
SIGMA 

OUR Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

WORLD 
Osarnu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo 's Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbej
det som redaktør. Har repræsenteret den j apanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem 13 år. Arbejder i øjeblikket med natmoptagelserafb1.a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm f/3,5 EX lF HSM, Lukkertid: 11125 sek.blænde 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 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 ~F HSM 
Import: FoviTech AJS - www.fovitech.dk 
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Aktivitetskalender 2005 
Pilegården lokale 7, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj -

onsdage kl. 19.30 

12. jan. 2005. Hvis du har planer om at rejse til Australien, så mød op denne aften. Tag 

sammen med Niels Poul Dreyer til Australien og oplev højdepunkter fra landets unikke 
natur i billeder og tekst. Niels, som har boet 11 år i landet "down under", vil guide os 

rundt i dette store lands mangfoldige fauna og forskellige biotoper, herunder flere 

naturparker. 

16. feb. 2005. Fremstil dit eget digitale dias show. Jesper Plambech vil i aften vise 

eksempler på flere digitale dias fremvisninger. Der vil til hvert show blive forklaret 

hvordan det er fremstillet både på ideplan og teknik. Det brugte program vil blive 

gennemgået trin for trin, således at du selv efterfølgende skulle være i stand til at lave dit 

eget digitale dias show. 

9. marts. 2005. Ordinær generalforsamling,:. 

30. marts. 2005. Islandske landskaber 
Thorbjørn Ponsaing vil denne aften vise billeder fra sin tur rundt på Island august 2004, 

bl. a. fra det fantastiske Landmannalaugar. 

NFD-Nord - Alle møder i NFD-Nord afholdes i Aalborg Fotoklubs lokaler, Harald 

Jensensvej 6 i gården. 

Torsdag 10. februar kl. 19.30. Temaaften om makrofotografering. 

Torsdag 10. marts kl. 19.30. Vinterbilleder på en forårsaften - tag dine frostklare 

pletskud med. Vi snakker om vinterteknik og frosne fmgre. 

Lørdag den 19. marts kl. 9.30. Nibe Havn - gåsefototur i Limfjordslandet. 

Torsdag 14. april kl. 19.30. Plantefotografering - foråret er i gang og alt gror. Albert 

Steen Hansen og Niels Fabæk holder et oplæg om enmet - herefter ser vi på plantebil

leder bl.a. dine. 

Lørdag den 30. april kl. 9.30. Ved Buderup 0dekirke -løvspringstur til Rold Skov. 



Frokosten er reddet - Sølvmåge, Canon EOS IOD, EF 100-400 4,5-5,6 L. 

Mit foto område spænder bredt inden for naturfoto, men fuglefotograferingen er blot 
et par år gammeL Der skal ikke herske tvivl om at blandt andet de relativt små 
driftsudgifter ved digitalfotografering og det omgående resultat har medvirket til en 
kraftig forøgelse i min interesse for fuglefotografering og fotografering i sin helhed. 
Når jeg ser på mine dias må jeg erkende en kvalitets forskel, men de digitale 
muligheder opvejer klart dette. 
Med Internettets indtog er der opstået en helt fantastisk mulighed for at vise 
fotografiske oplevelser til andre interesserede. På internetsiden; www.netfugLdk 
kommer der nye bidragydere til stort set hver måned og det viser, at det er en hobby 
der er i kraftig vækst. På det "ny alter" udstiller, alene på denne side, 300 fuglefoto
grafer fuglefoto i alle afskygninger. Prøvet kig! 

ps. Husk altid at vise hensyn til fuglene! 
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Foreningens fremtid 
A f Klaus Bjerre - formand 
Om et år ha~ foreningen 10 års fødselsdag/jubilæum - 10 år er gået siden den spæde 
opstart og V1 er trods alt kommet temmelig langt. 
På baggrund af lidt snak om NFD's fremtid på årsmødet i oktober vil jeg her 
fremkomme med mine egne betragtninger omkring foreningen her og nu og i 
fremtiden. - J eg forventer ikke at man skal være enig i mine og i øvrigt også 
bestyrelsens betragtninger. 
Først vil jeg gerne komme med et par kommentarer omkring selve ordet forening, 
hvad dækker det egentligt over? Det er betegnelsen for en gruppe mennesker der 
samles omkring en fælles aktivitet, i vores tilfælde naturfotografering. En forenings 
fornemste aktiver at medlemmerne kan mødes for at tale om den fælles interesse og 
udveksle erfaringer. Foreningen er således forum for både fagligt og ikke mindst 
socialt samvær medlemmerne imellem. Af geografiske grunde kan vi ikke alle mødes 
til onsdagsmøderne i København, men det forhindrer jo ikke nordjyder, østjyder eller 
fynboer i at samles lokalt en eller flere gange om måneden. 
~nhver forening med respekt for sig selv har et medlems blad, det har vi også, du 
s1dder netop med ru 35 af slagsen. Medlemsbladet er det centrale samlingspunkt for 
alle medlemmer uanset om de bor i Thy, på Bornholm eller i Valby. Bladets opgave 
er at formidle foreningens virke og at formidle medlemmernes artikler og billeder ud 
til det ganske land. Alle får medlemsbladet og alle har mulighed for at møde op til et 
medlemsmøde et eller andet sted i landet. Alle har også mulighed for at give deres 
mening til kende i medlemsbladet og alle kan få artikler og billeder i bladet. 
På årsmødet sagde et par medlemmer, at medlems bladet ikke var værd at spilde penge 
på, billederne var dårlige og papiret ikke glittet .. Det er jo selvfølgelig en holdning man 
kan have, men hvad havde man egentligt forventet - det er jo ikke en forening med 
statsstøtte eller 5000 medlemmer (glittet papir - klap lige hesten). Vores blad er IKKE 
et naturfotoblad, det er vores forenings medlemsblad og det bliver det ved med at 
være ..... . 
Hjemmesiden fik også et par skud fra hoften i vidt forskellige retninger. En ville have 
teknisk bedre billeder (kan løses ved at gøre billederne større på nettet) en anden ville 
have gjort hjemmesiden "federe" med mulighed for at fotograferne selv kunne 
uploade deres billeder. Der skulle også være et forum, hvor medlemmerne kunne 
kommentere de uploadede billeder og i øvrigt spørge om alt muligt - jamen er det 
ikke det vi har medlemsmøderne til? Som jeg ser det er der stor konflik mellem bedre 
kvalitet og det at man selv kan uploade billeder - hvem skal kontrollere kvaliteten? 
Hvad med de fotografer, der bruger film (dem er der endnu flest af) og ikke har en 
scanner? Skal de udelukkes? 
Det er en rigtig god ide at give vores hjemmeside et brushup, men hvem skal være 

3 



den nye webmaster. Hvad er det egentligt vi skal bruge vores hjemmeside til -
Hjemmesiden er IKKE vores forening, NFD hører til i den virkelige verden IKKE 
i cyberspace. 
På årsmødet blev der nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af Morten Hilmer, 
Carsten Selvang, Lars Tranborg og Thorbjørn Ponsaing, de lovede at komme med et 
oplæg til en ny hjemmeside, som herefter vil blive vurderet af bestyrelsen. 
Der er kun et år til 10 års jubilæet - og jubilæumsbogen vil fra nu af have første 

prioritet og en ny hjemmeside vil næppe se dagens lys på denne side af jubilæet. 

Lyskanon til digitale billeder - endeligt .... 
Det har længe været både medlemmernes og bestyrelsens store ønske at anskaffe en 
lyskanon til visning af digitale billeder. Medlemsmøderne har længe lidt under at det 
ikke har været muligt at vise medlemmernes digitale billeder især nu hvor flere og 
flere har anskaffet et digitalkamera. At det ikke er lige meget hvilken projektor der 
anskaffes til formålet blev vist mere end tydeligt på årsmødet, hvor vi måtte tage til 
takke med den projektor der nu kunne lånes til lejligheden. Alle deltagere vil 
garanteret give mig mere end ret i, at den digitale billedvisrug på årsmødet var mere 
end katastofal. - det bliver der ændret på. 
Bestyrelsen mente ikke i første omgang at der var midler til indkøb af en lyskanon, 
hvorfor vi barslede med en finansieringsmodel, der byggede på at interesserede 
medlemmer skulle skyde 1000, - i projektet og være kontingentfrie i 3 år. 15 
medlemmer gav hurtigt tilsagn om at være med - stor tak jer. På det efterfølgende 
bestyrelsesmøde blev indkøbet drøftet igennem og på baggrund af det store behov 
og foreningens egenkapital, blev det besluttet at tage pengene fra egenkapitalen. 
Indkø bet vil belaste og sprænge det vedtagne budget, men det er vores overbevisning, 
at det er den rigtige beslutningen og at den ikke længere kan udsættes. Vi håber at alle 
har forståelse for beslutningen og vil glæde sig til at kunne se digitale billeder på 
medlemsmøder og på næste årsmøde. 
Lyskanon blev taget i brug første gang på årets julemøde - en passende julegave til 
en forening der snart fylder rundt. 

Klaus Bjerre 
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Sabinemåge 1K han, Canon EOS lOD EF 100-4004,5-5,6 L. 

N etop det svære i at fotografere fugle og det svære i at opnå et tilfredsstillende 
resultat er en stor udfordrende for mig. Jeg har oplevet helt nye sider af de fugle jeg 
så ofte har kikket på. Det er næsten som at starte på ny. At fotografere havfugle 
kræver ekstra koncentration, men også en god portion held. For det første er de som 
regel vanskelige at komme tæt nok på og tit er det et split-sekund der er afgørende 
for om fotoet skal kasseres eller ikke. N år dagens høst så skal gennemgås på 
computeren (os digitale) er det vigtigt at være kritisk og kræsen, men også at se 
mulighederne. Måske kan en ny beskæring og lidt nænsomt justering af fotoet 
medvirke til "at det blev da vist ikke så ringe endda". 
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Sortgrå ryle, Hanstholm, Canon EDS lOD, EF 100-4004,5-5,6 L. 

Et andet og vigtigt element ved fuglefotografering er at komme tæt nok på fuglen 
eller fuglene. J eg bruger aldrig foto skj ul, bortset fra enkelte foto fra bilen. J eg 
overvejer stadig om ikke jeg skulle prøve med et skjul, men er gang på gang blevet 
overrasket over hvor tæt det lykkes at komme ved rolige bevægelser. Når jeg ser et 
emne der lader til at være "fotovillig" gør jeg alt for at komme i niveau med fuglen 
eller fuglene. J eg har for eksempel ved langsom list været så tæt på en flok fjordterne 
(15-20 fugle), at jeg ikke kunne fokusere, afstanden var altså nået under 1,8 meter til 
nærmeste fugL De var antageligt noget medtagne efter stormvejr, men alligevel! Det 
er også lykkedes ved flere vadefuglearter, blandt andet med almindelig ryle, sandløber, 
dobbeltbekkasin, stenvender, islandsk ryle og selvfølgelig sortgrå ryle, som i øvrigt er 
en af de mest taknemmelige fugle at fotografere. Sidstnævnte har jeg såmænd siddet 
og "snakket" med. En fugl sad på høfte 72 på Agger Tange og sagde nogle underlige 
ly~e mens den kikkede intens på mig og jeg gav lidt igen. Efter nogen tid (ca. 1 O min) 
bøjede den overnæbet opad og det så virkeligt ud som om den konverserede. J eg fik 
et foto, men baggrunden blev dårlig på grund af forkert lysmåling, men ellers det 
perfekte foto. Lidt ærgerligt, men sådan er det nu engang at fotografere fugle. 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal 
Pr. 15/12 er der 124 medlemmer - følgende nye er tilkommet siden sidste nummer 
af medlemsbladet: Casper Tybjerg,Svend Lykkegaard Andersen, Helge Sørensen og 
Claes Hartmann 

Medlemsmøder 
Det var med lidt bange anelser vi mødte op til medlemsmødet i Brønshøj den 17. 
november. Mødet i oktober med "sommerens billeder" var en klar fiasko med meget 
få fremmødte og alt for få billeder. Hvordan skulle det så gå med et møde, hvor der 
ikke skulle vises billeder. 
Me? ~O medlemmer ?avde lagt vejen forbi Pilegården den aften og ALLE deltog 
aktivt 1 snakken omkring temafotografering - flot. Der blev bragt mange spændende 
og gode forslag på banen til, hvordan vi alle kan få mere ud af vores fotografering. 
Aftenens snak resulterede i flere medlemmer gav deres ord på at de ville temafoto
grafere i hele 2005 og vise resultatet heraf på et medlemsmøde i januar/ februar 2006. 
Afledt heraf blev de fremmødte spurgt om, hvad man fremover ønsker af medlems
møder - skal der underholde s , eller vil man gerne deltage aktivt i møderne. Lidt af 
hve~ var konklusi~nen dog med hovedvægten lagt på underholdning, hvilket vil sige 
at V1 skal se flere billeder fremover. Samtidigt blev vi enige om at strukturere møderen 
lidt anderledes i fremtiden, således at der bliver tid til både det programsatte og 
smalltalk på hvert møde - sagt med andre ord der skal være tid til både det faglige og 
det sociale. 

Temanummer 2005 
Foranlediget af en snak med Thorbjørn Ponsaing har redaktionen besluttet at næste 
temanummer skal handle om landskab s fotografering. 
Er du interesseret i at bidrage med artikler og eller billeder bedes du kontakte 
Thorbjørn Ponsaing, der vil forsøge at samle trådene til temanummeret. 
Du kan kontake Thor på: Thor.pon@tiscali.dk eller på tlf. 38715074. 
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Makroudstillingen 
I hele januar måned har den hængt på Pilegården i Brønshøj, hvor foreningen har til 
huse. I februar holder udstillingen flyttedag og flytter først til Solrød bibliotek, hvor 
den skal hænge en måned og derefter til Ballerup bibliotek hvor den skal pryde 
væggene i marts og april måned .. 
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NFD Arskonkurrencen 2005 
Arets dommer er : Bert Wikiund 

Arets kategorier er: 
FUGLE * PATTEDYR * ANDRE DYR * VÆKSTER * FORM & DETALJE 

LANDSKAB * PORTFOLIO X 4 "DE FIRE ÅRSTIDER" 

Max. 3 billeder i hver kategori, undtagen portfolio der skal være 4 billeder. 
Max. deltagelse af billeder er 22 billeder. 

Sidste indleveringsfrist er d. 1 september 2005 
Sendes til 

Finn Olofsen H/F Engvang 109 2300 S 

N,'kon Sport P ies 
,.,F .. /. ", .. II PO .. , , ·(.1_ I.l ""l 'u .. t.-t •• • 

1.'~ ('.~:4:'1) • • • • " l "'.l..... . ri.,,:~ 

kuling fra vest", og selvfølgeligt stod der nogle garvede ornitologer og kikkede 
havfugle. 
Har der været noget? - og mon ikke; over 100 Stor Stormsvaler, 0rhage rekord! Jeg 
fandt teleskopkikkerten frem og fik ret hurtigt den første stormsvale. "Der flyver 
forresten en gammel sabinemåge bag ved landingspladsen" . J eg var smuttet og med 
fotoudstyr listede jeg mod landingspladsen. J eg var ikke alene, Ole Krogh var i fuld 
vigør. Vi fik snakket noget om foto, men det blev lidt i småbidder for indimellem kom 
sabinemågen tilbage på sin rute i sin søgen efter godbidder på bølgerne og så var det 
med at være på pletten. 
Ole blev i sin fotoiver flere gange overrasket af bølgerne og blev total gennemblødt. 
Hvis det skal lykkes at få det rigtige foto er det vigtigt at være vedholdende og tro på 
at fuglen vil komme som den skal, at vente til det rigtige lys er til stede og så 
selvfølgeligt at have blik for hvad der skal med på fotoet. Det behøver ikke 
nødvendigvis at være et dose-up foto for det omgivende miljø må gerne indgå. 
J eg ser ofte ubevidst naturen omkring mig i firkantede kasser, også når jeg ikke 
fotograferer. Måske er det noget man har tillært sig som passager eller som billist. 
Bilens ruder er jo omgivet af rammer. Det har vel dybest set noget at gøre med at 

se den optimale beskæring. 

Ederfugletræk Canon EDS IOD EF 100-4004,5-5,6 L. 
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Når nordsøen brøler 
Tekst og foto: Jens Kristian Kjærgård 

Molen ved Nr. Vorupør, Canon EOS IOD, EF 100-4004,5-5,6 L. 

Med bopæl på øen Mors er jeg omgivet af vand til alle sider. Når turen alligevel ofte 
går til Thy skyldes det unægtelig at havet har en stærk tiltrækning på mig, men 
selvfølgeligt spiller den storslåede natur i Thy også ind på mit valg af ekskursionsmåL 
Hvis havet samtidig brøler og der er kuling eller storm fra vest, så trækker det ekstra 
meget. Er muligheden tilstede må jeg derud. Det er altid en fascinerende oplevels~ 
at se elementernes rasen, storm og oppisket hav, men at opleve havfugle trække forbi 
tæt ved kysten har i mange tilfælde været lige så eksakt et mål. J eg har siddet ved 
Ørhage og Roshage i sammenlagt nogle hundrede timer og set på havfugletrækket, 
tit og ofte så forfrossen at lemmerne først rigtigt er blevet tøet op efter et varmt bad! 
Tidligere var jeg næsten altid på pletten, men nu kan jeg godt overleve hvis ikke jeg 
når det hele. Netop det at jeg kan undvære nogle af hittene og i stedet kan koncen
trere mig om at fotografere de forhåndenværende fugle eller natur er givetvis noget 
der øger muligheden for at få et godt foto. Det kræver på en eller anden måde en 
særlig sindstilstand, en fordybelse, en fuldstændig udelukkelse af omverdenen. 
Bekendte kan let gå tæt forbi mig, når det "sker", uden at jeg sanser noget. 
Eksempelvis tog jeg rent instinktivt til Ørhage den.21. september 2004, "der var 
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NFD/Østjylland tager form 
Referat fra opstartsmødet af NFD/Østjylland d. 24/11-2004. 
Søren Mortensen, Jesper Tønning, Lars Tranborg, Morten Hilmer, og Michael 
Refskou gjorde den 24. november alvor af at får startet NFD / Østjylland op. 
Morten Hilmer havde på forhånd kridtet banen op med en meget ambitiøs dagsorden 
med følgende punkter: 

Hvilke ønsker og forventninger har vi til NFD Østjylland? 
Hvordan organiserer vi NFD / Østjylland? 
Økonomi? 
Skal vi have vores egen hjemmeside? Hvordan skal den fungere? 
Hvad er vores mål for det næste halve år? 

Her et lille udpluk af hvad der blev vedtaget: 
Udveksling af erfaringer, workshop s i både billedteknik og fototeknik, kurser, 
foredrag, socialt samvær med "ligesindede", korte fototure i lokalområdet, såvel som 
weekendture i DK. 

Det blev vedtaget at der lægges flyers ud til interesserede fotobutikker i 
Østjylland, og andre strategiske steder. Derudover vil vi bruge aktivitetskalenderen på 
NFD's hjemmeside. 
Målet for det næste halve år er at få udbredt kendskabet til NFD og NFD / Østjylland, 
at få etableret nogle spændende og innovative møder, der kan hjælpe med at udvikle 
medlemmerne som fotografer. 

Det blev aftalt at møderne indtil videre afholdes en gang om måneden i 
vinterhalvåret. 
Næste møde blev aftalt til at være den 15. eller 16. december kl. 19:30 
i Biilowsgade 68, 8000 Århus C 
Program: 

Introduktion af deltagerne. 
Sammensætning af forårets program. 
Definere målsætningen for NFD / Østjylland. 
Opsætte en struktur for møderne. 
U dvikling af NFD / Østjylland. 
Markedsføring af NFD / Østjylland. 
Lave arbejdsfordeling. 
Billedvisning, enten en serie, eller billeder til kritik (max. 10 til kritik). Alle 
SKAL have billeder med. 

De fremmødte udtrykte glæde over at der var taget initiativ til at få startet noget op 
lokalt i NFD-regi, og der var en meget positiv og konstruktiv stemning til mødet. 
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Få styr på dine digitale billeder 
A f Klaus Bjerre 
Det er vist ikke helt forkert, hvis jeg påstår at antallet af billeder man tager vokser 
dramatisk i det øjeblik man skifter fra et analogt kamera til et digitalt. Alene det at det 
jo er "gratis" at fyre løs gør, at man uvilkårligt tager flere billeder. Det betyd~r da også 
at der eksperimenteres mere med både det ene og det andet og at der bliver taget 
billeder, man ikke ville "have ofret" film på. Generelt set betyder den store 
billedmængde at der er flere billeder at vælge ud af, med det resultat at der også 
bliver flere billeder der er værd at gemme. 

J eg gætter vist heller ikke helt forkert, hvis jeg påstår, at det ikke kun er de 
rigtigt gode billeder der ligger og fylder op på diverse harddiske rundt omkring i de 
digitale hjem. Mange får hurtigt flere tusinde billeder at holde styr på og dette gøres 
på mange forskellige måder mere eller mindre effektivt. 

Løsningen er en fotodatabase. Husmandsløsningen med mapper og 
undermapper og flere diske er uholdbar i længden. På et eller andet tidspunkt mister 
man overblikket med de mange mapper og man skal bruge uforholdsmæssig meget 
tid på at finde specifikke billeder frem. 

Som alt andet der bliver gemt på en pc, skal man naturligvis også huske at 
have backup af sine digitale billeder. En simpel strategi er at gemme sine RA W-filer 
på pcens primære harddisk i en mappe f.eks. "digitale billeder vinteren 2004". Denne 
mappe gemmes i en kopi på en anden disk enten internt eller eksternt, desuden er det 
klogt også at have filerne liggende på cd'ere eller dvd'ere. Selv gør jeg det at jeg 
opretter mapper med plads til den samme datamængde som der kan være på··en cd 
(det kunne også være en dvd). Originalmappen, kopien og kopien på cd hedder det 
samme. 

Når mine RA W-filer er på plads i de respektive mapper og cd'ere er det tid 
til at få billederne omdøbt til forståelige filnavne. Til dette brug har jeg downloadet 
et lille program Rname-it.exe. Med dette program kan jeg skræddersy filnavnene helt 
som jeg vil have det. 
N li er billederne klar til at blive katalogiseret i min database. J eg har valgt udelukkende 
at operere med mine RA W-filer, da det for mit vedkommende kun vil være spild af 
tid og plads at begynde at konvertere filerne til enten TIFF eller JPG. Da jeg ikke har 
et specifikt formål med mine filer, har jeg valgt en database der kan catalogisere og 
vise RA W-filer. I det øjeblik jeg skal bruge et billede kan jeg søge i databasen på et 
eller flere søgeord, der bliver ko bIet på hvert enkelt billede efter katalogiseringen. N år 
jeg har fundet det billede jeg skal bruge, bliver det konverteret så det passer til det 
endelige formål, men det konverterede billede gemmes IKKE i databasen. U d over 
søgeord er det også muligt at gruppere sine billeder i forskellige kategorier. Skal jeg 
f.eks finde frem til et billede af en lilla blomst, går jeg direkte til kategorien flora, men 
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Fotohistorier 
Tekst og foto: Agnete Nissen 

Her efter en sommer med en ret regnfuld juli, ser man tilbage på en tid, hvor naturen 
fik hvad den kan lide, og trives ved, nemlig vand - i rigelige mængder, sådan at alt 
groede og blomstrede, og dog sådan, at vi fik en høst, hvor det holdt tørt, og hvor 
landbrugsmaskinerne hørtes viden om i agerlandet. . 

I julitiden med det ringe lys, dukkede der nye sider ved naturen frem, hV1s 
man søgte efter dem. Det var jo selve regnen, her vist ved en kaskade af vanddråber, 
rent faktisk på et stykke plastik, hængt op på tørresnoren ved sommerhuset, midt på 
Lammefjorden i Odsherred. De kunne, ved brug af stativ og den naturligt lange 
lukketid, zoom'es til et stjerneskud af vand, der står ud til alle sider. Senere kom der 
mere zoom til - vores almindelige fjerbregner ved huset, blev til et bevinget 
naturvæsen, parat til at flyve ud og tage vare på naturens ve og vel, grønt i grønt. Når 
lyset endelig brød frem, fandtes også den lave sol, der spillede gennem trækronerne. 
Man kunne fange den som her i et stor ahorn i baghaven. J a tit behøver men ikke gå 
så langt for at hente oplevelserne. 

Bladfe 

I august høstede bønderne løs. Og kort 
efter gøres der allerede klar til næste høst. 
I september ser man marker med spirende 
vinterhvede, små rapsplanter - der pløjes, 
harves og sås så længe vejret er til det. Og 
mågerne omgiver traktorerne der pløjer, i 
store flokke. 
Er man så heldig at have marker som 
sommemaboer, er der noget at hente, selv 
om det er en kultivering, mono-kulturer, 
der nok er påtvunget naturen, men som 
straks tages i brug og tilpasses dyrelivet på 
stedet. 
N atur og kultur støder sammen alle vegne 
- der er konflikter mellem det givne og det 
fremavlede - men man skal blot have øjne 
og ører (man kan desværre endnu ikke 
gengive lyd i NFD's spalter) åbne. Det 
lærer man heldigvis mere om, ved at gå 
rundt med foto. 
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skal jeg finde nogle forskellige billeder frem fra en bestemt lokalitet er jeg nødt til at 
søge i hele mit katalog. 

Selve katalogiseringen foregår ved at databasen kreerer nogle screenshots ud 
fra RA W-filerne på mine cdere. I databasen vises billeder enten som tumbnails, items 
eller i listeform. I alle tre tilfælde kan man vælge hvor mange afEXIF-informationer
ne fra den digitale fil der skal vises. Ud over EXIF-informationerne er der en lang 
række felter, man selv kan udfylde. J eg bruger blandt andet et af felterne til at skrive, 
hvor billedet er taget. Et af felterne hedder volume, ganske enkelt genialt - her står 
navnet på den cd hvorpå originalfilen ligger. 

Databasen er meget enkel at arbejde med, har man 100 billeder, der er taget 
på samme lokalitet, markerer man blot samtlige 100 billeder og i et hug tilføjer man 
lokalitetsnavnet på alle 100 billeder. Søgeord kan ligeledes tilføjes på mange ens 
billeder på en gang. Ved et dobbeltklik på billedet vises det i fuldscreenmode i samme 
kvalitet som i mit tilfælde min Canon Professionel Browser viser RA W-filerne. 

Den database jeg benytter hedder EXTENSIS PORTEFOLIO 7.0. Du kan 
downloade en trailversion gratis og teste den i 30 dage. Den kan også købes direkte 
fra EXTENSIS.COM, prisen er 199 US $. Leveringstiden er forbløgffende 1-2 dage, 
det var der mange webbutikker i Danmark, der kunne lære noget af. 

Fujifilm FinePix S2 Pro 

3. gen. Super CCD 

6. 17 million pixels 

36 MB TIFF Fi ler 

Dual interface 
FireWire & USB 

Nikon F bajonet 

100 - 1600 ISO 

SM + CF kort 

Yderligere info 

'il FUJIFILM 
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Fugle, fjelde og foto! 
Tekst og fotos: Martin & Else Berg 

Årets sommerferie i ugerne 31 og 32 gik til Færøerne. Vi valgte den langsomme 
rejseform derop, og tilbragte omtrent 1% døgn ombord på det gode skib "Norrona". 
Undervejs gennem Atlanten kom vi tæt på Shetlandsøerne og havde god tid til at 
betragte denne øgruppe fra dækket, inden vi igen havde udsigt til intet andet end -
hav! Undervejs fik vi følgeskab af de elegante mallemukker, som over lange 
strækninger fulgte færgen omtrent en halv meter over havoverfladen uden at slå et 
eneste slag med vingerne - hvorefter de så let som ingenting fløj videre foran færgen! 

Vi ankom til T6rshavn (u)rimeligt tidligt mandag morgen og tilbragte herefter 
ni pragtfulde og meget betagende dage på disse smukke, grønne øer. Formålet med 
rejsen var at opleve en anderledes kultur og i høj grad den storslåede, særprægede og 
meget overvældende natur! 

Allerede den første dag var vi på bådtur ved fuglefjeldene ved Vestmanna - det 
var nu mere fjelde end fugle, vi fik at se! De fleste fugle havde nemlig allerede forladt 
ynglepladserne, men vi så dog tejst, lomvie, alk og enkelte lunder. Men heldigvis var 
fjeldene i sig selv grund nok til at betale prisen til den lokale skipper med glæde. På 
de op til 400 meter høje fjelde udpegede han græssende får på de mest utrolige steder 
og fortalte levende om livet som fugle fanger og fåreavler. 

De følgende dage bød på mange forskellige oplevelser: udforskning af 
T6rshavn, vandreture, besøg i små bygder, supper på stormkøkken i tæt tåge og 
blandt masser af får og gæs, pakke teltet ned, flytte os lidt med den lokale bus så langt 
som det nu lod sig gøre, og slå teltet op igen på en af de ganske glimrende 
campingpladser, der efterhånden er etableret på Færøerne. Dagligt oplevede vi hvor 
rigt fuglelivet er - blandt a1;ldet så vi nationalfuglen tjaldur (strandskade) i store flokke 
på klipperne langs kysterne, hvilket var et meget flot syn - især når hele flokken 
lettede på en gang! 

Turens højdepunkt - et besøg på fugleøen Mykines - havde vi planlagt som 
noget af det sidste af ferieturen! Dette skulle vise sig at være mindre heldigt ...... . 

Den dag hvor vi skulle sejle til Mykines, stod vi op til fint vejr - der var 
nærmest havblik i Sandavagur! Fulde af forventning gik vi op til bussen, som skulle 
køre os til båden i Sørvagur - i god tid. Vi skulle jo nødigt komme for sent! Bussen 
kom, og vi hankede op i vore rygsække. "Skal I til Mykines?" spurgte buschaufføren 
"Ja!", svarede vi frejdigt i kor! "Båden er aflyst på grund af dårligt vejr på Mykines!" 
lød det så fra chaufføren. Noget slukørede og undrende lod vi bussen køre og holdt 
"ting" - resultatet blev, at vi tog med næste bus og håbede, at båden gik om 
eftermiddagen ... Det gjorde den ikke ... Vejret på Færøerne er meget lokalt og meget 
omskifteligt ... I lufthavnen forhørte vi os derfor om en helikopterforbindelse til øen 
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men fik at vide, at der var venteliste; da vi spurgte, om de så ikke kunne flyve en 
ekstra tur, var svaret "øhh, sådan fungerer det ikke ... ". Vores besøg på Mykines hang 
derfor i en tynd tråd. Den efterfølgende morgen lykkedes det heldigvis at komme 
med båden, og efter en barsk sejltur var vi der endelig! Vi Hk slået teltet op på en 
temmelig vindomsust plads. Herefter gik vi med kameraer, stativ og rigeligt med illm 
"på jagt". Den største udfordring viste sig at være at begrænse "skyderiet" - for der 
var MANGE lunder! Rigtig mange og de var tæt på! I store flokke kom de ind fra 
havet med fisk i mundene, landede adrætte foran deres meterdybe huler i fjeldet, 
poserede lidt, baskede med vingerne og så i det hele taget ud som om, de ejede 
stedet - hvad de jo faktisk også gør! På turen videre til Mykinesh6lmur passerede vi 
en bro over en smal kløft, hvor riderne yngler i stort tal på fantastisk smalle hylder. 
På selve Mykinesh6lmur findes flere sulekolonier, men her måtte vi erkende at mere 
tele end 450 mm var påkrævet, hvis man ville plukke enkelte fugle ud af de store 
flokke, der fodrede unger på toppen af klipperne. 

Det var en fantastisk oplevelse at se så mange fugle og så flot natur i så flot 
et vejr - men et par gode råd til andre er at planlægge en eventuel tur til Mykines 
tidligt i opholdet på Færøerne, så der er tid til at vente en ekstra dag på båden i 
tilfælde af dårligt vejr. Husk RIGELIGT med søsygetabletter ... God tur! 

Lunder, Minolta 404si,+75-300AF 5.6, Fuji 400X-TRA, Kenko 1,5 konverter 
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