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OUR Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

WORLD 
Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo' s Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotografmcd speåale i ~ergbestigning i 1964, efter at have arbej
det som redaktør. Harrepræscnteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem 13 år. AIbejderi øjeblikket med natmoptagelscrafbl.a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0l8Omm f/3,5 EX IF HSM, Lukkertid: 11125 sck.blænde 4. 

OSAMU MIY AKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV 

Et lille drama udspiller sig på en gren over en dam, da hanfrøer samler sig om en enkelt hunfrø. 
Sigma objektivet gengiver dette drama fra naturens scene med alle de livagtige detaljer. Brugen 
af SLD-glas (Special Low Dispersion) giver dette tele-macroobjektiv en enestående optisk 
ydenevne og det flydende, indvendige fokussystem gør det muligt at fokusere, med en fantastisk 
skarphed, helt ind til størrelsesforhold l: L HSM-motoren giver en lynhurtig og lydløs fokusering, 
samt mulighed for fuldt manuel fokusering 
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En lys stærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse. 
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Aktivitetskalender 2005 
Pilegården lokale 7, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj -

onsdage kl. 19.30 

Onsdag 28. september. "Knægtene" David Buchmann og Mads Mardahl viser 
billeder 

Onsdag 12. oktober. Tag med til "pingvinland" - Klaus Bjerre viser billeder fra 
Falklands øerne 

28.-30. oktober: Årsmøde i Rørvig 

Onsdag 16. november. Hvad blev der af temaerne? Vi følger op på temaaftenen i 
sidste sæson og ser, hvad der er kommet ud af temafotograferingen. 

Onsdag 7. december. Julemøde 

NFD-Nord - Alle møder i NFD-Nord afholdes i Aalborg Fotoklubs lokaler, 
Harald Jensensvej 6 i gården. 

Torsdag 25. august kl. 19.30. Sommerens pletskud - vi mødes og medbringer hver 

en stribe af sommerferiens bedste billeder. 

Lørdag 3. september kl. 9.00. Insektfotografering i Lille Vildmose. Vi mødes på 
rastepladsen ved Lille Sø. 



Referencer: 
1) Charlie Waite: The making of landscape photographs. Collins & Brown 1992. 

2) Politikens store fotobog. Politikens Forlag 2004. 

3) John Shaw: Focus on Nature. HarperCollins Publishers 1992. 

Camera Natura 
Det er i år ti år siden "verdens smukkeste tidsskrift" Camera 
Natura blev relanceret med redaktioner i alle de nordiske lande, 
efter at være gået konkurs nogle år forinden. Forleden udkom 
Camera Natura nr 50, så det går rigtig godt med bladet. Men, men 
, men: Camera Natura er ganske vist et vidunderligt blad, sagde 
den danske redaktør, men hvad hjælper det, hvis der er ret få 
danskere som konkret oplever vidunderet. 
Måske finder du det for dyrt. Jamen så forhør dig på biblioteket, en 
del danske biblioteker abonnerer på Camera Natura. Gør de ikke 
det, skal de på anmodning skaffe det hjem. Du kan også købe 
det i løssalg hos enkelte boghandlere, desværre for tiden ikke på 
Sjælland - se annoncen her i bladet. Camera Natura har sin egen 
hjemmeside www.cameranatura.se 
Vil du gerne studere Camera Natura i ro og mag derhjemme, men 
bor ikke i nærheden af en af de nævnte boghandlere, er du 
velkommen til at kontakte mig pr mail oleb@nypost.dk eller 
telefon 3542.7295. Jeg sender gerne et prøvenummer som du kan 
beholde uden betaling, hvis du tegner et abonnement. Ellers 
returnerer du det bare. 

Ole Banke, dansk redaktør 
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Fuld fart på! 

Dette temanummer af vores blad, som du sidder med i hånden, drejer sig om 
landskabsfotografering. Det at være landskabs fotograf er et emne som et mindretal 
af medlemmerne interesserer sig for - til gengæld gør de det både entusiastisk og 
lidenskabeligt. Det er formentlig også et aldersfænomen, forstået på den måde, at der 
næppe er mange helt unge landskabs fotografer - selvom de da findes. Det er en 
måde at se og opleve omgivelserne på, som man tilegner sig med alderen og 
erfaringen. Men den diskussion vil jeg ikke gå længere ind i her men blot ønske dig 
god fornøjelse med læsningen af bladet. Og skynde mig videre med et andet emne: 
Der har været en glædelig udvikling i NFD indenfor de sidste par måneder, idet der 
er kommet et gevaldigt skub i arbejdet med at producere vores jubilæums publikation 

Der er fuld fart på NFDs bestyrelse for tiden. Jeg mener der er nok at se 
til for bestyrelsen omkring arbejdet med jubilæums bogen, i anledning af at vores 
forening fylder ti år i 2006. Det med den glædelige udvikling går nemlig på, at der er 
kommet rigtig mange billeder fra medlemmerne til bogen. Faktisk tegner det til 
NFDs hidtil største medlems succes til dato, idet over halvdelen af medlemmerne har 
sendt en serie billeder afsted - enten digitale eller scannede på en cd eller originale 
lys billeder. Det har været svært at få armene ned i starten af maj måned, hvor der 
pludselig væltede ind med breve. Det var lige før postbudet ovetvejede at klage. A 
propos var der forresten pænt mange landskabs billeder blandt de indsendte .... 

Det så ellers lidt mørkt ud midt i april- der var indkommet siger og skriver 
billeder fra seks fotografer, så vi begyndte at blive lidt netvøse. Men det var der altså 
ingen gnmd til, medlemmerne lurpassede bare og netop som den første maj tårnede 
sig op sparkede man brevet afsted i eksprestempo. Nå, en del havde nu også lidt 
dårlig samvittighed og ringede til mig - "øh, jeg bliver en smule forsinket, jeg kan vel 
nå det?" Stor tak til alle jer som har sendt billeder ind. 

Det højeste medlemsnummer lige nu er 296. Da medlems numrene tildeles 
kronologisk og NFDs medlemstal ret konstant ligger på 120-130, må vi nok erkende 
en vis gennemstrømning af medlemmer. Vi har med andre ord ikke været for gode 
til at holde på dem. Men projektet med jubilæums bogen - og det er et meget stort 
projekt for NFD - kan måske gå hen og blive det kit der holder foreningen sammen 
og giver den ny energi! 

Bogen skal efter planen ligge færdigtrykt den 13. marts 2006 på NFDs ti års 
fødselsdag. Så bliver der fest i gaden med uddeling af bogen til de fremmødte. De 
øvrige medlemmer vil naturligvis senere også få tilsendt et eksemplar. Vil man have 
flere end et eksemplar må man til lommerne for et beskedent beløb. 
Men foreløbig har bestyrelsen nok at se til: En både udfordrende, tidskrævende, sjov 
og spændende opgave! 

CieBanke 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal 
Pr. 1/7 er der 127 medlemmer - følgende nye er tilkommet siden sidste nunnner af 
medlemsbladet: Jens Erik Holmsgård og Søren Koch Sørensen - velkommen til dem 
begge. 

o 

Arsmødet 2005 og fremover 
Dette års årsmøde vil blive afholdt i Rørvig. Næste år 2006 er jo jubilæumsår, hvilket 
jo skal fejres med "Jubilæums bogen" men så sandelig også på årsmødet. 
Vi er allerede gået i gang med forberedelserne til Årsmødet 2006, der vil blive noget 
helt særligt og vi kan allerede nu godt love at vi får besøg af en stor udenlandsk 
"kanon" 

Italiensk foto bog HEuropa Nature Portfolio 1" 
Vitantonio DellOrto der er ansvarshavende redaktør på bogen har meddelt mig at pga 
for sent indsent materiale fra flere europæiske fotoforeninger er udgivelsen endnu en 
gang udsat. Denne gang til november 2006. 
Klaus Bjerre 

Jubilæumsbog 
Som Ole skriver i lederen er der fuld fart på i bestyrelsen med både det ene og det 
andet. Vi er nu her i starten af juli i gang med billedudvælgelse - en svær disciplin når 
6 bestyrelsesmedlemmer med hvert sit billedsyn skal blive enige. Tu gengæld må vi 
sige at vi får valgt billeder ud i alle genre. 
Vores håb er at vi inden slutningen af sommeren, kan få afgjort hvor mange sider vi 
har økonomi til. 
Økonomien er pr 1. july 100% afklaret idet vi har modtaget yderligere støtte fra Aage 
V. Jensens Fond, således at vi nu har de 90.000,- kr der skal bruges til bogudgivelsen. 
Det betyder også at vi i bestyrelsen kan ånde lettet op og holde lidt sommerferie med 
ro i sindet. 
Bestyrelsen vil informere undervejs som projektet skrider frem. 
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Vadehavet ved Mandø, Canon EDS iN 28-i 35mmf/3, 5-5, 6 IS 

helt vandret - det ser umanerlig tumbet ud hvis den hælder til højre eller venstre. Har 
man problemer med det - og det er der forbavsende mange der har - kan man bruge 
et lille vatetpas der sættes på kameraet. Jeg har selv sådan en fiks lille ting, men ak
jeg glemmer ofte at bruge den - og hvad bliver resultatet .. ?! 

Landskabsfotografering foregår sædvanligvis i et behageligt og afstressende tempo. 
Mange landskabs fotografer bruger mellem- eller storformatkameraer og det giver i sig 
selv en vis sindighed. Selv har jeg på det senere suppleret mit Canonkamera med et 
Hasselblad Xpan til panoramabilleder i 24X67 mm. Det er et fint kamera til 
landskabs optagelser og selvom det er ret tungt fylder det ikke meget i rygsækken. Men 
det er min bitre erfaring, at jeg også som landskabsfotograf skal mestre teknikken, hvis 
jeg vil have de gode billeder med hjem. Det nytter ikke at fumle med et filter, have 
problemer med at finde frem til den rigtige optik, vælge det optimale program, få 
stativet stillet op og så videre, når der pludselig og kortvarigt sker noget spændende 
med lyset lige foran en. I det mindste i de nordiske lande kan et pludselig spotlys fra 
et hul i skydækket, der ændrer et motiv dramatisk, være særdeles kortvarigt. Det er lige 
så vigtigt for en landskabfotograf at have tjek på teknikken, som hvis man er 
fuglefotograf med speciale i flugtbilleder. 
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Personligt mener jeg ikke at jeg kan tolke et landskab gennem et fotografi uden at være 
følelsesmæssigt i balance overfor det. Jeg kan naturligvis sagtens tage et billede af et 
område, der viser hvordan det ser ud - det kan enhver jo med et moderne kamera der 
selv stiller skarpt og automatisk laver en korrekt eksponering. Men det bliver næppe 
noget særligt godt billede, man siden får lyst til at ramme ind og hænge op på væggen. 
I virkeligheden tror jeg de fleste landskabs fotografer fotograferer deres eget indre liv, 
når de arbejder med kameraet. Det er flere gange sket når jeg har udstillet mine 
Færøbilleder, at en gæst har spurgt mig om, hvorfor der stort set ingen mennesker 
optræder på billederne. Svaret ligger lige for: I naturen søger jeg instinktivt 
ensomheden, stilheden, freden. I Danmark fotograferer jeg næsten udelukkende natur 
tidligt på dagen - ikke blot for det bløde lys, men også for at få naturen for mig selv. 
Når jeg idag ser på billederne i min bog 'Det Færøske Lys' mener jeg, de er i fin 
overensstemmelse med den engelske landskabs fotograf Charlie Waites tanker: "It is 
important to realise before anything else that all the technology in the world wi1l not 
matter and all the skill you could possibly muster wi1l not help you move one inch 
towards a go od photograph, if your mind and attitude to the lands cape itself is not in 
the right shape." (1) Eller hvad med Thomas Nykrog: "En krævende men god måde 
at fotografere landskaber på, er at prøve at gå ud og finde sig selv i landskabet. Se 
efter stemninger, detaljer, udsnit, former og farver, der på en eller anden måde vækker 
genklang i dig." (2) 

Når jeg besøger en ny egn eller et nyt land første gang får jeg sjældent andet end gode 
dokumentariske billeder med hjem, der i bedste fald viser hvor det kan betale sig at 
arbejde videre næste gang. Naturligvis kan jeg slumpe mig til til et godt billede også 
ved første besøg, men det er undtagelsen - ikke reglen. Omvendt når det lykkedes mig 
at ramme noget der tiltaler mig, og jeg så senere vil forsøge at gøre det endnu bedre: 
Det lykkes stort set aldrig. Formentlig fordi sandsynligheden for at finde lige præcis 
den samme belysning, det samme skydække og så videre er meget lille. Derimod er 
det under alle omstændigheder en rigtig god ide at vende tilbage til et interressant 
landskab på forskellige tidspunkter af døgnet - og af året. Det ændrer sig rigtig meget 
med døgnets forskellige belysninger og årstidens, og kan give en masse meget 
forskellige billeder. 

En vigtig parameter er valg af optik. Oprindelig brugte jeg meget en skarptegnende 
vidvinkel med fast brændvidde - især med 20 mm var jeg meget glad for. lTIempen var 
så, at jeg ofte var tilbøjelig til at få for mange detaljer med. Derfor anskaffede jeg mig 
på et vist tidspunkt en kort zoom, og det har siden været sagen. I dag bruger jeg især 
min 28-135 mm men også min 70-200 mm er ofte med i rygsækken - begge er skarp
tegnende. Med dem kan jeg hurtigt finde frem til det eller de udsnit jeg vil have - en 
kæmpe fordel. Jeg er idag overbevist zoomtilhænger. Horizonten skal jo gerne være 
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NFD Årskonkurrencen 2005 

Vi vil gøre mere ud af årskonkurrencen fremover. 
I et forsøg på at få flere til at deltage i konkurrencen har vi 

ændret lidt på konceptet. 

Det skal gøres lettere for dommerne. 
Billederne skal præsenteres på en mere profesionel måde. 

DIGITALE FOTOGRAFER SE HER 
Hvad er ændret: 

Digitale billeder skal IKKE længere sendes som print men som filer. 
Du skal sende 2 filer pr. billede. 

Den ene i jpg 72 dpi 1280 x 853 pixels. Denne fil skal bruges til 
dommerne og til brug for præsentation af dit billede på årsmødet. 

Den anden også i jpg i 300 dpi i størrelsen 25 x 38 cm skal bruges til 
print, hvis dit billede er et vinderbillede. 

Filerne skal navngives som vist her: fugle_1_KlausBjerre 

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 1. september 2005 
Sendes til: 

Finn Olofsen H/F Engvang 109 2300 København S 

.-- -- ------
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Stilarter i landskabsfotografering 
Tekst og foto: Digo 

Fuji FinePix S6002 Zoom 

Der kom en seddel flyvende, at jeg gerne måtte skrive noget om landskabsfotogra
fering. 
På denne seddel stod der mange gode stikord, og jeg læste også om "kunst og 
dokumentarisme"! - J amen, kære venner, siden hvornår vil vi lave "kunst" med vores 
(natur) fotografering? 
Hvis jeg i al beskedenhed skulle karakterisere mig selv, kunne jeg tidligere allerhøjst 
betegne mit arbejde som ddeurrmtationsfotos, - som en fotograf der har lyst til at 
afbelyse landskaber på naturens præmisser og ikke efter et påtaget koncept. 

Rigtigt, fotostilen skifter med årene. Det gælder både for den personlige 
udvikling og det gælder for tendensen inden for fotografiet, og dels har det vel med 
udstyrets formåen at gøre. Et skarpt billede er i dag i sig selv ikke nogen sensation, 
så kan man lige så godt eksperimentere med uskarpheder eller flydende linier (fx 
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Landskaber - de indre og de ydre 
Tekst og foto: Ole Banke 

Langhammars Fåro, Gotland - Canon EDS IN, TS-E 24mmf/3,5. 

Sommeren 1990 besøgte jeg Færøerne for første gang. Her var jeg ude for en lidt 
mærkelig oplevelse: En af de første dage begav vi os ud på en vandretur, der kom til 
at vare det meste af dagen. Vi havde ikke gået langt før jeg havde en intens følelse 
af, at her følte jeg mig hjemme. Ikke fordi vejret var dejligt og lærkerne sang. 
Tværtimod var den blå himmel skjult under blytunge skyer, der kom et par heftige 
byger og vinden var hvas, med andre ord et værre møgvejr. Der var heller ikke mange 
fugle - det var ellers primært for at opleve dem vi var taget til Færøerne - hist og her 
en enkelt regnspove eller strandskade. Men selve landskabet, hvor der var højt til 
'loftet' og hvor man kunne se milevidt, stimulerede min sindsstemning i positiv 
retning. Måske har der også været et interessant lys! Den fornemmelse har jeg siden 
ofte haft, når jeg bliver konfronteret med landskaber, hvor man kan se vidt omkring 
og ikke mindst når der er et specielt lys. Gode eksempler fra det hjemlige er 
Vadehavet og i det hele taget den jyske vestkyst. Men i 1990 fotograferede jeg ikke 
landskaber. Jo, jeg tog et billede hist og her, der siden skulle vise, hvor vi havde 
været. Men det var først og fremmest fuglene, der var i fokus . 
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dette giver eksempelvis mulighed for at stille skarpt på både en blomst i forgnmden 
og landskabet i baggnmden, men det har et begrænset motivområde og der bliver også 
et uskarpt område i overgangen der kan virke forstyrrende. 

Efterårsbirk i Vistasvagge, Lapland, Sverige. Hasselblad 503 ex, 80 mm og 
polfilter. 

Det er vel unødvendig til sidst at nævne at et stativ og en trådudløser er uundværligt, 
da man jo ofte får lange eksponeringstider på gnmd af kraftig nedblænding af 
objektivet og især hvis man vil fotografere om aftenen og morgenen hvor lyset er 
svagere, men ofte også det mest interessante. 

18 

vand), og nogle slipper rigtig godt fra det. Tekniske fristelser er blevet mere talrige i 
de senere år, PhotoShop-artisterne føler at de kan præstere noget til den store 
udstillings s al, "Photo Art" er blevet et begreb, alt det traditionelle har jo været 
afprøvet før!? 

Distance og nærhed. Når man bladrer i billedkataloger, får man det indtryk at 
landskabsfotografiet er lig med lange telelinser. Ofte giver tågebanker og ensomme 
træer den rette dybde i billedet. Det er ikke min foretrukne stil. J eg vil helst bruge den 
lette vidvinkel med fokus på de nære ting (også). Sådan er der så meget. 
Ordet landskabsfotografering betyder ikke at vi skal skabe nye landskaber. Nej, endnu 
må de gode landskaber opsøges. Skabelsesprocessen ligger måske allerede før man 
trykker på udløseren, man søger, finder og erkender sit billede. Og gnmdigt kendskab 
til teknikken er ingen ulempe. 

Billedvirkninger underligger de samme kompositionens love, uanset om vi taler 
foto eller maleri. Derfor er det naturligvis praktisk, hvis man kan se, hvorfor det ene 
billede netop virker bedre end det andet. Men vi vil mere end at skabe et skilderi. Vi 
vil gerne skildre naturen på godt og ondt, i diset vejr eller i krasse efterårsfarver, dog 
allerhelst ærligt som naturen selv. Vi vil indfange det karakteristiske i netop et bestemt 
landskab, enten så monumentalt og storslået som selveste dette fjerne rejsemål er eller 
så typisk som det (hjemlige) landskab, som man kender så godt. 

Hvad tænker vi på, når vi omtaler Iandsk~ Findes de kun efter timelange 
flyverejser eller efter flere primitive overnatninger i vilde bjerge? Svaret må naturligvis 
være ja og nej! Her i Danmark lever vi i et opdyrket kulturlandskab, som henviser 
landskabs fotografens motivønsker om uberørthed og oprindelighed til drømmeverden. 
Og hvis man skriver under på dette, kan jeg kun sige, at manden mlk kører for hurtigt 
igennem landet! 

I det flade Danmark mangler vi lodrette linier i naturen. Ingen forgyldte bjerge 
der spejler sig i klare søer. - Men fælles med alle andre udendørsfotografer har vi 'lEjret 
som fantastisk forbundsfælle! Skyer der forandrer sig hele tiden, vinden der blæser 
og årstider der skifter. Alle disse faktorer er skyld i at jeg har så mange billeder af et 
bestemt egetræ i engen. Vi kommer så ofte forbi der på vore korte ture, men altid 
fascineres vi af træet med den dominerende position, og altid har lyset og årstiden 
kreeret en ny stemning. Sådan en helle i hverdagen kender vi vel alle. 

For mig har tidligere natur- og landskabs fotografering altid stået i konflikt med 
mine kommercielle opgaver fx inden for turismen. Her var natur på billedet altid godt, 
men foruden den krævede mine motiver altid andre accenter. Det vil sige, ofte måtte 
man snyde sig til at få lavet" sine" motiver ved siden af! 

For mange er begrebet landskabsfotografering ens med tunge læs. Jeg bruger 
ikke mange forskellige objektiver, men mit favoritfonnat hed igennem flere årtier 
mellemfonnat 6x7 (til 4xS" manglede jeg fremover armkræfterne efter den grumme 
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Fuji FinePix S602 Zoom 
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og øge farvekontraster i motivet. Man skal dog også passe på ikke at overdrive da man 
også kan opnå nogle uheldige virkninger. Polvirkningen på en blå himmel er størst i en 
vinkel på 90 grader i forhold til solen, det bevirker at man med vidvinkler kan se 
virkningen på en blå himmel går fra lysere til mørkere og igen mod lysere blå inden 
for samme motiv, og på billedet efterlade et grimt mørkt område midt på himlen. Man 
skal være meget opmærksom på dette, da det ofte kan være svært at se i søgeren. En 
anden ting man også skal være opmærksom på er at man i nogle motiver kan slukke 
de små reflekser så effektivt at billedet taber noget i brillans så eksempelvis løvet på 
træerne kan komme til at virke dødt og fladt. 

Det aftonede gråfilter er et filter der efter min mening er svært at undvære. Det 
består oftest af en plastikplade hvor den ene halvdel er indfarvet med en grå tone der 
reducerer lysets gennemtrængen med en eller flere blænder. Overgangen mellem den 
farvede og ufarvede del kan fås i både en hård og en blød overgang. Graduerede filtre 
bruges til at reducere lyset i dele af motivet der ligger uden for filmens eksponerings
omfang og er ofte den eneste måde til f.eks. at forhindre en udbrændt og overbelyst 
himmel. Personligt bruger jeg kun filtre med blød overgang der reducerer lyset med 
2 og 3 blænder, da jeg anser dem for at være de mest alsidige. Med et filter med hård 
overgang er det sværere at undgå at der fremkommer en skygge i overgange hvor 
motiver ikke har en lige og veldefineret horisont. En blændes reduktion er efter min 
erfaring oftest for lidt, og det er i praksis også svært at se hvor overgangen er i 
søgeren. 

Ulempen ved disse filtre er at de mig bekendt, ikke kan fås med antirefleks be
handling og man derfor skal undgå at kombinere mere end et par filtre, da der så vil 
ske en for stor forringelse af billedkvaliteten på grund af slør. 

Et filter der også kan være praktisk at medbringe, er et svagt vanntone-filter 
som 81A eller det lidt kraftigere 81B. De modvirker blåstik i billederne som kan opstå 
i f.eks. gråvejr, i skygger og i middags lys om sommeren. Selvom jeg har oplevet at 
disse filtre til tider kan være utilstrækkelige mener jeg ikke det er praktisk at benytte 
kraftigere filtre, med mindre man er udstyret med en farvelysmåler, så man kan 
bestemme mere præcis hvilken filtrering der er nødvendig. 

Dj:xk5karplxrl 
Ilandskabsfotografering vil der ofte være et ønske om kunne opnå stor dybdeskarphed 
i billedet og her vil det vil det for mange motiver være tilstrækkelig at blænde ned for 
objektivet. Dette gælder især for vidvinkler og mindre formater. Men jo større 
formater man benytter og hvis man går meget tæt på forgrunden eller benytter længere 
brændvidder vil dette ikke altid være tilstrækkelig, da der er en grænse for hvor meget 
man kan blænde ned. Her kan den ene mulighed være at enten tilte objektiv eller 
filmplan og dermed flytte det plan man stiller skarpt på, så det ligger på skrå ind i 
motivet. Den anden mulighed kan være at sætte en halveret nærlinse foran objektivet, 
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Filtre 
Det vil ofte i landskabs fotografering være nyttigt at bruge filtre for at udligne store 
kontraster og til farvekorrektion og for at øge farvernætning. Til dette findes en masse 
forskellige filtre hvor jeg her vil begrænse mig til de filtre som jeg selv oftest bruger. 

Polfiltret er for mig nok det vigtigste filter og er vel kendt af de fleste. Ved at dreje 
på filteret kan man først og fremmest dæmpe lyset fra en blå himmel og gøre den 
mørkere og mere farvemættet og på den måde fremhæve eventuelle skyer. Det kan 
fjerne spejlinger og reflekser fra blanke overflader og til dels også undertrykke og 
fjerne dis. Man kan på den måde tit opnå en øget farvernætning og fremhæve farver 
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Morgensol, Lofoten Nordnorge. Hasselblad Flexbody med 50 mm vidvinkel 
omkring bl 22, ca 3-4 grader tilt af bagstykke, polfilter og aflonet gråfilter 

oplevelse, at norske toldere en gang havde åbnet æskerne med mine ufremkaldte 
planfilm!). I skrivende stund ved jeg endnu ikke, hvornår jeg vil have taget den sidste 
film med den store kasse, selvom problemer med dybdeskarpheden eller lignende 
kunne glemmes, hvis og når man helt går over til det digitale. 
Jeg føler ikke at man generelt skulle snyde med sine billeder. Men når man kender sit 
materiale til bunds er vel anvendelsen af filtre godkendt. Det er ingen diskussion for 
mig. Det der er mere vigtigt, er billedets udtryk, bedre sagt, lad billedet tale for sig 
selv. Så kan det godt komprimeres lidt med filtre eller lignende. - Et godt landskabsfo
tografi er for mig ærligt, fortællende, oplysende, men også underholdende og 
overraskende. Der skal ikke være plads til gætteleg og halve løsninger. 

Hvad skal et godt landskabs foto vise? En idealiseret virkelighed eller et dokument af 
en egn? Døm selv, men det spektakulære er ikke nogen nødvendighed for at vise et 
ærligt foto. For mig er den tekniske ekspertise mere afgørende, for eksempel vil en 
skæv horisontlinie ofte være et strandfotos dødsdom. 

Derfor, tag billedet af det du fascineres af! Hvis en betragter af det endelige billede 
også kan fascineres, så har det nok ikke været så ringe .... 

Camera Natura 

'-Verdens smukkeste tidsskrift" 

lia11 '/iølJes i løssal& IOS: 

r:]j)a1lmatJ(s. liø ø ,1l11Sell1't, M.lls~llm$ga([e 'Q8i etllblg, 
':~_ ::;;i"Of'--,:-:':,·' ":~~,,.,.. "-h·'1?4 - 'YIl ./(awi[er"1iø' es -i1JogJiirlrtleteii, ,.! ' . 

Museet forfotokunst, Brandts Klædefabrik, 
Brandts Passage 37, 5000 Odense C 

Prøv dit lokale bibliotek, måske har man Camera Natura der! 

Nællllere infollllation: Ole Banke tlf. 35 42 72 95 
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Morgenlandskaber 
Tekst og foto: Kurt Stæhr 
Gnmden til at jeg er blevet landskabsfotograf er at det siges, at landskabsfotografer har 
en højere gennemsnitslevealder end andre, så det er da værd at efterprøve. 

Nå spøg til side - men der må være noget om snakken, for der er noget meget 
beroligende ved at fotografere landskaber. Stille og roligt kan man sætte stativet op og 
skrue kameraet på og udsøge sig netop det motiv man ønsker. Det er som om man 
bliver mindre stresset, når man bruger stativ - ja det kan simpelthen ikke lade sig gøre 
at fotografere både under stress, og benytte stativ samtidig. 
Den mest stressende faktor er, at lyset skifter hele tiden, men så må du jo blot vente 
en time eller to til det helt rigtige lys er der, eller vende tilbage på et helt andet 
tidspunkt. 

Især morgenstunden holder jeg af. Prøv at tage ud en sommernat før solen 
begynder at sprede sit gyldne skær over landskabet og h~ kombinationen af he.lt stille 
vejr og klar hinllne1 er til stede, kan du opleve morgendisen over landskabet, Ja med 
lidt fantasi kan du opleve elverpigernes drømmeagtige dans over engen. Men 
skuespillet varer kort tid, for så snart de første solstråler viser sig over horisonten 
forsvinder elverpigerne lige så lydløst som de kom. 

Men morgenduggen dækker stadig bevoksningen og lyser som små stjerner, når 
solstrålerne rammer dem i modlyset. Her er masser af motiver som blot venter på at 
blive "taget" - hov! - nu kommer vi vist over i makroområdet, men hvad, med lidt god 
vilje kan det vel komme under betegnelsen "makrolandskabsbilleder" - så her er et 
helt andet motivområde at beskæftige sig med. 
Så gak ud kære venner i morgenlandskabet med kameraet og stativet over skulderen 
- du vil ikke fortryde det, for som ordsproget lyder "Livet tilhører den der står op en 
time før de andre" - prøv det - der er noget om snakken! 
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Åsmødet 2005 - Rørvig Sjælland 
28-30. oktober 

Tilmeldingsblanket udsendt med dette 
blad. 

HUSK AT TAGE DINE GODE BILLEDER 
MED 

&~~ . 
Til fotografering af landskaber behøves i princippet ikke andet et simpelt ~otograflap-
parat. Mne første landskabs billeder tog jeg med et instamatickamera, men mdså meget 
hurtigt dette kameras begrænsninger. . . . 

Et 24x36 spejlreflekskamera er som ill1ll1illUill nok det mest praktiske, da man 
her har mulighed for direkte at se virkningen af forskellige filtre som polfilter og 
graduerede filtre. Selvom 24x36 har været og stadig er brugt og giver glimrende 
billedkvalitet, har der været en lang historisk tradition for at benytte de større formater 
fra mellemformat op til8xl O tommer storformat inden for "traditionel" landskabsfoto
grafering. Mellemformat- og især storformatkameraer har, ud over en fremragende 
billedkvalitet, den mulighed at man ved tilt og shift kan kontrollere og ændre på både 
perspektiv og dybdeskarphed. Der findes dog også til nogl~ n:ellemfo~t og 
småbilledkameraer enkelte objektiver som f.eks. Canons TS-obJektiver der gIver de 
samme muligheder. 

Skal man opgøre fordele og ulemper op ved de forskellige filmformater og 
kameraer vil pris, objektivudvalg, vægt, og hurti~hed tale ?I fordel for 24x3?, men er 
høj kvalitet og mulighed for store forstørrelser l god kvalitet af stor betydning er det 
de større formater man skal vælge. 

J eg kan vel ikke her helt undgå at komme ind på digitalkame~aernes fre~ch, 
som på nogle områder er ved at fortrænge i hvert fald konvenu.onelle 24x36-film. 
Personlig mener jeg ikke at de digitale småbilledkameraer har VlSt helt de samme 
overbevisende resultater i landskabsfotografering som inden for eksempelvis fugle- og 
makrofotografering, selvom de nyeste professionelle og dyre kameraer, som Canons 
nye lDs mark II er tæt på kvaliteten i mellemformat og på visse områder ser bedre ud. 
Jeg kan dog se en fordel ved digital fotografering, at det ser ud til at kunne spænde 
over et større kontraststomfang end diasfilm, hvilket kan være nyttigt i landskabsfoto
graferingen, da der her ofte kan være mange blænders forskel fra de højlys og skygger 
hvor man ønsker tegning. 

~ektirwtl 
N'ar man skI vælge objektiver der frit valg efter personlig smag, stil og hvad.~ vil 
opnå med sine billeder. Personlig klarede jeg mig fint i en del år med kun en Vldvinkel 
og en kort tele til mit mellemformatkamera, selvom jeg dog ind imellem Irunt:e savne 
andre brændvidder at variere med. Det havde dog flere fordele. Det var aldrig svært 
at vælge objektiv for enten var det et vidvinkelmotiv hvor det for eksempel var 
forgnmden der skulle lægges vægt på eller også var det et motiv hv?r ~aggnmd~n e~er 
udsnit af landskabet der skulle fremhæves og her blev telen naturligVlS valgt. Pa mme 
vandringer i fjeldet havde den minimale udrustning også den fordel at der var mindre 
at slæbe på. 
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Teknik i landskabsfotografering 
Tekst og foto: Thorbjørn Ponsaing 
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Efterår i Zion Nationalpark. Taget med 4x5 tommer Nagaoka med 135 mm 
Schneider Symmar og polfilter. 

Planlægning af fototur 
Tekst og foto: Niels Thye 

Knudeklint, Fur. Pentax 6x7 45mm 
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Man sidder derhjemme og har lige bestilt drømmerejsen til " Langbortistan ". For sit 
indre øje ser man alle disse fantastiske billeder af landskaber man gerne selv vil tage. 
Men hvordan får man lige alle disse fantastiske billeder i kassen. Skal man lade tilfældet 
råde eller skal man ligesom med lottokuponen hver lørdag håbe på, at lige netop jeg 
er den heldige, der får serveret det ene fantastiske panorama efter det andet og blot 
behøver at trykke på knappen. 

Ligesom med lottokuponen er det næppe sandsynligt, at dette vil ske for en. Så 
hvordan får man billederne i kassen? Ved landskabs fotografering, ligesom med så 
meget anden fotografering handler det om planlægning. Fuglefotografen tager ikke 
om på den anden siden af jorden uden først at have undersøgt om fuglene er der, og 
makrofotografen planlægger heller ikke at fotografere insekter om vinteren. På samme 
måde er det for lands kabs fotografen. Flotte landskabsbilleder kan laves overalt i 
verden. Det handler om at være på rette sted - på det rigtige tidspunkt med det rette 
lys. Der er ikke noget bedre end at befinde sig på det rette sted på præcis det rigtige 
tidspunkt. Dette kræver imidlertid at man gør sit hjemmearbejde ordentligt. 

Da Thorbjørn Ponsaing, Bjarne Jakobsen og jeg var i USA sammen mødte vi 
en indianer i Monument Valley. Vi var ved at fotografere Totem Pole. Han fortalte at 
vi skulle have været der for 10 dage siden, for da var det muligt at se fuldmåne over 
TotemPole. Han havde haft 10 fotografer med ud den dag. De vidste alle, at hvis man 
var på plads lige netop den dag, så var der mulighed for at se månen stå op over 
Totem Pole, hvis ellers vejret tillod det. I amerikanske fotoblade og på nettet kan man 
se tabeller over solens og månens placering på himlen, samt hvornår den står op og 
går ned. Så med planlægning og lidt held og dygtighed kan man øge muligheden for 
at få et super skud. Hjemmefra kan man planlægge sin fototur. Hvilke motiver vil jeg 
gerne tage og hvordan vil jeg gerne have at lyset skal være, skal det være morgenlys 
eller aftenlys. At være på de bedste steder på jorden på det forkerte tidspunkt eller på 
det forkerte tidspunkt af dagen eller på det forkerte tidspunkt af året er temmelig 
frustrerende. 

. Og hvordan finder man så lige ud af hvornår man skal være på stedet, når det 
ligger på den anden side af jordkloden og det er første gang man besøger stedet. Her 
vil jeg igen vende tilbage til eksemplet med fototuren til USA med Thor og Bjarne, 
hvor jeg blev udnævnt til "guide" fordi jeg havde været der tidligere, men i princippet 
er det det samme uanset om du har været der før. Først skulle vi finde ud af hvad vi 
ønskede at se på de 3 uger, vi havde planlagt ferien skulle vare. Dernæst skulle vi finde 
ud af hvornår vi skulle være de forskellige steder. 

Her er så min opskrift på, hvordan man kunne planlægge sin tur til det sydvestlige 
USA 

1. Man kan skrive til den ledende parkbetjent, at man planlægger en fototur og 
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at man behøver nogen oplysninger om hvornår det er bedst at besøge parken. 
I brevet kan man bede om brochurer, samt noget materiale om vejret, kort 
over området, bogliste over bøger der omhandler området, samt hvilke 
overnatningsmuligheder der er. Det er min erfaring at de er meget flinke til 
at sende et brev med udførlig beskrivelse af parken, samt tips til hvordan du 
får gode billeder. 

2. Man kan søge på biblioteket om der er nogen fotobøger over området. 

3. Nettet er et andet godt sted at søge oplysninger og inspiration. Googles 
billeddatabase indeholder over 2,5 millioner billeder fra hele verden 

4. På nettet kan man også finde navne på lokale fotografer, som kender og har 
arbejdet i området. Deres billeder kan evt give inspiration til hvilke motiv
muligheder der findes. Hvilke geologiske interessante områder er der? Hvor 
kan man finde dem? Hvornår på dagen er det taget? Hvordan kan jeg gøre det 
anderledes? 

5. Det første jeg gør når jeg kommer til en nationalpark er at besøge Visitor 
Center for at se hvad de har af bøger, kort og kalendere. Her kan man også 
få de seneste vejnne1dinger og der er parkbetjente som man kan spørge til 
råds. Alt i alt nyttige oplysninger som man kan bruge i sin fotografering. 

Når man hjemme har fået samlet alle sine oplysninger om området, så er det tid til at 
planlægge ruten samt tidspunkter for hvornår man skal være de forskellige steder. Man 
skal finde ud af hvad for noget udstyr man ønsker at medbringe, samt hvilke film der 
er bedst egnet (hvis man bruger film). Et lille tip til mellemfonnatfotografer, som vil 
undgå røntgenstråling i lufthavnene. Hvis man fjerner indpakningen og putter filmene 
i lommen vil metaldetektoren ikke bippe når man går igennem. Derved undgår man 
at få sine film bestrålet. 

Jeg har tit tænkt efter mine rejser, hvem der bare boede i det område så kunne 
man rigtig tage gode billeder. Det er jo ikke så nemt at udrette mirakler, når man kun 
har en forholdsvis kort ferie til at fotografere i. J eg har tit misundt de fotografer som 
havde motiverne lige i nærheden. De har jo bare kunnet planlægge at tage derud når 
lyset og vejret var det helt rigtige. Men så har jeg tænkt, hvorfor ikke prøve at overfører 
disse muligheder og planlægning til hjemlige omgivelser. I stedet for bare at køre mere 
eller mindre formålsløst rundt, kunne man undersøge nogle områder og notere sig 
hvilke muligheder der er. Når vejret og lyset er det helt rigtige, så kører man målrettet 
hen til stedet. Med lidt held og dygtighed kan man derved selv i Danmark lave 
storslåede landskabs billeder, selvom vi ikke kan prale af ligeså dramatiske landskaber 
som i det store udland. 
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