbagage, så der kan 
blive brug for dine overtalelsesevner. Det kan være en ide at opbevare filmene i en 
blyholdig pose, som beskytter dem mod dårlige gennemlysningsapparater i tredje 
verdens lufthavne - alternativt kan du bede om manuelt eftersyn. V ed ankomst til 
safaribilerne er det sjældent et problem at opbevare fotogrej, da vognen altid er 
under opsyn, og på de fleste lodges vil der være mulighed for at opbevare det i en 
aflåselig boks. 
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Fotomuligheder på traditionel safari (af Lisbeth Pluger-Nielsen) 

Safariprogrammer er stort set uanset selskab lagt an på at starte dagens første tur 
meget tidligt om morgenen lige før solopgang, med frokostpause og hvil midt på 
dagen og siden eftermiddagstur til parken skal forlades ved solnedgang. Dette af 
hensyn til dyrenes aktivitet og varmen midt på dagen. Det har den naturlige fordel 
at man kan tage billeder, når lyset er bedst og slappe af, når solen står højest på 
himlen og billeder alligevel vil brænde ud. Det er generelt ikke tilladt at færdes i 
parkerne efter mørkets frembrud af hensyn til dyrenes jagtmuligheder . 
N år man starter ud på dagens første tur, så gør dig og ikke mindst dit kamera parat. 
Der følger en lokalkendt guide med, som er veltrænet og hans syn er måske ikke 
ødelagt at for megen TV endnu. V ores guide fik øje på en leopard i et træ, så langt 
væk at vi først kunne se den, da vi tog kikkerten i brug. 
Dyrene kommer meget tæt på safaribilerne, da de har vænnet sig til bilernes 
tilstedeværelse. Normalt må man i nationalparkerne i 0stafrika ikke færdes udenfor 
bilerne. I visse områder kan man arrangere gåture med bevæbnede vildtbetjente, 
men i samme øjeblik man forlader bilerne bliver dyrene mere agtpågivende og 
fjerner sig. På den anden side oplever man det vilde Afrika. Specielt i Botswana, 
Zimbabwe, Namibia findes der parker hvor vandreture med guide tilbydes. Dog kan 
man uden for parkerne gå frit omkring hvor der er mange muligheder for at 
fotografere fugle og andet dyreliv. 
I middagspausen og senere på dagen er der rige muligheder for at finde spændende 
motiver omkring lodgen eller campingpladsen, da de ofte er anlagt nær et naturligt 
eller kunstigt vandhul. Disse er ikke sjældent oplyst efter mørkets frembrud, hvilket 
dyrene har vænnet sig til og ikke lader sig skræmme af. Man skal ikke lade sig narre 
af den indhegning, der ofte især i Kenya er omkring lodgen. Det holder sjældent 
alle dyr ude og for eksempel klippegrævlinge kan også godt lide at slikke sol på en 
liggestol, mens vortesvinene med familie møffer rundt på knæ i blomsterbedene. 

Igen masser af motiver og mulighed for at gå tæt på, men det kræver også 
omtanke, da dyrene naturligvis ikke er tamme. Ligeledes tiltrækkes solfugle og 
væverfugle til de kunstvandede blomstertræer hvor det er let at komme tæt på. 
Lisbeth havde flere spændende oplevelser på køreturene, som gav fotochancer 
selvom det ikke var "traditionelle" pattedyr. For eksempel: " Vore guide fik øje på 
en skrigende gul og grøn kamæleon i den karakteristiske "jeg efterligner en 
vuggende gren" gangart." En anden gang fik jeg alle i bilen bag os til at kigge 
undrende efter 
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hvad det dog var jeg fotograferede og deres afrikanske guide til at skraldergrine -
det er afrikanerne gode til - fordi jeg hang ud over tagkanten i den åbne bil og tog 
billede af en gødningbille, der kæmpede sig af sted med sin perfekt rundede kugle 
af møg. Det motiv var han vist ikke vant til." 
Landskabsbilleder kan være kedelige, men hvis de komponeres rigtigt kan de blive 
et spændende indslag og kæde en historie sammen. På Serengeti og Masai Mara 
varierer lyset med årstiden og dagen, så rent lysmæssigt skifter landskabet meget. 
Specielt i regntiden kan man få glæde af lysvirkninger fra tordenskyer og regnvåde 
blomster. 

Konklusion 
En fordel ved en privat arrangeret allenerejse er, at du selv kan bestemme, hvornår 
og hvor du vil rejse hen, men et sådant arrangement kræver i mange tilfælde et stort 
forarbejde som i sig selv er noget af en udfordring og tidsmæssigt krævende. 
Modsat har J ens flere gange været rejseleder for grupperejser til henholdsvis Kenya 
og Tanzania og det har selvsagt krævet et stort forarbejde. "Disse grupperejser vil 
vi ikke have undværet, selvom vi har måtte tage store hensyn til de andre også når 
der skulle fotograferes." Med hensyn til pris er det nok dyrere med en alenerejse 
fremfor en grupperejse, men ifølge J ens bør man ikke spare penge på billejen, da 
man skal opfatte bilen som et fotoskjul. 
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