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Vi giver ydermer -

10% på alle HSB
objektiver ved køb
Nonn.pris 24495 af komplet sæt

Det idelle spejlreflel{S kamera, med de
højeste standarder for kreativitet og alsidig
fotografering
LeicaR7

" Super præcis lysmåler
(3D-Mafrfx måling)
lynhudlg aufofokus
" Indbygget nash
"Hudig motor

(@iL)
INCL. CARL ZEISS G 45/2,0

søgerkamera med
autofokus samt udskiftlige
CarlZeiss

Medlemsblad nr. 5 ..

2. årgang" aug. 1997

Aktivitetskalender september til december 1997
NaturFotografer i Danmark

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på
adressen: Esplanaden 8 e, 1263 København K kl. 19.30

Røde Mellemvej 94 A, have 23
2300 København S.
tlf: 31 590299
Giro 1-246-4223

Bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Finn Olofsen
Ole Banke
Klaus Bjerre
Jesper Plambech
Lars Gejl
Jens Rasmussen

19 til 21. september
Fotoweekend på Samsø.
Alle medlemmer har fået tilsendt en indbydelse til denne fotoweekend og dem der har
tilmeldt sig, vil få tilsendt et udførligt program m.m.
tlf: 31 590299
tlf. 31427295
tlf. 36 75 93 91
tlf. 31 678775
tlf. 31 20 15 07
tlf. 32 53 99 94

Kontingent 200,- årligt, gældende for det år indmeldelse sker.
Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar, maj, august og
november. Deadline er den l. i måneden før udgivelsen.
Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på diskette til:
Jens Rasmussen
Rønnevej 16
2791 Dragør
Tlflfax: 32 53 99 94
Bladredaktion: Jens Rasmussen (ansv.) og Klaus Bjerre.
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendt materiale ved
pladsmangel.
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller forfatterens tilladelse.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt materiale.
V ær opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens mening og
nødvendigvis ikke foreningens.
Forsidefoto: (Lars Gejl)

21. oktober
Makrofotografering i naturen - teori og praksis.
Vores medlem Jørn Christrup fra Møn vil tages os med på en tur i de små krybs
verden. Der vil blive vist det udstyr Jørn benytter, samt dias og sortlhvide billder.
Jørn glæder sig også til at møde sine interessefæller til en god snak og diskussion om
emnet.
19. november
På eventyr under varmere himmelstrøg!!!
Rudy Hemmingsen tager os med til Maldiverne og til den ægyptiske del af Rødehavet.
Her skal vi se lidt nærmere på miljøet oven vande og på det liv af stort og småt der
fmdes i koralrevets fantatiske undervandsverden.
Så mød op og stil spørgsmål til Rudy om undervandsfotografi, dykning og alle de
spændende skabninger vi vil blive præsenteret for i løbet af denne aften.
4. december
Juleafslutning og medlemmernes aften.
I år har vi i bestyrelsen besluttet at holde en rigtig hyggelig juleafslutning, som det nu
bør gøres på denne dejlige årstid.
Der vil blive julehygge med varm gløg og brunkager, samt at du har mulighed for at
vise nogle af dine billeder. Tag nogle af året "skud" med, det være sig dias (max l()15 stk.), farve og sortlhvid papir.

Udstyr på medlemsaftener er 24x36, hvis større format skal vises, må du selv
medbringe projektor.

;Verdens smukkeste tidsskrift;! CameraNatura kan nu købes i
løssalg hos boghandler Arnold Busek, Købmagergade 49,
København K.

Hvad er definitionen på et godt billede?
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Når kun det bedste er godt nok
Ring eller fax efter vores flotte brochurer.
Hasselblad Danmark
Fredericiagade 31
1310 København K.
Tlf. 33 15 15 50, Fax 33 15 14 40
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MANUFACTURERS & SUPPLlERS OF HIGH
QUALlTY PRODUCTS & MATERlALS FOR
WllDLlFE WATCHING & PHOTOGRAPHY

s
TOWN LlVING FARMHOUSE
PUDDINGTON
TIVERTON
DEVON EX16 8LW. U.K.
TelephonelFax (01884) 860692
INTERNATIONAL CODE +44 1884
VAT Reg. No. GB 430 5709 70

Er billedet kreativt, rigtigt komponeret,
skarpt, eller sløret med vilje?
Har du Pentax eller Nikon, auto fokus
eller manuel ?
Er du teknisk perfektionist, eller har du
det bare bedst i det grønne langt fra støj
og os?
Af de fotografiske genrer har vi valgt
den vanskeligste. Fra ide til færdigt
resultat, kan vejen være lang med mange ærgelser, svipsere og situationen der
aldrig kommer igen.
Tid, tålmodighed, stædighed og held er
vigtige faktorer for en naturfotograf.
Om det er lyset, stemningen, situationen, kompositionen, fantasien eller noget andet der gør det, så ved vi alle,
uanset interesser, billedsyn og erfaring,
når vi ser et godt billede.
Men hvad er definitionen på et godt
billede?
Hvis det er andres billeder, er det måske nogle af ovennævnte ingredienser
der taler til dig.
Men hvad med dine egne skud, de er
vel lige så berettigede, måske bare som
minde om stedet eller en vellykket dag.
Lad dig ikke forblænde og forskrække
af al snakken om kreativitet,
multieksponeringer,
Frans Lanting, Hautula, Camera Natura, nyt udstyr og så videre.
De hårde nitter og deres pletskud er
gode at have som inspiration, men klø
på med din egen stil og dit eget tempo.
Skab dine egne billeder, og har du en
god oplevelse med dit motiv og de
færdige resultater, så er det værdifuldt.
Hver især ligger vi inde med mange
gode billeder, og er mange der gerne

vil se dine mesterskud, og høre historierne bag.
For lige meget hvor garvede vi er, kan
vi kun blive bedre, og lære noget af
hinanden.
Få dine billeder op af diamagasinet, op
i lyset, vis dem og brug dem.
Tag dem med til NFD's efterårstræfpå
Samsø i weekenden den 19-20-21 september.

Venlig hilsen
Lars Gejl
Medlem af bestyrelsen.
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Naturfotografi Danmark
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Fotohylden

af Niels Fabæk
Som naturfotograf i Danmark må jeg
tilstå, at jeg er lidt misundelig på vores
nordiske lidelsesfæller. Selvom naturen
i Norge, Sverige og Finland bliver
mere og mere trængt af rørlagte elve,
skovhugst, frrehjulstrækkere, råstofmdvinding etc., fmdes den dog stadig i så
stor omfang, at det ikke kræver den
store anstrengelse at fmde områder
urørt af mennesker.
Mange af områderne er så enormt
store, at vores Hanstedreservat ligner et
frimærke til sammenligning. Her fmdes
at sandt mylder af motiver. Her fmdes
et sandt mylder af motiver. Dette afspejler sig i det enormt store udbud af
flotte fotobøger fra det nordlige Skandinavien. De øvrige nordiske lande har
en lang tradition for naturfotografering
bag sig. Det giver selvfølgelig genlyd i
befolkningen, og forlagene tør derfor
satse på bøger med naturfotoo
I Danmark har der aldrig været den
store tradition for at udgive bøger å la
Hautala. Men kan det virkelig passe, at
der ikke er et marked for den slags bøger herhjemme. Jeg er overbevist om,
at vi i Danmark sagtens kan følge med,
og producere nogle flotte kvalitetsbøger. Vi har ganske vist ikke fjelde og
vidt udstrakte skove, men hvad med
vadehavet, Møns Klint, Bornholm,
Skagenområdet, Vejlerne, Læsø for
blot at nævne nogle få af spændende
danske naturområder med masser af
spændende motiver. Hvis kvaliteten er i
orden vil bøgerne også kunne sælges i
andre lande. Undertegnede har selv
fotobøger fra fjerne afkroge af verden,

lande som jeg sandsynligvis aldrig
kommer til at opleve in natura. Men
gode billeder er universelle, hvad enten
de er taget i Amazonas, Himalaya eller
Vester Hjermitslev.
Der store problem er naturligvis omkostningerne ved fremstilling af bøger i
høj kvalitet.
Her kommer NFD ind i billedetl
V ores forening vil gennem
arrangementer, udstillinger, konkurrencer m.m. være med til at højne kvaliteten og fremme interessen for dansk naturfotografi
Og hvem ved, måske vil vi med tiden
kunne udgive en boglhæfte med præsentation af de enkelte fotografer og
deres billeder. Det er set i både Norge
(ilSom det stiger frem", Naturfotografernes bedste bilder. Jubilæumsudgave
afNaturfotografen 1994) og i Sverige
(Her fmdes flere forskellige præsentationsbøger f.eks. "Naturfotografema 25
år"). Det norske hæfte er sponseret af
en lille håndfuld reklamer, som ganske
smagfuldt er anbragt på de ti bagerste
sider efter hæftets reelle indhold.
En ting er vis, og det er at vi som danske naturfotografer har lang vej foran
os, før vi kan sige vi har en dansk naturfototradition. Man lad endelig ikke
det slå os ud, med et initiativ som NFD
er vi et godt skridt på denne vej ...

I kommission sælges føgende fotoudstyr:
Canon AE-l kamerahus. Optik Canon 50mmJ1.4, Sigma 28mmJ2.8, Makinon 75250mmJ4,5 zomm samt Power Winder A og Bauer E528 AB blitz. Samlet pris kr.
1500,Henvendelse til Jens Rasmussen, telf. 32539994
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Nat~~ejSe til Florida

Pnvat arrangeret natur og ~~~~~Ul dette naturfotografernes mekka,
med Jesper Plambech som re~~f~-':.
"..:-,....~'(';;:~."~~
.•. ~~ ....
,

Det bliver en tuf på 2 uger i prr~~~ilSjt998. Der kan dog arrangeres tur
af kun l uges varighed, hvis dAA..~t:g~~~e ønske.
På 2 ugers turen vil vi besøge ~tlo' ~ilM~lami, Sanibel Island, .Corks
Crew og Everglades. Ved l u~q1'Salllbt\1 Island og Everglades blive
besøgt
~.:. ~::~
\~z-.
Oplev 'denne fantastisk~~'i iauna, me~ange hundrede fugle, insektog plantearter, som byder på talrige'Jffiulighed?ri6r "naturfotografering" .
Ved 8 rejsedeltagere er et forventet pr;~~e (ved p.t. priser) kr. 9-11.000,kr. for 2 uger og 7-8.S00,-kL f~A,~,e:{Dette inklu~~r rejsen,
overnatninger (i delt dobbeltværeIs.~~~e, ",?-e~~sikring.
Kost, entreer til parker m.v. er ikk~tnklu~fet i rer~"pns.
Rejseforsikring vil blive indkøbt s~~~t, ~det gruterabat.
I
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Tilmelding inden d. L oktober 1997 ved
LSOO,-kr. på giro
588-2060.
Rejseprogram og yderligere oplysninger kan rekvireres hos: Jesper
Plambech, Høje Gladsaxe 72, 1. tv. 2860 Søborg. Telf.: 31678775.
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NFD's årsfotokonkurrence 1997

Konkurrencen dækker perioden 1/1-97 til 31/12-97
Sidste indsendelsesfrist er 10. januar 1998.
Der er seks kategorier i konkurrencen:

FUGLE
ANDRE

PLANTER
LANDSKABER
,-r-..""'I!ir~"'~""'T

OG

Der kan deltages med 3 billeder pr. kategori, d.v.s. max 18
billeder pr. deltager.
Dias / papirbilleder (max. 20 X 30 cm.) i farve eller SIH accepteres.
Har du lyst til at deltage, skal du kontakte Finn Olofsen på
tlf. 31 59 02 99 eller på foreningens adresse. Så vil du få et
deltagernummer som du skal bruge under hele forløbet. Der
er præmier til hvert kategori samt til konkurrencens bedste
billede.
Vinderbillederne vil blive vist og offentliggjort på årsmødet i
marts 1998.

Endnu en ny fotogruppe i
det jyske
I slutningen af 1996 så en ny fotogruppe "De fIre årstider", under NFD, dagens lys.
Gruppen består i øjeblikket af fIre medlemmer fra Syd- østjylland. Vi dækker
hele spektret - macro, landskab, fugle
og meget mere.
Vi mødes hos hinanden ca. l gang om
måneden, hvor vi rar en hyggelig fotosnak og diskussion om medbragte billeder.
På vores fremtidige propgram er der
fototure, besøg på fotoudstillinger og
selv arrangere udstillinger.
Er du interesseret i at være med i gruppen, kontakt da venligst en af nedennævnte:
Mogens Bøggild Kristensen, 8700 Horsens ttlf. 75652161
Henrik Hougaard Larsen, 7000 Fredericia tlf. 75928348
Brian Rudebeck, 7000 Fredericia tlf.
75921616
eller og med venlig hilsen fra
KurtStæhr, 7140 Stouby tif. 75897505

Til fernisering på galleri
Asbæk
Undertegnede fIk i maj måned tilsendt
en skriftlig invitation, med ledsager, til
en fernisering/åbning til en fotoudstilling af BBC Wildlife Magazines årlige

fotokonkurrence "Wildlife
Photographer af the Year 1996".
Det var onsdag den ll. juni kl. 19.15
og som det kan ses, var det i galleri
Asbæk i Bredgade i København, nok et
af de fmeste gallerier i hele Danmark.
Undertegnede iførte sig (som en rigtig
naurfotografbør gøre) safaribukser,
kortærmet skjorte, fotovest og "safariboots". Min kone Lis var iført en nydelig blå silkekljole.
Det første der mødte vores øjne, da vi
parkerede vores lille bil overfor galleriet, var en rød løber der var lagt fra indgangen, ud over fortov og cykelsti til
vejbanen. Det næste var en 3-4 store
sorte limousiner der "gled" op foran
den røde løber, og de "nålestribede"
mænd o g festklædte damer ankom til
stedet. De lignede aldeles ikke naturfotografer.
Vi var lige ved at køre igen, men efter
at have sundet os nogle minutter,
"gled" vi også op af den røde løber og
fIk som det første stukket et glas
champange i hånden og blev budt velkommen.
Billederne, som var vinderbillder fra
1996, var simpelt hen fantastiske. Det
samme var rød- og hvidvinene, bordet
der var fyldt med pindemadder og Finn
Zieglers kvintet der undeholdte. Og så
tog alle de nålestribede ikke anstød af
en rigtig naturfotograf og dennes påklædning. De var forøvrigt alle deltagere i den gaskonference der på det
tidspunkt blev afholdt i Købehavn og
interesserede sig meget lidt for naturfotografi.

Jens Rasmussen/redaktør og medlem af
gruppe2
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Jan Toves Speglingar
afFinn Olaften

Vårgåda 1997
31. oktober til 2. november
NFD er blevet inviteret til at udstille billeder på naturfotofestivalen
på
V årgåda i Sverige og her kan du være med til at udstille dine billeder.
Send tre af dine bedste billeder, hvor opgaven hedder
"Dansk natur fra Grønland til Bornholm"
til NFD, hvor en uvildig komite vil vælge de bedste billeder ud. Da
det er begrænset hvor mange billeder (ca. 20 stk.) NFD kan deltage
med, er det selvfølgelig de bedste der bliver valgt ud.
Billederne skal laves i papirforstørrelser på 20 x 30 cm.
(skal ikke klæbes op eller forsynes med passe partout),
og med titel, tekniske data,
navn og adresse på hvert billede og sendes i en solid kuvert til:
Jan Tove er ikke en hvem som helst,
han er medlem af Sveriges
NaturfotograferIN, N aturfotografernes
billedbureau og et engelsk bureau, ved
navn Planet Earth Pictures. Han har tre
år i træk vundet priser i den Internationale naturfotokonkurrence "BBC' s
Wildlife Photographer of the year". I
1995 blev Jan Tove kåret til "Årets
nordiske naturfotograf' , og i efteråret
1996 udgav han så sin første bog
"Speglingar" .
Jan Tove siger selvom bogen: Ideen
til bogen kom ud fra et ord - længslen, en stærk længsel efter naturen. Jan
Tove vil med sin bog, prøve at beskrive de oplevelser og tanker han har
gjort sig før, under og efter billederne
blev taget. Og det syntes jeg Jan Tove

har gjort til fulde, han er lige så dygtig
skribent som fotograf, og det siger
ikke så lidt. Bogen "Speglingar" er
ikke opbygget omkring et emne eller
en lokalitet, den er nærmest en "billedtankedagbog" . Teksten er fulgt godt
op med mange pragtfulde billeder, der
er taget i Sverige (enkelte i Finland),
og trykkvaliteten afbillederne er meget høj. Bogen er på 128 sider hvor af
de 3O sider er tekst.
Jeg købte den selv i Vårgårda, der kostede den 360 svenske kr. det er ca.
320 danske kr.
Bogen kan bestilles direkte hos Jan
Tove selv på adressen:
Jan Tove Johansson
Harna, 52399 Hokerum. Sverige.
Telefon/fax 033- 274028.

NFD
NaturFotografer i Danmark
Røde Mellemvej 94 A, have 23
2300 København S
Billederne skal være NFD i hænde senest den 15. september 1997.
Billederne skal senere benyttes til en vandreudstilling om NFD
i Danmark.
Hvis du ønsker billederne retur efter brug, skal du vedlægge
returporto svarende til hvad du sætter på kuverten.
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Kom til Norge min/ar - så skal du se natur ---- og/ugle!
Af Poul Reib/Fauna Focus
Inspireret af Jarl von Scheele s artikel i
det svenske blad FOTO med den appetitvækkende titel "RUNDE - NORGES
PARADIS FOR FUGLEFOTOGRAFER'u
besluttede vi os til at genopfriske bekendtskabet med Norge på en ca. 3 ugers
rejse i juni måned.
Der ER smukt i Norge og der ER langt til
Runde, ca. 1.250 km - nærmeste større
byer Alesund. På vejen op havde vi nogle dages ophold i Dombås ved Dovrefjeldene og FOKSTUMYRA naturreservat, et
større myrområde, som var meget vådt
og delvis dækket med sne. Her myldrede
det med blåhalse, traner, diverse ænder
og vadefugle - altså masser affotomuligheder. På Dovre kan man også - hvis man
er heldig - fotografere moskusokser. Der
fmdes en stamme på ca. 75 individer,
som i sin tid er indført fra Grønland.
Runde ER et paradis for fuglefotografer.
Øen, som er forbundet med fastlandet
med en bro, er kun ca. 6 kvadratkilometer stor og huser ca. 120 mennesker. Specielt vestsiden afRunde består af stejle
fjeldsider ud mod havet, og det er her det
sker. Her yngler omkring 350.000 havfugle på Skandinaviens sydligste fuglefjeld (undskyld Bulbjerg!)
Allerede i juni er der mange naturfotografer - specielt tyskere og hollændere,
men oppe på plateauet, som man når efter 30-40 min. kondikrævende opstigning, spredes folk og man kan især på
hverdagene mange steder føle sig helt
alene i verden. Der er ufatteligt flot og
fotomulighederne er utallige. Der er rider, suler, mallemukker, alke, lomvier,
P

topskarver og den populære lunde - søpapegøje - som de fleste "turister" først og
fremmest kommer for at se. Endvidere
yngler der 3-4 par storkjover og alm. kjover.
Man kan også være heldig at se havørn
og vandrefalk. For blomsterelskeren fmdes der mange interessante fjeldblomster
at studere og fotografere. På strandene
fmdes der i træktiden masser af vadefugle.
Vi var der i 6 dage i fmt vejr og havde
bestemt ikke besvær med at "få tiden til
at gå". Så synes du, at det er for langt og
for dyrt at tage til Færøerne eller Island,
kan Runde og Norge varmt anbefales.

&• •l,tf",1&4l.""',W.fIIl• • •'JlI
Hvor/or skifte kamerasystem?
Af Carsten Pedersen
Jeg har netop læst Leif Schack-Nielsens artikel"Systemskift" i NFD's
medlemsblad nr. 4. Jeg har i tidens løb
gennemført grundige test af en del kameraer, og jeg vil gerne have lov til at
kommentere artiklen.
Først en faktuel oplysning. Canon EOS
50/ 50E er ikke Canons næstdyreste
kamera, det er Canon EOS 5. EOS IN
er det dyreste.
Jeg ved godt fra fotohandlerne med
professionelle fotografer som kunder,
at mange har skiftet fra Nikon til Canon gennem de senere år. Jeg ved også
at det skyldes, at Canon har haft bedre
auto fokus i EOS l (N) end Nikon har
haft i F4. Teknisk set er det ikke så
underligt. Canon EOS l kom på markedet senere end F4 og Canon opgraderede for to - tre år siden til EOS IN, der
var endnu bedre, mens Nikon sov videre i alle timerne og lod F4 blive otte
år gammel, inden F5 blev frigivet til
salg.
Det er primært fotografer i den klasse
(professionelle, red), der har valgt at
skifte til Canon, såvidt jeg er orienteret.
Og vurderet ud fra tv-avisernes billeder
af kødrande af fotografer verden over
er Canon ubestridelig den store vinder
med EOS 1(N). For seks - syv år siden
var der ikke to Canon-fotografer blandt
25. I dag er det vel halvdelen. Men læg
mærke til, hvor mange der allerede har
valgt at skifte til F5, som kun har været
på markedet i godt et halvt år (og hvor
mange der iiklarer sig" med F-90X).
Det bliver et tæt opløb mellem de to"

Nu skal jeg ikke fremhæve det ene fabrikat frem for det andet. Jeg har brugt
begge med stor glæde og ærgrelse.
Men jeg vil tilslutte mig LeifSchackNielsens kritik af autofokus'en i Nikon
F-80 l. Den er langsom, den er uhyre
upræsis (den stiller faktisk USKARPT
med stor præcision) - ja den er kort sagt
elendig.
Til gengæld er det min erfaring, at lysmålingen - også matrixmålingen - i både F-801 og alle Nikons andre kameraer i samme serie og nyere er virkelig
fremragende. Jeg har aldrig oplevet
matrixmålinger (eller flerfeltsmålinger
med anden betegnelse alt efter fabrikat)
der var bedre en Nikons. De fleste er
langt dårligere.

Hvad fejlen ved så mange Nikonkameraer skyldes, kan jeg ikke vide. Men
det er i hvert fald meget atypisk efter
både mine egne og en del bekendtes
erfaringer. Derimod er den tilsvarende
lysmåling i f. eks. Canon EOS 5 ikke
meget bevendt. Konsekvent underbelysning, som Leif Schack-Nielsen er
inde på. Jeg tror dog fænomenet kan
skyldes, at matrixmålingen - selvom
den betegnes som værende intelligent
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- ikke er særlig kløgtig. Og netop landskabsbilleder med lys himmel og mørkere bund vil ofte få måleren til at vudere forkert. Hvilken side fejlen indtræffer til afhænger formentlig af den
intelligens, fabrikanten har lagt ind i
hjernen.
Problemet kan til dels løses med et gradueret filter, der dæmper lyset en blænde eller to i øverste halvdeL Filtrener
kan i neutral udførsel, hvor halvdelen
f. eks. er rød eller orange, der giver en
dyster himmelstemning. Disse filtre
bruges meget, f. eks. af dygtige engelske landskabsfotografer. Vælg et godt
fabrikat (tyske B+W er blandt de aller
bedste inden for filtertyper) for at undgå optisk dårligt glas, der nemt fmdes i
billige filtre.
Et polfilter (polarisationsfilter) giver til
dels den samme virkning som det graduerede filter, men virker over hele
billedfeltet - dog dæmper det strålingen
fra himlen mest, hvis det bruges rigtigt.
Løsningen kan også være spot- eller
partiel måling og en individuel
vudering af motivet med henblik på en
kompensation af eksponeringen. Men
det vil stadigvæk nemt give billeder
med for stor kontrastomfang, især på
dias en sollys dag.
Og så forstår jeg i øvrigt ikke helt,
hvorfor det altid kun er en kamp mellem Nikon og Canon, når fotografer
snakker fabrikat.
Inden oplevelsen af at komme hjem
med gode naturbilleder overskygges af
teknisk interesse og harme, kan jeg anbefale at gå på biblioteket for at låne
dels en årgang af det engelske blad
"BBC Wildlife" og dels nogle engelske
fotoblade, der er uhyre flinke til at skri-

ve, hvilket kamera og objektiv og ofte
også filmtype der er brugt.
Efter et par numre er det temmeligt
klart, at verden består af andet end Nikon og Canon - og at billedkvaliteten
afhænger mere af fotografen og det
han/hun har mellem ørerne en af, hvad
han/hun har mellem de otte fmgre og to
tomler.
Køb det overkommelige kamera, du
nemmest lærer at bruge godt, køb nogle
få gode objektiver efter nøje over overvejelse afbehovet, og hold dig til gode
film fra en fotohandler eller grossist
med hurtig lageromsætning.
Og lad dig ikke pådutte filter afbesynderlige fabrikater, selvom nogle fotohandlere er verdensmestre i den slags.
Kvaliteten består almindeligvis alene i,
at fotohandleren tjener dobbelt så meget på et Quang Hai til 200 kr. som på
et B+W til 500 kr.
Når det hele så er i orden er det bare
om at komme afsted med termokanden
og madpakken i rygsækken og grejet i
fototasken. Og forresten: Hvad med at
vælge Samsø til din næste naturfotorejse. Sommer og sol har vi ikke for meget af mens dette skrives 21. maj, men
ellers er det en herlig ø. Og der er masser af gode motiver om foråret og sommeren, ikke mindst landskabsfoto.
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Jeg gik, skjult i vegetationen, hen til biæderkolonien. Desværre opdagede fuglene
mig hurtigt, men jeg fik alligevel taget
lidt billeder, vel vidende de aldrig kunne
blive andet end middelmådelige. Samme
tid næste dag tog jeg atter ud til kolonien.
Denne gang skulle det lykkes, jeg satte
mig bag en busk. lagde jakke og lidt grene over min tele.
Naturligvis havde biæderne set mig, men
de virkede relativt rolige, så efter lidt
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venten kom den første fugl til sit hul med
en stor blå guldsmed til ungerne, som
ventede sultent i deres trygge huL Kort
efter landede en biæder ganske tæt ved
mit simple skjuL Lyset var en perfekt
blød aftensoL Så kan det nok være at
winderen snurrede lystigt.
Dette var blot en lille stemningsrapport
fra den store græssteppe. Ungarn har meget at byde på, såjeg ved allerede, hvor
sommerferien gå hen i år.
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Med kameraet på Pusztaen

SIGMA AF 500 4,5 APO et billigere alternativ eller..... .

tekst og foto af Niels Fabæk

a/Klaus Bjerre

Den store ungarske slette; Pusztaen, eret
sandt eldorado for fuglefotografen. I
sommeren 1996 var undertegnede på
familie-camping i Ungarn. Selvom fotograferingen på en sådan ferie ikke er så
koncentreret, er der en motivrigdom, der
gør at man ikke kan undgå at bruge adskillige film.
Kolonier af aftenfalke, biædere og en
vrimmel afhvide storke er blot tre af de
films lugende arter, der gør en Ungarnstur
til en naturfotografisk oplevelse.
En af de mere intense oplevelser havde
jeg en sen eftermiddag, da jeg efterlod

familien i Tiszafiired og kørte en tur ud
over Pusztaen, for at fotografere de flotte
solsikkemarker i aftenlys.
Jeg kom forbi en digesvalekoloni, holdt
ind til siden, tog kikkerten op, og så lidt
på de aktive fugle, der fløj til og fra rede
hullerne. Pludselig hørte jeg err;helt anderledes lyd end mit danske øre
var vant til; biædereIDet viste sig at disse
smukke fugl var digesvalerne nærmeste
nabo._
SO meter fra digesvalekolonien havde 1012 par biædere sine redehuller.

Ifølge diverse bøger og artikler om fuglefotografering på dansk nævnes 300 mm
eller endnu bedre 400 mm for den ideelle
brændvidde.
Deri er jeg langt fra enig med bog- og
artikkelskriverne. For at få bare nogenlunde formatfyldende billeder af fugle
her i Danmark kræves der minimum en
SOO mm optik og gerne mere med en
lysstyrke på 4,S eller bedre. Mange har
valgt at kombinere en lysstærk 300 mm
med enten en 1,4 x eller 2,0 x konverter
for derved at have flere brændvidder i en
og samme optik. Der er dog en ulempe
ved denne kombination - ved anvendelse
af2,0 x konverteren reduceres den automatiske focushastighed væsentligt.
Alternativet er en SOO mm med autofocus. Både Nikon og Canon har SOO mm
optikker på programmet. Nikon har to
modeller begge med lysstyrke 4,0 til
60-70.000 kr.
Canon's SOOmm har lysstyrke 4,S til ca
SO.OOO kr., i sandhed noget af en investering ligegyldigt hvad man vælger.
Eneste SOO mm "pirat" på markedet i dag
er SIGMA AF SOO 4,S APO.
Efter aftale med Henrik Hansen fra
KVIK FOTO og SIGMA, fik jeg mulighed for at teste netop SIGMA's SOO mm i
en weekend sidst på vinteren.
Selvom det er en "pirat" eller en ikke original optik skal man trods alt betale 32.000 kr for at blive ejer af denne optik,
hvorfor selve testen også skulle foregå
sammen med Henrik fra KVIK foto af
forsikringsmæssige årsager.

MEKANIK:
+ Rimelig hurtig og præs is autofocus.
+ Solid metalfatning
Autofocus motoren støjer alt for
meget til naturfotografering.
Omskifter mellem autofocus og manuel focusering for lille.
V ælger til forskellige focusområder
mangler (S-10m) (S-~) (10-~).
Største minus er af en langt mere
graverende karakter - SIGMA's SOO
mm 4,S APO fungerer ikke sammen
med Nikon's og Canon's telekonvertere, de kan end ikke moteres på
optikken.
OPTIK:
Skarphed og kontrast er vurderet ud
fra dias Fuji Sensia 100 set på lærred i format l,S x l,S m. Til sammenligningsgrundlag har jeg fotograferet samme motiver med min
egen Canon 300 2,8 L med 2,0 x
telekonverter.
4,S mangler lige det sidste i "sprødhed"
S,6 som bl. 4,S.
6,3 meget skarp og "sprød", herefter
fremragende.
I forhold til Canon er den lidt flad
og grå i farverne.
I
Umiddelbart vil jeg mene at 32.00 kr er
lige i overkanten, både hvad optik og
især mekanik angår. Tænk også på brugtprisen, det meste af det du sparer ved købet sætter du til ved evt. salg.
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Atfotografere det man ikke ser!
af Kurt Stæhr
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Som naturfotografkan man bruge sit
fotoværktøj på mange måder, mange af
os har vel et speciale - fugle, dyr, insekter, blomster, landskab etc- ja der er næsten ingen grænser for, hvad vi går og
foreviger med kameraet, men vi har nok
en tendens, som naturfotografer, ikke at
bevæge os ud på for dybt vand, men
holde os til det "sikre".
Med denne artikel vil jeg derfor gerne
slå et slag for det eksperimenterende
naturfotografio
Jeg har gjort denne erfaring - som sikkert mange andre, - når jeg går med kameraet, rar jeg pludselig
"objektivøjne" og lægger mærke til store
og små ting i vore omgivelser, såsom
lysets evige forandring af landskabet,
farvernes spil i bladene, træernes mønstre o.s.v. - i det hele taget iagttager jeg
meget mere nu, end før jeg begyndte at
slæbe rundt med et
tonstungt foto udstyr.
I mønstret på et stykke bark kan der
gemme sig et landskabsmotiv, en detalje
af en kvist kan få menneskelige træk, en
isflage indeholder mange fantasidyr, et
blad kan have de særeste former, en sten
indeholde fantastiske farver, ja næsten
alt i vores omgivelser indeholder mange
spændende motiver når man har øjnene
med sig. Brug derfor kameraet som en
maler bruger sin pensel, eller som komponisten der bruger musikken til at gengive stemningen i skoven. Glem alt om
skarphed og hvad du har lært af "fotoregier" . Prøv at gengive det du tænker
og oplever, istedet for det du ser. Sæt

lukkertiden på så langsom tid som det er
muligt og "mal" så med kameraet, prøv
at ændre zoombrændevidden under optagelsen, eller laven sandwich (flere
billeder oven i hinanden), ja mulighederne er utallige, kun fantasien sætter
grænsen - og det bør den faktisk ikke
gøre!
Det er nu en gang ekstra spændende at
hale filmen op af fremkaldertanken eller
hente den hos fotohandleren, når man
har leget med fantasien, man vær forberedt på, især i begyndelsen af
"karrieren som eksperimenterende" indtil man har lært af erfaringen og kan mestre teknikken - hvis det ellers kan lade
sig gøre, at der er mange svipsere imellem, men pludselig en dag er der - efter om ikke andres mening, så ihvertfald
ens egen, et lille kunstværk imellem og
man er stolt som en pave.
Med maleren George Braques ord Ulprøv
at glemme tingene og kun tænke på forbindelserne" eller med andre ord, "det er
nu engang sådan, forstår vi altid det vi
ser, standser vor nysgerrighed og dermed også vor udvikling il o
Derfor - brug din fantasi - fotografer det
du ikke sero

