
SIGMA 

OUR Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

WORLD 
Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo's Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotografmedspeciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbej
det som redaktør. Harrepræsenteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem 13 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser af bl.a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm f/3,5 EX IF HSM, Lukkertid: 11125 sekblænde 4 . 

OSAMU l\1IY AKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKllV 

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 - 'MWJ.fovitech.dk 
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Aktivitetskalender 2004/05 
Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. 

Onsdag den 11. februar. Lysbilledeforedag fra Antarktis: 
Dan Rasmussen inviterer på en sørejse fra verdens ende - Ushuaia. Vi kommer om 
bord på skibet "Mikheev", der vil tage os rundt til bl.a. Falklandsøerne, South Georgia 
og Antarktis. Vi vil stifte bekendtskab med bl.a. pingviner, albatrosser, søelefanter og 
fantastiske naturlandskaber. 

Onsdag den 25. februar. Det digitale kamera er kommet for at blive. Fuglefotogra
fen J ens Bruun vil på baggrund af egne erfaringer fortælle om det digitale kameras 
fordel og ulemper. 

Onsdag den 17. marts. Uformelt medlemsmøde tema - mellemformat. Tag dine 
mellemformatsbilleder med, der er mellemformatsprojektor til stede 

Onsdag den 24. marts. Ordinær generalforsamling 

Onsdag den 7. april. Aflyst pga. påsken 

Onsdag den 21. april. Fuglefotografering optakt til årets temanummer. 
John Larsen, Ib Andersen og Klaus Bjerre viser billeder og fortæller hvordan de 
fotograferer fugle. 

NFD-Nord 

Lørdag den 17. januar: Fototur til de eviggrønne kilder i Rold Skov. Vi mødes kl. 
9.00, hvor Kousbækken krydser vejen for foden af Rebild Bakker. Der kan arrangeres 
opsamling på Skørping Station kl. 8.50 (det passer med tog nordfra). Ring i så fald til 
Niels Fabæk på 98188636. 

Torsdag den 5. februar: Vi mødes kl. 19.30 i Aalborg Fotoklubs Lokaler, Harald 
Jensensvej 6 i gården. Her ser vi så billeder fra kildeturen i januar. Efter endt fremvis
ning udvælges enkelte billeder til konstruktiv billedkritik. Det er naturligvis ingen 
forudsætning, at du deltog på turen for at komme og kigge med - Alle er velkomne. 

Lørdag den 20. marts: Fototur til det barske vesterhavslandskab ved Bulbjerg. Vi 
mødes kl. 9.00 på P-pladsen på toppen. Udover det spektakulære landskab skulle 
riderne have fundet deres rette hylde, så motiver er der nok af. 

Torsdag den 15. april: Vi mødes kl. 19.30 i Aalborg Fotoklubs Lokaler, Harald 
Jensensvej 6 i gården. Her ser vi så billeder fra Bulbjergturen i marts. 



præmie i hvert fald hvad volumen 
angik, et stort tungt stativ fra Berle
bach - det eneste jeg havde i tankerne 
var hvordan jeg fik slæbt det med 
hjem til Danmark. Senere var der en 
som spurgte om jeg havde medbragt 
en lastbil til alle mine præmier, idet 
jeg havde så mange præmier at jeg 
næsten ikke kunne bære dem hjem til 
hotellet. Årets fotograf blev tyskeren 
Klaus Echle som vandt en Canon EOS 
ID med sit følelsesladede billede af 
cirkusbjørnen Mariana som er bundet 
til et træ med en kæde gennem en 
ring i næsen. Bjørnecirkuset er den 
eneste indkomst for sigøjnerfamilien 
Kostava som hutler sig gennem dag
ligdagen i Europas fattigste land Bul
garien. Et stærkt billede som bliver 
siddende på nethinden, som en fryg
telig reminder om hvor grusom virke
ligheden kan være. De 95 vinderbille
der kan ses på www.gdtfoto.de eller 
på vandreudstillingen som det næste 

år bliver udstillet flere steder i Tysk
land, billederne findes også i bogen 
GDT Europaischer Naturfotograf des 
J ahres 2003. 
Om søndagen gik det videre med 
flotte shows med fantastiske land
skabsbilleder fra Sydamerika, Svalbard 
og meget mere. Men efterhånden 
nærmede afslutningen på denne fan
tastiske weekend sig, og som der blev 
sagt: "Vi ses igen til næste år i Uinen!" 

En ting som jeg har lært ved at se på 
alle de utrolige flotte billeder i den 
weekend, er at fotografiet er en ud
tryksform, der har universelle symbo
ler som vi alle forstår uanset nationali
tet. Det kan faktisk være en fordel, at 
man ikke kan så meget tysk, idet man 
kan koncentrerer sig som billederne! 
Så til næste år håber jeg at jeg ikke 
bliver den eneste dansker som besø
ger Lunen. Se årets billeder på 
www.gdtfoto.de 

Du har hele tiden satset højt - og bemærkelsesværdigt ofte nået målet. sådan også 
ved dit sidste udspil, hvor du dristigt sendte billeder til de tyske naturfotografers 
forening GDT, der arrangerer en årskonkurrence for europæiske naturfotografer. Nu 
ved jeg naturligvis ikke, hvor mange placeringer du havde regnet med, men jeg gætter 
på at du trods alt ikke havde forestillet dig hele tre så flotte placeringer: En 
førsteplads, en andenplads og en 'Rosværdig omtale'. Nordiske fotografer plejer at 
tage godt for sig af retterne ved den slags konkurrencer, men i år var det en dansker 
der blev bedst placerede nordbo foran de tunge drenge Staffan Widstrand fra 
Sverige og Pål Hermansen fra Norge. 
Du skal vide, at NFD er stolt af at have dig som medlem. Naturligvis mener vi i 
København, at det var bedre om du boede i København. Men du holder stædigt fast på 
Jylland og det må vi så finde os i. Et stort tillykke fra din forening NFD! 

Ole Banke 
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NFD / Worldwide ? 
af Niels Fabæk - Rold Skov 

Måske ikke helt worldwide, men ... Sidst i oktober skete der noget i Nordjylland. 
Med afsæt i et flot initiativ af Anders Pedersen troppede ikke færre end 12 
naturfotointeresserede - heraf 4 nysgerrige ikke-medlemmer - op til NFDmøde i 
Aalborg Fotoklubs Lokaler. Den geografiske spredning spændte fra Hjørring i nord 
til Århus mod syd og med repræsentanter for både Kronjylland og Vesthimmer
land. 
Efter en kort velkomst og en præsentationsrunde, der afspejlede en stor bredde 
indenfor de fremmødtes naturfotografiske interesser, gik det løs med en snak om 
NFD; hvorfor man var medlem og hvad man forventede af foreningen. Et 
gennemgående træk var medlemmernes frustration over, at det hele sker i 
København, så "hvorfor skal jeg overhovedet være medlem ?". På den baggrund 
blev dette indledende jyllandstræf hilst velkommen og der var bred opbakning til, 
at det er noget vi skal gøre fremover. 
Rent emnemæssigt var der meget forskellige ønsker til fremtidige aktiviteter i det 
jyske. Fra fototure med hyggen i højsædet til stærkt specialiserede workshops 
omkrig ICC-profiler og videre til aftner med billedvisning og billedkritik. Der blev 
nedsat en arrangementsgruppe på tre (alle nordjyder), der foreløbig har stablet et 
program for første halvår på benene - se arrangementskalenderen bag i bladet. 
Rent geografisk er Aalborg ganske fin til arrangementer, og vi fik oven i købet 
tilsagn om, at måtte anvende Aalborg Fotoklubs lokaler - Tak for det! Naturligvis 
bør vi også prøve at arrangere noget i f.eks . Århus, Vejle eller måske Esbjerg for 
at tilgodese de sydjyske medlemmer. Dette vil naturligvis kræve noget feedback 
fra disse områder samt en lokal indsats. Foreløbig rettes indsatsen på at få 
opbygget en nordjysk tradition, men forhåbentlig vil denne sprede sig som ringe 
i vandet. 
Vi fik på mødet benyttet lejligheden til at snakke om NFDs hjemmeside med en 
opfordring til alle om at deltage i fotografgalleriet, månedens billede etc. Jeg er 
udmærket klar over at denne "sang" er hørt før, men det kan ikke siges for ofte: 
En forening som NFD lever i høj grad i kraft af medlemmerne, så støt op om disse 
tiltag. 
Lad os håbe at kimen, der blev lagt på denne oktobereftermiddag, kan medvirke 
til at gøre NFD til en endnu mere aktiv deltager i dansk naturfotografi på 
landsplan. 

Godt nytår og godt fotoår til jer alle 
Niels Fabæk 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Fire kameraer med pil opad! 
Da det i dagens Danmark er blevet populært at uddele kokkehuer m.v., har jeg 
tilladt mig at uddele kameraer hvad angår efterårets medlemsaftener i København
sområdet. 
Efter vi har flyttet NFD" s medlemsarrangementer fra den indre by i København til 
Pilegården i Brønshøj er mødeaktiviteten steget med ca. 50 %, det må da siges at 
være noget af en succes. 
Hvad er så årsagen til denne succes? Er stedet i Brønshøj bedre placeret rent 
geografisk, eller er det de valgte arrangementer der har tiltrukket flere medlemmer 
end hidtil, eller hvad? Det kan kun I som medlemmer svare på. 
Hvis det er det geografiske der gør sig gældende er det udmærket. Hvis det er på 
grund af gode og spændende arrangementer er det jo heller ikke at fornægte. 
Måske er det en kombination af begge ting. 
Så derfor har jeg tilladt mig at give efterårets arrangementer og mødeaktivitet: 
4 kameraer med pil opad. 

For at følge succesen op, vil jeg efterlyse gode ideer til medlemsarrengementer. 
Har I nogle ideer til emner der kunne udfylde en medlemsaften, så lad høre fra 
jer. I kunne måske selv være med til at stå for et sådan arrangement. 

Jens Rasmussen / næstformand. 

Nye medlemmer 
Medlemstallet var ved udgangen af året 2003 124. Der har siden sidst været en 
udmeldelse og følgende nye medlemmer er kommet til: Brian Højrup, Jens Kristian 
Kjærgård, Keld Væver, Morten Hilmer Jensen og Lisbet Lauritzen. Vi byder 
velkommen til dem alle. 

Fotokonkurrencen afholdt af Canon og Jyllandsposten 
Det blev på et medlemsmøde vedtaget at sende en mail til Jyllandsposten 
omhandlende den meget uprofessionelle måde fotokonkurrencen blev annonceret 
på. Det ene sted med overskriften: "Stil skarpt på den danske natur" og det andet 
sted: "Mennesket og naturen". 
Ikke så underligt at vi var mange der var forvirrede. Nej - Jyllandsposten har ikke 
svaret endnu! 
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tårerne til at trille. Derefter gik det 
slag i slag med engagerede og impo
nerende billedforstillinger - både 
analogt og digitalt - med vandrefalke, 
vildsvin, undervandsoptagelser og så 
videre afbrudt af besøg på fotomessen 
hvor Canon, Nikon, Kodak, Gitzo, 
Novoflex, Berlebach, Burzynski, Isar
foto, Lowepro, Sigma og Forlaget 
Tecklenborg med alle deres bogudgi
velser samt små rejsebureauer specia
liseret i naturfotorejser. Jeg var natur
ligvis interesseret i Nikons stand for at 
prøve den nye D2H med AFS VR 200-
400mm 4,0. 
Endelig var det tid til Jan Toves fore
stilling, endnu en digital fremvisning. 
Den handlede ikke kun om hans 
seneste bog men også om hele hans 
karriere, som startede helt tilbage i 
1978 og jeg fik set en side af ham som 
jeg ikke kendte. Han startede som så 
mange andre med at fotograferer fugle 
og dyr i sort/hvid, men han udviklede 
sig i firserne til at fotograferer i farve 
og til at vise dyret eller fuglen i land
skabet i stedet for kun at vise det 
closeup. I dag bruger han primært 
4x5" og det er landskabet som er i 
centrum. Han viste også billeder fra 
sin næste bog projekt "Riverside" med 
billeder fra hjembyen med elven og 
dens vej til havet - også med fokus på 
industrien som har ledet en masse lort 
ud i elven. Tove viste med sit show 
hvorfor han er en af de fremmeste 
skandinaviske fotografer. 
Konkurrencen: 
Efterhånden var klokken blevet seks 
og tiden var inde til aftenens højde
punkt - prisoverrækkelsen i konkur
rencen "Europaischer Naturfotograf 

des Jahres 2003". GDT's præsident 
Markus Botzek fortalte om konkurren
cens historie som første gang blev 
afholdt i 2001 med godt 3000 billeder, 
sidste år over 4000 billeder og i år 
hvor ikke mindre end 5000 billeder fra 
372 fotografer fra 17 lande. Kun 95 
billeder passerede nåleøjet fordelt på 
59 fotografer. Jeg var selv en af de 
heldige med tre placeringer - samti
digt var jeg den bedst placerede skan
dinav med en førsteplads i Landskab, 
en andenplads og en "Lobende Erwah
nung" i kategorien Andre dyr. Staffan 
Widstrand, Sverige blev den næstbed
ste skandinav og Pål Hermansen, 
Norge trediebedst. Utroligt nok blev 
ingen finske fotografer optaget i år -
sidste år havde finnerne mange pla
ceringer. Resten af fotograferne kom 
fra Tyskland, Østrig, Polen, Ungarn, 
Spanien, Holland, Belgien, Italien, UK 
samt Larry Michael fra USA. Sidst
nævnte måtte godt deltage i konkur
rencen idet han er GDT medlem, 
ellers er det kun europæiske fotogra
fer som kan deltage. Selve prisover
rækkelsen var næsten i Hollywoodstil 
- desværre var det ikke Jennifer Lopez 
som overrakte præmierne, men deri
mod GDT præsidenten og de respek
tive sponsorer. Sommerfuglene i min 
mave fik sig en ordentlig flyvetur da 
det var min tur til at komme på sce
nen for at modtage førsteprisen for 
landskabskategorien. Pludseligt står 
man overfor 500 mennesker som alle 
klapper - en kæmpestor oplevelse 
som jeg sent vil glemme. Fem minut
ter senere var det op på scenen igen 
for at modtage resten af mine præmi
er. Her fik jeg konkurrencens største 
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International Naturfotofestival i Lunen 2003 
A f Jesper T ønning 

Fredag den 7. november var jeg tidligt 
oppe og nåede mit tog fra Randers 
klokken 6.54. Godt ni timer senere og 
efter fem togskift stod jeg omsider i 
Lunen, en mindre tysk by lige nord 
for Dortmund. Heldigvis havde jeg 
reserveret et hotel kun ti minutters 
gang fra Hilpert-Theater, hvor festiva
len skulle foregå. Fra Hotellet var det 
nemt at finde teatret, det var tydeligt 
at det var naturfotografer som var 
samlet der, parkeringspladsen var 
fyldt med gamle Toyota Landcruisers 
med campingvogne og andre firehjul
strækkere - alle nærmest tapetserede 
med klistermærker fra hele verden. 
Nu var jeg sikker på at jeg var kom
met til det rigtige sted. 
Festivalen forløb over tre dage fra 
fredag til søndag. Fredagens program 
om dagen bestod af en række semi
narer og debatter om naturfotografi. 
Men da jeg sad en stor del af dagen i 
toget fik jeg ikke så meget ud af det. 
De foregik i øvrigt også på tysk, som 
jeg ikke er nogen haj til. Men kl 19 
blev udstillingen med årets naturbille
der officielt åbnet af Jan Tove fra 
Sverige, som samtidigt åbnede sin 
egen udstilling af kæmpeforstørrelser 
fra hans sidste bog "Bortom Redan" . 
Derefter var der ellers champagne og 
kransekage til alle. Jeg ftk en lille snak 
medjan Tove, som fortalte om teknik
ken bag hans megaforstørrelser - de 
var printet på en Epson storformats
printer på fineart papir. WOW de var 
flotte og detaljerige. Jeg havde jo tre 
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billeder med på konkurrenceudstillin
gen hvoraf de to var lavet i størrelse 
3Ox45 cm mens mit vinderbillede var 
lavet i størrelse 40x60cm. Jeg kunne 
kun være tilfreds med kvaliteten 
billederne, som stod rene og klare. 

Lørdag morgen blev festivalen offtcielt 
åbnet af byens borgmester og allerede 
fem minutter senere gik det første 
show i gang. De første aktører kom 
fra fotogruppen NaturArt fra Ungarn. 
En fotogruppe på knap 50 personer 
som sætter store krav til medlemmer
ne - en blanding af klassisk og moder
ne naturfoto. De som tror østeuropæ
ere kun er sigøjnere, tyve og kommu
nister kan godt tro om igen. Deres 
billedshow viste hvad Ungarn vil til
føre Den Europæiske Union og kan 
kun beskrives med positive ord. Det 
rislede koldt ned af ryggen og hårene 
rejste sig, for det var bare en fantastisk 
forestilling med den smukkeste klassi
ske musik naturligvis komponeret i 
Ungarn - en begejstret klapsalve fulg
te. Næst på programmet var den span
ske fotograf Felix Bagazgoitia med en 
serie kaldet "Death Coast" - det var en 
reportage fra den store oliekatastrofe 
(Olpest på tysk!) som ramte de portu
gisiske, spanske og franske kyster for 
et år siden. Forfærdelige billeder at se 
på, der viser hvor grusomme vi men
nesker kan være, når vi kun tænker 
på profit. Et enormt svineri, som kom
mer til at tage en hel generation at 
genoprette. Billederne sagde alt og fik 

Natur og Mennesket 
Som modtager af en trøstpris i årets store naturfotokonkurrence burde 
jeg være glad. Men det blev til gengæld til pinlig frustration at se 
afgørelsen. Resultaterne var slet ikke ypperlige naturfotos, men en 
populistisk samling turistbilleder fra den danske baghave. Genspejlede 
dette natursyn deltagernes kollektive natursyn eller stemplede det bare 
dommernes at-ville-være-anderledes-mening? Gerne vil jeg have kastet 
et blik i den kasserede billedbunke. Jeg håber bare, at naturbilledet 
stadig lever i Danmark. 

Således skrev jeg til JyllandsPosten, da resultaterne blev offentliggjort. Allerførst 
havde jeg overvejet en køretur tværs igennem landet for at modtage min 9. pris 
personligt i København. Samtidig kunne jeg måske også hilse på nogle venner fra 
NFD ved overrækkelsen, men fornuften sejrede, og jeg blev hjemme i Vestjylland. 
Og heldigvis for det! 

De præmierede billeder var så langt væk fra min forestilling om naturbilleder . Et 
eller andet måtte jeg have overset, da jeg læste udskrivningen. - "Tæt på naturen", 
- hvem eller hvad skulle være "tæt"? - Mennesket, kameraet eller menneskelige 
produkter såsom coladåser? - Faktisk vil jeg ikke kommentere de enkelte billeder, 
men det jeg blev klar over var, at der åbenbart findes forskellige syn på naturen. 
Er vi naturfotografer håbløse fantaster der har misforstået tidens fototrend? Eller 
som der stod i avisen: " ... en holdning til naturen: Natur er bare noget, vi har 
hængende på væggen!" 

Jeg vandt et lille kompaktkamera. Hvad skal sådan et bruges til i en digital verden? 

Wedigo Ferchland 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 

-".' ':'," .';' . ~f!Il~f!.lit!~ : il~·~salg. ~IO~_: . ,,~.,,> 
Gads Boghandel, Det Kongelige Bibliotek 'Diamanten' 

Christians Brygge 8, 1219 København K. 
Danmarks FotomusellIn, MusellInsgade 28 i Ilerning, 

På Fyn kan det købes i Bogha1ldele1l, 
il1useet for fotokllll st, Bralldts Klædefabrik, 

Bralldts Pas.'wge 37, 5000 OdeIlse C. 

..•. ,-.,.1" ...... i! 
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Tør støvet/mosset af te/en og kom ud! 
Tekst og foto Peter Glensback 

Tårnfalk, Falsterbo Sverige - Canon EDS3 EF 600 4.0 Fuji Sensia. 

Som fuglefotograf på Sjælland kan det 
være svært at finde steder, hvor man 
kan 'være i fred' (og hvor der vel og 
mærke også er fugle!) og sætte et skjul 
op. Men så kan man altid tage til Fal
sterbo - Nordeuropas bedste fug
letræksted! Tjah - i tidens løb er der 
vist nok et par fuglefotografer, der har 
måttet erfare, at det er en sandhed 
med modifikationer. 
Der kan være langt mellem snapsene. 
Selvom man har allieret sig med de 
højere magter og vinden er SW, så 
kan der stadig lure mange 'farer'. Tåge 
i morgentimerne - eller havgus hele 
dagen. Det er surt. Slipper man for 
tåge/havgus er det ingen garanti for at 
man får billeder i kassen. Trækket kan 
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også gå (flyve) så højt, at det fotomæs
sigt er uinteressant. 
Men en ting er sikkert - vil man have 
billeder, så skal man ud. 
I oktober 2003 var jeg i Falsterbo i 4 
dage. Pragtfuld vejr med skyfri him
mel. Det gav ikke så mange foto arter, 
men en ung tårnfalk var 'ikke til at 
sparke væk'. Den lod sig fotografere 
adskillige gange i løbet af formidda
gen og eftermiddagen på ganske tæt 
hold. Selvom tårnfalken er en almin
delig rovfugl har jeg aldrig før oplevet 
en der var så samarbejdsvillig. Den 
dag var der flere fotografer, der fikta
get adskillige skud. Det var en ople
velse jeg vil huske længe. 

ken passer også på mindre filmformater. 
Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg ud
mærket godt forstår fascinationen ved 
det digitale kamera. Jeg tager selv 
digitalfotos og har nære venner, der 
har lavet særdeles gode billeder med 
dette medie, men er det ikke et de
sperat forsøg på at være med på vog 

LORTEB/LLEDER 
En sørgelig konstatering af Niels Fabæk 

Hjælp - de dårlige billeder er over os! 
Det der burde være til glæde og gavn 
for fotografiet, nemlig digitaliseringens 
stormskridt i det fotografiske rum, er 
i stedet ved at udvikle sig til en svøbe. 
Med de digitale kameraer og compu
teren som hvermandseje kan alle jo 
lave "gode billeder" - eller hvad? J a, 
hvis det er godt nok at et billede er 
skarpt og velbelyst så bevares. Men 
skal der ikke mere til, skal vi ikke, når 
den tekniske rus har lagt sig, begynde 
at se på billederne? 
Vi bombarderes med billeder overalt 
og døgnet rundt. Langt de fleste er 
både skarpe og rigtigt belyst, men 
hvor blev motivet egentlig af? Jo, det 
er da på billedet, men oftest i en tynd 
og tankeløs gengivelse. Form uden 
indhold, ganske tidstypisk. Tanken 
bag billedet er ikke noget, der ofres 
mange sekunder på. Hvorfor også 
spilde tiden med tankevirksomhed i 
felten, man kan jo altid bare lave bille
det på computeren derhjemme. Der 

nen, når nogen af jer sælger ud af alt 
jeres analoge udstyr for at betale det 
dobbelte for et digitalkamera, der vel 
knap er på omgangshøjde med det gamle? 
Måske skulle I have sparet jeres penge 
og levet videre med det gamle, indtil 
I havde lært at udnytte dets fulde 
potentiale. 

med ikke sagt at man ikke kan lege 
med de digitale virkemidler, men man 
bør fokusere på sin ide og intention, 
lige fra man trykker på knappen, til 
man kalder billedet "færdigt". 
Disse dystre betragtninger gælder 
desværre allermest for naturfotografiet, 
der sammen med presse- og reporta
gefotografiet er blevet totalt udhulet af 
for god og nem teknik. Vi vader i 
lortebilleder til halsen. Diverse fagbla
de kører alt for meget efter princippet 
" det-snu pper -vi-da-bare-lige-med-det
digitale". Her bør vi som organiserede 
mere eller mindre aktive naturfotogra
fer brokke os, hver gang vi har lejlig
hed til det. Måske skulle vi indføre en 
kategori i årskonkurrencen, hvor det 
forlag, tidsskrift eller lignende der har 
haft flest ringe naturbilleder tildeles en 
"pris". 
Jeg ved godt at billedsyn i den grad er 
et spørgsmål om smag, men "det gode 
billede" fornægter sig aldrig uanset om 
man kan lide motivet eller ej. 
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Panik før lukketid? 
A f Henrik Hougaard Larsen 

På årsmødet i oktober gjorde jeg mig 
nogle tanker om de diskussioner, der 
fandt sted omkring brug af konventio
nelt filmkamera versus digitalkamera. 
I det følgende vil jeg prøve så nøg
ternt som muligt at beskrive, hvad jeg 
oplevede. 
For det første, var det et brandfarligt 
emne, der virkelig kunne sætte sinde
ne i kog blandt foreningens medlem
mer. Der blev skudt på hinanden i en 
til tider barsk tone, der kunne tyde på, 
at holdningerne ikke kun bygger på et 
rationelt grundlag, men også er af 
mere emotionel art. 
Jeg formoder, at siden emnet optog 
nogle medlemmer så højt, er det nok 
fordi, de lige er gået over til digital 
teknik eller er godt på vej? Det heftige 
salg af analoge kameraer på forenin
gens hjemmeside peger i den retning. 
Ud fra de tekniske udredelser, jeg 
nåede at lægge ører til ved bordet om 
aftenen, er der dem, der mener, at 
den digitale sensor nu er på højde 
med, eller har overhalet filmens opløs
ning. Jeg har også tidligere i år set en 
test udført af det svenske fotoblad 
"FOTO" (april 2003), hvor konklusio
nen på testen er, at Canons flagskib 
EOS lDs kan levere en detaljegengi
velse, der modsvarer et diapositiv. 
(Testfilm: Fujichrome 50 Velvia). 
Nuvel. Det er da beundringsværdigt, 
at udviklingen er gået så stærkt. Som 
det nok fremgik af sidste NFD blad, 
blev en del af weekendens digitalbille
der vist på lærred via dataprojektor. 
Mange reaktioner omkring mig tilken-
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degav, at nu var kvalitetsniveauet 
virkelig jævnbyrdigt med det analoge 
dias. 
Jeg havde imidlertid valgt at sætte mig 
op foran lærredet, og jeg må indrøm
me, at jeg havde svært ved helt at 
forstå disse kommentarer. Til tider fik 
jeg associationer i retning af "Kejse
rens nye klæder". 
Personligt synes jeg, gengivelseskvali
teten højst modsvarer den, man opnår 
med et af de nye LCD fladskærms
fjernsyn. Ingen vil vel trods alt påstå, 
at disse TV apparater kan levere en 
billedkvalitet på højde med et dias på 
lærred? 
Nu er der nok dem, der vil sige, at jeg 
gør mediet uret, da ingen af billederne 
var taget på et top digitalkamera, og at 
gengivelsen tilligemed var begrænset 
af projektorens opløsnings evne , men 
det skal vel ikke retfærdiggøre deres 
udtalelser om, at der ingen forskel var 
at se. 
At nogen påstår dette er for mig et 
klart vidnesbyrd om, at de ikke så 
ordentlig efter den aften. Jeg har fuld 
forståelse for, at kærlighed gør blind, 
men den tekniske kvalitet af de digi
talbilleder, vi så, var ikke 
sammenlignelig med, hvad vi ellers så. 
Også selvom kvaliteten var nok så god. 
Jeg tror alle, der så Niels Thyes fan
tastiske billeder fra USA, vil give mig 
ret i, at den fotografiske film stadig 
har et forspring, når det gælder om at 
gengive motivet tredimensionelt og 
livagtigt. Niels billeder var godt nok 
taget på storformat, men karakteristik-

Isbjørnefotografering ved Churchill 
Tekst og foto Hanne og Jørn Wahlstrøm 

Det er snestorm, vi flyver i cirkler, og 
det synes umuligt at finde et hul til 
landingsbanen. Kaptajnen truer med at 
flyve tilbage til vores udgangspunkt, 
men pludselig finder han et hul, og vi 
er landet i Churchill, Manitoba, Cana
da. 
Indbyggerne i byen ynder lidt pralen
de at kalde den "the Capital of the 
Polarbears"; vi må ret hurtigt erkende, 
at de ikke har overdrevet. På vej mod 
vores bestemmelsessted skal vi inden 
om byen for at spise frokost og gøre 
de sidste indkøb. Vi bliver forsinket af 
en isbjørn, som render rundt i gader
ne. Når det sker, stopper al aktivitet i 
byen, indtil bjørnen er skudt med en 
bedøvelsesspil, lagt i et net og fløjet 
minimum 300 km nordpå hængende 
under en helikopter. Når der fanges 
bjørne om sommeren, bliver de sat i 
et specielt "isbjørnefængsel", hvor de 
kun får vand, indtil de bliver sluppet 
løs, når bugten er frosset til. 
Churchill ligger i bunden af Hudson 
bugten, som skær sig nord/syd gen
nem midt-Canada. Isbjørnene lever af 
sæler, som de fanger i sælernes ånde
huller. Når isen engang i juni smelter, 
bliver bjørnene nødt til at gå på land, 
hvor de går ind på tundraen og graver 
sig ned til permafrosten for at holde 
kulden. I den isfri sæson får de abso
lut ikke noget at spise, og de befinder 
sig i en slags dvaletilstand. Når frosten 
sætter ind, er de på mærkerne for at 
være klar, til isen kan bære, og det er 
nu, vi skal være der, og det er vi. Det 
er for os en chancebetonet affære, for 

hvis bugten fryser til tidligere end 
forventet, er isbjørnene bare væk. 
Vores første stop er ved Gordon Point, 
hvor det vogntog, vi skal benytte, har 
været i gang siden midtoktober, vi 
skal som de sidste bjørneturister til the 
Cape, et sted, der ligger yderligere 30 
km. væk. Vogntoget består af to sove
vogne, en spisevogn, en generator
vogn samt en barvogn. Disse vogne 
trækkes af hver sin tundrabuggie, som 
er et specialfremstillet køretøj udstyret 
med ca. 2 m høje hjul med kæmpe
mæssige ballondæk, som skåner tun
draen og forhindrer os i at sidde fast. 
Den forholdsvis beskedne distance 
tager os det meste af en dag. The 
Cape udmærker sig ved at have en 
meget stor koncentration af hunner 
med unger og store hanner, og derud
over er vores hold de eneste, der 
kommer i dette hjørne af nationalpar
ken. 
Den daglige rutine ved the Cape star
ter med afgang ved 8-tiden i tre tun
drabuggies med 6-8 fotografer i hver. 
Vi kører rundt hele dagen og leder 
efter bjørne til det bliver mørkt ved 4-
5 tiden. Tundrabuggierne er udstyret 
med en varmeovn, der kan opretholde 
en temperatur på 5-10C, men fordi vi 
har vinduerne åbne det meste af tiden, 
er temperaturen en hel del lavere, og 
vi bliver nødt til at have polarudstyret 
på hele dagen. 
På trods af det store udbud af bjørne, 
er fotografering absolut ikke nogen 
nem sag, vejret er særdeles ustabilt, 
spændende fra høj sol til snestorm 
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Isbjørn, Churchill- Nikon F5, Nikkor 600 mm AF-S 4.0 Fuji Sensia 100. 

eller rimtåge, men især rystelser i 
vognen pga. den konstante, kraftige 
vind giver problemer. Al fotografering 
foregår med ærtepose liggende i ru
den, og selvom vi alle er erfarne foto
grafer og tager størst muligt hensyn, 
kan det ikke undgås, at menneskelige 
bevægelser undertiden ødelægger 
nogle muligheder. Dertil kommer 
egne rystelser pga. kulde, som kom
mer efter maksimum 3 min.'s ophold 
i det åbne vindue. I tillæg hertil er det 
nødvendigt at bruge store brændvid
der (300-600 mm), og det er ikke 
fordi, at bjørnene ikke kommer tæt 
nok på til at bruge 80-200 mm og 
endda vidvinkel, men fordi fotovin
klen bliver alt for stejl, da vi befinder 
os i 3,5 m's højde. For ikke at give 
bjørnene et kærkomment måltid, er 
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der absolut ingen, som forlader vog
nene på noget tidspunkt, og derfor 
foregår al fotografering herfra. Det 
giver efter et kort stykke tid et speci
fikt motivproblem, nemlig hjulspor i 
sneen, men eftersom vi er de eneste i 
området, har vi kun os selv at takke. 
Vi benyttede Fuji Sensia 100 stort set 
hele tiden, men prøvede også med lidt 
Sensia 400, dog uden den store suc
ces. Lysmåling er en ting man skal 
være over hele tiden, fordi vejret skif
ter, og fordi sneen nemt brænder ud i 
forhold til de nærmest offwhite isbjør
ne. 
I løbet af vores 10 dages ophold er 
det blevet stadigt koldere. På vores 
sidste fotodag var det forrygende 
snefygning uden et eneste billede, og 
da vi vågner op den sidste morgen, 

det frem på kameraet for at se resulta
tet. De to sekunder det varer at få 
billedet frem på displayet føltes som 
en evighed. Yes, det ser rigtigt ud! 
Jeg vælger at skyde løs og er mere 
eller mindre gennemblødt og godt 
forfrossent da en familie spadserer 
forbi nær modsatte bred. De ser mig 

og jeg havde en sær fornemmelse af, 
at de vurderede at jeg måtte være fra 
den "lukkede" . Havlitten accepter 
denne gang de spadserende og 
fouragerer ivrigt videre. Jeg listede af 
sted og vendte hjem til computeren. 
Resultatet var tilfredsstillende og da
gen var reddet. 

Fujifilm FinePix S2 Pro 

6.17 million pixels 

36 MB TIFF Filer 

Dual interface 
FireWire & USB 

Nikon F bajonet 

100 - 1600 ISO 

SM + CF kort 

Yderligere info 

~ FUJIFI 

M![M~[Q)~[M~ [llimUL~[Q)~ 
Jesper Plambech 

For ca. et år siden blev jeg af Klaus Bjerre spurgt, om jeg ville bestyre 
månedens billede. Dette svarede jegja til, i forventning om, den fornøjelse det 
ville være og se medlemmernes billeder. Nu sidder jeg så her og kigger tilbage 
på året der gik. lalt 12 fotografer har leveret 44 billeder til hjemmesiden. 
Billederne, der skulle vise hver måneds særpræg, har været meget springende. 
En rimelig del af billederne, fra flere fotografer, har været billeder fra årets 
første måneder. Få fotografer har leveret billeder til sommeren og efterårets 
måneder. 
Bortset fra en fotograf, der har sendt et billede, er der ikke modtaget billeder 
meget længe. Der er i skrivende stund ikke modtaget billedmateriale til starten 
af det nye år. 
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Havlit han, Hanstholm 26. oktober 2003.Canon EOS lOD EF 100-400 f14, 5-5, 6 L IS. 

måge- og vadefugle. Men hvad var 
det - der lå jo en Havlit han, en ha
vand der kun sjældent ses andre ste
der end på havet. Jeg listede af sted 
med Canon DI0 og EF 100-400 IS L 
objektiv. Kunne det lade sig gøre at 
snige sig ind på fuglen uden nogen 
form for skjul. Med møje og besvær 
kravlede jeg over sandsletten som en 
Spættet sæl og nogle strandhjelme 
gjorde det ud for skjul. Til sidst var jeg 
helt fremme ved vandspejlet. Jeg tryk
kede nogle megabyte, men pludselig 
fik jeg fuglen i front og jeg kunne se 
dens lange halefjer stikke ud som om 
det var 2 prydfjer der stod ud fra nak
ken. Det foto måtte jeg have. 
Desværre var der modlys og ret over
skyet. Fuglen fouragerede aktivt og 
accepterede min tilstedeværelse. Det 
blev imidlertid for meget da en strand
gæst passerede tæt forbi mig og van-
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dhullet. Han opdagede ikke underteg
nede - selvom jeg lå ret frit , men for 
Havlitten blev det for meget og den 
fløj ud og lagde sig på havet. Øv! -
Der var godt nok nogle ret interessan
te foto, men ikke det rigtige. Hvad nu, 
ja maven slog knuder og turen blev 
lagt forbi et par "hotdogs". Jeg vælger 
at vende tilbage til vandhullet fra 
sydsiden; det kunne jo være, at det 
skulle blive en heldig dag, og min
sandten om den ikke var kommet 
tilbage! Nu gjaldt det om at være 
forsigtig og igen måtte jeg lege spættet 
sæl. Her var det noget mere besværligt 
og vådt, men det lykkedes dog at 
komme helt ned til vandspejlet. Den 

. næste halv- 3/4 time var meget intens, 
den må for fanden da vende hovedet 
og halefjerene rigtigt bare en gang! -
og så pludseligt var den der. Fik jeg 
trykket af i tide. Jeg måtte trykke bille-

---r-

som er opbrudsdag, skinner solen fra 
en skyfri himmel, og vi ærgrer os ad 
H til, indtil det går op for os, at bort
set fra en ældgammel, lurvet han, er 
alle bjørnene væk - de er draget ud 
på isen i løbet af natten. 
Da vi efter 10 timers rumlen og flere 
vognsammenbrud når frem til Chur
chill hen under aften, får vi en hel del 
opmærksomhed fra byens indbyggere, 
fordi vi er i afslutningen på årets 

isbjømeeventyr, som bidrager kraftigt 
til byens økonomi. 
Det fotomæssige udbytte: en hel del til 
spanden, men dog også en god del 
for os unikke skud. 
Ud over det rent fotomæssige var 
turen en enestående naturoplevelse, 
som vi meget nødig ville have und
været. Den tur tager vi helt sikkert en 
gang til. 

HUSI( DEN ORDINÆRE GENERALfORSAMLING DEN 24. MARTS 

Import; 

DFA 
DFA A/ S . Lersø Ps,kalle l.0l. . 2100 Kebenh",n ø 
Telefon 39 16 20 20. Info®nikon.dk. www.nikon.dk 

Nikons High Grade serie 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. 

8x42HG DCF 
10x42HGDCF 

8x32HGDCF 
10x32HG DCF 

8x20HG DCF 
10x25HG DCF 

Nikon Sport Optics 
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En lille præsentation, et stort uheld og så .......... . 
et foto der måtte tages. 
Tekst og foto Jens Kristian Kjærgård 

For nogle år siden var jeg passiv medlem af NFD, men på et tidspunkt 
faldt kontingentbetalingen ud, så vidt jeg husker til fordel for Camera 
Natura. Forleden rodede jeg lidt rundt på Internettet og kom ved et 
tilfælde ind på NFDs hjemmeside. Det blev startskuddet til endnu et 
medlemskab og måske var det passende med et bidrag til foreningens 
blad her fra starten. 

Jeg har en altid haft en meget stor 
interesse for naturen og for alt hvad 
der rører sig i den. I starten var det 
planter og insekter, men efterhånden 
omfatter interessen stort set alt og 
specielt ornitologien kom i højsædet. 
Mit første spejlreflekskamera blev 
anskaffet midt i 70erne. Imidlertid var 
det et skift og udvidelse af udstyr for 
godt 10 år siden der medvirkede til, 
at naturfotografering tog voldsomt til. 

Udstyret passede bedst til landskabs
og makrofotografering, indtil jeg i 
foråret 2003 anskaffede en Canon DI0 
spejlrefleks digitalkamera og i samme 
øjeblik fik jeg øget mine objektivers 
brændvidde med 60%. Den mere 
kreative fuglefotograferingen var 
inden for rækkevidde. Det var helt 
nyt bare at knalde løs i den kreative 
område uden at tænke på det altid for 
store filmbudget. 
Til fuglefotografering brugt jeg Canons 
35-350 mm L. serie objektiv og fandt 
ud af, at den i hvert fald indtil 200 mm 
(hvilket er 320 mm digitalt) kunne 
frembringe fint tegnede kvalitetsfotos. , 
men så indtraf en ulykke i sommer
ferien 2003 - jvfr. efterfølgende. 
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Uheld 
Sammen med min bedre halvdel og 
vore 3 børn blev Camargue i Syd
frankrig valgt som feriemål og selvføl
geligt var udstyret pakket med på 
turen .. Jeg ville naturligvis forsøg at 
tage foto af eksotiske arter som Stylte
løber, Biæder og alt det andet sjove 
og så selvfølgelig børnene. 
Dagene gik rigtigt godt og jeg fik 
blandt andet nogle "Canon"(udtales 
med K) fotos af stylteløber. Datoen 
var nu fremskreden og hed den 14. 
juli (Bastilliedag) og det er nationaldag 
i Frankrig. En festdag som fransk
mændene fejrer med at gå ud at spise, 
feste og som ofte afsluttes med festfyr
værkeri. Vi kørte fra campingpladen 
til Sct. Maries De la Mer. I øvrigt en by 
vi næsten kender alt for godt efter 
flere tidligere sommerferieophold. Vi 
parkerer på en af byens offentlige P
pladser med plads til nogle hundrede 
biler og går som franskmændene ud at 
spise, ser fyrværkeri og returnerer til 
bilen. I mørkningen kunne vi se, at 
der havde været nogle ved bilen -
indbrud, åh nej. Ak jo - tyveknægtene 
havde vredet dørkarmen ud og med et 
langt genstand nået centrallåsen og 

dermed fået adgang til bagagerummet. 
Min Lowepro taske fyldt med udstyr 
var væk sammen med andre ting fra 
bilen. I nyværdi var der udstyr og 
genstande for over kr. 80.000. Det skal 
nævnes, at tasken aldrig kommer ud 
af bilen fra det øjeblik vi kører fra vor 
bopæl og indtil vi er hjemme igen og 
kamera udstyret vises ikke på offentli
ge steder eller på campingpladser. Vi 
har nemlig prøvet indbrud i bilen en 
gang før for en del år siden i Jugo
slavien. Der havde jeg været så letsin
dig at fotografere Dværghornugle på 
campingpladsen og jeg er ret sikker 
på at de ubudne gæster havde set det. 
Dette tyveriforsøg opdagede vi i tide, 
men det er en helt anden historie. 
Dagen efter aflagde vi besøg hos 
Gemdameriet - det lokale politi - som 
ikke havde haft tid til os aftenen forin
den på grund af mange tyverier og 
indbrud. Herefter valgte vi at vende 
snuden hjemad, uden foto, uden fo
togrej m.v. og med en ødelagt bildør. 
I det hele taget var vi meget slukørede 
og det blev ikke bedre med uvisheden 
omkring forsikrings-situationen. Vi 
havde godt nok fået forhøjet forsi
kringssummen for få år siden, men var 
det nok? Fotoudstyr falder ind under 
særligt indbo i en almindelig indbo
/familieforsikring og er normalt dæk
ket med 15% af forsikrings-summen. 
For genstande i biler er det en betin
gelse for dækning, at de har været 
anbragt i et fra bilens kabine adskilt 
og aflåst bagagerum, hvor indholdet 
ikke er synligt udefra, men nu kom
mer det der er noteret med småt -
nemlig dækningsomfang når det befin
der sig i biler; Kun 5% af indbosum . 

Det betød i vor tilfælde, at vi fik dæk
ket godt halvdelen af tabet. Altså når 
fotoudstyret befinder sig i bolig 15% 
dækning, når det befinder sig i bil 5% 
dækning. Hvis indbosum f.eks. er kr. 
1. mill. vil dækning være 5% heraf, 
eller kr. 50.000 hvis altså tyveriet sker 
fra bil. 
- Er der nogle der skal have tjekket 

forsikringspolicen? . 

I øvrigt - er der nogle der kan komme 
med et rigtigt godt forslag til udstyrs
forsikring som ikke er vanvittig dyrt 
og i øvrigt et konkurrencedygtigt alter
nativ til indboforsikringen? 
På et tidspunkt efter ovennævnte 
oplevelse var jeg så langt nede, at jeg 
overvejede helt at ophøre med at 
fotografere på det kreative plan, men 
nu er jeg igen oven på og har genan
skaffet diverse udstyr. At fotografere 
er trods alt lise for krop og sjæl og en 
særdeles god måde at afstresset på 
efter en travl uge eller hverdag. 

Fotoet der måtte tages. 
Jeg bor i Bjergby på Mors, men færdes 
meget i Thy og Hanherred. Igennem 
nogen tid havde jeg haft lyst til at 
komme ind på et af de højeste para
belklitter i Hanstedsreservatet, nemlig 
Risbjerget og den 26/10 2003 gjorde 
jeg så alvor af det. Det kan lade sig 
gøre uden for fuglenes yngletid og jeg 
husker ikke at have været på denne 
klit nogensinde. Det blev en fin tur, 
hvorefter jeg tog til Hanstholm for at 
kikke på måger og småfugle. Syd for 
Hanstholm Havn løber Hanstholm å 
ud i havet, men forinden danner den 
en lille sø der ofte er opholdssted for 
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