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Forsidefoto: Benedicte Wiberg

Svitlana Tkach, Bjarne Hansen 
og Benedicte Wiberg har været 
på fototur til Donau-deltaet, hvor 
Benedicte Wiberg blandt meget 
andet fangede denne Pelikan i 
Donau-deltaet ved solnedgang, 
taget fra en fotobåd. Det - og de 
mange andre smukke naturbilled-
er - kan du læse mere om inde i 
magasinet.

http://www.rabrevision.dk


Opslag 5 ... Imponerende Samyang

Opslag 11 ... Billedbehandling med Topaz AI Bundle

Opslag 14 ... Lowepro til den aktive naturfotograf

Opslag 17 ... I skjul efter fugle og bjørne i Rumænien

I denne udgave kan du blandt andet læse om:

Samyang XP 10 mm F3.5 oser 
langt væk af høj kvalitet. Men 
gælder det også for de billeder, der 
kommer ud af dette meget spe-
cielle supervidvinkelobjektiv?

Denne artikel er ikke relevant 
for dem, som altid tager perfekte 
billeder, men kan være relevant 
for os andre, som gerne vil have 
det bedste ud af vores optagelser. 
Artiklen bør desuden ikke læses af 
rendyrkede analogfotografer med 
svagt hjerte.

Photo Active er navnet på Lowe-
pros nye fotorygsække, som kan 
klare det meste for de fleste. Med 
en alsidig indretning kan de let 
tilpasses forskellige typer af udstyr. 
Uanset om du tager en tur i byen 
eller på bjergvandring, passer 
Photo Active perfekt. Photo Active 
kommer i to størrelser - BP 200 
AW og BP 300 AW.

Vi havde talt om det længe – 
Svitlana, Bjarne og jeg. I maj 
2019 blev det så til virkelighed: 
En fotorejse til Donaus delta i 
Rumænien og i tillæg et ophold i 
Transsylvanien med fokus på foto-
grafering af bjørne.

Opslag 24 ... Ultraskarpt 35mm f/1.4 fra Tamron

Tamrons meget populære SP-
serie fylder 40 år. Dette jubilæum 
fejres med det optisk set mest per-
fekte objektiv, der nogensinde er 
lanceret i virksomhedens historie - 
den lysstærke vidvinkel Tamron SP 
35mm f/1.4 Di USD.

Opslag 28 ... 5½ døgn højt mod nord

Inspireret af Per Svensson som 
fortalte om sin Svalbardtur på 
årsmødet sidste år, og som for-
beredelse til en mulig senere tjans 
som turleder havde jeg bestemt 
mig til en tur til Svalbard. Og der 
var tre interesserede, da vi snakk-
ede om det på årsmødet.

Opslag 35 ... Lav flydende optagelser

DJI, verdens førende udvikler og 
producent inden for kreativ kamer-
ateknologi, annoncerede i dag den 
seneste tilføjelse til den berømte 
Ronin-serie, Ronin-S Compact 
(SC), en enhåndsbetjent 3-akset 
gimbal designet til populære spejl-
fri kameraer. 

For første gang (så vidt min hu-
kommelse rækker) “sprænger”  
Sony med Alpha 7R IV i et 35 mm 
kamerahus den opløsningsmæs-
sige grænse, som hidtil har været 
forbeholdt mellemformatkamer-
aerne.

Opslag 38 ... Sony sprænger mellemformatgrænsen



Det vigtigste!!

Snart går vores årskonkur-
rence i gang. Et af årets 

højdepunkter for mange – og 
for nogen en årsag til at være 
medlem. Som bekendt kårer vi 
årets naturfotograf og dem, der var 
tæt på. Og blandt kategorivinderne 
bliver årets naturfoto 2019 fundet.

Som sædvanlig er det alle jer 
medlemmer, der stemmer på jeres 
favoritter i hver kategori – og alle 
medlemmer kan stemme – man 
behøver altså ikke selv deltage. 
Oftest deltager en tredjedel af 
medlemmerne i årskonkurrencen 
– nogle deltager i alle kategorier – 
andre kun i deres favoritkategori.
Og man kan sagtens vinde 1. 
plads i ”fugle”, selv om man ikke 
deltager i andet.

Vores udenlandske dommer får 
tilsendt de godt 300 billeder med 
flest medlemsstemmer – og derud-
fra skal vælges nr. 1,2 og 3 i hver 
kategori. På årsmødet stemmer 
deltagerne så om årets naturfoto 
blandt de 11 førstepladser.
Bagefter hænges lister op med alle 
billeder, der har fået stemmer. Til 
nogens glæde og andres skuffelse 
naturligvis.

MEN – det allervigtigste er, at 
man selv er glad for sit billede! 

Beskueren kan ikke se alt det an-
det – den dejlige tur man fandt mo-
tivet på – det besvær man havde 
for at få billedet i kassen og en-
delig den glæde man følte, da det 
måske endelig lykkedes – lyset var 
smukt og billedet blev skarpt. 

Læg billedet op i dit profilgalleri 
– få det lavet i stor forstørrelse – 
hæng det op og glæd dig over det 
hver dag!

Derfor - find dine yndlingsbilleder 
fra 1/10 17 og til 29/9 i år frem og 
deltag i årskonkurrencen.

I vil høre nærmere på mødet 
22/8 i Brønshøj, på mødet 2/9 i 

Gl. Rye og i fællesmail. Upload 
begynder 14/9.

De bedste hilsener
Carsten Siems, formand NFD

Foto: Johnny Bengtsson

https://williamsrejser.dk/


Imponerende Samyang
Tekst og fotos: Michael Fahlgren + PR

Noget af det første som un-
drer mig, da jeg fisker pakken 

med Samyangs nyeste 10 mm 
objektiv i XP-serien ud af forsen-
delsesemballagen er vægten. For 
jeg står med en pakke i hånden, 
hvis vægt jager enhver tanke om 
billigt plastikobjektiv meget langt 
væk, og da jeg har pakket objek-
tivet helt ud, og står med det lille 
optiske vidunder i hånden, kan jeg 
for alvor beundre den mekaniske 
byggekvalitet, der ligger milevidt 
fra gamle dages opfattelse af op-
tiske produkter fra Sydkorea. For 
Samyang XP 10 mm F3.5 oser 
langt væk af høj kvalitet. Men 
gælder det også for de billeder, der 
kommer ud af dette meget spe-
cielle supervidvinkelobjektiv?

Hvor mange objektiver med en 
brændvidde på 10 mm gengiver 
optagelserne i såkaldt “fiskeøjeper-
spektiv med stærkt afrundede for-
mer er der her tale om et ekstremt 
retlinet vidvinkelobjektiv.

I modsætning til fiskeøjeobjek-
tiver er Samyangs 10 mm retlinet, 
hvilket betyder, at den har usæd-
vanlig lav forvrængning, og at lige 
linjer i motivet også gengives lige 
i billedet. Med andre ord er det 
et utrolig nyttigt objektiv til alt fra 
landskabs- og undervandsfotos 
til astrofotografering, arkitektur og 
rejser!

Understøtter automatisk ekspo-
nering
Ganske som de andre familie-
medlemmer i XP-serien er Sam-
yang XP 10 mm f/3,5 konstrueret 
med et glat, halvmat ydre i en 
aluminiumlegering, hvilket gør 
det både robust og elegant på 
samme tid. Der er indbygget ele-
ktronik og kontakter til automatisk 
blændekontrol og dataoverførsel, 
så Samyang XP 10mm f/3,5 er 
kompatibel med alle kameraets 
automatiske eksponeringspro-
grammer og lysmålermetoder. Det 
understøtter også fokusindikator i 
søgeren. 

Avanceret optisk konstruktion
For at sikre minimal forvræng-
ning og maksimal skarphed på 
tværs af billedfladen selv ved store 
blændeåbninger indeholder ob-
jektivet 18 omhyggeligt konstru-
eret linseelementer placeret i 11 
grupper. Den avancerede optiske 
konstruktion omfatter 3 asfæriske 
linser, en HR-linse (High Refrac-
tive) og 3 linser fremstillet af ED-
glas. Samyang XP 10mm f/3.5 
kan matche billedsensorer med en 
opløsning på 50 megapixel samt 
8K-videooptagelser.

Samyangs avancerede antire-
fleksbehandling (UMC, Ultra 

Multi Coating) modvirker reflek-
sioner, genskin samt strejflys og 
sikrer, at billederne altid har god 
kontrast og en naturlig farvegengi-
velse.

Pris og tilgængelighed
Levering af Samyang XP 10 mm 
f/3,5 med Canon EF-fatning starter 
i april. En version med Nikon F-
fatning vil være tilgængelig på et 
senere tidspunkt.
Pris: 7.999,- kroner.

Oversigt over vigtige funktioner
• 10 mm retlinet ultra-vidvinkelob-

jektiv til full-frame
• Byggekvalitet i topklassen med 

glat ydre af metal og elegant 
design

• Meget avanceret optik med flere 
asfæriske linser, HR- og ED-glas

• Ekstraordinær skarphed og 
opløsning

• Understøtter automatiske ekspo-
neringsfunktioner og fokusindi-
kator





Specifikationer
Brændvidde: 10 mm
Største blændeåbning: 3.5
Billedformat: 24 × 36 mm (full-frame).
Virker også til APS-C
Billedvinkel: 130 grader
Objektivfatning: Canon EF, Nikon F
Fokusering: Manuel
Billedstabilisering: Nej
Optisk konstruktion: 18 linser / 11 grupper
Mindste blændeåbning: 22
Nærgrænse: 26 cm
Maksimal forstørrelse: 0,07x (1:14)
Antal blændelameller: 7
Filterdiameter: Filter ikke muligt grundet fast 
modlysblænde

Længde: 98,1 mm (Canon)
  95,6 mm (Nikon)
Diameter: 95 mm
Vægt: 779 gram (Canon), 782 gram (Nikon)
Andet: Fastmonteret modlysblænde
Medfølgende tilbehør: Objektivdæksler



Over dette og de to følgende 
opslag kan du se nogle af 

de billeder, jeg kom hjem med 
efter en spadseretur i Vaserne 
ved Birkerød med Samyang XP 
10 mm F3.5 spændt foran min 
Canon EOS 5DS R.

Konklusion

Og hvordan var det så at foto-
grafere med Samyang XP 10 

mm F3.5? Helt enkelt: fantastisk!

Jeg - og nok mange naturfoto-
grafer med mig - er vant til at arbe-
jde med ekstreme vidvinkelobjek-
tiver og de fiskeøjeeffekter mange 
af disse er præget af. Naturligvis 
kan fiskeøjeeffekten i nogle tilfæl-
de være ønsket - og det skal man 
naturligvis ikke pille ved. Men hvis 
man ønsker at bruge sine billeder 
på lige fod med andre optagel-
ser lavet med mere “almindelige” 
objektiver bliver man hurtigt træt 
af at betragte naturen gennem et 
fiskeøje.

Selvfølgelig findes der andre 10 
mm objektiver med retlinet karak-
teristik, men Samyang har alligevel 
formået at skabe et objektiv med 
meget fine optiske egenskaber, en 
utrolig flot farvegengivelse og med 
en skarphedsdybde, hvor man skal 
passe på ikke at få sine egne sko 
med i billedet.

Til en pris lige under 8.000 kroner 
er det heller ikke helt billigt, men 
er man bidt af at fotografere de 
store landskaber og imponerende 
vyer er det svært at finde noget 
tilsvarende til prisen. Stærkt anbe-
falelsesværdigt.





Bemærk fx den forreste 
hegnspæl i venstre side af 

stien - i virkeligheden står den 
omtrent 1 meter fra min optage-
postition.



Billedbehandling med Topaz AI Bundle
Tekst og fotos: Bjarne Hansen, 
NFD

Denne artikel er ikke relevant 
for dem, som altid tager perfekte 
billeder, men kan være relevant 
for os andre, som gerne vil have 
det bedste ud af vores optagelser. 
Artiklen bør desuden ikke læses af 
rendyrkede analogfotografer med 
svagt hjerte.

Mange af os skyder RAW billeder, 
hvor vi selv skal efterbehandle 
vores billeder i stedet for at over-
lade behandlingen til kameraets 
indbyggede algoritmer. RAW-filer-
ne indeholder i al væsentlighed rå 
data fra billedsensoren, selv om 
nogle fabrikater foretager en vis 
behandling af RAW-filerne. Vi skal 
derfor selv tilføje støjreduktion, 
skarphed, kontrast og farvebehan-
dling for at få et endeligt foto.

Billedbehandlingsalgoritmerne 
har udviklet sig kraftigt især på 
smartphones og mindre kameraer, 
hvor let tilgængelig billedkvalitet er 
en væsentlig konkurrenceparam-
eter, og hvor algoritmerne ofte har 
stor indflydelse på billedkvaliteten 
i samspil med kameraets optiske 
egenskaber.

Vi har også set en udvikling i de 
tungere billedbehandlingspro-
grammer (Lightroom, Photoshop 
m.fl.) til vores RAW-filer, men jeg 
har altid fundet det svært at tilføje 
tilstrækkelig støjreduktion ved høj 

ISO uden at miste for mange de-
taljer, samt at tilføje skarphed og 
kompensere for bevægelsesslør 
uden at få for mange artefakter.

Jeg har fortrinsvis anvendt de 
indbyggede støjreduktionsfunk-
tioner i Lightroom og Photoshop, 
men også Topaz DeNoise, som er 
bedre til at bevare detaljer, men 
som nogle gange tilføjer glaskorn-
sagtige artefakter. Jeg har kun 
brugt Lightroom og Photoshop til at 
skærpe billederne, hvor Lightroom 
har en enkelt algoritme, mens Pho-
toshop giver mulighed for at anv-
ende flere forskellige algoritmer, 
herunder én, som kan kompensere 
for rystelser eller bevægelse, men 
som oftest giver for mange artefak-
ter.

Da jeg læste positive anmeldel-
ser af de nye programmer To-

paz DeNoise AI og Topaz Sharpen 
AI besluttede jeg, at de skulle 
prøves af. Jeg har fundet resul-
taterne så gode, at programmerne 
nu indgår i min billedbehandlings-
arbejdsgang fremover, og jeg vil 
bruge dem til at genredigere ud-
valgte, ældre billeder.

Før og efter billederne viser for-
størrede udsnit med eksempler 
på støjreduktion, almindelig skær-
pelse og reduktion af rystelser, 
hvor jeg synes, at jeg har opnået 
en bedre kvalitet med Topaz end 
jeg kan opnå med Lightroom og 
Photoshop. Programmerne har 

▲ Før: Et skarpt billede …

Efter: … bliver endnu skarpere ▼

▲ Før: Den tydeligt høje ISO støj …

Efter: … reduceres næsten uden tab af detaljer ▼



nogle få indstillingsmuligheder, og 
min erfaring er, at man skal skrue 
ned for effekten for at undgå, at al-
goritmerne gør billederne for rene 
og dermed får et urealistisk præg.

Programmerne kan købes selv-
stændigt eller i en Topaz AI 

Bundle med yderligere nogle pro-
grammer, som jeg endnu ikke har 
prøvet. Fælles for programmerne 
er, at de er baseret på ”Machine 
Learning”, hvor algoritmerne er 
blevet trænet gennem analyse af 
en meget stor mængde billeder, 
samt at de kræver en relativt kraf-
tig GPU (grafikprocessor, som i 
virkeligheden er en lille supercom-
puter).

Min mindste bærbare har ikke 
en tilstrækkelig kraftig GPU, men 
min dagligdagsbærbare, som jeg 
også anvender som stationær, 
har et NVidia GTX 1050 grafik-
kort, der yder 1,8 TFLOPS (= 
1.800.000.000.000 kommatals-
beregninger pr. sekund), som er 
tilstrækkeligt til Topaz AI Bundle. 

Min dagligdagsbærbare bru-
ger omkring et halvt minut på 
at støjreducere ét billede, mens 
skærpelse tager mellem et halvt og 
5 minutter afhængig af parametre 
og billede. Jeg vil derfor kun bruge 
algoritmerne på udvalgte fotos, 
som jeg vil have trukket den sid-
ste kvalitet ud af. DeNoise AI kan 
bruges som selvstændigt program 
eller som plugin til både Lightroom 
og Photoshop, mens Sharpen AI 
kan bruges som selvstændigt pro-
gram eller plugin til Photoshop. 
Programmerne kan købes eller 
hentes til en prøveperiode fra htt-
ps://topazlabs.com. 

◄ Før: Et ældre, lidt uskarpt billede med 
billigt fotogrej …

◄ Efter: … får lidt flere detaljer

Topaz AI Bundle består af følgende fem applika-
tioner:

Gigapixel AI: Forstør billeder med 
topkvalitet

Sharpen AI: Skab knivskarpe 
billeder

Denoise AI: Fjern billedstøj effek-
tivt

JPEGtoRAW AI: Rediger JPG-
billeder som om de var optaget i 
RAM

Adjust AI: Juster farver, skygger, 
detaljer ... Se eksemplet nedenfor 
fra Topaz’ hjemmeside

https://topazlabs.com
https://topazlabs.com


“4i1” bordstativ fra Hama
Tekst og fotos: Michael Fahlgren + PR

Ofte står man ude i naturen og 
skal til at fotografere “noget” 

som kravler rundt på jorden eller 
på en anden overflade, hvor man 
ikke kan komme til at sætte kam-
eraet på et normalt trebens-stativ, 
fordi der simpelthen ikke er plads. 
Her kan et bordstativ være et prak-
tisk stykke tilbehør at have liggen-
de i fototasken/-rygsækken eller i 
vindjakkens sidelomme.

Den store tyske tilbehørsproducent 
Hama er netop kommet med et lille 
ret genialt bordstativ, der kan løse 
flere forskellige opgaver: Hama 
4601, der er set til 309,- kroner 
hos Conrad Elektronik Norden AB 
(www.conradelektronik.dk).

Stativet er velegnet til spek-
takulære actionbilleder med 
GoPro, spontan smartphonefo-
tografering, rejseskud med en 
digicam, eller som et bordstativ og 
håndholdt stativ.

Teleskopstangen kan forlænges 
til 90 cm og er torsionel stærk tak-
ket være et styrespor. Hvis du vil 
bruge 4i1-stativet til selfies eller 
videodagbøger, er der en adapter 
til fastgørelse af en smartphone 
med en bredde på 5,5 til 7,8 cm. 
Alternativt kan et lille digitalkamera 
med en ¼-inch forbindelsesgevind 
også skrues på.

Hvis actionfyldte eventyr er no-

get for dig, kan smartphoneadapt-
eren på stativet bytte plads med et 
kamera med GoPro-forbindelse.

Sidst men ikke mindst kan Multi 
4in1 også bruges som stabilt sta-
tiv. Benene kan spredes og derved 
øge stabiliteten ved anvendelse af 
den medfølgende teleskopstang. 

Den maksimale højde med tel-
eskopstang og kuglehoved er 86 
cm. Med en vægt på 185 gr er det 
let og passer ind i enhver lille rej-
setaske.

Hvis du imidlertid har til hensigt at 
bruge stativet, holder fjederklips-
holderen og låseanordningen på 
støttefladen et fast greb, og gum-
mibelægningen beskytter huset 
mod ridser.

Fire funktioner i et stativ - dette 
4i1-stativ er for dem der kan lide 
at være på farten. Uanset om det 
handler om at lave spektakulære 
actionbilledet skudt med et GoPro, 
den perfekte selfie, smartphone fo-
tografering eller rejsefotografering
med et digitalkamera - med dette 
stativ har du næsten det hele:

• Kuglehovedet muliggør justering 
til optagelser i portræt og land-
skabsformat

• Den kompakte størrelse gør sta-
tivet godt til rejser, ferier, vandre-
ture og udflugter

• Den indbyggede monopod er 
ideel til sports- og actionskud 
f.eks. til at filme dig selv, når du 
står på ski



Lowepro til

den aktive

naturfotograf

Photo Active er navnet på Lowe-
pros nye fotorygsække, som kan 
klare det meste for de fleste. Med 
en alsidig indretning kan de let 
tilpasses forskellige typer af udstyr. 
Uanset om du tager en tur i byen 
eller på bjergvandring, passer 
Photo Active perfekt. Photo Active 
kommer i to størrelser - BP 200 
AW og BP 300 AW.

Skabt til eventyr
Photo Active rummer alt, hvad du 
behøver på din udflugt, ikke bare 
dit fotoudstyr, men også person-
lige ting som solbriller, vand, noget 
mad og regnjakke. Uanset om du 
tager afsted på en længere tur el-
ler bare en dagstur, har den plads 
til alt dit vigtige udstyr. Et regncov-
er er inkluderet og kan let trækkes 
over rygsækken som beskyttelse 
under voldsomt vejr.

Nem adgang og fleksibelt interiør
Lowepro Photo Active har åbninger 
i begge sider, hvilket betyder, at du 
hurtigt kan få adgang til dit kamera 
i alle situationer. Du behøver ikke 
engang at tage din rygsæk af. Der 
er også en åbning i toppen, som 
giver adgang til et større objektiv 
eller personligt udstyr. 

Organiseringen af indholdet er 
vigtigt, især når du har både kam-
eraudstyr samt tøj, mad, vand og 
andre former for rejseudstyr med. 
Det fleksible Lowepro QuickShelf-
system kan nemt ændres fra 3 til 
kun 1 hylde/ruminddeler afhæn-
gigt af, hvilken type udstyr du 
tager med.

Og når du har brug for mere plads 
til større typer af udstyr som et 
lysstærkt teleobjektiv, kan hele 
QuickShelf-systemet nemt foldes 
sammen og fjernes hurtigt.

Stilfulde farver
Lowepro Photo Active findes i to 
farvekombinationer; mørkegrå/
sort og blå/sort.



Lowepro Photo Active BP 200 
AW rummer:
• Et fullframe-DSLR eller pro-sys-

temkamera med standard zoom-
objektiv

• Et større objektiv, for eksempel 
et 70-200mm f/2.8

• Mikrofoner, videobelysning eller 
flash samt oplader

• Et kompakt stativ eller Gorilla-
Pod

• Ski-/gangstave på de ydre 
forankringspunkter

• 13-tommers bærbar/større tablet 
eller 2 liters væskesystem (med-
følger ikke)

• Kompakt kamerastabilisering 
(gimbal) eller drone, som DJI 
Mavic

Lowepro Photo Active BP 300 
AW rummer:
• Et fullframe-DSLR eller pro-sys-

temkamera med standard zoom-
objektiv

• To yderligere objektiver, inklusiv 
et 70-200mm f/2.8

• Mikrofoner, videobelysning eller 
flash samt oplader

• Et kompakt stativ eller Gorilla-
Pod

• Ski-/gangstave på de ydre 
forankringspunkter

• 15-tommers bærbar/større tablet 
eller 3 liters væskesystem (med-
følger ikke)

• Kompakt kamerastabilisering 
(gimbal) eller drone, som DJI 
Mavic



Pris og levering:
• Lowepro Photo Active-serien 

kan leveres i løbet af juli.

Cirkapriser:
• Lowepro Photo Active BP 

200 AW: 1.299,- kroner (inkl. 
moms)

• Lowepro Photo Active BP 
300 AW: 1.499,- kroner (inkl. 
moms)



Tekst: Benedicte Wiberg
Fotos: Svitlana Tkach, Bjarne Hansen og Benedicte Wiberg

Pelikan i Donau-deltaet ved solnedgang, 16-5-2019
Foto taget fra fotobåd.



▲ Brun bjørn i modlys en tidlig morgen, Transsylvanien
    19-5-2019, Fototaget fra bjørneskjul

▼ Pupurhejre med friskfanget fisk i Donau-deltaet
    16-5-2019, Foto taget fra fotobåd

Vi havde talt om det længe – 
Svitlana, Bjarne og jeg. I maj 
2019 blev det så til virkelighed: 
En fotorejse til Donaus delta i 
Rumænien og i tillæg et ophold i 
Transsylvanien med fokus på foto-
grafering af bjørne.

Rumænien er, med et areal på 
238.391 km² (landareal 229.891 
km²), mere end 4 gange så stort 
som Danmark. Det gælder også 
befolkningstallet, som udgør ca. 20 
mio. mennesker.

Turen var arrangeret af Sakertour 
(http://sakertour.com/) og inde-
bar, at vi havde lokale guider (1 
guide for hver del af turen) lige fra 
vi landede i Bukarest lufthavn til 
vores afrejse derfra 10 dage efter.
På denne rejse fik vi afprøvet 
mange forskellige muligheder for 
anvendelse af skjul ved fotografer-
ing. Dertil kom mange forskellige 
muligheder på grund af skiftende 
lysforhold dagen igennem i deltaet.

Vi fik afprøvet den traditionelle 
metode som ”kratluskere”, pop-up 
skjul – siddende eller de specielle 
liggeskjul (fleksible små telt-skjul), 
drikkeskjul (skjul hvor man sidder i 
et fast skjul/hytte ud til en flad van-
dbeholder, hvor fuglene kommer 
for at drikke), bådskjul (specialbyg-
get båd, hvor man kommer ned i 
niveau med fuglene i vandoverflad-
en) og faste skjul til bjørne (små 
hytter i bjergene, hvor bjørnene 
har vænnet sig til at komme forbi).

Alle skjul gav spændende mu-
ligheder kombineret med, at vi 
kunne indrette os efter lyset. Det 
vil sige, at vi var ude inden solop-
gang, at vi holdt lang pause midt 
på dagen, og at vi så igen tog af-

▲ Glossy ibis i Donau-deltaet, 16-5-2019, Foto taget fra fotobåd

▼ Klyder; Sortehavets kystområde nær byen Constanța,
    12-5-2019, Foto taget fra pup-up liggeskjul

http://sakertour.com/


sted om eftermiddagen og slut-
tede, når solen gik ned. De fleste 
dage startede derfor kl. 4.15 og 
sluttede kl. 21.30.

I Donaus delta fik vi set et meget 
rigt fugleliv, herunder 2 arter af pe-
likaner, 4 arter af terner, 4 arter af 
lappedykkere, 6 arter af
hejrer, skestorke, isfugle, ellekrag-
er, biædere, hærfugle, andefugle, 
forskellige vadefugle f.eks. klyder 
og stylteløbere, braksvaler, dros-
selrørsangere, flere arter af vip-
stjert og mange andre småfugle. 
Ved et af drikkeskjulene blev det til 
mere end 20 arter på en eftermid-
dag.

Vi oplevede at fuglene fouragere-
de, kæmpede om territorier, parre-
de sig og lå på rede.  Den special-
byggede båd, hvor vi havde vores 
lokale guide og en lokal bådfører 
med, gjorde det muligt at komme 
tæt på fuglene og følge med i 
deres liv.

I tillæg til opholdet i Donaus delta 
havde vi også et ophold i Trans-
sylvanien. Transsylvanien betyder 
”hinsides skoven”, og er et område 
i Rumænien som afgrænses af 
bjergkæden Karpaterne.

Der lever flere mindretal i 
Rumænien, herunder indbyg-
gere med ungarsk baggrund. Det 
mærkede vi særligt, da vi kom til 
Transsylvanien, idet alle vejskilte 
her bar både rumænske og ungar-
ske bynavne. Vores lokale guide 
i Transsylvanien gjorde også sit 
bedste for at fortælle os om Trans-
sylvaniens historie ud over sit 
dybtgående kendskab til bjørnene i 
området.

Udkig fra bjørneskjul i Transsylvanien, 18-5-2019



Sort terne i Donau-deltaet, 17-5-2019, Foto taget fra fotobåd

Tophejre i Donau-deltaet, 16-5-2019, Foto taget fra fotobåd

Sorthalset lappedykker på rede i Donau-deltaet, 17-5-2019, Foto taget fra fotobåd

Brun bjørn i Transsylvanien, 19-5-2019, Foto taget fra bjørneskjul



Landskabsbillede over en del af nationalpark bjergmassiv Măcin, 14-05-2019



I Transsylvanien var det de brune 
bjørne, der var målet. Vi fik af-
prøvet 3 forskellige bjørneskjul i 
skovklædt og bjergrigt terræn på 
forskellige tidspunkter og dermed 
forskellige lysforhold. Kørslen dertil 
krævede i sig selv noget særligt 
både af guiden og køretøjet. Det 
sidste stykke gik vi op til skjulene. 
Undervejs så vi bjørnespor, så der 
var ikke tvivl om at de var i nær-
heden.

I de 3 forskellige skjul fik vi i alt 
set 12 forskellige bjørne af samme 
race – brun karpaterbjørn. Skju-
lene var isolerede – ikke af hensyn 
til os, men af hensyn til bjørnene, 
så lugten af mennesker kunne 
minimeres. 

Der var både unge og voksne 
bjørne af begge køn. Flere af hun-
bjørnene havde unger, som de 
havde gemt i skoven, for at undgå 
at de blev fundet af hanbjørne. 
Vi var der på et tidspunkt, hvor 
bjørnene normalt parrede sig. Der-
for fik vi også set en af de store 
hanbjørne, som holdt øje med en 
hunbjørn og fulgte hvert et skridt 
hun tog, så der ikke var andre, der 
kunne komme hende nær.

Hele turen fungerede i øvrigt upå-
klageligt, både når det gælder 
indkvartering og forplejning. Vi be-
mærkede ikke mindst, at der var 
en tradition for rigtig gode supper 
og lokalt produceret meget billig 
vin.

Hvis du gerne vil læse endnu 
mere om Donaus delta, kan du 
også læse Carsten Holmbo Jens-
ens artikel i NFD magasin nr. 89, 
august 2018 side 45.

Rødvinget braksvale (Glareola pratincola); Sortehavets kyst-
område nær byen Constanța, 11-05-2019. Foto blev taget 
håndholdt under langsom tilnærmelse til objektet.

Nattergal (Luscinia luscinia); national-
park bjergmassiv Măcin i kommune 
Dobruja, 13-05-2019. Foto blev taget 
fra stationært fotoskjul ved drikke/
bade opstilling for fuglene.

Purpurhejre over sivene; aftens stemningsbillede 
fra Donau-deltaet, 15-05-2019. Foto blev taget fra 
en specielt bygget fotobåd.

Biæder (Merops apiaster); na-
tionalpark bjergmassiv Măcin 
i kommune Dobruja, 13-05-
2019. Foto blev taget nær 
biæder koloni fra mobil pop-
up fotoskjul.





Ultraskarpt 35mm f/1.4 fra Tamron
NYHED



Tamrons meget populære SP-
serie fylder 40 år. Dette jubilæum 
fejres med det optisk set mest per-
fekte objektiv, der nogensinde er 
lanceret i virksomhedens historie - 
den lysstærke vidvinkel Tamron SP 
35mm f/1.4 Di USD.

Lysstærke objektiver har altid 
tiltrukket fotografer, dels på
grund af mulighederne for foto-
grafering i eksisterende lys og dels 
på grund af evnen til at skabe lav 
dybdeskarphed og tydelig adskil-
lelse mellem hovedmotiv og bag-
grund. Desuden er høj lysstyrke 
ofte forbundet med en følelse 
af eksklusivitet og stammer fra 
mængden af højkvalitets glas og 
den store frontlinse, der anvendes 
i disse objektiver. Alle disse funk-
tioner og mere til findes i Tamrons 
nye vidvinkelobjektiv – Tamron SP 
35mm f/1.4 Di VC USD.

Objektivet markerer 40-års ju-
bilæum af Tamrons populære Su-
perior Performance-serie. Med sin 
høje lysstyrke, ekstraordinær op-
tiske kvalitet og hurtige autofokus 
er det ideelt til motiver som report-
age, gadefotografering, portræt, 
bryllup og sport.

Vejrbestandigt og hårdført
Tamron er bevidst om, at der 
findes konkurrerende 35 mm ob-
jektiver med meget høj optisk 
ydelse, så firmaet har arbejdet 
hårdt for at kunne byde på en 
endnu bedre billedkvalitet sammen 
med andre attraktive funktioner. 
En af dem var at gøre objektivt 
vejrbestandigt. Tamron SP 35mm 
f/1.4 Di VC USD er udstyret med 
gummipakninger, der forhindrer 
regn og fugt i at trænge ind ved 
alle de udsatte punkter. Frontlin-

sen er forsynet med fluorbelægn-
ing, der afviser vanddråber samt 
fedt og gør den nem at holde rent. 
Det ydre materiale er ikke kun el-
egant med sin glatte, matsorte 
overflade, men også modstands-
dygtige over for slag og ridser. Ob-
jektivets solide byggekvalitet giver 
en følelse af ægte topkvalitet og 
bidrager sammen med Tamrons 5 
års garanti til skabe rammerne for 
et trygt køb.

Hurtig, stille og skræddersyet 
autofokus
En anden vigtig funktion er auto-
fokus, der drives af Tamrons lyds-
vage USD (Ultrasonic Silent Drive) 
fokusmotor. Den høje lysstyrke 
sætter specielle krav, og Tamron 
har skræddersyetfokusmekanis-
men, så den kan bevæge de tunge 
linseelementer hurtigt og med høj 
præcision. Sidstnævnte er særlig 
vigtigt, når man skyder med meget 
lav dybdeskarphed på blænde 1.4. 
USD-fokusmotoren gør det også 
muligt at efterjustere fokus manuelt 
uden først at skulle skifte fra AF- til 
MF-funktion.

Optik af højeste klasse
Den optiske konstruktion af Tam-
ron SP 35mm f/1,4 Di USD er 
fra øverste hylde og består af 14 
linseelementer opdelt i 10 grup-
per. Disse omfatter tre asfæriske 
linser, der korrigerer billedfejl som 
sfærisk aberration og astigma-
tisme. Tilsammen sikrer de, at 
objektivet giver høj skarphed på 
tværs af billedfladen selv ved fuld 
blændeåbning og ekstraordinær 
flot opløsning efter kun moderat 
nedblænding. Fire linser lavet af 
LD-glas (Low Dispersion) mini-
merer kromatisk aberration, uøn-
sket farvespredning i motiver 



med skarpe konturer. Mængden 
af kromatisk aberration er så lav, 
at den i praksis er usynlig. Optik-
ken og dens blændeåbning med ni 
blændelameller er også skabt til at 
sikre en blød og behagelig bokeh 
(gengivelsen af slørede områder), 
hvilket er en vigtig egenskab hos 
mange lysstærke objektiver.

Tamron SP 35mm f/1.4 Di USD er 
desuden det første objektiv, som 
anvender Tamrons nyudviklede 
anti-refleksbehandling BBAR-G2, 
som har så stor en indflydelse på 
resultatet, at den overgår forgæn-
geren BBAR.

Den nye anti-refleksbehandling har 
en ekstrem lystransmission, der 

garanterer billeder med høj kon-
trast og klarhed selv under svære 
forhold som lavt sollys, spotlights 
under koncerter og motiver med 
blanke detaljer.

Fremtidssikker investering
Selvom Tamron 35mm f/1.4 Di 
USD er skabt som en vidvinkel til 
full-frame, fungerer den også godt 

som en lysstærk normaloptik på 
modeller med APS-C sensor. Det 
kan også bruges på de nyeste sys-
temkameraer fra Canon og Nikon, 
når de kombineres med disse pro-
ducenters specielle objektivadapt-
ere (Canon EF til EOS R og Nikon 
FTZ-adapter). Lysmåling, blænde-
justering og autofokus fungerer så 
som normalt.

Med Tamron Tap-in Console (tilbe-
hør) kan man selv opdatere objek-
tivets firmware og om nødvendigt 
finjustere autofokus via særlig soft-
ware. Tap-in Console gør Tamron 
35mm f/1,4 Di USD til en frem-
tidssikker investering.

Pris og levering
Leveringen af Tamron 35mm f/1.4 

Di USD med Nikon-fatning beg-
ynder i slutningen af juni, mens 
Canon-versionen kommer på 
markedet i slutningen af juli.
Cirkapris: 8299 kroner (inkl. 
moms).



Sammenfatning Tamron 35mm f/1.4 Di USD
• Lysstærkt og vejrbestandigt vidvinkelobjektiv til Canon EF og Nikon F-fatning
• Ekstraordinær optisk ydelse ved alle blændeåbninger
• Skabt til full-frame, men kan også bruges på et APS-C-kamera
• Optisk konstruktion med 3 asfæriske linser og 4 linser af LD-glas
• Ny anti-refleksbehandling, BBAR-G2, giver høj kontrast selv under svære lysforhold
• Frontlinse med fluorcoating, der afviser fedt og vanddråber
• USD-motor med skræddersyet fokusmekanisme til stille, hurtig og præcis fokusering
• Kan også bruges på systemkameraer (med producentens adaptere)
• Tamron Tap-in Console (ekstraudstyr) gør objektivet fremtidssikker

Specifikationer
• Brændvidde: 35 mm
• Største blændeåbning: 1.4
• Billedformat: 24 × 36 mm (full-frame). Virker også til APS-C
• Objektivfatning: Fås til Canon EF og Nikon F
• Fokusering: Autofokus
• Billedstabilisering: Nej
• Optisk konstruktion: 14 linser / 10 grupper
• Mindste blændeåbning: 16
• Nærgrænse: 30 cm 
• Maksimal forstørrelse: 0.20x (skala 1:5)
• Antal blændelameller: 9
• Filterdiameter: 72 mm
• Længde: Canon: 105 mm. Nikon: 102 mm
• Diameter: 81 mm (begge versioner)
• Vægt: Canon: 815 gram. Nikon: 805 gram
• Medfølgende tilbehør: Modlysblænde, objektivdæksler
• Øvrigt:

• Vejrforseglet konstruktion. Lydsvag og hurtig autofokus med USD-fokusmotor. 
Kompatibel med Tamron Tap-in Console



5½ døgn højt mod nord
Tekst og fotos: Carsten Siems

Inspireret af Per Svensson som 
fortalte om sin Svalbardtur på 
årsmødet sidste år, og som for-
beredelse til en mulig senere tjans 
som turleder havde jeg bestemt 
mig til en tur til Svalbard. Og der 
var tre interesserede, da vi snakk-
ede om det på årsmødet.

Vi aftalte tidspunkt og bestilte hver 
især flybilletter, og jeg reserverede 
bil og hotel. Intet af det er billigt, for 
de 2.700 indbyggere i Longyear-
byen på Svalbard lever af turis-
men…..

Så måtte vi lige vente et halvt års 
tid på at det blev 5. juni, hvor vi 
ret tidligt fløj til Svalbard via Oslo. 
Vi fik bilen, der ikke var i ret god 
stand til de 1000 kr om dagen den 
kostede, men det var kun korte 
afstande, der kunne køres.
Efter at ha’ installeret os på ho-
tellet, der lå i den øverste ende 
af byen (ca. 3 km opad – godt 
vi havde bil), så skulle vi ud og 
opleve!

Og allerede første dag havde vi 
et overraskende møde med fjeld-
ræven – foruden kjover, snespurve 
og søkonger. Vi havde aftalt at ta’ 
termodragter med, og det var en 
go idé de første tre dage, for tem-
peraturen var tæt på frysepunktet, 
og det blæste også noget.

På andendagen kørte vi på alle de 
veje, man kan køre på – stort set. 
Vi fik set en del fugle – rider, mal-
lemukker, gråmåger, ederfugle, 
bramgæs, rødstrubet lom, odin-
shane, thorshane – og så den vi 
alle havde håbet på – kongeeder-
fuglen. Endda flere gange – den 

Longyearbyen – verdens nordligste by – her i gråvejr fra flyet



Svalbardrener går ikke i store flokke, men nogle stykker sammen Der er nu noget ved is! Og det bliver ikke værre med et par polarlomvier…

Søkonger i luften. Når der var 
mange på én gang, så var der 
ofte en polarræv i nærheden



Polarræven mødte vi heldigvis flere gange

Svalbardren hviler, når det nu alligevel sner

Svømmersnepperne er tillidsfulde og underholdende. Her en odinshane

Mallemuk i fuld fart mod fotograferne



ene gang i fornuftig afstand. Også 
polarræven lod sig se igen – og 
på pelsen ku’ vi se, at det var en 
anden. Det var jo skiftetid mellem 
den hvide og den brune dragt – og 
også landskabet havde skiftetid, 
da der var spredt snedække på 
skråningerne. Sidst på eftermidda-
gen var vi heldige at se hvidhvaler 
efter et tip på Facebook!

Overalt gik de lavbenede, hvide 
svalbardrener, mens der naturlig-
vis ikke var nogen isbjørne – dem 
ser man normalt kun fra de skibe, 
der sejler rundt om øerne – og så 
skal man endda være heldig. Ugen 
før vi kom, havde der dog været 
en isbjørn tæt på bygrænsen. Var-
selsskud hjalp ikke, så man havde 
skræmt den væk med en helikop-
ter.

Udflugter fås i alle varianter – på 
snescooter, med hundeslæde 
(vogn, når der ikke er sne), på 
atv, i kajak, vandreture og så det 
populæreste og det vi valgte – en 
dagstur med båd til hvalrosser og 
gletchere. Da kun meget få turister 
har lejet bil, så bliver man hentet 
på hotellet og bragt tilbage efter de 
6 timers sejltur, der kostede små 
2.000 dkr.

Fin tur i den 12-personers hurtigt-
gående båd, hvor man sidder inde, 
men kan stå ude og fotografere fra 
agterdækket. Første del af turen 
gik hurtigt på ”åbent vand”, og her 
skulle holdes godt fast. Resten var 
mere fredeligt, og vi fik set hvalros-
serne, flere flotte gletchere og så 
det vi lavlændinge kalder isbjerge. 
Naturligvis var der også mange 
havfugle – domineret af rider og 
polarlomvier.Gletcher med rider på et meget fladt ”isbjerg” 



Havternerne var lige kommet

Svalbardren i pinsesolen

Hvalrosser på isen

Gråmåge i det flotte landskab



Havterne i landskabet Svalbardryper – bemærk hvor godt hunnen er camoufleret Snespurvene var de eneste småfugle vi så. Her er det en han

Et stort ønske gik i opfyldelse – kongeederfuglen – her den flotte han.
Tilbage igen nåede vi ikke at 
komme i butikken, og det var dumt, 
for det var pinse, og der var helt 
lukket fra lørdag eftermiddag til 
mandag eftermiddag. Der er en 
slags toldfrit område på Svalbard, 
hvilket gør, at f.eks benzin kun 
koster 7 Dkr/literen. Vin er til dan-
ske priser – øl kan kun købes ved 
at fremvise boardingpas!! Mad er 
relativt dyrt – toppet med frisk frugt 
– et kilo kirsebær til 299 Nok lod vi 
være med at købe.

I pinsen blev vejret rigtig flot, og vi 
havde fået et tip om, hvor vi kunne 
finde Svalbardryper (en slags fjel-
drype), og vi fandt dem – både 
han og hun. Vi besøgte igen de 
sjove små svømmesnepper, der 
er meget tillidsfulde, og vi var ude 
ved kysten, hvor mallemukker og 

rider kom flyvende lige imod os 
med mindst 50km/t – en god øv-
else for både fotografer og auto-
fokus.

Vores sidste dag blev meget lang, 
da flyet først flyver sydpå kl halv-
tre om natten, og der var jo lyst 
hele tiden her på 78 grader nord, 
hvor der havde været midnatssol 
et stykke tid. Man praler i øvrigt af 
at ha’ verdens nordligst beliggende 
by – og dermed også det nordlig-
ste supermarked, benzintank osv.
Vel er man højt oppe, men der er 
stadigvæk 1.300 km til Nordpolen!

På denne slags ture er der jo ingen 
form for garanti for at kunne se det 
dyreliv, man ønsker, men vi syntes, 
vi havde været heldige – og de 
flotte landskaber havde vi også 

set både i fuld sol og bag sne-
byger. Her er nogle af de mange 
billeder, der alle er taget med Sony 
RX10M4 – et fremragende rejse-
kamera med fast optik svarende 
til 24-600mm, og med en vægt på 
1.100 gram.



Bare så man lige ved det – og holder øje …

Mange flere billeder her:
https://photos.app.goo.gl/ze8WAcqj6xyUQPAX6

https://photos.app.goo.gl/ze8WAcqj6xyUQPAX6


Lav flydende optagelser
med den nye kompakte, lette Ronin-SC enhåndsstabilisator til spejlfri kameraer

Af Michael Fahlgren
Fotos: PR

Opdateret design giver fremragen-
de portabilitet og de nyeste intelli-
gente funktioner, herunder motivs-
poring

DJI, verdens førende udvikler og 
producent inden for kreativ kamer-
ateknologi, annoncerede i dag den 
seneste tilføjelse til den berømte 
Ronin-serie, Ronin-S Compact 
(SC), en enhåndsbetjent 3-ak-
set gimbal designet til populære 
spejlfri kameraer. Ronin-SC til-
byder over et årtis erfaring med 
at skabe luftbårne og håndholdte 
gimbals, et yderst kompakt de-
sign, avancerede materialer og 
avanceret teknologi, som åbner 
verden med kreative muligheder 
for brugere, der optager video og 
fotografier.

Kompakt og letvægt gør den 
brugervenlig
Ronin-SC blev skabt til at være 
bærbar og rejsevenlig, med en 
vægt på kun 1 kg., 41 % lettere 
end Ronin-S og så kan den ad-
skilles for nemt at passe i ryg-
sække og tasker. Den reducerede 
vægt gør ikke kun Ronin-SC let at 
transportere, men hjælper med at 
reducere træthed, når den bruges 
ved længerevarende foto- og
videooptagelser.

Robust og intuitivt design
Ved brug af materialer af høj 
kvalitet, herunder magnesium, 
stål, aluminium og kompositplast, 
er Ronin-SC’s holdbare konstruk-
tion bygget til at holde og ud-
holde hverdagen. Dens kraftfulde 
højkvalitetsmotorer kan under-
støtte op til 2 kg, og dens dedik-
erede batteri tilbyder brugere op til 
11 timers drift.

Med feedback fra Ronin-S tilbyder 
Ronin-SC nye designfunktioner, 
herunder 3 akset låse på pan-, vip- 
og rulleakserne, hvilket gør balan-
ceringen af kameraet forenklet og 
hjælper under transport. Derudo-
ver har Ronin-SC et nyt position-
slåsesystem. Når gimbalen er af-
balanceret, er den tid, det tager at 
genmontere kameraet og begynde 
at optage, blot få sekunder, hvilket 
sparer dyrebar tid under optagelse. 
På samme måde som Ronin-S kan 
brugerne styre gimbalbevægelsen 
med den responsive joystick og få 
adgang til forskellige tilstande og 
gimbal-indstillinger ved hjælp af 
knappen Mode (M) og den forreste 
udløserknap.

Intelligente tilstande til uendeligt 
mange kreative muligheder
Ronin-SC er et væsentligt element 
i Ronin-serien og har en række 
intelligente tilstande til at inspirere 
alle niveauer af indholdsskabere. 
Ved hjælp af den redesignede 



Ronin-app kan brugerne oprette op 
til 3 forskellige brugerdefinerede 
profiler, justere forskellige indstill-
inger som motorudgang og endda 
køre balancetest for at sikre, at 
kamerasystemet er korrekt konfig-
ureret. Den populære 360-graders 
rullebevægelse kan gemmes i en 
af de brugerdefinerede profiler ved 
blot at vælge den i appen og der 
er nem adgang til hurtige scener, 
Sport-mode, som øger gimbalens 
responshastighed, ved at holde 
tilstandsknappen (M) nedtrykket. 
Ronin-SC tilbyder de samme funk-
tioner som Ronin-S, men med 
flere spændende nye tilføjelser, 
herunder Force Mobile og Active-
Track 3.0:
• Ny Force Mobile: Den nye Force 

Mobile, der ligner Force Pro, 
synkroniserer bekvemt bev-
ægelsen af din tilsluttede mo-
bile enhed med Ronin-SC gim-
bal, der tilbyder en fantastisk 

optagelsesoplevelse. Brugere 
kan nu betjene gimbalbevægel-
ser med en maksimal afstand på 
27 meter ved hjælp af den nye 
Bluetooth 5.0-forbindelse.

• Ny ActiveTrack 3.0: Brug af en 
mobil enhed kan Ronin-SC-bru-
gere vælge et motiv som gim-
balen følger nøjagtigt. De nye 
algoritmer omfatter dyb læring 
og optimerede beregninger for 
menneskelige figurer. I lighed 
med teknologien i nogle DJI-
droner og Osmo-serien bruger 
ActiveTrack 3.0 mobiltelefon-
ens kameravisning og sender 
disse oplysninger til Ronin-SC. 
Brugere kan montere mobiltele-
fonen øverst på kameraets hot-
shoe med den medfølgende 
holder til telefonen, åbne Ronin-
appen og vælge det motiv, der 
skal følges automatisk.

• Virtuel joystick: Styr gimbal be-
vægelse på afstand ved hjælp 



af den virtuelle joystick, ideel til 
når Ronin-SC er på et stativ eller 
monopod.

• TimeLapse: Opret tvingende 
TimeLapse-indhold, juster ind-
stillinger, herunder interval, klip 
og rammer pr. Sekund.

• Motionlapse: Tilføj bev-
ægelseselementet til din Time-
Lapse.

• Motion Control: Indstil unikke 
bevægelsesstier med Motion 
Control ved at vælge op til 40 
forskellige punkter.

• Panorama: Optag automatisk 
panoramaer i flere rækker eller 
kolonner.

Bred vifte af kamera kompatibi-
litet og tilbehør
Ronin-SC blev skabt til at fungere 
problemfrit med populære spe-
jlløse kamerasystemer på mark-
edet. En komplet liste over kom-
patibilitet findes på https://www.dji.
com/ronin-sc. Derudover er Ronin-
SC kompatibel med en række DJI-
tilbehør, herunder en ny, lettere ek-
stern fokusmotor, Command Unit, 
DJI Force Pro, DJI Master Wheels 
og nogle tredjeparts tilbehør. De-
taljerede oplysninger om kompat-
ible tilbehør findes på https://store.
dji.com/category/ronin-sc-and-ac-
cessories. 

Priser og tilgængelighed
Ronin-SC vil være tilgængelig for 
køb på www.dji.com, flagskibs-
butikker og detailpartnere i dag. 
Kunderne kan vælge mellem Ron-
in-SC Standard, som indeholder 
de vigtigste forudsætninger for at 
få dig til at køre for $ 439 USD el-
ler Ronin-SC Pro Combo, som 
føjer fokushjulet sammen med den 
eksterne fokusmotor og Remote 
Start Stop (RSS) Splitter for $ 539 

USD.

DJI Care Refresh
DJI Care Refresh er nu tilgængelig 
for Ronin-SC. For yderligere $ 49 
USD tilbyder DJI Care Refresh 
omfattende dækning samt op til to 
udskiftningsenheder inden for et 
år. Modtag din udskiftning endnu 
hurtigere med DJI Care Refresh 
Express. DJI Care Refresh omfat-
ter også VIP eftersalgs support og 
gratis tovejs forsendelse.

For en komplet liste over detaljer, 
besøg venligst https://www.dji.com/
service/djicare-refresh.

For yderligere oplysninger om 
Ronin-SC kan du besøge: https://
www.dji.com/ronin-sc.

Hos DanDrone er DJI-stativet set 
til følgende priser:
DJI Ronin-SC: 2.695,-
DJI Ronin-SC Pro Combo: 3.395,-

https://store.dji.com/category/ronin-sc-and-accessories
https://store.dji.com/category/ronin-sc-and-accessories
https://store.dji.com/category/ronin-sc-and-accessories
http://www.dji.com/
https://www.dji.com/service/djicare-refresh
https://www.dji.com/service/djicare-refresh
https://www.dji.com/ronin-sc
https://www.dji.com/ronin-sc
https://dandrone.dk/search?type=product&q=ronin-sc*




Af Michael Fahlgren + PR
Fotos: PR

Sony har netop annonceret den 
seneste tilføjelse til sin
anerkendte Alpha™ 7R-serie 
bestående af fullframe spejlfri 
kamerahuse: den ekstremt alsi-
dige, kraftfulde Alpha 7R IV (model 
ILCE-7RM4). Og for første gang 
(så vidt min hukommelse rækker) 
“sprænger”  et 35 mm kamerahus 
den opløsningsmæssige grænse 
som hidtil har været forbeholdt 
mellemformatkameraerne.

Sonys højeste opløsning i et 
fullframekamera nogensinde
Den nye Alpha 7R IV leverer 
fantastisk billedkvalitet med høj 
opløsning og bredt dynamikom-
råde, samtidig med en enestående 
fokusering, kontinuerlig optagelse 
i meget høj hastighed og meget 
mere.

Et nyt niveau af billedkvalitet
Den nye Alpha 7R IV er udstyret 
med en nyudviklet 35 mm fullframe 
baggrundsbelyst CMOS-billed-
sensor med en opløsning på 61,0 
MP, verdens første af sin art. Den 
nye sensors baggrundsbelysning 
og effektive støjreduktionsteknik-
ker kombineres til at give en yderst 
støjsvag, højfølsom ydeevne, 
der sikrer den absolut maksimale 
billedkvalitet. Kameraet har også 
et imponerende 15- EV-trin stort
dynamikområde ved lave føl-
somheder, hvilket giver jævne, 
naturlige graderinger fra dybe 
skygger til højlys og bruger algo-
ritmer fra mange af de nyeste Al-
pha™ kameraer for at opretholde 
enestående farvegengivelse.



Denne nye fullframe model er 
udstyret med et innovativt 5-ak-
set optisk billedstabiliseringssys-
tem indbygget i kamerahuset, 
der er finjusteret til at understøtte 
sin optagelseskapacitet med høj 
opløsning, hvilket resulterer i en 
EV-fordel på 5,5-trin. Endvidere 
er lukkerenheden omhyggeligt re-
designet for at reducere selv den 
mindste bevægelse, der kan forår-
sage slør.

Alpha 7R IV indeholder også 
Sonys højest opløste søger i 

noget kamera, en 5,76 millioner 
dot UXGA OLED Tru-finder EVF. 
Med omkring 1,6× opløsningen af 
søgeren i Alpha 7R III, giver denne 
nye søger en yderst præcis, ægte 
live skildring af det indrammede 
motiv. Skærmkvaliteten kan ind-
stilles til ‘Standard’ eller ‘Høj’ og til 
enten 60 fps eller 120 fps opda-
teringshastighed, hvad der passer 
bedst til motivet og optageforhold.

Derudover har det nye kamera en 
nyudviklet Pixel Shift Multi Shoot-
ing-tilstand, der samler op til 16 
billeder i fuld opløsning. I denne 
tilstand skifter kameraet sensorens 
position i nøjagtige intervaller på 
1 eller 0,5 pixel for at optage 16 
separate pixelskiftede billeder, der 
indeholder i alt 963,2 millioner 
pixels, der sammensættes til et 
billede på 240,8 millioner pixel 
(19.008 × 12.672 pixels) ved brug 
af desktopprogrammet “Imaging 
Edge™”. Ideelt til fotografering 
af arkitektur, kunst eller et hvilket 
som helst andet fotografisk motiv i 
ro, giver denne funktion fotografier 
med et detaljeringsniveau og far-
venøjagtighed, der simpelthen er 
enestående.

Optagelse og fokuserings-
hastighed
Det nye nye Alpha 7R IV
fullframe spejlløse kamera kan 
optage billeder i fuld opløsning 
med op til 10 fps med kontinuerlig, 
nøjagtig AF/AE-sporing i op til ca. 
7 sekunder i fuldformat, fuld opløs-
ning (JPEG/RAW). Disse hurtige 
indstillinger sikrer, at hurtigt be-
vægelige motiver kan optages med 
ekstrem nøjagtighed og utroligt 
billeddetalje.

Alpha 7R iv’ opgraderede 
fokussystem består af 567 

fokalplanfase-detektions AF-
punkter, der dækker ca. 74 % af 
billedområdet. Der er også 425 
kontrast AF-punkter, der giver ek-
stra præcision og pålidelighed 
for lavt lys og andre situationer, 
der bedst betjenes af kontrast AF. 
Den højere AF-sensortæthed og 
raffinerede sporingsalgoritmer i 
det nye kamera giver en bemær-
kelsesværdig forbedring af spor-
ingsydelsen, hvilket gør det muligt 
at spore kompleks motivbevæg-
else og pludselige motivbevægel-
ser med større præcision end no-
gensinde.

Alpha 7R IV understøtter også 
Real-Time Eye AF, som bruger 
kunstig intelligens til at registrere 
og behandle øjenplaceringsdata 
i realtid, forbliver låst på motivets 
øje med ekstrem præcision. Dette 
er tilgængeligt for både dyr og 
mennesker, med mulighed for 
at vælge enten dyr eller men-
neske Eye AF-tilstand afhængigt 
af optagesituationen. Derudover 
er Real-Time Tracking-funktionen 
tilgængelig, der anvender en nyud-
viklet genkendelsesalgoritme for at 
sikre den ultimative motivsporing 

og fastholdelse af fokuseringssys-
temet. Der er også en anti-flimmer 
optagelsestilstand, som automatisk 
registrerer tilstedeværelsen af fluo-
rescerende eller kunstig belysning 
i et optagelsesmiljø for at minimere 
virkningen på det endelige billede.

Ud over højhastigheds-Wi-Fi® 
og trådløs pc-tilslutning er det nye 
fullframekamera udstyret med en 

SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 
1) USB Type-C™ stik, der under-
støtter ekstremt hurtig kablet da-
tatransmission, næsten fordoblet 
dataoverførselshastighed opnået 
i kombination med Imaging Edge-
software i forhold til Alpha 7R III. 
Det understøtter også FTP data-
overførsel med baggrundsover-
førselsfunktion, så fotografer kan 
sende billeder til en bestemt FTP-

fjernserver, mens de stadig foto-
graferer eller gennemgår billeder.

For at understøtte et effektivt 
professionelt workflow har Sony 

annonceret version 2.0 af “Imag-
ing Edge” desktop applikationer 
(‘Remote’ / ‘Viewer’ / ‘Edit’). Pro-
grammet ‘Fjern’ giver brugerne 
mulighed for at styre kameraer og 
overvåge live-optagelse på deres 

pc-skærm; “Viewer”-applikationen 
bruges til hurtigt at forhåndsvise, 
vurdere og markere fotos fra store 
biblioteker, og programmet “Redi-
ger” kan konvertere RAW-data til 
fotografier af høj kvalitet.

For at maksimere bekvemme-
ligheden ved billedoverførsel, kan 
kameraet nu overføre billeder til 
en tilsluttet smartphone, når den 



udnyttes med den nyeste version 
af Sonys Imaging Edge Mobile™ 
-program, selvom strømmen er 
afbrudt.

Højopløsnings 4K og Profes-
sional Filmmaking
Ud over sine imponerende still-
billeder kan den nye Alpha 7R IV 
fungere som et seriøst filmværk-
tøj, der tilbyder 4K (3.840 × 2.160 
pixels) videooptagelse og fuld pix-
eludlæsning uden pixelbinding i 
Super 35 mm-tilstand. Dette sikrer 
højkvalitets 4K-optagelser med en-
estående detaljer og dybde. S-Log 
2 og S-Log 3 er også tilgængelige 
for at maksimere farvegrads fleksi-
bilitet, med S-Log 3, der tilbyder et 
dynamikområde på i alt 14 EV-trin. 
HLG (Hybrid Log-Gamma) er også 
tilgængelig på Alpha 7R IV for at 
understøtte en øjeblikkelig HDR-
arbejdsgang.

Til video autofokus bruger det 
alsidige nye fullframekamera et 
raffineret Fast Hybrid AF-system, 
der opnår hurtigere, mere jævn 
og mere stabil autofokus under 
videooptagelse - selvom et objekt 
midlertidigt bevæger sig foran det 
ønskede emne. Kameraet inde-
holder også Touch Tracking-funk-
tionalitet under filmoptagelse, så 
brugeren bare kan berøre skær-
men med det ønskede emne til 
øjeblikkelig fokusering.

Den nye Alpha 7R IV viser for 
første gang Real-time Eye AF 

til filmoptagelse, for første gang i et 
Sony-kamera. Når det er aktiveret, 
spores et øje automatisk med høj 
præcision og pålidelighed, så foto-
grafen kan fokusere på selve ind-
holdet i modsætning til hvad der er 
fokuseret eller ikke i fokus. Touch 



Tracking-funktionen starter autom-
atisk Eye AF, når et menneskeligt 
motiv er valgt.

En anden bemærkelsesværdig 
videofunktion er tilføjelsen af et 
digitalt lydinterface til kameraets 
Multi Interface Shoe™ (MI Shoe), 
der muliggør direkte tilslutning af 
den nye ECM-B1M Shotgun Mi-
crophone eller XLR-K3M XLR 
Adapter Kit til klare, støjsvage og 
højkvalitets lydoptagelse. Interval-
fotografering til oprettelse af time-
lapse-videoer er tilgængelig, samt 
fuld HD-optagelse med op til 120 
fps, Slow og Quick Motion funk-
tioner og meget mere.

Forbedret konstruktion, design 
og tilpasningsevne
Den nye Alpha 7R IV har flere 
opgraderinger til dets design og 
brugervenlighed, med mange jus-
teringer implementeret direkte 
baseret på ønsker fra Sonys pro-
fessionelle brugere.

For at maksimere holdbarheden 
har den nye Alpha 7R IV opgra-
deret støv- og fugtighedsbestan-
dighed, med yderligere forsegling 
i alle hussamlinger, batterirum-
mets låg og medieåbninger. Kam-
eraet er bygget af en ekstremt let 
og holdbar magnesiumlegering, 
og har en opgraderet ekstra solid 
monteringsfod med seks skruer.

Yderligere forbedringer af hus-
designet omfatter et forbedret 

greb for større komfort og en mere 
sikker hånd i grebet, en stigning i 
diameter og tilbagekobling for ‘AF-
ON’-knappen, et nyt multifunktions 
joystick design til improviseret sty-
ring, en låseknap til eksponerings-
kompensationsknappen samt et 

Foto: Maki Galimberti



nyt design og ny position til bag-
erste hjul. Efter mange forespørg-
sler fra professionelle brugere in-
deholder det nye kamera også to 
UHS-II kompatible medieåbninger, 
der giver mulighed for højere sam-
let kapacitet og hurtigere læse-/
skrivehastigheder.

For yderligere bekvemmelighed 
udvides kameraindstillingsregistre-
ringen. Nu kan næsten alle kamer-
aindstillinger gemmes til og læses 
fra et indsat hukommelseskort. Op 
til 10 kombinationer kan gemmes 
på hvert enkelt kort og indlæses i 
ethvert kamerahus af samme type.

På trods af dets 1,5× pixelan-
tal er batterilevetiden også 

forbedret - med en CIPA-måling på 
op til 670 stillbilleder pr. opladning 
ved hjælp af LCD-skærm eller 530 
billeder med EVF. For endnu læn-
gere uafbrudt driftstid indeholder 
det nye VG-C4EM vertikalgreb 
(ekstratilbehør) to NP-FZ100 bat-
terier, og Multi Battery Adapter 
(ekstratilbehør) (NPA-MQZ1K) kan 
rumme op til fire Z-batterier. Huset 
kan også strømforsynes via USB-
stikket.

Foto: Maki Galimberti



Nyt tilbehør
Sony har frigivet en række nyt til-
behør til at supplere det nye Alpha 
7R IV kamera, herunder:
VG-C4EM Vertikal Grip - giver 
samme betjening, håndtering og 
design som Alpha 7R IV kameraet, 
herunder opgraderet støv- og fugt-
bestandighed; fordobler batteriets 
levetid og tillader USB-opladning 
via kamerahuset.

ECM-B1M Shotgun Mikrofon - 
Otte højtydende mikrokapsler og 
avanceret digital signalbehandling 
giver tre valgbare retningsmøns-
tre i en kompakt mikrofon på ca. 
99,3 mm i længden med super-
direktional retningskarakteristik: 

Når den tilsluttes Alpha 7R IV via 
Multi Interface Shoe med digital 
audio interface support, overføres 
lyden direkte til kameraet i digital 
form, så den højest mulige kvalitet 
opnås uden støj eller forvrængn-
ing.

XLR-K3M XLR Adapter Kit - To 
XLR / TRS combo-stik og en 3,5 
mm stereo mini jack til mikrofon og 
line input, med omfattende kontrol, 
der hjælper med at lette efterbe-
handling workflow, tilsluttet Alpha 
7R IV via Multi Interface Shoe med 
digital audio interface support, 
overføres lyd direkte til kameraet i 
digital form, så den højest mulige 
lydkvalitet opnås uden støj eller 

Hidtil uset højeste opløsning og bredeste dynamikområde for α™ (Alpha™) sys-
tem kombineret med højhastigheds-ydeevne, i et let kompakt hus:

• Verdens første 35 mm fullframe 61,0 MP-baggrundsbelyste Exmor R™ CMOS-
billedsensor med den nyeste generation af BIONZ X™ -processor

• 15 EV-trins dynamikområde ved lave følsomheder, hvilket resulterer i glatte 
naturlige graderinger lige fra dybe skygger til højlys

• Hurtig kontinuerlig optagelse med op til 10 fps med fuld AF/AE-sporing i ca. 7 
sekunder i fuldbilledtilstand med en øget bufferhukommelse og ca. tre gange 
mere i APS-C-tilstand

• 567 fokuspunktfasedetekterings AF-punkter dækker 74 % af billedområdet og 
425 kontrast AF-punkter

• Debut for Real-time Eye AF til filmoptagelse og avanceret realtidssporing plus 
Real-time Eye AF til stillbillede optagelse

• Har en APS-C-udlæsningsfunktion, der giver en fantastisk høj opløsning på 26,2 
MP

• 5,76 millioner dot UXGA (Ultra-XGA) OLED Tru-Finder™ elektronisk søger med 
fremragende detaljer, lysstyrke og kontrast

• Opgraderet tilslutning og funktionalitet, herunder højhastigheds Wi-Fi-understøt-
telse, trådløs pc-fjernbetjening, FTP trådløs overførsel, hurtigere dataoverførsel 
via USB og mere

• Professionel 4K-filmoptagelsesfunktionalitet, herunder fuld pixeludlæsning uden 
pixelbinding i Super 35 mm-tilstand, S-Log3, HDR-workflow-understøttelse

• Multi Interface Shoe™ med digital audio interface leverer højkvalitets lyd-
optagelse med nye Sonys mikrofoner og XLR adapter

• Yderligere forbedringer af kropsdesignet inkluderer en forbedret greb og knap til 
improviseret styring med kompakt, letvægtslegeme

forvrængning. Medfølgende for-
længerkabel til Audio giver ekstra 
fleksibilitet til kamerafastgørelse 
med rig, bur eller beslag.

SF-M serie TUGH
Ultra-Tough UHS-II SD-kort med 
ultrahurtig hastighed på op til 
277 MB/s (læsning) er ideel til 
optagelse under ekstreme forhold 
og strømlinjer arbejdsprocessen 
efter optagelse. Leveres med fil-
gendannelsessoftware (understøt-
ter både macOS og Windows).

MRW-S3
Hurtigt USB til pc-hub med UHS-II 
SD / microSD-læser, der under-
støtter USB 3.1 Gen 2 og 100 W 

USB-strømforsyning (USB PD), 
bidrager til effektiv arbejdsstrøm 
ved ultrahurtig og stabil backup til 
pc eller SSD.

Prissætning og tilgængelighed
• Det nye Alpha 7R IV Full Frame-

kamera lanceres i Europa i au-
gust 2019

• VG-C4EM sendes i september 
2019

• ECM-B1M afsendes i september 
2019

• XLR-K3M sendes i oktober 2019

Ifølge Sony Danmark kommer den 
vejledende udsalgspris for Alpha 
7R IV til at ligge på 31.000 kroner 
for huset alene.



Af Michael Fahlgren, NFD

Siden udgivelse af den forrige 
udgave af medlemsmagasinet 
i maj måned 2019, har vi fået 9 
nye medlemmer, som vi ønsker at 
byde varmt velkommen til Natur-
Fotografer i Danmark - en aktiv 
forening, som glæder sig over ak-
tive medlemmer:

• Per Carlsen
• Julie Kokholm
• Troels Vogt
• Mads Hagen
• Allan T. Rasmussen
• Jens Jakobsson
• Jannik Andersen
• Maria Baar Nedergaard
• Else N. Sørensen

I bestyrelsen håber vi at vores nye 
medlemmer vil finde sig godt til 
rette og deltage i foreningens ar-
bejde og arrangementer - og ikke 
mindst bidrage med tekster og 
billeder til medlemsmagasinet.

Mens disse linjer skrives viser det 
danske eftersommervejr sig fra sin 
sædvanlige side med nogen sol 
blandet med regn og temperaturer, 
som af og til kommer op i de to-
cifrede. Slet ikke noget dårligt fo-
tovejr!

I sommerferien har mange af vore 
medlemmer uden tvivl benyttet 
det gode sommervejr til at oplade 
batterierne, pudse objektivet og 
komme ud i naturen for at tage 
gode billeder. Hvorfor ikke dele 
de billeder med os? Skriv meget 
gerne et par linjer om din fototur 
og send dem til overtegnede inden 
næste udgivelse primo november. 
E-mailadressen finder du i kolo-
fonen på næste side.
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NaturFotografer i Danmark og fotograf/skribent.

Medlem af IFWP
International Federation of Wildlife Photography

Artikler indsendes i Microsoft Word-format.

Undlad formattering (fed, kursiv, overskrift m.v.), og brug 
en almindelig skrifttype som Arial eller Times New Ro-
man i 11 punkt.

Billeder til magasinet afleveres som JPG-filer med den 
korteste sidelængde på minimum 2.000 pixels.

Samme minimumsstørrelse gælder også for forsidebille-
det.

Kontaktpersoner - Afdelinger
NFD Nord: Linda Hougaard, info@lindahougaard.dk
NFD Syd: Martin Berg, martinberg01@gmail.com
NFD Midt: Vinni Bruhn, vinni.bruhn@gmail.com
NFD Øst: Carsten Siems, carsten@siems.dk
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http://www.nfd.dk/
mailto:carsten%40siems.dk?subject=
mailto:michael%40dtp.dk?subject=
http://www.ifwp.net/
mailto:info%40lindahougaard.dk?subject=NFD
mailto:martinberg01%40gmail.com?subject=NFD
mailto:vinni.bruhn%40gmail.com?subject=NFD
mailto:carsten%40siems.dk?subject=NFD
https://www.goecker.dk/webshop.aspx
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