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fotografen og vente. Makkeren har derfor også en funktion som spotter. Medens 
fotografen er koncentreret om sit motiv, leder makkeren efter nye spændende mål, 
som så kan udpeges. Rent teamwork. 

Makrofotografering kræver finpudset dykketeknik. Her kan man jo ikke 
bruge stativ, og man skal kunne holde sig præcist svævende over motivet. Det er 
ikke nemt, hvis der bare er den mindste strøm. Her må man planlægge sin rute ind 
til målet. Så har man har nogle sekunder foran motivet, inden strømmen driver en 
væk igen. 
Er der sandbund, er det noget nemmere. Med lidt ekstra vægt i blybæltet kan man 
synke ned på bunden og få albuestøtte. 

Mødet med hajerne - En times sejlads fra øen Malapascua ftndes den 
sjældne haj Tresher Shark. 
Hajen laver normalt på dybt vand ned til 500 meter, men sidst på natten søger den 
op til rev, hvor den lille pudsefisk lever. Her kommer hajen så op og får renset sine 
gæller for parasitter. (Naturen er forunderlig) 
Et af vores mål var at komme ud og se denne haj. 
En tidlig morgen, i mørket, inden solen var stået op, sejlede vi af sted. Destinationen 
var en lille undersøisk vulkan. Toppen af vulkanen var eroderet væk og lå nu i 25-30 
meters dybde med klippevægge, der faldt lodret ned til 200 meter. Her havde hajen 
sin rensestation. 
Det var stadigt mørkt, da vi stille lod os synke ned mod bunden. Langsomt 
svømmede vi hen til klippekanten. Vi satte os ned mellem klipperne på 30 meters 
dybde med svømme fødderne ud over kanten og spejdede ud i de mørke vandmasser. 
Prøvede at få ro på vejrtrækningen for at spare på luften. 
Pludselig kunne anes en kontur i det svage lys fra morgengryet. Heldet havde tilsmilet 
os, det var en Tresher Shark. Majestatisk gled det 5 meter lange dyr hen over os. 
Stålgrå som en torpedo med langsomme graciøse ftnneslag, det var så smukt, at man 
fik kuldegysninger. Få sekunder efter dukker yderligere 4 hajer op lidt mindre end 
den første. De passerede lige hen over os uden at ænse os, de havde andre vigtigere 
ting på programmet. 
Vi blev siddende helt stille i næsten en time uden at se flere hajer. Det var nu blevet 
lyst, og de sidste psi luft blev brugt til opstigningen. 

Hajbilleder blev der ikke mange af. Hajen lever i mørket på dybt vand og 
har meget store lysfølsomme øjne, så flash var udelukket. En kraftig flash skudt af 
i hovedet på dyret ville formentlig kunne ødelægge dens nethinder. Et par enkelte 
billeder blev det dog til, taget i det mørke vand op mod den grå havoverflade. 
Undereksponerede og uskarpe, men det er billeder, der minder mig om en stor 
naturoplevelse. 
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Nye tider, nye medlemstilbud 
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Sommeren går nu så småt på hæld, og du har forhåbentligt haft en god sommerferie, 
hvor du har fået taget en frygtelig masse gode fotos ude i den danske natur - eller 
hvor din ferie nu har bragt dig hen. Med efterårets komme starter NFD's mange 
medlems aktiviteter op, og det er også startskuddet til at vi i bestyrelsen gør os nogle 
tanker og overvejelser. 

Det handler blandt andet om, hvorvidt kvaliteten af de muligheder og 
fordele vi tilbyder vores medlemmer er "gode nok" - og helst lidt bedre end det. 
Aktuelt er vi derfor i gang med at styrke vores kommunikationskanaler - det vil på 
mere mundret dansk sige foreningens hjemmeside og digitale medlemsblad. 

Vi har til disse formål nedsat henholdsvis et hjemmesideudvalg og et 
bladudvalg, der nu har arbejdet et par maneder. Du vil over den kommende tid se 
de helt konkrete resultater af disse anstrengelser. Forst og fremmest går vi i luften 
med en ny hjemmeside. Det kommer til at ske omkring årsskiftet, og blandt de 
tiltænkte, nye aktiviteter bliver muligheden for at lægge fotos op til bedommeise fra 
andre medlemmer, rejseberetninger/rejseblog, et afsnit om udstyr og test samt 
muligheden for at give/læse tips til gode lokaliteter. 

Fra 2013 overgår det trybe medlemsblad til elektronisk form. Det er 
noget vi alle sammen glæder os til, for det giver en lang række nye og bedre 
muligheder. Først og fremmest kan vi præsentere medlemmernes naturfotos på den 
kvalitetsmæssige måde de fortjener. Derudover åbner det for at vise video - noget, 
der i sagens natur ikke er muligt i et trykt medlemsblad. Endelig er der naturligvis de 
mange muligheder for at linke pli kryds og tværs, skabe indllOldsfortegne1ser og 
årsoversigter med meget mere. 

Vi kan derfor trygt konstatere at vi går mod nye tider med nye tilbud til medlemmer
ne. 

Mi"hael r"'ahlgrefl 
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fra bestyrelsen og redaktionen 

Medlemstatus pr 1/7-2012 
Dags dato er status 158 medlemmer. 
Nye navne er: Bo Lassen Christiansen, Eva Foss Henriksen, Carl Christian 
Lauridsen, Martin Sørensen (portugal), Hugo Schmokel, Diyye Skytte og Thomas 
Jensen 

Brug NFD's nye åbne idebank 

Vejen til mere fornøjelse i en forening som NFD er gode ideer og aktive medlem
mer. Vi er jo et fællesskab af levende mennesker og ikke bare fans af en flimrende 
hjemmeside. 
Ideerne giver os indholdsrige møder med dejlig snak mellem ligesindede og ny 
viden til vores nye talenter. Ideer og engagement løfter vores blad og hjemmeside 
op i kvalitet, øger udbudet af fototure og giver os lyst til flere udadvendte aktivite
ter som fx udstillinger og samarbejde med andre foreninger. 

Derfor lancerer NFD en ny slags forslagskasse, som vi selv har opfundet: Den 
åbne idebank. 
Den skal være et forfriskende fælles boblebad, når man har lyst at 

* foreslå et møde- eller artikelemne 
* supplere forslag fra andre 
* bidrage til at virkeliggøre et møde eller en artikel om emnet 

Så hæld på idebanken med den store kulskovl - stort og småt, halve ideer, pludse
lige indfald. Det er nemt: 

* Gå ind på nfd.dk under Debat / Forum navn / Idebanken. 
* Opret "Nyt indlæg" for en ny ide 
* Opret "Svar" for at supplere en ide, der allerede er oprettet - eller hvis du fx kan 
skrive: "God ide. Den vil jeg godt være med til at sige noget om ved et møde eller 
i en artikel". 
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Denne lille fisk er ca. 6 cm og finder sin føde inde i hullerne i koralerne. Dens "næb" 
er tilpasset præcist til disse huller. Makro l OOmm f/ 13, 11250, ISO 400. 

Macroobjektivet fungerede Bnt uden nærlinse, da portglasset er helt plant. Til 
gengæld er det her absolut nødvendigt, at man har et godt syn gennem søgeren, for 
at kunne punktfokusere præcist. Det er dog slet ikke nemt, ja faktisk umuligt, at se 
gennem søgeren, når man ligger fladt på bunden i ført dykkermaske m.m. J eg havde 
derfor fået monteret en 45 grader vinkelsøger på huset hjemmefra. Det virkede bare 
perfekt, og er i mine øjne helt nødvendigt til makrofotografering. 

Flash. - På grund af de begrænsede lysforhold er flash nødvendigt. J eg 
anvendte en Iklite DS160 med et ISO 100 ledetal på 76 (overflade) 
Ofte ser man undervandsfotografer have 2 flash med, men i 90% af tilfældene vil den 
ene være slukket. J eg oplevede det samme, det var kun til yderst få billeder, at jeg 
savnede flash nr. 2. 

Dykningen - Af sikkerhedsmæssige grunde dykker man altid 2 sammen. 
Det vil sige, at udover at fotografere skal man hele tiden have øje på, om makkeren 
er ok. For makkeren er det dog ikke altid lige spændende bare at ligge tæt ved 
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Det betyder, at der er et væld af O-ringe, tætninger m.m. Det betyder også, at der er 
rig mulighed for utætheder. 
J eg modificerede derfor huset lidt for at være sikker på, at det var tæt inden 
dykningen. Jeg monterede en ventil i bagpladen, og via den kunne jeg med en lille 
vakuumpumpe suge luften ud af huset. Inde i huset havde jeg anbragt et lille 
amerikansk trykmålersystem, der med grønne og røde lysdioder angav trykstatus. Ca. 
en halv time før dykning pumpede jeg luften ud af huset, og hvis den grønne diode 
stadig lyste, når jeg hoppede i vandet, var jeg helt sikker på, at huset var tæt. 

Valg af objektiv. 
Selve undervandshuset består af 2 dele. Kassen hvor kamarahuset er monteret i samt 
en såkaldt port, som dækker objektivet. Det objektiv, man vælger, kræver en port, 
som er designet til det enkelte objektiv. Jeg medbragte porte til en 10-22mm zoom 
vidvinkel samt en 100mm macro. 
Specielt for vidvinklen sker der en forrykning af fokuseringsplanet, når man går fra 
luft gennem pleksiglas til vand. Det kompenserer man for gennem brug af et 
nærlinsefllter. I forbindelse med mit hvinandeprojekt havde jeg eksperimentelt fundet 
ud af, at en nærlinse på +2 dioptrin gav et godt resultat. 

Kardinalfisk søger tilflugt ved søpindsvin - Makro J 00 mm, fll3 11250, ISO 400. 
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Hellere en sten for meget end en trappe for lidt! 
Af Lis Bølling Rasmussen & Jens Rasmussen 

Skadegøg Castro Verde Plains - So1!Y alOO, 300/4 + 1,4 konverter. 
Hvad mener vi så med overskriften "Hellere en sten for meget end en 

trappe for lidt", det vil I kunne læse senere i artiklen. 
I lederen i medlemsblad nr. 62. december 2011, som Jens skrev da vi var i Portugal 
i november, kunne det læses, at midt på torvet i den store rundkørsel i Faro sidder 
hr. og fru stork på deres rede på lysstanderen som de gjorde i februar. Det gør de 
såmænd stadig her i april dog med den forskel, at fru stork nu ligger på æg. 
Som det fremgår af denne artikel besøger vi igen Portugal i april 2012 og nogle vil 
nok spørge sig selv, hvorfor besøge Portugal tre gange inden for lidt over et år. Det 
er jo nok fordi, at klimaet er dejligt, befolkningen venlig og der er nogle gode steder 
passende for et par ældre magelige naturfotografer som os. 

Vi vil i denne artikel tage jer med rundt til de steder som vi har besøgt de 
tre gange vi har besøgt landet på tre forskellige årstider som februar, november og 
april/maj. 

De fleste der tager til Portugal på ferie tager nok til Algarvekysten for at 
slikke solskin, bade og tilbringe resten af tiden på diverse barer og natklubber i 
Albufeira, en typisk turistby som er bygget op omkring disse formål. Omvendt er den 
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såmænd også et udmærket udgangspunkt for ture til øst og vest på Algarvekysten og 
ture op til Castro Verde stepperne i provinsen Alentejo. 
De gange vi har besøgt Portugal har vi boet i henholdsvis Albuferie, Tavira og øst 
for 01h3.0 i Fuzeta området. 

Quinta do Lago beliggende vest for Faro i Ria Formosareservatet: 
Stedet, som består af tidevands laguner og en lille sø, kan besøges året rundt og er et 
eldorado for fuglekikkere og naturfotografer. 
I lagunerne vil man året rundt kunne se mængder af forskellige vadefugle, ynglende 
som overvintrene alt efter årstiden. Der kan nævnes forskellige ryler, rødben, stor og 
lille kobbersneppe, stenvender, stor og lille regnspove, stylteløber, klyde, diverse 
præstekraver, sandløber og mange andre. 
Søen som ligger klemt inde mellem lagunen og en golfbane er et sikkert sted for 
mange arter andefugle, sultanhøne, dværghejre, purpurhejre, sort ibis, silkehejre, 
blåskade, hærfugl og mange andre. God udsigt over søen fra et fugle tårn. 
Tilkørselsforhold: Følg skiltene fra Almacil mod Qunta do Lago (gennem et 
velhaverkvarter) og parker på P-pladsen ude ved lagunen hvor der er en gangbro ud 
til kysten. Gå ikke over gangbroen men til venstre langs lagunen. Når man når til et 
lille fugletårn gå da til venstre op mod golfbanen. 

Tavira saltplains der omkranser Tavira by er et godt sted for vadefugle året 
rundt, dog bedst i november hvor der kan ses mange overvintrende vadefugle som 
diverse ryler, rødben, stor kobbersneppe, regnspove, klyde, forskellige arter af 
præstekraver, sandløber, stenvender samt flamingo og skestork. 
I byen S.ta Luzia kan man ved ebbe sidde på kaj kanten og fotografere vadefugle der 
fouragere i mudderet og bagefter krydse vejen for at få et lækket måltid mad på en 
af byens talrige restauranter. 
Tilkørselsforhold: Find de små veje fra byen og uden for byen der fører ud mod 
saltbassinerne. Der produceres noget af det fineste spisesalt i disse saltbassiner. 

Castro Marim reservatet hvor der også produceres salt, ligget tæt på 
grænsen til Spanien og kan ligeledes besøges året rundt. Her kan ses flamingoer, 
skes torke og vadefugle og der skulle ligeledes være en pæn bestand af dvægtrappe 
hvilken vi dog ikke har observeret og vi har ikke besøgt stedet så intens som de andre 
steder. 
Tilkørselsforhold: Der er flere steder man kan køre til P-pladser i reservatet. 

Fuzetaområdet (hvor vi boede i april/ maj) er gammelt kulturland hvor der 
har været vinmarker og andet smålandbrug, men som nu ligger mere eller mindre 
vildt, et område hvor der er mange biædere, hærfugle, sejlere. Den blå glente ses 
jævnligt i området og om aftenen i skumringen kunne kirkeuglen ses talrigt siddende 
på elmaster, elkabier og hustage. Området er ligeledes et godt sted for en botaniker 
og for makrofotografen, da der er mange vilde planter og mange forskellige insekter. 
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Undervandsfotografering 
Tesks og foto: Per Finn Nielsen 

ps J 

Kameraet klar til dykning og her forsynet med en vidvinkel dome port og en 10-22 mm. 
I 2009 vandt jeg årets naturfoto med et undervandsfoto af en dykkende hvinand. 
Fotoudstyret, der blev anvendt, var ganske avanceret og kostbart grej, så det har altid 
ligget højt på ønskesedlen at komme ud og bruge det på dybt vand. 
Selvom jeg er certificeret sportsdykker, sætter det dog helt nye krav til dykkerteknik 
og ikke mindst fototeknik at kunne tage billeder af høj kvalitet under vandet. 

Da jeg i april i år fik mulighed for at komme med på et kursus arrangeret 
af professionelle undervandsfotografer, slog jeg straks til. At arrangementet foregik 
på Filippinerne, hvor vandet er 28 grader, og der er en formidabel sigtbarhed, måtte 
jeg jo så "leve" med. 

Første del af kurset var 7 dage på øen Cebu nær den lille ø Apo Island 
efterfulgt af 9 dage på en lille palmeø der hedder Malapascua. 

Fotoudstyret. 
Kameraet, jeg anvender, er et standard Canon SOD anbragt i et avanceret under
vandshus af mærket Ikelite.Huset er tryktæt til 60 meters dybde, og via knapper og 
aksler kan alle kamerafunktioner be~enes. 
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Brug din pc Ejer du ikke en smartphone som de nævnte er der alligevel hjælp 
at hente. 
På www.dofmaster.com kan du gratis downloa
de pc-programmerne DOFMaster og DOFMa
ster Hyperfocal Chart. 
Med programmet DOFMaster kan du fremstille 
en "DoF Calculator" - en meget simpel meka
nisk "regnemaskine" som viser dig skarpheds
dybden for et givent objektiv ved en aktuel 
blændeåbning. 

Med DOFMaster kan du - med en vis form for 
fmgernemhed med saks og lim - producere dine 
egne "regnemaskiner" for skarphedsdybde, og 
med DOFMaster Hyperfocal Chart kan ud 
printe tabeller over skarphedsdybde og hyperfo
kaI afstande for de objektiver du har i din foto-
taske. 

Efter du har indtastet de nødvendige parametre til pc-programmet 
DOFMaster Hyperfocal Chart kan du udskrive tabeller som ovenstående. De røde 
pile er indsat for illustrationens skyld, og viser at hyperfokal afstanden for et 
zoomobjektiv med de anførte parametre ved SOmm brændvidde ligger på 15 meter 
ved f 5.6. 

Har du styr på dine billeder og dit digitale workflow? 
Lær hvordan du med enkle presets i Lightroom kan importere dine 
RA W-filer til Lightroom og samtidigt arkivere dine billeder i en 
fornuftig filstruktur. 
Lær at bruge keywords og Lightrooms smarte Collections. 
Lær at fremstille billeder i eksakte størrelser til print eller web. 
Lær at fremstille diasshows og fotobøger. 
RA W konvertering - lær hordan du bruger de forskellige editerings 
værktøjer i Lightroom. 
Nyt hold med opstart ultimo oktober. 3 aftener for 1000, - inkl. kur
susmateriale. Kurset foregår 2 min fra østerport station. 
Er du interreseret så send en mail på mail@kbphoto.dk 
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Stortrappe - Castro Verde Plains, Son y a700, 300/4 + 1,4 telekonverter .. 

Fra stedet hvor vi boede, var der 10 minutters gang til Ria Formosareserva
tets udtørrede saltbassiner hvor der var mange vadefugle og kun fem minutters kørsel 
til en biæderkoloni. 
Storken der er almindelig hele året rundt på det meste af Alagarve kysten, både i 
kulturlandskabet og i byerne, havde bygget rede på nabogrunden hvor hunnen lå på 
æg og knebrede med næbbet når farmand kom med mad. 
Storken blev total fredet i hele Portugal for nogle år siden og det er forbudt at 
ødelægge og fjerne storkereder når storkene først er begyndt at bygge reden, undtaget 
er elmaster hvor der er fare for at rederne ødelægger elforsyningen. 
En sjov men sand historie er, at i byen Olhåo havde 3-4 storkepar bygget reder på 
en stor byggekran ved et nyt boligbyggeri midt i byen. Dette byggeri har nu ligget 
stille i flere år efter at storkene havde etableret deres bolig der, da det er forbudt at 
fjerne rederne og kranen af den grund ikke kan benyttes. 

Castro Verde stepperne ligger et par timers kørsel fra Algarve kysten og 
består af store vidstrakte steppeområder med store græsstepper som mindst af alt 
ligner store kuperede blomsterenge hvor farverne variere fra hvidt i februar til blå, 
gule og lilla farver i april/maj. 
Området består ligeledes af store kornmarker som er i fire-års drift, hvilket vil sige 
at der dyrkes afgrøder i et år og at de derefter ligger brak som blomsterenge i tre år. 
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Hovedattraktionen på disse stepper er uden tvivl den store bestand af stortrappe som 
efter sigende skulle ligge på omkring over 900 eksemplarer. På en god dag i april/maj 
så vi op til 30-40 trapper og alt i alt regner vi med at have set omkring 100 
stortrapper fordelt på tre besøg af i alt 6-7 dage. 

Det er her overskriften til artiklen "hellere en sten for meget end en trappe 
for lidt" kommer. Vi ved ikke hvor mange gange vi stoppede for at kikke på "sten" 
der så ind imellem viste sig at være en trappe. Disse fugle er meget sky, så regn ikke 
med at komme tættere på en 75-100 meter. 

Rødhøne - Castro Verde Plains, Sonya700, 300/4 + 1,4 telekonverter. 
Udover disse pragtfulde fugle kan der ses dvægtrapper, sortbuget sandhøne, 
ellekrage, lille tårnfalk, skadegøg, hedehøg, gåsegrib, munkegrib, rødhøne og mange 
lærkearter. 

April / maj er nok det bedste tidspunkt at besøge stepperne på, hvis man 
da ikke hellere vil opleve store dele af Europas bestand af overvintrende viber som 
holder til her i vinterhalvåret. 

Tilkørselsforhold: Tag vej N2 fraFaro til Castro Verde eller vej IC127/Nl-
22 fra Vila Real S.to Antonio til Mertola. Anskaf et detaljeret kort over området og 
kør rundt på det man kalder "på må og få" for at finde stortrapperne. De kan være 
et sted den ene dag og et andet sted den anden dag. 
En stor del af området er lukket land for publikum. 
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Iperfocale - en gratis iPhone-app 

Der på glimrende måde illustrerer hvad det hele handler om: hvordan 
afstanden mellem fotograf, forreste skarpeste punkt (Dn), hyperfokal afstand (H) og 
afstanden til det bagerste skarpe punkt (Dt) (evt. uendelig) hænger sammen. 
Illustrationen viser hvordan et 24-10smm zoomobjektiv indstillet på sOmm og f9, 
monteret på et Canon EOS SD Mk. II kamerahus, vil have en hyperfokal afstand 
liggende 9,33 meter væk, og tegne skarpt mellem 4,7 meter og uendeligt. 

iPhone-app "Simple DoF Calculato 

Søger du på "dof" (forkortelse for Depth of Field - skarphedsdybde) 
finder du blandt andet den gratis iPhone-app "Simple DoF Calculator", som løbende 
opdateres - senest medio marts 2012. Illustrationen viser hvordan et Canon EOS SD 
MK. II kamerahus med et sOmm objektiv indstillet til fll og et fokuspunkt 8,00 
meter væk tegner skarpt mellem 3,85 meter og uendeligt - med en hyperfokal afstand 
på 7,42 meter. 

Anvender du en Android-baseret smartphone er der tilsvarende hjælp at 
hente på steder som Android Market, hvor du blandt meget andet finder DOF 
Calculator, DoF Calc, Vink DOF Calculator Light(den fulde version,Vink DOF 
Calculator, koster 7,44 kroner) og DoF X100, der alle er gratis apps. 

Canon 50 (Mark II) > 

o 
,nfiAn'te ~ I, 

~\nfinlte 

3,85 m 

Hyper Focal 7.42 m 

13 



Lommeregner eller smartphone 

Både skarphedsdybde og hyperfokal afstand lader sig beregne med en 
lommeregner, men er du den lykkelige ejer af en smartphone kan du downloade en 
app til både iOS og Android, som gør hele arbejdet. Har du ikke en smartphone er 
her en rigtig god grund til at købe en. 
Skarphedsdybden defineres som afstanden mellem det forreste og det bagerste 
skarpe punkt i et motiv. 
Hvor: 

H er hyperfokal afstanden målt i mm- husk at dividere resultatet med 1.000 for at 
få det i meter 
f er objektivets brændvidde målt i mm 
s er fokus afstanden målt i mm 

Do er afstanden til det forreste skarpe punkt målt i mm - husk at dividere resulta
tet med 1.000 for at få det i meter 

D f er afstanden til det bagerste skarpe punkt målt i mm - husk at dividere 
resultatet med 1.000 for at få det i meter 
N er blændens f- tal 
c er strølyscirklen målt i mm 

f2 
Hyperfokal afstanden bereWles således: H= Nc ... f 

seH - f) 
Dn =----

Detforreste (acceptable) skarpe punkt beregnes således: H + s - 2{ 

seH - f) 
D ---

Det bagerste (acceptable) skarpeste punkt beregnes således: f - H - s 

Som nævnt behøver du ikke være nogen ørn til at bruge en lommeregner - hvis du 
ejer en smartphone eller en tabletcomputer. For der fmdes heldigvis apps, som kan 
foretage disse beregninger helt uden hovedbrud. 

Ejer du en iPhone går du ind på iTunes og taster "hyperfocal" ind i søgefeltet. Du 
præsenteres nu for en række apps, hvoraf nogle er gratis, mens du skal betale for 
andre. 
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En god ide er et besøg på et besøgscenter der ligger 3-4 km. fra Castro Verde på vej 
IP2 til Beja. Her er det muligt at gå ture ud i området samt få oplysninger og kort 
over området. 

Lidt praktiske oplYsninger. 

Fotoudstyr: Sony a700, 300/4 + 1,4 konverter. 

De på angivne lokaliteter nævnte fuglearter kan variere afhængig af årstiden. 

Motorvejen der går på tværs af Algarve fra vest til øst er en betalingsvej og 
kræver en form for "brobizz". Motorvejen A2 fra Albufeira er ligeledes en 
betalingsvej med toldstationer med betalings bomme. Benyt i stedet vej 125 langs 
kysten og vej N2 fra Faro til Castro Verde eller vej IC127 / N122 mellem Vila Real 
S.to Antonio til Mertola nord på til stepperne. Trafikken i Portugal er moderat og 
portugiserne kører for det meste pænt. 

I perioden februar til november flyver Norwegian fra København til Faro 
en gang ugenligt om lørdagen. Lej bil hjemmefra i Faro Airport. Har hidtil benyttet 
Avis, men de er op til dobbelt så dyre som de lokale biludlejning firmaer, så søg 
billeje på nettet. 

Stedet at bo på Algarve kysten er hos NFD-medlem Martin Søren
sen som har stedet "Casa Flor de sal" der ligger umiddelbart efter 
Olhao: 
www.casaflordesal.com/martin@casaflordesal.com 
Nær stepperne ligger en hyggelig og billig lille landevejskro tæt 
på Mertola: Casa Fatana, S. Joao dos Caldeireiros, 7750-513 
Mertola. www.casafatana.com/info@casafatana@com. 
Et dyrt men 
lækkert sted i Castro Verde er "Monte da Quinta": www.portu 
gal-holidaycottage. com. Stedet er ejet af englændere. 

"A BIRDWATCHERS' GUIDE TO" Portugal and Madeira kan anbe
fales. God tekst og kortanvisninger til de gode fuglesteder. 
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Få styr på skarphedsdybde og hyperfokalafstand 
Tænk, hvis det var muligt at glemme alt om fokusering og bare 
skyde løs, når der er drøn på motivet. 
Af Michael Fahlgren 

De fleste hobbyfotografer, og for den sags skyld også mange professionelle 
fotografer, forlader sig enten på kameraets automatiske fokus funktion, eller stiller 
skarpt manuelt. Det er også helt fint, hvis motivet enten står bomstille, bevæger sig 
med en relativ beskeden hastighed, eller bevæger sig på en måde, der gør det muligt 
at forudsige hvor det vil befinde sig på et givent tidspunkt, og på forhånd fokusere 
på det punkt. Men når det går stærkt kan det være vanskeligt at fange motivet i 
perfekt fokus - på trods af moderne kameraers avancerede fokus forfølgels e, og 
autofokusfunktion med rigtigt mange fokuspunkter. Lidt basal viden om afstande, 
fokusering, skarphedsdybde og objektivteknologi kan derfor være på sin plads. 

Stor eller lille skarphedsdybde? 
Langt de fleste føler sig tiltrukket af fotos, hvor hovedmotivet på grund af 

en meget lille skarphedsdybde er ekstra fremhævet, og med et objektiv med rigtigt 
gode linser, og en lukker med mange lameller, formet i den helt rigtige facon, er det 
da også muligt at lave meget flotte og imponerende dose-ups af mange motiver. Det 
være sig dyr, blomster, insekter eller mennesker. 
Men hvilke faktorer er afgørende for skarphedsdybdens placering og udstrækning? 
I den ideelle verden styres skarphedsdybden af faktorer som afstanden til hovedmoti
vet, objektivets brændvidde samt blændeåbningen - og alle disse faktorer kan man 
som fotograf påvirke gennem indstilling af kameraet, valg af objektiv eller ved at 
flytte optagepositionen i forhold til motivet. 
Imidlertid er der andre faktorer, som også spiller ind. Faktorer man som fotograf 
ikke har den store mulighed for at påvirke, når man først har valgt og købt sit udstyr: 
afstanden mellem bagerste linseelement og ftlm/billedsensor, objektivets billedcirkel 
(image cirde) i forhold til billedsensorens størrelse (diameter) - samt ikke mindst 
objektivets såkaldte strølyscirkel (cirde of confusion). 
N år et punkt ikke gengives punktformet 

Objektivets strølyscirkel er et fænomen, som dækker over at et motiv 
bestående af et punkt ikke gengives fuldstændig punktformet, men derimod som en 
cirkel. Det skyldes at alle objektiver giver anledning til en vis mængde sfærisk 
aberration og astigmatisme, hvorved objektivet ikke kan konvergere stråler perfekt. 
Det giver anledning til at punkter gengives uskarpt - som en lille cirkel med en vis 
diameter. 

Størrelsen på denne strølyscirkel er for langt de fleste 35mm kameraer 
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0,030 mm, om end en vis variation forekommer. På hjemmesiden www.dofmaster.
com kan du finde en side med overskrifter "Cirdes of Con fusion for Digital 
Cameras", som lister strølyscirklen for en lang række kameraer: både SLR og 
kompaktmodeller. 

Maksimal skarphedsdybde 

Når man arbejder med hyperfokal afstand indstilles objektivets afstand
sindstilling manuelt en gang for alle, hvorefter man kan koncentrere sig om at trykke 
på udløserknappen i det helt rigtige øjeblik. For alt fra halvdelen af hyperfokal 
afstanden til uendeligt bliver skarpt - noget især landskabs fotografer er glade for. 
Men hvis det er et spørgsmål om at komme hjem med et billede, hvor et motiv i 
hastig bevægelse er skarpt eller ubrugeligt, er teknikken også rigtig god. 
Generelt kan alle objektiver anvendes, om end de færreste vil gøre det med et 
teleobjektiv. For hvor hyperfokal afstanden for et 28 mm objektiv indstiller på f16 
på et 35 mm kamerahus vil være 1,7 meter, og alt mellem 84 cm til uendeligt være 
skarpt, vil hyperfokal afstanden under de samme vilkår, men med et 200 mm 
objektiv, være 84 m - og alt mellem 42 meter og uendeligt vil blive skarpt. Hvilket 
selvfølgelig kan finde anvendelse i naturen. 

I "gamle" dage havde stort set alle objektiver en indgravering, der viste 
skarphedsdybden relateret til den valgte blændeåbning. Når afstand og blændeåbning 
er valgt kan man aflæse skarphedsdybden på afstandsringen mellem samme 
markering af blændeåbningen .. 
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