
SIGMA 

OUR Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

WORLD 
Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo's Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestigning j 1964, efter at have arbej
det som redaktør. Harrepræsenteretdenjapanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
germem 13 år. Arbejderi øjeblikket med natmoptagelserafb1.a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0180rnrn f/3;, EX IF HSM, Lukkertid:1/125 sek.blznde 4. 

OSAMUMIY 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 bunfre. 
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 størrelsesfOIhold l : 1. HSM-motoren giveren lynhurtig og lydløs fokusering, 
samt mulighed for fuldt manuel fokusering 
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En lysstærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse. 

g 
,olor 

SIGMA APO MACRO 180 ~ F3.5 EX IF HSM 
Import: FoviTech NS - www.fovitech.dk 
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Aktivitetskalender 2004/05 
Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj. 

15. september. Digitale billeder - Hvordan får jeg det bedste resultat ud af mine 
digitale billeder, hvadenten det drejer sig og billeder til visning på lærred eller billeder til 
print. Jørgen Kjær Mortensen - nyt medlem vil forklare os nogle af de grundlæggende 
pricipper. 

06. oktober. Sommerens billeder - Tag dine bedste skud fra foråret og someren. 

22 - 24. oktober. Årsmøde - Fossdalen nord for Limfjorden. Det fulde program 
udsendes sammen med augustnummeret. 

Komplet aktivitetskalenderen for efteråret/vinteren 2004/05 vil fremgå af augustnum
meret. 

NFD-Nord 

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. 
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Arskonkurrence 2003 

Alle billeder skal mærkes nøjagtigt som beskrevet nedenfor, ellers vil 
billederne blive sorteret fra. 

Sådan skal dine dias mærkes: 
INGEN LABEL eller LABEL PRIKKER på dia rammer. Der skal skrives med tynd 
tusch. En sort penol 775 eller edding 404 tusch er perfekt på dia rammer. 
På den øverste del af diarammen skriver du dit medlemsnummer. I nederste 
venstre hjørne markerer du en tydelig SORT prik. Kategorien skrives på den 
nederste del af diarammen. 
Alle billeder i hver kategori skal have nr. 1, 2, 3 med en cirkel omkring, og 
nummeret skal stå i nederst højre hjørne, det vil sige ingen titler på diarammer 
eller papirbilleder. Portfolio består af en billedserie på 5 billeder. 

Kategorier 
Fugle * Pattedyr * Andre dyr * Vækster * Landskab 

Form & Detalje * Portfolio x 5 

Årets dommere er: 
Casper Tybjerg og ........... ? 

I ndsendelsesfrist er den 1. august 2004 
Billederne sendes til: Finn Olofsen H/F Engvang 109 2300 S. 

Der skal medfølge returporto + emballage og korrekt billedliste med bilied
nummer og en beskrivelse af billederne. 

Send ikke dias i glasrammer! 

Max. 3 billeder pr. kategori. Portfolio skal bestå af 5 billeder. 
Der kan deltages med dias eller papir billeder i max. 30x40 incl. passe

par'tout. 

Nye tider? 

Øjeblikkets store samtaleemne og et emne der i mange henseender kan få selv de 
mest besindige op af sofaen er DIGITALFOTOGRAFERING. 
Jeg skal ikke som redaktør stille mig som dommer for det ene eller det andet, men 
må blot konstatere at det er et emne, der er blevet talt meget om og diskuteret 
heftigt, både på foreningsmøder og blandt fotografer i almindelighed. Som i en 
hver anden diskussion er der både ja- og nejsigere til tidens hotte ord DIGITALFO
TOGRAFERING, men ind imellem fornemmer jeg en vis form for "religionskrig" 
i begge lejre. 
For snart 10 år siden, fra før den tid vor verden endnu ikke havde hørt om NFD 
og kun lige havde hørt det dengang hotte ord AUTOFOKUS, var stemningen lidt 
som i dag, med varme fortalere og på den anden side stejle modstandere. 
Som bestyrelsesmedlem og redaktør er jeg naturligvis nødt til at forholde mig til 
emnet. Dels handler indholdet i mange af de indsendte artikler om digitalfotogra
fering og dels møder der flere og flere medlemmer op til medlemsaftenerne med 
digitale fotos, som de jo skal have mulighed for at vise på lige fod med de analoge 
fotografer. 
Der vil nok går et stykke tid, hvor længe er svært at sige noget om før vi bliver 
mikset sammen til en stor lykkelig skare af .. ........ .fotografer. 
Lad os indtil da stoppe den til tider endeløse diskussion om den ene eller den 
anden teknik er den rigtige, for den fører ikke til noget. Lad os hellere tale om 
billeder, gode billeder for det er jo det, vi alle gerne vil tage uanset om vi har 1,5 
m celluloid eller 6,2 megapixel i kameraet. 

Der sker dog heldigvis også noget nyt på andre fronter - i sidste blad 
kunne vi med glæde fortælle om lokalafdelingen i Nordjylland - NFD-nord og 
siden da har de rørt på sig i Østjylland, så hvad kan det ikke blive til i løbet af 
året? 
For mit eget og foreningens vedkommende er der sket det, at efter 7 år som 
kasserer og det sidste år som menigt bestyrelsesmedlem, at det nu er mig der" står 
ved roret". Hvad betyder det så, er der sikkert mange der gerne vil vide. Måske 
ikke så meget, og dog, som i en hver god virksomhed er det lederens fornemste 
opgave at lede og fordele arbejdet blandt de ansatte. Det vil i NFD betyde, at det 
ikke er bestyrelsen og formanden, der alene skal trække læsset. J eg vil fremover 
i langt større grad end tidligere forsøge at inddrage medlemmerne i foreningens 
mange aktiviteter, det giver en mindre stresset bestyrelse og ikke mindst et større 
sammenhold medlemmer imellem. 
Jeg ser frem til de næste to år med mange spændende opgaver og håber at I vil 
være med til at løfte i flok. 

Klaus Bjerre /formand 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Nødråb 
I flere tilfælde er det praktisk at give informationer til medlemmerne pr. e-mail, 
men for at det er effektivt er det en forudsætning, at vi har så mange adresser som 
muligt, og at de registrerede adresser er præcise. 
I forbindelse med udsendelse af orientering om indbydelsen til at deltage i 
udgivelsen af en italiensk fotoårbog til medlemmer, blev det konstateret, at dette 
ikke var tilfældet for adskillige mailadresser. 
Som det bl.a. fremgik af den senest udsendte medlemsoversigt, er der fortsat 
mange medlemmer, som vi ikke har mail-adresser på. Hvis vi må benytte jeres 
mail-adresse til den form for orientering bedes I venligst meddele undertegnede 
den adresse vi må bruge. Alle bedes desuden være opmærksom på også at 
meddele eventuelle ændringer af mail-adressen. 
Efter udsendelsen af det seneste medlemsblad og indkaldelsen til generalforsam
ling, er det ligeledes konstateret, at flere medlemmer har skiftet postadresse uden 
at orientere foreningen herom, idet flere forsendelser er returneret af postvæsenet. 
Det betyder, at I ikke får medlemsbladet, indkaldelse til generalforsamling og 
lignende. 

Adresseændringer bedes ligeledes meddelt undertegnede - gerne pr. mail. 
Poul Henrik Klausen/kasserer 
phklause@post9.tele.dk 

Nye medlemmer 
Medlemstallet pr. ultimo marts 2004 er 121. Følgende nye medlemmer er kommet 

til: Ole Krogh, Lars Tranborg og]ens B. Bruun.Der er 6 medlemmer, der har meldt 
sig ud (efter fremkomst af kontingentopkrævningen) 
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Hvem vil give en hånd med til årsmødet 2004? 
Vi skal have fundet frem til 2 medlemmer der vil påtage sig at stå for den analoge 
billedvisning - og 2 personer der vil stå for alt omkring visning af digitale billeder 
på årsmødet . Dette indebærer indsamling af billeder inden årsmødet plus klar
gøring til billedvisningeme analogt og digitalt. 
Interesserede kan kontakte bestyrelsen. 

Om to år har 
10 år. Vores 
stiftet på en gen
marts 1996 og 
turligvis fejres. 
markere dagen 
terer en jubilæ
medlemmernes 
Sådan et projekt 
noget man bare 
Det tager tid med 
forberedelse og 
penge sammen -
mange penge. 

NFD eksisteret i 
forening blev 
eralforsamling 
den dag skal na
Blandt andet vil vi 
ved at præsen
umsbog med 
bedste billeder. 
er naturligvis ikke 
sådan lige gør. 
planlægn i ng, 
med at samle 
for det koster 
For slet ikke at 

nævne arbejdet med at samle de 
mange billeder sammen. 
Der blev derfor nedsat en arbejds-
gruppe for 1-2 år siden, som har arbejdet på sagen. Et vigtigt punkt har været 
at søge fondspenge til layout og trykning af bogen m.m. Det er i skrivende 
stund endnu uafklaret om NFD får penge til projektet, men vi regner med det. 
Vi forestiller os en bog på ca. 100 sider med ca. lige så mange billeder. Hvert 
medlem skal have mulighed for en kort præsentation med portræt og 1-2 
billeder. Bestyrelsen er interesseret i at så mange som overhovedet muligt 
deltager med billeder til denne bog, og her kommer du ind i billedet! Allerede 
nu vil vi bede dig begynde at tænke på, hvilke af dine allerbedste billeder, der 
kan komme på tale. Du vil senere få et signal om, at nu vil vi gerne se dine 
billeder. 

Det bliver så op til bestyrelsen at udvælge de bedste og sætte dem sammen 
på en måde, at de støtter hinanden og bogen får et harmonisk forløb. 

Ole Banke 
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var jeg ikke længere i tvivl. 
Jeg bestilte det fra fabrikken i USA, da 
jeg kunne spare over tusinde kroner 
i forhold til priserne i Tyskland, og en 
uge sener kom posten med det. 
Jeg viser en tegning, som kan illu
strere, hvordan hovedet ser ud, og 
hvordan det virker. Jeg vil ikke kom
me ind på en dybere beskrivelse af 
hovedets specifikationer, men i stedet 
henvise til Wimberley's hjemmeside 
på: www.tripodhead.com Jeg vil i 
stedet fortælle om grunden til min 
begejstring for hovedet og om de 
erfaringer, jeg indtil videre har gjort 
mig. 
Det første man gør, når man har mon
teret hovedet på sit stativ og fået 
pladen til quick releasen sat på sit 
objektiv, er at spænde telen fast til 
hovedet - nu skal det nemlig justeres. 
Man justerer hovedet, så det passer til 
netop den kombination af kame
ra/ objektiv, der sidder på. Hvis man 
er så heldig at eje flere teler, markerer 
man indstillingerne for de forskellige 
kombinationer, så man hurtigt kan 
ændre det. 
Når justeringen er foretaget, er ka
meraet med tele i 100 % balance. Dvs. 
at det nærmest virker vægtløst. Man 
kan løsne begge skruerne på hovedet 
uden at objektivet banker ned i stati 
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vets ben! Man kan pege telen mod et 
motiv, og når man slipper kameraet, 
bliver telen i samme position, som da 
man slap den - imponerende. 
I praksis virker det også helt perfekt. 
Det er en fornøjelse at følge de små 
fugle , som sjældent sidder det samme 
sted mere end få sekunder. Når jeg 
sidder og venter, og den lille blåmejse 
pludselig kommer flyvende og sætter 
sig, lige hvor jeg vil have den, skal 
jeg blot tilpasse kompositionen og 
trykke af - ingen skruer, der først skal 
løsnes - herligt. 
Jeg har nu brugt mit Wimberley Head 
siden november og har ikke et øjeblik 
fortrudt, at jeg lod USA nuppe de 
godt 5000 kr. fra min konto. 
Det var dog ikke en rar fornemmelse 
at bestille en vare, som jeg aldrig 
havde haft i hænderne, eller for den 
sags skyld hørt noget om. Det er også 
derfor, jeg har valgt at skrive en lille 
artikel her i bladet, så andre i samme 
situation ved lidt mere om, hvad de 
får, hvis valget skulle falde på et 
Wimberley Head. 
Du er naturligvis velkommen til at 
skrive til mig, hvis du har spørgsmål, 
og hvis du er interesseret i at prøve 
hovedet med din egen tele, kan jeg 
tage det med, når vi alligevel samles 
i foreningen. 

Ordinære generalforsamling onsdag 24. 3.2004 
1. Valg af stemmetæller. Peter Glensback 

2. Valg af dirigent - og referent. 
Jens Knud Larsen blev valgt til dirigent. 
Kristian Mainz blev valgt til referent. 

3. Formandens beretning. Der henvises til den udsendte beretning. 

4. Regnskabsaflæggelse/ godkendelse af budget. 
Regnskabet for 2003 var udsendt og blev godkendt. 
Budgettet for 2004 var udsendt og blev godkendt. 

5. Kontingent 
Kontingentet på kr. 300 fastholdes. Det blev vedtaget. 
Bestyrelsen opfordres til at overveje at flytte kontingentopkrævningen til 
efter generalforsamlingen. Kontingentopkrævningen bør tilføjes en sidste 
rettidig indbetalingsdato. 

6. Indkomne forslag. 
Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes §4 stk. 5. 
Ændringen motiveres med at det er en praktisk foranstaltning. Det vil 
betyde, at de indkomne forslag kan vedlægges indkaldelsen til generalfor
samling. Vedtægtsændringen enstemmigt vedtaget . 

7. Valg af formand. 
Niels Thye modtager ikke genvalg. Klaus Bjerre blev valgt med applaus. 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Ib Andersen og Finn Olofson modtager genvalg. Begge blev valgt. 

9. Valg af nyt bestyrelsesmedlem. 
Ole Banke stiller op til en plads i bestyrelsen. Ole Banke blev valgt. 

10. Valg af suppleanter (2 til bestyrelsen). 
Hans Erik Lund og Peter Glensback valgt. 

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Søren Steenholdt og Steen Olsen blev valgt. 

12. Næste generalforsamling. 
Det henstilles til bestyrelsen, at næste års generalforsamling afholdes vest 
Storebælt og gerne kombineres med andre aktiviteter. 

13. Eventuelt. 
Kurt Engelhardt foreslår, at der på hjemmesiden laves et debatforum. 
Klaus Bjerre er ved at undersøge hvordan det praktisk! teknisk er muligt 
og arbejder videre med sagen. 
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Tre dage på den mongolske slette 
Tekst og foto Peter Vadum 

I juli 2002, tog min familie og jeg 
afsted med Den Transsibiriske Jernba
ne, med 8 dages ophold i Mongoliet, 
primært for at se Nadaam festival den 
11-13. juli og videre til Beijing, med 
tog fra Ulan Baator, hvor vi fløj hjem 
efter 5 hede dage i Kinas hovedstad, 
36 grader. Vi havde dog også hjem
mefra planlagt en tur ud på de mon
golske stepper, 3 dage med hele det 
sanselige apparat på højeste gear, ud 
for at opleve dette storslåede land. 
2 x kamera, et Nikon F 100 og et 
Nikon F 90 x, var gjort klar hjemme
fra. Med på turen havde jeg mine 2 
trofaste rejseobjektiver, et AF -s Nikon 
24 - 85 mm f/3.5 - 4.5 G og et AF 
Nikon 70 - 300 mm f/4 -5.6D ED, 
samt et AF Nikon 28 mm f/2.8D + div 
filtre m.m. Udstyret skulle være så 
simpelt som muligt, grundet meget 
oppakning til 4 personer. 
Masser af film var indkøbt, Fuji Sensia 
100 og Fuji Provia 400F. Proviaen var 
lidt af et forsøg på turen, jeg havde 
dog prøvet den af hjemme fra, så jeg 
vidste at det var en god film til dette 
formål også, en film jeg kan anbefale 
at I skulle prøve på jeres næste tur. 
Med hensyn til gennemlysning af film 
i paskontrollen, så kan jeg fortælle, at 
på den første tur med Den Transibiri
ske Jernbane i september 2000, tog vi 
toget fra 0lby st. v/Køge til Køben
havn, videre op gennem Sverige og 
Finland og derefter med tog til Mosk
va og derfra videre med toget til Kina, 
dette helt uden en eneste gang at få 
gennemlyst vores bagage. Først da vi 
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skulle med fly hjem fra Kina, fik det 
hele en omgang. På vores tur i 2002 
blev det til hele 4 x gennemlysninger, 
dette helt uden den mindste skade på 
de mange film. Vi kunne jo også tage 
toget retur, så ville vores film være 
helt uden gennemlysning. Jeg syntes 
det er sjovt at tænke på, at der er så 
meget sikkerhed i lufthavnene men 
ikke i toget. 
Ud drog vi i jeep med driver og gui
de, selvkørende kunne vi godt have 
været, men så skulle vi have søgt 
licens hjemmefra, og det havde vi 
ikke. Kanonerne var ladte, vinduerne 
var rullet ned og så ud over stepper
ne. Det var et skønt syn at køre der i 
dette kæmpeland, ud så langt øjet 
rakte, ud til fantastiske mennesker, så 
gæstfrie og venlige, ud til en natur 
som slog benene væk under os. Al
drig i mit liv har jeg set så mange 
rovfugle før, de var der hele tiden, 
siddende på sten, jorden, ja svævende 
højt oppe i den skyfri himmel, og der 
var rigtig mange, det var så uvirkeligt 
med alle disse store fugle, når man nu 
kun er vant til at se en musvåge ind 
immellem. Jeg havde kun et problem, 
det er meget svært at fotografere fra 
en kørende jeep, og når vi endelig 
stoppede ja så var fuglene på vej bort, 
men billeder kom der da i kassen. 
J eg manglede i den grad et stativ når 
jeg endelig skulle tage billeder, så de 
fleste af mine billeder er taget med 
kamera sat på bilens tag, eller liggen
de på jorden. Jeg kunne også godt 
have brugt en god tæt stofpose med 

Tæm dit tunge glas 
A f Morten Hilmer 
Da jeg købte min første telezoom (Sigma lO-300mm 4-5,6), opdagede jeg 
hurtigt mit behov for et ordentligt stativ med et godt hoved. Jeg købte et 
kraftigt Manfrotto stativ med et 055b kuglehoved, hvilket til min glæde 
resulterede i et øget antal skarpe billeder. 

For et par måneder siden solgte jeg 
mit trofaste Mantrottosæt, som havde 
tjent mig godt i mere end seks år. Det 
kunne ikke holde til det nye noget 
tungere grej. 
Jeg havde slagtet sparegrisen og købt 
en 400mm 2,8L, som med sine godt 
seks kilo er en af klassens tunge 
drenge. 
Jeg stod nu for alvor og manglede en 
erstatning for Manfrottoet. Jeg købte 
et meget solidt træstativ fra Stabil, 
men var meget i tvivl, hvad hovedet 
angik 
Jeg blev af flere anbefalet at købe et 
Arca Swiss Bl G, men var dog ikke 
sikker i min sag. 
Jeg brugte et par aftener på Internet
tet og kunne da også se, at mange 
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naturfotografer anvendte disse kugle
hoveder i kombination med deres 
store teler, men efter at have sagt til 
min selv, "at når en garvet fotograf 
var tilfreds med det, ville det sikkert 
også dække mine behov", var der 
stadig et par grunde, som afgjorde, at 
det ikke blevet kuglehoved, mine 
penge blev brugt til. 
En af grundene var, at hvis jeg skulle 
sidde i længere tid og følge nogle 
småfugle, ville jeg hurtig blive træt i 
skulderne af at balancere det tunge 
bæst. Jeg kunne naturligvis låse hove
et, når fuglen fløj ud af mit synsfelt og 
så låse op igen, når den kom igen, 
men det ville efter min overbevisning 
ikke være optimalt. 
En anden grund var, at når jeg skulle 
fotografere fuglene i flugt, skulle 
friktionen være stillet meget løst, 
hvilket ville medføre, at telen ville 
blive meget levende og dermed kræ
ve større anstrengelser at holde på ret 
køl. 
Det er småting, som måske kun bliver 
til irritationsmomenter i mit hoved, 
men når jeg skulle betale så mange 
penge, skulle det også være perfekt. 
Efter lidt mere søgen fandt jeg det 
hoved, som nu sidder på mit Stabil 
stativ - et Wimberley Head. 
Jeg så helt tilfældigt hovedet på Ar
thur Morris' hjemmeside, og efter at 
have læst lidt og set et par billeder, 

15 



haven, hvor fuglen stadig sidder og 
parterer solsorten. 
Denne gang kommer jeg meget tæt
tere på og får taget en lang serie bille
der med "bracketing" og det hele. På 
computeren kan jeg efterfølgende se, 

Import; 

DFA 
DFA A/S . Lersø Parka fIe 101 ø 2100 Københ"'m ø 
Telefon 39 16 20 20. Info@nikon.dk ø www.nlkon.dk 

o 

at resultatet oversteg mine vildeste 
forventninger. 
Det blev en dårlig dag for solsorten, 
men sikkert en god dag for spurvehø
gen og under alle omstændigheder 
for undertegnede 

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 

8x32HG oCF 
10x32HG DCF 

8x20HG DCF 
10x25HG DCF 

Nikon Sport Optics 

Arsmøde 2004 
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Reserver weekenden den 22, 23 og 24. oktober til årsmødet, som i år vil 
blive afholdt på Naturcenter Fosdalen tæt ved Svinkløv Klitplantage 

nord for Limfjorden. 
Det er i år NFD-nord der står for arrangementet. 

Det færdige program med tilmeldingsblanket vil blive sendt ud sammen 
med medlemsbladet til august. Sæt kryds i din kalender allerede nu. 

Du kan læse mere på www.naturcenterjosdalen.dk 

- - ---- -------,..------

hul, så jeg kunne have holdt mit ud
styr fri for støv og sand, måske lidt 
luft på dåse til et ekstra pust, så det er 
noget af det jeg skal have med på 
vores næste tur. Jeg er sikker på, at 
god forberedelse af udstyr giver en 

god oplevelse uden de store proble
mer, samt en rar fornemmelse når det 
viser sig at udstyret holdt til en hård 
tur på 3 uger med ca. 900 billeder i 
kassen. Så venner, tag toget næste 
gang I skal ud at rejse. 

Sort glente, Mongoliet, Nikon F90X, AF 70-300mmfI4-5.6D ED, Fuji Provia 400F 
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Inspirationen lig nul 
Tekst og foto Finn O/ofsen 

Bregner, Nikon F5 med Nokor 55 mm/I2,8 Al, Fuji Sensia 100. 

Nu er det 2004 og jeg har stort set 
ikke fotograferet noget natur i mindst 
2 år. Jeg ved, at mange nikker gen
kende til denne situation, det med at 
gnisten er forsvundet, tiden er knap 
og når man endelig har fri, ja, så er 
vejret helt forkert ... Jeg har købt helt 
ny udstyr, autofocus og alt det der, 
men det er dårligt nok blevet brugt 
og for det ikke skal være løgn, så har 
det digitale kamera overtaget i den 
mellemliggende periode. Det virker 
som en endeløs kædereaktion der 
bare ikke stopper, nu skal der købes 
digital kamera, stor PCer , Photoshop 
og alt muligt software med mere ... 
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plus at alle ens analoge billeder skal 
scannes .. .. .. ... .for at kunne sælges. 
Ja, der er ikke nogen der har sagt, at 
det skulle være let, men som jeg har 
spået for et par år siden, så ville den 
digitale foto verden komme hurtigere 
ind vi overhovedet kunne forestille os 
og løbe løbsk. Jeg må da også ind
rømme, at jeg er ved at så af, inspira
tionen er lig nul og den evige talen 
om, at det kan du bare ordne i Pho
toshop, gør at jeg ikke bliver overra
sket mere. Når jeg ser et flot billede 
tænker jeg, hvad har fotografen gjort 
ved billedet. Og kommer til at tænke 
pr. automatik, at det er en amatørfo-

_______ L _ 

Den enes død ..... . 
Tekst og foto Poul Reib 

Spurvehøg ad. han med bytte. Canon EDS IOD med EF 3004.0 L IS. 

Hurra, det er min fødselsdag i dag. 
Der er flag på bordet, og morgenma
den indtages for en gangs skyld i 
dagligstuen med udsigt til haven. 
Vejret er naturligvis meget flot med 
solskin og let frost - hvad ellers! Ga
vebordet består traditionen tro af 
opfyldte ønsker samt gaver, som ved 
første lejlighed skal byttes! 
Som sædvane skuer jeg ud i haven, 
hvor vi det meste af året fodrer små
fuglene. Pludselig må jeg næsten 
knibe mig selv i armen. En spurvehøg 
han, med flot rustrødt bryst sidder 
under vores blommetræ og er i færd 
med at fortære en solsort. 

Er man fotograf så er man fotograf. 
Uden egentlig at tro på projektet 
styrter jeg ind efter mit digitalkamera, 
som ligger med telen påmonteret. Jeg 
forsøger at åbne havedøren så forSig
tigt som muligt - jeg ved den binder. 
Mirakuløst kan jeg nærme mig spur
vehøgen, som virker dybt koncen
treret om byttet. Jeg får taget en 8-10 
skud på en lidt for lang afstand. Så er 
CF kortet fuldt - jeg glemte at tømme 
det, sidste gang det blev brugt. F ..... 
også. Jeg lister tilbage og tømmer 
kortet over i PC'en. Det går der 4-5 
minutter med. Med et frisk kort er 
jeg klar igen og sniger mig tilbage til 
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billedvisninger samt foredrag af natur
vejledere om pasningen og mærkning 
af vildt og bjørne i området, ligesom 
Edwin Nilsson en aften kom fra Jokk
mokk og viste sine fantastiske billeder 
fra Sarek. Flere aftner var også mulig
hed for at eksperimentere med foto
grafering af nogle fantastiske nordlys 
- jeg synes det er svært! Igen havde 
jeg aftaler, så også fotovenner fra 
Tyskland og Sverige deltog på samme 
tur - vi har altid stor fornøjelse af at 
kunne mødes på den måde. Desuden 
ses vi som regel også til Vårgårda 
Fotoklubbs Naturfotofestival i novem 

ber måned. Mulighederne for at kunne 
komme på sådanne ture er mange - i 
skrivende stund har jeg netop set 
Ramundbergets Fotosafarivecka an
nonceret. Her er det Bruno Helgesson 
og Mats Ricklund, der leder turen 
(www.ramundberget.se). Terje Helle
sø er leder af en naturfotovecka i 
Grovelsjon, hvor man bor på STF's 
fjallstation se mere på 
www.merasverige.nu 
Hvis I er interesserede i at høre mere 
om nogle af de ture jeg har deltaget i, 
er I meget velkomne til at kontakte 
mig. 

Camera Natura 
''Verdens smukkeste tidsskrift" 
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tograf som gerne vil være noget han 
ikke er, nemlig en rigtig fotograf. For 
billedet skal laves i felten og ikke 
hjemme foran peen. 
Det er synd og skam for de billeder 
der er ægte som får sat denne mærkat 
på sig. Personligt vil jeg blive rasen
de, hvis et af mine billeder blev kaldt 
for et Photoshopbillede........ for al 
magien forsvinder og troværdigheden 
ligeså. Jeg ved godt at digitale billeder 
i dag går igennem Photoshop, lige 
som filmen skal fremkaldes i kemi, 
men så skal processen heller ikke 

være længere. Billedet er det der er 
eksponeret da der blev trykket på 
udløseren og ikke det billede der er 
rettet op i hoved og røv, igennem alle 
mulige programmer og kreative ind
slag. 
Det er mit håb, at der er nogle tilba
ge, der tager det ægte naturbilleder 
seriøst, selvom at vi alle, på et tids
punkt er digitale. 
Jeg vil i hvert fald gøre alt hvad der 
er i min magt for det ægte naturbille
de, selvom at jeg også kommer til at 
fotografer digitalt en dag .... 

Nå .... det kunne være, at jeg skulle lufte mit udstyr, hvis det overhovedet kan få 
vejret, efter alle de år i rygsækken! Det er jo år 2004, hva ~ film bruger man i dag? 

Fujifilm FinePix 82 Pro 

3. gen. Super CCD 

6.17 million pixels 

36 MB TIFF Filer 

Dual interface 
FireWire & USB 

Nikon F bajonet 

100 - 1600 ISO 

SM + CF kort 

Yderligere info 

~ FUJIFILM 
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Fotorejser/Workshops 
Tekst og foto Poul Henrik Klausen 

Skjeifefjeldet ved Aktse, Nikon FlOO med Nikor 24 - 85 mm//2,8 - 4,0. 

Flere udenlandske fotoklubber og -
tidsskrifter arrangerer deciderede 
fotorejser til udvalgte steder med 
mange muligheder for at hente fine 
motiver. Ofte er det kendte naturfoto
grafer, der er turledere og instruk
tører, så der er rige muligheder for at 
drage nytte af deres erfaring og 
kendskab til de besøgte områder. 
Desuden er deres netværk stort, så de 
kan som regel tilføre turene lige det 
ekstra, der gør det meget spændende 
at deltage. At fotografere sammen 
med andre er jo altid inspirerende og 
gør, at man ofte får et lidt anden 
tilgang til motiverne end man selv 
umiddelbart havde forestillet sig. 
Siden 1991 har jeg flere gange delta
get på ture i Sverige - flere steder i 
Herjedalen /Jamtland, til bland og 
Den Blå Jomfru og iLappiand. 
Den første jeg var på, var en tur med 
Camera Natura til Vålådalen med de 
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kendte naturfotografer Tore Hagman 
og Bo Kristiansson som turledere. 
Deltagerne kom fra alle tre skandina
viske lande og jeg har fortsat kontakt 
til nogle af deltagerne, og familierne 
er nu vores personlige venner. Dage
ne gik selvfølgelig med - i forskellige 
grupper - at fotografere i den nærme
ste omegn, og på længere ture, som 
lederne kendte for de gode motiver. 
Allerede fra starten blev der tilrette
lagt en konkurrence, og det bedste 
billede fik en helside i det næste 
nummer af Camera Natura. At have så 
kendte og erfarne navne som turle
dere betød også, at de store filmle
verandører deltog med sponsorstøtte 

. af forskellig art - f. eks. blev dagens 
eksponerede film hver aften transpor -
te ret til bstersund og derfra fløjet til 
Stockholm hvor de blev fremkaldt. 
Proceduren gentog sig alle dage, og 
vi havde således et fast programpunkt 

- -- ---'-- ---- -

om aftenen - nemlig fremvisning af 
den foregående dags tre bedste bille
der, som så blev bedømt og kommen
teret af de øvrige deltagere og turle
derne. To af dagene var der, for at 
kunne nå mest muligt, mulighed for 
at blive løftet op på de omgivne 
bjergtoppe med helikopter - stor 
lettelse kun at skulle slæbe udstyret 
ned. Ud over billedkritik var der om 
aftenen forskellige indslag om teknik, 
billedkomposition, samt visning af 
turledemes egne billeder. 
Det svenske fototidsskrift FOTO stod 
for nogle år siden for en tur til Den ' 
Blå Jomfru, som er en lille klippe
knoid, der ligger mellem nordspidsen 
af bland og det østlige fastland. Man 
kommer der ud med fiskekutter fra 
Byxelkrok, og kan hente fantastiske 
motiver (hvis der ikke er for mange 
mennesker). En sådan tur kan let 
gøres på en weekend også fra Dan
mark, så det kunne være en mulighed 
i foreningens regi. 
I Sverige er der flere andre, der arran
gerer tilsvarende ture - jeg så således 
engang en annonce i et andet svensk 
fototidsskrift, hvor et hotel i 
Fjallnas/Tanndalen stod for en fotou
ge med Bj6rn-Eywin Swahn, Ingemar 
Lind og Lasse Johansson som turle
dere. Sidstnævnte er - ud over foto
graf - naturvejleder i området, og 
kunne give mange anvisninger på fine 
steder at fotografere. Desuden var der 
ikke langt til Norge og den gamle 
mineby R6ros med mange fine moti
ver. J eg aftalte deltagelse med flere af 
mine 'kompisar' fra tidligere ture -
meget hyggeligt at kunne fotografere 
sammen på den måde. 

Det siges, at Vårgårda Fotoklubb er 
Sveriges største rejsebureau for fo
torejser, og de har da også gennem 
årene arrangeret mange store foto
ture, selvfølgelig primært i de skandi
naviske lande, men også flere over
søiske steder er besøgt. I flæng kan 
nævnes isbjørnesafarier til Finland og 
Svalbard, vildsvine- og storkefoto i 
Polen, Isfjorden i Grønland, den 
transsibirske jernbane, fuglefoto i 
Estland, strandfoto i Danmark, fjallfo
to i Norge, ture i Alaska, Canada og 
USA, og ikke at forglemme mange 
ture til Lappland, så som Store Sj6fal
det, Kvikkjokk og Klimpfjall. Yderli
gere oplysninger og billeder fra ture
ne kan ses på internettet 
www . algonet . 
sej -d477 48/vargarda_fotoklubbl. Man 
behøver ikke at være medlem af foto
klubben for at deltage på dens foto
ture, men selvfølgelig har egne med
lemmer fortrinsret. 
Selv har jeg deltaget på nogle af klub
bens ture til Lappland med Bo Kristi
ansson som leder. På den sidste hav
de han igen arrangeret det sådan at vi 
kunne vælge flere spændende ture, 
bl.a. besøg hos samerne som netop 
var i gang med at samle renerne for 
slagtning, som vi fik lejlighed til at 
overvære senere - stor oplevelse. 
Andre dage gjorde vi med helikop
teren udflugter langt ind i Terredalen 
og nogle tog også helikopteren til 
Aktse. Andre kørte først i bus et par 
timer, så på ladvogn efter minitrak
torer ca. 10 km. gennem skov, så 
videre pr. båd op til Aktse og Rapada
len med det store delta - i sig selv en 
fantastisk tur. Aftenerne gik med -
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