
SIGMA 

OUR Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

WORLD 
Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo' s Universitet for udenlandske 
s tudier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestigning i 1964, efter al have arbej
det som redaktør. Har repræsenteret denjapanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem 13 år. AIbejder i øj eblikket med nataroptagelser af bl.a. planter, insel..-ter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm f /3,5 EX IF HSM, Luklcertid: 1/125 sek.blænde 4. 

OSAMU MIY AKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV 

Et lille drama udspiller sig på en gren over en dam, da hanfrøer samler sig om en enkelt hunfrø. 
Sigma objektivet gengiver dette drama fra naturens scene med alle de livagtige detaljer . Brugen 
af SLD-glas (Special Low Dispersion) giver dette tele-macroobjektiv en enestående optisk 
ydenevne og det flydende, indvendige fokussystem gør det muligt at fokusere, med en fantastisk 
skarphed, helt ind til størrelsesforhold l : l. HSM-motoren giver en lynhurtig og lydløs fokusering, 
samt mulighed for fuldt manuel fokusering 
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En lysstærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse. 
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SIGMA APO MACRO 180 ~ F3.5 EX IF HSM 
Import: FoviTech NS - www.fovitech .dk 
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Aktivitetskalender 2003/04 

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 kl. 19.30 til 23.00. 

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.Vi julehygger der kan sikkert købes lidt 
til ganen i kafeen og opfordrer ALLE til at tage 10-20 billeder med. 

Onsdag den 14. januar. Uformelt medlemsmøde 

Onsdag den 28. januar. Temaaften om emnet makrofotografering. 
Ole Andersen og Steen Drozd Lund vil guide os rundt i det makrofile univers. Desuden 
vil de udvalgte billeder til makroustillingen blive vist indrammet og med lyscanon. 

Onsdag den 11. februar. Uformelt medlemsmøde 

Onsdag den 25. februar. Det digitale kamera er kommet for at blive. Endeligt 
program endnu ikke fastlagt 

Onsdag den 17. marts. Uformelt medlemsmøde 

Onsdag den 24. marts. Ordinær generalforsamling 

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 . 

SE ANNONCERNE PÅ WWW.NFD.DK 



hvor solstrålerne ramte bjergtinderne, 
der farvedes helt bronzeagtige - et 
sandt festfyrværkeri for øjnene. 
Næste morgen startede vi på den 
mest spændene og anstrengende del 
af turen, hvor vi skulle de sidste 
1500m op på Aigulle du Midi. Turen 
gik først over gletcheren GI. des 
Pelerins, den var meget svær og ikke 
helt ufarlig at passere, så vi gik i en 
lille gruppe bundet sammen med reb. 
Da vi kom over denne nåde vi til Les 
Glacier hvor man står på ski om som
meren, her overnattede vi. Efter at 
have spist vores morgenmad startede 
vi opstigningen af Aigulle du Midi. 
Efter nogle timers gang begyndte det 
at sne og vi var faktisk ved at opgive, 
men heldigvis havde vi nogle lokal
kendte med, som mente det snart 
ville blive bedre: Og ganske rigtig: 
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Import; 

DFA 
DFA A/ S . Lerso Parkall. 101 - 2100 Kobenham ø 
Telefon 39 162020 . info@nikon.dk _ www.nlkon.dk 

Sneen holdt op og det blev det mest 
fantastiske klare solskinsvejr med helt 
blå himmel - mærkeligt men i bjerge
ne kan vejret forandre sig lynhurtigt, 
hvilket er både en charme, men også 
en fare ved bjergvandring. Det sidste 
stykke op foregik over snedækket 
terræn og i reb, sidst på eftermidda
gen nåde vi vort mål og kunne nyde 
den fantastiske udsigt over Europas 
tag. 
Slutbemærkning: Skal jeg være helt 
ærlig tog vi faktisk turen fra Chamo
nix til Aigulle du Midi på 45 minutter 
i en svævebane sammen med 60 
andre fotografer (japanske turister) -
men jeg håber på en dag at kunne 
gennemføre turen til fods som be
skrevet ovenfor. Turen til Mer de 
Glace gletchere n tog vi med et bjerg
banetog på 20 minutter. 

Nikons High Grade sene byder på uovertruffen optisk kvalitet. 

Multicoatede linser, sølvbelagte prismer og avanceret optisk 
design giver et skarpt og klart synsfelt · også helt ud til 
kanten. High Grade kikkerter er både vandtætte og dugfri. 
Og de har miljøvenlige linser uden bly og arsen. 

Nikon High Grade kikkerter - Skarphed og præcision. 

8~42HG DCF 
j.Ox42HG DCF 

8~32HG DCF 
j.Ox32HG DCF 

8x20HG DCF 
j.0x25HG DCF 

Nikon Sport Optics 

-- ,-----

FORENINGSLIV 
af Casper Ravnsbæk - nyt medlem. 

Foreningslivet i Danmark lider gen
erelt af faldende medlemstal. Især 
foreninger der kræver fast deltagelse 
på bestemte tidspunkter lider under 
det med tiden mere individualistiske 
og travle samfund. Vi ønsker i højere 
og højere grad selv at planlægge hvor
når vi vil dyrke vores fritidsbeskæfti
gelser, da det på denne måde er let
tere at tilpasse med arbejdet, familien, 
familiefødselsdagene, indkøbene, 
madlavningen og ikke mindst ynd
lings tv-programmet. Og det er jo 
netop derfor det er så dejligt at tage 
billeder; man kan gøre det når man 
har tid. Men som det ofte går, når vi 
ikke har nogen faste tidspunkter eller 
forpligtigelser fx i form af en forening, 
bliver det ikke rigtig til noget. Det er 
jo svært at forklare konen at man ikke 
har tid til at handle og lave mad, og i 
øvrigt kommer sent hjem, da man 
altså skal ud og tage billeder. Billeder 
som der egentlig ikke er nogen køber 
til og som jo ligeså godt kan skydes i 
næste uge. 

Efter min mening handler det om 
prioritering. Vi har ofte for mange jern 
i ilden på en gang. Alle de moderne 
hjælpemidler, der besparer os så me
get tid, har gjort at vi bare presser 
endnu mere ind i vores daglige pro
gram. I stedet burde vi bruge den 
"ekstra" tid på det emne, der virkelig 
har vores interesse, og dygtiggøre os 
indenfor dette. Og det er jo netop det, 
der er formålet med at melde sig ind 
i en forening; at udvikle sig og blive 
bedre sammen med andre, der har 

samme interesse. Men man får ikke 
noget forærende; jo mere vi yder des 
større et udbytte vil vi også få. Mit 
synspunkt er, at et medlemskab i 
NFD, i sig selv, ikke gør os til bedre 
fotografer. Lad os bruge hinanden til 
selv at komme videre. 

Selv har jeg ikke det store at bidrage 
med rent fototeknisk, da jeg kun har 
fotograferet i et halvt års tid. J eg kæm
per stadig med bare at lære mit Canon 
EOS 300 at kende, og fik først instal
leret Photoshop for en uge siden. Til 
gengæld håber jeg at kunne bidrage 
med min brede viden inden for biolo
gien, og jeg deltager gerne i en dis
kussion om hvad natur er. 

Min lyst til at fotografere er langsomt 
dukket frem gennem mit biologistu
dium. Interessen blev for alvor styrket 
sidste år, som jeg bl.a. brugte på lidt 
bjergbestigning i Alperne, samt på at 
rejse rundt i Norges nationalparker, 
som bød på helt fantastiske naturople
velser. 

Ideer har jeg mange af, og håber at 
få flere gennem NFD. Angående det 
fototekniske håber jeg at få et par fif 
af jer andre i NFD. Desuden agter jeg 
at tage den egentlige fotografuddan
nelse når jeg har færdiggjort mit biolo
gistudium og fundet en inspirerende 
elevplads. For det er gennem fotogra
fering at jeg har fundet glæden ved at 
bevæge mig ud i naturen og blive 
optaget af denne, i en grad så det 
kribler i fødderne og pegefingeren 
hvis der er gået noget tid siden sidst. 

Giv os selv tid til det vi elsker. 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Nye Medlemmer 
Georg Baun, Kim 0llgaard, Frank Joe Hansen, Steen Sig Andersen, Tom Nygaard 
Kristensen, Casper Ravnsbaek og Niels Peder Sørensen. Aktuelle medlemstal efter 
sletning af restanter 120. 

Yder OG nyder - lys forude? Af Poul Reib 

Under overskriften "Yder eller nyder" forsøgte jeg i NFD-bladet i februar 2003 at 
give udtryk for min bekymring for NFD' s fremtidige eksistens. Trods bestyrelsens 
ihærdige anstrengelser for at holde foreningen flydende, var det min klare 
opfattelse, at støtten fra medlemmerne generelt var på et yderst beskedent niveau. 

Jeg vil på ingen måde være så ubeskeden at hævde, at mit lille indlæg har 
forårsaget den ændring, som nu glædeligvis synes at finde sted. 

Et flot august nummer - Temanummer 2003 - indbød til den nye sæson i nye, 
viste det sig, absolut anvendelige lokaler i Brønshøj. Der er nok ikke den luksuøse 
indretning, vi husker fra Lægeforeningen, til gengæld er lokalerne måske lidt mere 
intime i kraft af den mindre størrelse. 
Jeg indrømmer, at jeg var skeptisk, da jeg mødte op til et såkaldt uformelt 
medlemsmøde i de nye lokaler den 17. september. Ustrukturerede møder er 
normalt ikke lige min livret. Men jeg blev glædeligt overrasket. Den halve snes 
medlemmer - naturligvis for få - var aktivt medvirkende i de diskussioner, som 
hurtigt opstod. Det var godt nok overvejende de uopslidelige naturfotografemner, 
som kom på bordet, men der var gang i den! Et par mindre diasserier rundede, 
synes jeg, en givende aften af. 

Aftenen med Lars Gejl den 1. oktober blev, efter NFD-forhold, et tilløbsstykke -
fuldt fortjent! Den gode Lars har udviklet sig til en dreven fotopædagog og de viste 
dias var af fremragende kvalitet, selvom man måske ikke var lige varm på alle 
"kompositionerne". Mange af visdomsordene var naturligvis hørt før, men bruger 
man dem? Måske efter denne "reminder" . 

Efter to ganske udmærkede medlemsaftener venter nu et Årsmøde med flot 
tilslutning med omkring 30 tilmeldte deltagere og "selvunderholdning". Spænden
de. 
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Bjerg tur 
Tekst og foto Kurt Stæhr 

Chamoinx - Mont Blanc, Nikon FM-Il. Nikkor lO-300mm. 

Min kone og jeg elsker at gå vandre
ture i bjergene og sidste år havde vi 
sat os for at tage en vandretur fra 
Chamonix (lOOOm o.h.) der ligger ved 
foden af Mont-Blanc (4807m) op på 
det nærliggende bjerg Aiguille du 
Midi (3842m) hvor vi havde hørt, der 
skulle være en storslået udsigt over 
en del af de franske alper bl.a. Mont
Blanc. 
Vi havde afsat 3 dage til turen op.Vi 
startede mandag morgen fra Charmo
nix i diset finregns-ikke-fotovejr. Efter 
et nogle timers gang og vi var kom
met op i højden blev det dog tørvejr. 
Vort første mål var Mer de Glace 
(Ishavet), en isgletcher hvor der bl.a. 

er boret en underjordisk gang ind i 
gletcheren, en spændende oplevelse 
med et helt specielt turkisagtigt lys. 
Mer de Glace ligger i ca 1900 meters 
højde, da vi kom derop var det diset, 
men pludselig forandrede vejret sig, 
skyerne lettede og solens stråler 
gennembrød skylaget, efterhånden 
dukkede de forskellige bjergtinder op 
mellem skyerne - det kostede nogle 
ruller film. 
Efter en tur på gletcheren gik vi over 
Grand Balcon Nord til overnatning 
ved Plan de l'Aiguille (2300m). Denne 
tur var forholdsvis plan, men med et 
fint vue over bjergene, især blev der 
et fantastisk lys ved solnedgang, 
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Isfugl, Canon D60 SOOmmj/4.0 + 1,4 konverter. 

så det måtte blive ved solo-portræt
ter. 
Da den første benovelse havde taget 
sig, måtte jeg jo lige eksperimentere 
lidt. Først kom 1.4x converteren på, 
derefter 2x converteren. Så nu sad jeg 
med en brændvidde på 500 x 2 x 1.6 
(digital EOS D60) = 1600 mm. Trods 
manuel fokus blev det til et par por
trætter af isfuglen, og når man blæser 
billederne op i størrelse, så kan man 
faktisk se landskabet spejle sig i fug
lens øje. 
Efter tre kvarter besluttede isfuglene 
at jeg havde fået nok, og de stak af 
igen. Tre kvarter var også nogenlun
de den tid det tog at tømme blæren, 
eller sådan føltes det i hvert fald. 
Det havde været en fuldstændig over
vældende oplevelse. Tænk at være så 
tæt på isfuglen, som for mig altid 
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havde været en lidt mystisk fugl, man 
kun så på afstand og aldrig kom rigtig 
nær. Det var også en fed oplevelse at 
have planlagt en foto-session med 
naturen, og det så for en gangs skyld 
faktisk lykkedes! 
Jeg har været i skjulet et par gange 
senere, og oplevelsen har været lige 
stor hver gang. Ventetiden har ved 
ingen af de efterfølgende besøg været 
to timer. Faktisk oplevede jeg ved mit 
andet besøg, at isfuglen sad derude 
på grenen to minutter efter at jeg 
havde fået tumlet mig til rette. 
Men bjergvipstjerterne - de har ikke 
været samarbejdsvillige. Men der skal 
jo også været noget at komme efter til 
næste sommer. Og selvom jeg har 
ca.22S skud af isfuglen på harddi
sken, så er jeg heller ikke færdig med 
den endnu! 

- ,-------

NFDs foto weekend i Rørvig 
Af Ole Banke 

HALLO, døren er låst! Panikken bredte 
sig lørdag morgen lidt i otte, da kaffe
tørstige NFDere stimlede sammen om 
den låste køkkendør. Ingen vidste 
hvor manden med nøglen befandt sig, 
men heldigvis opdagede et vågent 
hoved at en yderdør ikke var låst . . ... 

Fredagens program var ellers gået lige 
efter bogen med velkomst fra formand 
Niels Thye som optakt til spisningen. 
Herefter var der introduktion til Rørvi
gområdet ved lokalpatrioten Klaus 
Bjerre fint illustreret med lysbilleder 
over temaet 'Årets gang i naturen'. Det 
gav mod på flere billeder, og det var 
der sandelig råd for: Først på var Poul 
Reib med billeder af smukke svenske 
traner og videre til Æbelø og Christi
ansø. Han blev efterfulgt af Kurt En
gelhardt med næsten klinisk skarpe 
billeder af guldsmede og andre insek
ter. Klaus Bjerre tog os en tur langt til 
havs med meterhøje bølger og 
kæmpestore albatrosser - vingefang 
på op til treenhalv meter - fra Stilleha
vet udfor New Zealand. Endelig run
dede Ole Banke aftenen af med at 
vise glimt af Gotlands særprægede 
landskaber. 

Lørdag formiddag gik med - efter 
kaffen forstås - en fotografisk udflugt 
i nærområdet, hvor blandt andet sa
gesløse ryler måtte agere modeller for 
såvel analoge som digitale fotografer. 
Samtidig var vejret aldeles pragtfuldt, 
så der blev rig lejlighed til at udveksle 
erfaringer og snak i små og store 
grupper i den smukke natur. Og der 

blev snakket og diskuteret ... 

De ikke programsatte visninger kom 
til at ske i en mindre hytte, der kunne 
blændes helt af, men hvor man også 
rigtig kunne komme hinanden ved. 
Der blev vist mange små serier med 
blandt andet landskaber og ikke 
mindst macrobilleder. Det står mere 
og mere klart, at billedniveauet tyde
ligvis er højnet betydeligt blandt NFDs 
medlemmer. 

Festmiddagen bestod af først delikate 
lakse madder og derpå grillstegte bøf
fer med salat. Drikkevarerne valgte 
man selv efter behov og pengepung. 
Den gode mad satte humøret om 
muligt et par grader ekstra i vejret, så 
der var varmet godt op til aftenens 
visninger. 

Et vist kaos kom imidlertid til at præ
ge aftenen, idet en improviseret de
monstration af digitale billeder blæst 
op på lærredet kom til at tage urime
ligt meget tid. Referenten bed her især 
mærke i en række knivskarpe insekt
portrætter. Den digitale teknik kan 
noget og er kommet for at blive -
ingen tvivl om det. Og det går stærkt 
nu. 

Men det digitale indspark betød at de 
resterende programsatte foredrag kom 
på alt for sent - men de kom på og 
tak for det, . for de var værd at vente 
på. Niels Thye lagde for med billeder 
i mellemformat fra det midtvestlige 
USA's dybe og utroligt smukke ca
nyons. Derpå drejede fokus noget 
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nærmere Danmark idet Thorbjørn 
Ponsaing fortsatte med farve stærke 
efterårsbilleder fra Lapland og demon
strerede forskellen på den gamle Fuji 
Velvia 50 og den nye Velvia 100. 
Jesper Tønning bandt en sløjfe på 
aftenens foredrag med en række nær
mest frostkolde vinterbilleder fra Lap
land - ikke for ingen ting havde han 
kaldt foredraget 'En tur i dybfryseren'. 

Så var klokken for længst passeret 
midnat og mange gik til køjs. Et min
dretal tog lige den anonyme billedkri 

tik med. Det har sikkert været både 
berigende og muntert. 

Hov, jeg glemte at nævne at 30 med
lemmer og en enkelt supporter deltog 
i weekenden. Igen har femogtyve 
procent af medlemmerne altså revet to 
dage ud af kalenderen, sat sig ind i 
bilen og trillet til den anden ende af 
landet for at se på og diskutere natur
billeder. Det er flot, imponerende og 
usædvanligt for en forening i Dan
mark i dag. 

Korshage viste sig fra sin bedste side, idet flere hundrede suler passerede forbi som 
perler på en snor til glæde for weekenddeltagerne. Foto: Jan Herrstedt. 
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Om at gemme sig for isfuglen 
Af Kim Biledgaard 

Mange menneskers opfattelse af en 
fuglefotograf er, at det er sådan en 
lidt halvsær person, som sidder i et 
skjul i timevis i en eller anden mose. 
Indtil for nylig kunne jeg måske godt 
betragtes som halvsær, men jeg hav
de aldrig tilbragt et sekund i et foto
skjul, når man lige ser bort fra bilen. 
Men meget har ændret sig. 
Jeg har altid været fascineret af isfug
len. En af Danmarks allersmukkeste 
fugle , som man oftest blot ser som et 
blåt lyn, der farer skrigende forbi. At 
fotografere den havde jeg aldrig 
været i nærheden af. Men ude ved en 
sø, var der en opskyllet gren ved 
søbredden. Her sad isfuglen ofte og 
hvilede sig, så stedet var oplagt, hvis 
jeg ville have nogle skud i kassen. 
Heldigvis var der et ideelt sted at 
sætte skjulet op lige ud for grenen, 
hvor der ligesom var en lille "lomme" 
mellem buskene. Det nyindkøbte 
teltskjul blev sat op en sommermor
gen, men da jeg havde sat mig tilrette 
i skjulet og kiggede gennem telen, så 
kunne jeg godt se, at jeg egentligt var 
meget tættere på isfuglens siddeplads 
end jeg havde gået og forestillet mig. 
En 400 mm havde måske været bedre 
end 500 mm? Og mon fuglen overho
vedet ville komme, når jeg sad så tæt 
på? 
Optimismen var med andre ord be
hersket, og to stive klokketimer sneg
lede sig af sted, mens jeg blev mere 
og mere klar over, at skjulet nok ikke 
bare kunne sættes op sådan lige op 
af fuglens hvileplads. Udenfor skjulet 

fjollede musvitterne rundt og fangede 
insekter på skjulet, og et par bjergvip
stjerter muntrede sig med hele tiden 
at sidde på søbredden gemt bag gre
nen, mens isfuglene drønede frem og 
tilbage ude over søens vandflade. Det 
var en af de varme sommermorgener, 
og jeg havde sørget for at drikke godt 
med vand, mens jeg sad i skjulet. 
Sådan noget straffer sig naturligvis på 
et tidspunkt. .. Jeg var ved at opgive 
det hele og kravle ud for at lette mig, 
da jeg pludselig kunne høre isfuglen 
meget tæt på skjulet. Teleobjektivet 
havde hele tiden peget lige på den 
grenstump, som isfuglen normalt sad 
på, og da jeg kiggede i kameraets 
søger, kunne jeg konstatere, at isfug
len også i dag opførte sig normalt. Jeg 
tror mit hjerte lige sprang et par slag 
over, for det var næsten for overvæl
dende at have dette farveorgie i blå 
og røde farver siddende ganske få 
meter væk, fuldstændig ligeglad med 
skjulet.Mine presserende behov måtte 
vendte, mens jeg spændt trykkede 
udløseren ned første gang. Jeg havde 
forventet, at isfuglen ville stikke af 
straks, når den hørte lukkeren smæk
ke, men den blev bare siddende. Så 
jeg fyrede løs, mens isfuglen sad 
derude og lige fløj en lille tur, men 
var tilbage få sekunder efter. Jeg 
hældte megabyte efter megabyte over 
på den transportable harddisk, mens 
der pludselig sad to isfugle derude, 
han og hun. De kunne ikke være i 
billedfeltet samtidig, og jeg turde ikke 
begynde at rode med en kortere tele, 
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Fujifilm FinePix S2 Pro 

3. gen. Super CCD 

6.17 million pixels 

36 MB liFF Filer 

Dual interface 
FireWire & USB 

Nikon F bajonet 

100 - 1600 ISO 

SM + CF kort 

Yderligere info 

~ FUJIFILM 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 
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Synspunkt 
af Lisbeth P/[jger-Nielsen 

Der efterspørges i sidste nummer af 
bladet en årsag til manglende billeder 
fra medlemmerne. Jeg vil gerne give 
mit personlige bud på dette og samti
dig benytte lejligheden til at præsen
tere mig selv, da jeg er et af de sidst 
ankomne medlemmer. Jeg hedder 
Lisbeth Pltiger-Nielsen, er 35 år, og 
kommer fra Hillerød. Lige om lidt 
flytter jeg til Jægerspris for at bo 200 
m. fra Roskilde Fjord og 400 m. fra . 
Nordskoven, dejligt, dejligt. Jeg er 
oprindeligt udannet sygeplejerske, 
men arbejder som "Akutredder" , en 
specialtjeneste indefor Falcks ambu
lancetjeneste. Min indgangsvinkel til 
naturfotografering og fotografering i 
det hele taget startede voldsomt. En 
trafikulykke satte en heldigvis positiv 
kædereaktion i gang, idet erstatningen 
gav mig mulighed for første gang i mit 
liv (og heldigvis ikke eneste og sidste) 
at tage på safari. Man skal ikke tage 
på en så fantastisk rejse kun udstyret 
med det lommekamera man fik i kon
firmationsgave , så heldigvis kunne vi 
låne en masse godt kameraudstyr af 
en ven. 

Således stiftede jeg november 1999 
bekendtskab med et spejlreflekska
mera, Canon EOS 50E med to forskel
lige zoomobjektiver til, 28-105 mm og 
75-300 mm. Hvilken fantastisk verden 
der her i mere end en forstand åbne
de sig. De knap 400 billeder min 
mand og jeg tog på turen er set igen 
og igen. Til sidst gik albummet fra 
hinanden. Kameramodellen var for 
udgående og var derfor indenfor øko-

nomisk rækkevidde og jeg var nu ejer 
at mit første "rigtige" kamera. Samtidig 
var næste safari allerede blevet plan
lagt på turen hjem fra Kenya. 

Halvandet år efter vores første safari 
tog vi af sted til Tanzania. I forbere
delserne indgik et foto kursus for mit 
vedkommende. En ting var at jeg 
første gang "skød" alt på fuldautoma
tisk og fik gode billeder, men kamera
et havde jo masser af muligheder og 
dem ville jeg kende. 

Det bragte mig i forbindelse med Lars 
Gejl, som afholdt grundkursus i Kø
benhavn. Stor ros til Lars, som er en 
engageret og dygtig formidler og 
fotograf. Som min mand sagde; han 
må være dygtig når han kan hale dig 
til København så mange aftener (jeg 
boede i Hillerød, men der var mentalt 
set meget langt til København). 

Siden har jeg deltaget i Lars Gejls 
naturfotokursus på Særløse Overdrev. 
Her viste han sig også meget enga
geret - som slavepisker. Sent i seng 
og op igen fem minutter efter. Igen 
meget lærerigt på mange punkter. 

Tanzania februar/ marts 2001 , skønt, 
700 billeder. .. . (og det er ikke engang 
en overdrivelse!) 

Jeg går ikke ud at fotografere hver 
uge, men når jeg beslutter mig for at 
tage ud, forsvinder tiden stille og 
roligt og jeg er væk midt i verden i 
flere timer. Jeg er selv min hårdeste 
kritiker og har ofte lyst til at kassere 
alle mine billeder, mens jeg slår mig 
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selv i hovedet på grund af åbenlyse 
fejl, jeg burde have forudset. På den 
led synes jeg stadig, jeg har enormt 
meget at lære og af og til føler jeg, at 
jeg ikke har "det" i mig. 

Behovet for andres konstruktive kritik 
og erfaringer er der dog også, og 
derfor har jeg meldt mig ind i NFD. 
Med tiden håber jeg at blive mere 
aktiv. 

Med hensyn til at indsende billeder er 
mit problem uvidenhed og manglende 
udstyr og evner, måske. Jeg tager 
almindelige papirbilleder, da jeg el
sker at sidde i sofahjørnet med mit 
album på skødet. Jeg har ikke lyst til 
at skulle pakke et lysbilledeapparat 
frem for at se dem og frygter også at 
vennerne vil løbe skrigende væk ved 
en sådan manøvre af frygt for to ti
mers kedelige feriebilleder fra faster 
Anna. Jeg ejer ikke et digitalt kamera 
eller fotoprogram til min computer, ej 
heller scanner. Jeg er absolut ingen 
øm til computere og er foreløbig 
heller ikke parat til at sætte mig ind i 
diverse programmer og finesser. 

Kender man mon egentlig de enkelte 
medlemmers foretrukne "udtryksform" 
i forhold til dias, papir- eller digitale 
billeder? 

Nu må det ikke forstås som at jeg ikke 
kan se fordelene ved henholdsvis dias 
og digitale billeder. Jeg er bare ikke 
nået dertil endnu i min fototekniske 
udvikling. Hvis der er en måde hvor
på jeg kan indsende mine almindelige 
papirbilleder til bladet og den fine 
hjemmeside, vil jeg gerne dele mine 
"to pletskud" med jer andre. 
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Ligeledes vil jeg gerne dele mine få, 
men gode fotorejseerfaringer med jer, 
så jeg skal nok sætte mig at skrive 
lidt. 
Har jeg forresten fået nævnt, at vi til 
august i år tager til Kenya igen? Jeg 
har hjemkøbt et fast Canon 300mm 
objektiv samt en 2x converter fra USA 
(Adorama.com) til lejligheden. Dollar
kursen er rigtig god i øjeblikket. 

Trods mine ringe meninger om egne 
fotografiske evner holder jeg mig ikke 
tilbage fra at prøve at lære fra mig. 
Min guddatter fik mit gamle lommeka
mera på sin otteårs fødselsdag. Des
uden havde jeg lavet en mappe til 
hende med "rigtigt og forkert" bille
der, mest udfra det gyldne snit og "de 
manglende fødder og topkappede 
hoveders princip" . Det viste sig at 
være en succes. Sammen sad vi og så 
familiens billeder fra julen og hun gav 
sin meget professionelle kritik af dem. 
Et øjeblik efter kom lillebror på fem år 
til. Han havde bestemt også hørt efter 
og havde også nogle gode meninger 
om billederne. Der er krummer i de 
unger og de skal nok få taget gode 
billeder. 

Jeg har et ønske og forslag til bladet. 
Jeg har på hjemmesiden set de ret 
flotte billeder, der har deltaget i år
skonkurrencen. Det gør mig nysgerrig 
efter at vide med hvilket udstyr og 
teknik, blænde, lukkertider osv. bille
det er taget. Hvornår billedet er taget 
og hvorfor fotografen i det hele taget 
befandt sig netop der. Kort sagt lad os 
få historien bag det enkelte billedes 
opståen. 

kvalitet fra isenkræmmeren er OK.) Forhåbentlig skal de ikke bruges, men 
hvis, så ... 

• Mårhårspensel og specialklud til rensning af beskidte linser. Pusteriet kan 
man som regel klare uden at spytte ved at holde udstyret over hovedet og 
puste opad. 

• Multiværktøj a la Leatherman. Nyttigt når stativet truer med at falde fra 
hinanden. 

• Lille lommelygte eller pandelampe, bl.a. til at se knapperne på kameraet 
om natten. 

• En lille tube superlim (Locktite SuperATTAK el.lign.) kan redde en fra 
katastrofen - men pas på fingrene! 

• En engangs "bruserhætte" fra hotellet - god til kamera på stativ i regnvejr. 
En almindelig plastpose kan også gøre det. I troperne evt. suppleret med 
en stor plastpose der kan rumme alt indholdet i en almindelig rygsæk. 

• Plastboks (f.eks. madkasse) til film uden plastbøtter. 

• Klare plastposer med lynlås (f.eks. Zip-Lock) til film i plastbøtter. Jeg har 
aldrig set dem i Danmark, men købt i udlandet - og de holder i årevis. 

• Forlængerledning med stikdåse med 3-4 stik (heraf mindst et stort, rundt 
stik) samt rejsestik til brug i forskellige lande. 

• Lader og NiMH-akkuer. (Fås jævnligt til "spotpris" i Netto.) Akku'erne er 
mærket i sæt a 4 med labels i forskellig farve og med købsdato. 

• Alternativt Lithium-batterier. De er dyre, men holder meget længere (også 
i kulde), og vejer meget mindre end normale batterier. 

• Små labels til mærkning af de film, som f.eks. skal presses i fremkaldel
sen. (Alternativt kan man ridse i lakken på filmpatronen med en mønt.) 
Nogle bruger også labels til at nummerere alle deres film; jeg bruger 
hukommelsen og notesbogen. 

• Gammelt viskestykke til brug i troperne. Både til at tørre sved af panden 
og udstyret - og til at pakke om udstyret. Bobleplast er også fint til at 
pakke udstyret i. 

• Et digitalt lommekamera. Ideelt til de hurtige snapshots og de situationer 
hvor film-kamera og stativer udelukket. 

Den digitale nutid: For et par måneder siden blev også mit "store" kamera 
digitalt. Så nu kan den store pose med med film erstattes af en håndfuld 
hukommelseskort (nok til 1-2 dages fotografering), en batteridreven 
harddisk samt et par kilo ledninger, ladere og batterier. Nu håber jeg blot 
at jeg kan få strøm undervejs! 
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• Maksimum er 28-135mm, 70-200/2,8, lang tele (300-500 mm), 1,4x og 2x 
extender, en kraftig blitz med ekstra batteripakke samt filtre og stativ. 

• Rene safari- og fuglefototure kan langt hen ad vejen klares med en lang 
300-500 mm tele (med extendere) samt 28-135 zoomen. Savnet af en 
lysstærk tele i 200-300 mm-området opvejes af at der er mindre udstyr at 
rode rundt med. 

Film: Hidtil har jeg sværget til Fuji Velvia til landskaber og Sensia til fugle, 
dyr og "alt det andet", nogle gange suppleret med Kodak Ektachrome 
100VS med ekstra mættede farver. Efter at jeg er gået over til at scanne 
mine dias har det ændret sig. Nu foretrækker jeg den superfinkornede og 
superskarpe Fuji Provia II, evt. suppleret med et par ISO 400-film (dias 
eller negativ) for tilfældets skyld. 

Rygsæk: Skuldertasker burde være en sag for stationære fotografer og 
Arbejdstilsynet. Til mig og min ryg skal det være en rygsæk; enten en 
"rigtig" fotorygsæk, eller en almindelig "foret" med en løs kamera-indsats 
fra Domke. 

Stativ: Jeg vil altså ikke undvære mit stativ, undtagen hvor det er umuligt 
eller unødvendigt at slæbe på (f.eks. i stejle bjerge eller på en solbeskin
net strand). Kulfiberstativer er hundedyre, men både lette og meget 
stabile. Som en ekstra hjælp sidder der en karabinhage i "skridtet" (på 
stativet!!!) og en kraftig nøglering i håndtaget på rygsækken: Vupti - så er 
stativet blevet flere kilo tungere og står fast som en klippe. 

Forsikring: Nogle kan ikke undvære en særlig rejse-fotoforsikring til 
dækning af både skade og tyveri. Selv har jeg aldrig haft andet end den 
normale husstandsforsikring, og endnu aldrig haft brug for den. Så det må 
være en personlig sag. 

Flybagage: Ved flyture går alt udstyret (bortset fra stativ og småt tilbehør) 
som håndbagage i en rygsæk der overholder max-målene for den slags. 
Film kan med fordel lægges i en pose fra duty-free shoppen så det ligner 
toldfrie varer købt i lufthavnen. Det giver mindre risiko for at blive 
stoppet ved gaten, blot fordi man rejser med to styks håndbagage. 
Bemærk at nye regler i USA betyder at myndighederne har ret til at rode 
i den indskrevne baggage (inkl. bryde evt. låse). Derfor er det nu blevet 
endnu mere vigtigt at have alt det værdifulde fotoudstyr i håndbagagen. 

Pakkeliste med mærkværdigheder: Ud over det normale fotoudstyr er der 
en række "usædvanligt" tilbehør som jeg nødigt vil undvære på rejse. Her 
er de til inspiration: 

• . Et sæt urmager-skruetrækkere, både almindelige og stjerne-o (En billig 

Fototur til Søderåsen 
Tekst og foto: Peter Vadum 

Vores fototur til Søderåsen startede 
fredag den 15. august. Vejrudsigten 
for denne weekend var skiftende sol 
og skyer, kun med lidt regn, som vi 
heldigvis fik fredag aften, på resten af 
turen var vejret fint. 
Vi var 5 personer, Poul Reib, Kurt 
Engelhart, Kasper Nielsen, Hanne 
Eibner og mig selv, vi var i 2 biler. 
Poul og Kurt tog derop tidligere for at 
få noget ud af fr~dagen. J eg kunne 
ikke komme før ved 18-tiden, da jeg 
skulle hente Kasper i Ringsted, som 
havde taget turen fra Esbjerg og hero
ver (det er sgu prisværdigt), Hanne 
kom fra sit hus i Sverige. 
Vi mødte hinanden på Skarelid van
drehjem kl. 18, hvor vi havde fine 
forhold med eget køkken og en hel 
etage for os selv. 
Vi fik noget godt at spise, og der blev 
talt om pogrammet for lørdagen, hvor 
Kasper ville gå for sig selv for at tage 
rådyr. Vi andre fandt sammen til en 
tur langs vandløbet, som løber ned 
igennem Søderåsen. 
Vejret var godt, men det var svært at 
få billeder inde fra skoven tidlig på 
dagen, da solen ikke rigtig ville bryde 
igennem. Nogle fandt motiver af mos 
og svampe, andre tog billeder af 
vandløbet og omgivelserne derfra. 
Vejret blev bedre og bedre, som da
gen skred frem, og der blev bedre 
mulighed for at få nogle gode skud i 
kassen. Senere på dagen gik turen til 
Svartesjo, hvor motiverne var guld
smede samt stemningsbilleder ved 
søen. Jeg selv havde fået fat i den nye 

film fra Fuji, Velvia 100F. Den skulle 
stå sin prøve på denne tur, jeg syntes, 
at filmen giver knap så livlige farver 
som Velvia 50, som godt kunne frem
kalde kraftige farver, men det kan I 
selv bedømme, når der bliver vist 
billeder på uformelt medlemsmøde 
den 29. oktober. Jeg havde også Sen
sia 100 med, så jeg var helgarderet 
med 2 kameraer med forskellige film 
i. Engang imellem er jeg lidt doven 
med hensyn til at bruge stativ, og det 
går ud over mange af mine billeder, 
så jeg må til at lære at jeg skal stille 
dette stativ op, koste hvad det vil af 
tid. Jeg er da også blevet bedre med 
årene, men det er nemmere at finde 
en stub, en sten eller andet at læne 
sig op ad, men på denne tur gav jeg 
mig tid til at sætte stativ op, og det 
kunne ses på billederne da de kom 
fra fremkaldelse. 
Efter et par gode dage sammen drog 
vi hjem til lille Danmark søndag mid
dag med masser af billeder i kassen. 
Nu skal de fremkaldes og sættes i 
rammer, men der er jo selvfølgelig 
mange som også ryger i den, som 
Poul Reib siger, uundværlige papir
kurv. Jeg kan anbefale at tage derop, 
gode omgivelser med en masse motiv
muligheder og så er det kun knapt 2 
timer fra København. God for en 
endagstur som kan starte tidligt på 

. dagen. 
Jeg vil herigennem gerne takke de 
personer som gav sig tid til at tage 
med på denne tur, det var en kanon 
tur, tak for opbakningen. 
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Skiirelid, Nikon FlOO, Sigma macro 105mmfl2,8 EX, Fuji Sensia 100. 
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Arskonkurrencen 
Bestyrelsen har besluttet at indleveringsfristen til årskonkur
rencen fremover er den 1. juni. 
Samtidigt har vi beslutttet at vinderne af årskonkurrencen 
bliver offentligtgjort på årsmødet, således at det fremover 
bliver en fast del af årsmødet. Det betyder at flere får mulig
hed for at se konkurrencebillederne, da årsmødet afholdes 
forskellige landsdele fra år til år. 

Årets kategorier er: 
Fugle - Pattedyr - Andre dyr - Vækster - Landskab 

Form & detalje - Portefolio x 5 

Udstyr på rejse 
Af Anders Tvevad 

"Hvilket udstyr skal jeg ta' med på rejse - og hvad kan jeg lade blive hjemme?" Et 
såre simpelt spørgsmål med i omegnen af 3-5 svar pr. fotograf, alt afhængigt af 
hvem man er, hvor man skal rejse hen, hvornår, hvor længe, under hvilken 
rejseform, med hvem osv. Og så selvfølgelig hvad og hvor meget udstyr man har 
at vælge imellem. Derfor kan man næppe komme svaret nærmere end at give lidt 
inspiration. 

Begrænsningens kunst 
På en weekend-tur til Øland for mange år siden medbragte jeg kun et kamera med 
en 50 mm makro optik (samt pol-filter til landskaberne). Det blev til mange fine 
billeder. Måske fordi jeg kunne koncentrere mig 100% om motiverne, uden at 
blive distraheret af isenkrammet. 

Et par ugers ferietur kan give mange gode fotooplevelser, men alligevel 
er der jo grænser for hvor meget man kan nå rent fotografisk. Derfor er der god 
grund til at begrænse både sig selv og isenkrammet om de vigtigste motiver. Ellers 
er der for mange fotochancer som går ens næse forbi når man er optaget af at 
grave i rygsækken, skifte mellem 5-6 optikker, indstille fjernudløst superblitz, rode 
med gråtonede filtre osv. Og der er faktisk sjældent grund til at ærgre sig over de 
få billeder man ikke får taget, i mangel på et stykke ekstra-udstyr der ligger 
derhjemme. Det var nok ikke blevet så fantastisk alligevel! Ferie skal jo helst være 
en fornøjelse, og det kan faktisk være en fornøjelse at få det bedste ud af de 
forhåndenværende muligheder, og nøjes med at opleve de umulige motiver med 
øjnene. 

Kamera og optik 
Mange vælger som mig sikkert at have forskellige "kamera-sæt" til forskellige ture 
og rejser. På korte ture tør jeg i dag godt nøjes med et enkelt kamerahus. (Endnu 
har jeg aldrig oplevet et reelt nedbrud.) På lidt længere ture derimod altid to huse: 
Et håndholdt med normal-zoom til landskaber osv., og det andet med den lange 
tele på stativ. Canons IS-optikker (og nu også Nikon og Sigma) med billedstabilisa
tor er en gave til fotografen på rejse. De afskaffer ikke behovet for et stativ, men 
gør det dog langt le~ere at tage skarpe billeder med et håndholdt kamera. 

• Minimum er kamera med 28-135/3,5 zoom samt polfilter. Alt rigeligt til 
landskaber, planter og lidt smådyr. Savnet at en kraftig vidvinkel kan som 
regel klares ved at flytte sig lidt omkring. 

• Favoritten er 28-135 mm zoom, 300/ 4 med 1,4x extender samt en lille 
blitz, filtre (pol og 81A) og et let stativ. Det fylder og vejer ikke alverden, 
men klarer faktisk det meste - lige bortset fra de dyr og fugle som kræver 
en lang tele på et tungt stativ (og som derfor alligevel sjældent byder sig 
til på en ferietur). 
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