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Nikon28TI
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NU ER DEN PA LAGER IGEN
Det mest kompakte, robuste og elegante 35 mm kamera. Med den bedst
tænkelige teknik. Med fast 28/2,8 objektiv, Nikon's avancerede lysmåler
3D-matrix, to eksponeringsmuligheder, blændeprioritet og programautomatik, samt kameraet har 10 forskellige custom funktioner (centervægtsmåling, Fill-in flash samt data back)
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Aktivitetskalender vinter 1998
Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på adressen:
Esplanaden 8 C, 1263 København K. kL 19.30
8. feb ruar
Fototur i Nordjylland. I tilfælde af isvinter går turen til Nibe/Sebbersund, hvor vi vil
fotografere de mange fugle i vågerne. Hvis vejret ikke byder på hård frost, tager vi til
Rold Skov. Starttidspunktkl. 08.00. Ring på tlf.: 98188636 senest lørdag den 7/2 og hør
nærmere.
11. februar
Medlemmøde i København. Vores medlem Michael Mogensen vil fortælle lidt om
digital billedbehandling og hvad det kan bruges til. Det er tilsyneladende en hel ny
verden der åbner sig for en, hvor man kan manipulere med sine billeder, sende dem fra
den ene ende af kontinentet til den anden på få sekunder og meget mere. Så mød op og
få inspiration til et helt nyt medie.
28. marts
NFD's ordinæregeneralforsamling1998 holdes i AFA's lokaler i Århus. Nærmere om
tid og adresse bliver tilsendt medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
23-24. maj
Fotogruppen "De fIre årstider" udstiller i Kunstsalen i Jyllandsgade i Fredericia. Emnet
er Dansk Natur. Der vil senere blive udstillet i Horsens og i Vejle. Nærmere oplysninger
hos Brian Rudebech på telf. 75921616.

Udstyr på medlemsaftener i København er 24x36, hvis større format skal vises, må du
selv medbringe projektor.
Nyt til aktivitetskalenderen skal være redaktøren i hænde senest en måned før
medlemsbladets udgivelse. Se side 2.
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"Verdens smukkeste tidsskrift" Camera Natura kan købes hos
boghandler Arnold Busck, Købmagergade 49, København K.

19

En redaktørs frem - og tilbageblik.....

Tanzania / Kenyasafari,
oktober 1998
Oplev det fantastiske dyre og fugleliv på denne privat arrangeret
fotosafari.
Vi vil i løbet af denne 3-ugers safari besøge nogle af Østafrikas Inest
berømte nationalparker som:
Lake Manyara NP, Ngorongoro Crater og Tarangire NP
i Tanzania og
Masai Mara reservatet,
fuglesøerne Lake Nakuru, Lake Baringo og Lake Elementaita,
samt Shaba og Samburu NP i Kenya.
Det endelige safariprogram er endnu ikke lagt på plads, men er du
interesseret så kontakt Lis Bølling eller Jens Rasmussen på teif.: 32539994 for
ydeligere oplysninger.

HASSEL BLAD
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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se, vi har oplevet rovfuglene i Israel, samt
farverige fisk i de lige så farverige dybe
koralrev.
Der har været en aften om teknik og
feltudstyr, hvor medlemmer medbragte
nogle af deres egne opfindelser, bl.a. et
skulderstativ, hvor man skulle helt tæt på
for at se at det ikke var en "mærkevare",
et omvandrende fotoskjul, et vinduesstativ til biler m.m .. Der har været medlemssaftener hvor der er blevet "kikket" billeder, der her været fototure og ikke mindst
vores Samsøtræf, som blev en virkelig
succes.
I skrivende stund (sidst i december) er vi
104 medlemmer i NFD. Deraf er de 7
kvinder men, men, men, der kommer kun
l eller aller højst 2 til medlemsarrangementerne. Hvor er I andre henne? Er
arrangementerne for tekniske eller for
kedelige? Lad os se noget mere til jer!

Så er der gået endnu et kalenderår, og jeg
sidder her ved computeren og prøver at
finde nogle vise ord til årets første leder.
Det der ligger en redaktør og en bladredaktion mest på sinde, er selvfølgelig at
lave et godt medlemsblad. Det er, når jeg
selv skal sige det, lykkedes meget godt.
Det har flere "profesessionelle" bladfolk
samt flere medlemmer bl.a. givet udtryk
for. Men alt kan jo blive bedre, så derfor
har vi her fra starten af det nyte år, givet
bladets forside et lille "pift" med et nyt
layout og i farver.
Den ny forside er designet af Klaus Bjerre
i samarbejde med Digo Ferchland (medlem afNFD, se side 5) og sidstnævnte står
samtidig også for det grafiske og trykningen. Som denne meget rigtigt siger, vi er
jo en forening for naturfotografer og
farvefilmen er jo forlængst opfundet.
Hvem ved, en dag i fremtiden bliver hele
medlemsbladet måske i farver.
Inde i bladet har vi undladt, som du kan
se, den grå bjælke øverste på siden. Det
giver plads til mere tekst og billeder.
Så nu har du chancen for at få dit billede
på forsiden og så endda i farver.
Billedet skal være et dias og helst et højkantbillede( eller et der kan beskæres til et
højkantbillede),og er der så en tilhørende
historie med til inde i bladet, gjorde det jo
ikke noget.
Hvis jeg skal se lidt tilbage på det år der
er gået, så har det rent foreningsmæssigt
været et godt og meget lærerigt år. Der
har været mange spændendemedlemsmøder, der har bragt os rundt om i den store
verden. Der har bl.a. været foredrag om
de små ting der ses gennem en macrolin-

Venlig hilsen
Jens Rasmussen
Redaktør og bestyrelsesmedlem
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Nyt om Camera Natura
retur.
Derfor: Spring ud i det og send nogle
billeder til redaktionen. Du er også velkommen til at kontakte mig enten pr. brev
eller telefon.
Betingelserne for at sende ind er enkle:
Billederne skal være af høj teknisk standard. De må ikke være ridsede eller plettede og så videre. Og så skal de naturligvis være gode og præsentere dig godt.
Helst skal der også være en kort tekst til.
Men dit vigtigste aktiv skal naturligvis
være billederne.
Spring ud!

Camera Natura sætter prisen ned. Det har
længe været et irritationsmoment, at tidsskriftet var så dyrt at abonnere på. Det har
især provokeret mange, at prisen i Danmark i danske kroner har ligget over
prisen i Sverige i svenske kroner, som om
den svenske krone ikke blev devalueret i
sin tid. Men efter et par års diskuteren
frem og tilbage, sætter man nu prisen ned.
I stedet for 385 kr, slipper danske abonnenter fremover med 330 kr for et årsabonnement. Med dette udspil håber redaktionen naturligvis på nogle flere danske abonnenter. Har du mod på det, så
indbetal beløbet på postgironummer 1614-6188 og skriv Camera Natura i modtagerrubrikken.

Venlig hilsen Ole Banke, dansk redaktør.
telf. 31427295 fax 35434078

Vil du nøjes med et enkelt eksemplar i
første omgang, kan du købe det i løssalg
hos boghandler Arnold Busk, Købmagergade 49, København K.
De fleste vil give mig ret i påstanden, at
Camera Natura er et utroligt flot tidsskrift
Den verdenskendte naturfotograf Frans
Lanting kalder det ligefrem for verdens
smukkeste. Om det er det smukkeste eller
næstsmukkeste er egentlig ligegyldigt.
Under alle omstændigheder er det et
dejligt blad, der imidlertid lider af en
skavank - hvis man skal se på det med
nationale øjne - at det især er svenske
fotografer suppleret med en del norske,
der præger siderne. Der er ikke mange
danske indslag i bladet, og det synes jeg
vi skal gøre noget ved.
Der må være mange, der har lyst til at se
sine værker i bladet, men hvad holder så
tilbage? Den største risiko ved at sende
ind uopfordret er, at man får sine billeder

Nyt fra bestyrelsen
NFD-fotoudstillingen "Dansk natur fra
Grønland til Bornholm" som blev vist på
Vårgårda i november 1997 (se artiklen
andet sted i bladet) blev en stor succes for
dansk naturfotografi. NFD modtog en
mindemedalje for deltagelsen.
Nu er det jeres tur kære NFD-medlemmtr
til at komme op på "tangenterne". Find
nogle velegnede steder, hvor vi kan udstille billederne. Det kan være det lokale
rådhus, bibliotek, medborgerhus eller
hvad der nu fmdes, der hvor I bor.
Kontakten fra bestyrelsen hvis I fmder et
sted der er egnet.
Det kunne jo også være, at det bliver jer
der skal stå for arrangementet og samtidig
repræsentere NFD ved udstillingen.
Lad os høre fra jer.
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ture af typisk to til tre timers varighed for
ikke mindst at få ram på pattedyr og
fugle. I ugevis anvendes samme
biotop/vandretur. Så kommer resultaterne
- egern, spætte, krageunger, rødhals,
skovmus, rålam, halemejser m.m. Tiden
før skoven bliver grøn og deromkring er
helt vidunderlig, og man kan lettere se
faunaen.
Et par måneders intensiv brug af en bestemt brændvidde kan godt berettige til at
være kræsen. Motiverne kommer helt
spontant, ofte har man kun chancen i få
sekunder - så flyver fuglen. Antallet af
situationer, som var lige ved at give billedet, overgår langt det faktiske udbytte,
ikke mindst efter en tur med lup på lyskassen.
Behovet lå på brændvidden 300mm eller
400mm. Blænde 5.6 skønnedes at være
lige dårligt nok, medmindre stativet blev
anvendt helt konsekvent. Og stativet
dræber for mig spontaniteten og glæden
ved den fotografiske snigjagt. Med landskaber og pænelkedelige kalender-motiver er stativet derimod et nødvendigt
hjælpemiddel for at fræse skarphedsdybden frem. Resultatet af disse morgenture
var for mange lidt uskarpre billeder på
100 iso chrome. Og lidt uskarpe billeder
er lige så slemt som meget uskarpre billeder.
Erhververman en optik med ekstrem god
lysstyrke, er der noget at give af. Problemet er vægten - og prisen.

Sommeren 1966 tjente jeg til det første
seriøse kamera. En Topcon RE-2, som
senere blev suppleret med RE-Super.
Dengang et af de førende mærker på
markedet, bl.a. takket være at man havde
opfundet TTL-metoden. Men Topcon
blev danset af scenen, kunne ikke følge
med udviklingen. Det var især gennembruddetfor lettere grej med bl.a. Olympus
(OM-l) i spidsen, som gjorde det af med
interessen for den temmelig tunge Topcon, som ellers havde været et interessant
bekendtskab for en vordende macrofotograf. I dag ser man stadig navnet på måleapparater hos brillemagere og øjenlæger.
Dybt nedbøjet og iført to Irma-bæreposer
med Topcon-grej gik jeg godt 10 år senere den tunge gang til fotohandleren - og
vendte tilbage med en Nikon 2.8/28mm.
Det blev den første suppl. optik til Nikon
FM, som kort forinden var erhvervet inel.
macronormal. Den optik holder jeg fortsat
meget af at bruge. Ingen mose- eller
ørkenbilleder uden wide.
Fordi jeg efterhånden fandt det lidt snævert udelukkende at skildre Danmark og
Verden i wide og macro, blev der købt
mere og mere grej. Bl.a. også den udsøgt
delikate 2.8/180mm, som er helt perfekt
f.eks. i regnskoven. Og en 4.5/300mm og
en ...
Med autofocus kom interessen for at fmde
en egnet mellem lang tele. En midlertidig
løsning har været Tamron 5.6/200-400.
En grundig test med stativ afslørede, at
man får temmelig meget for pengene.
Sammenlignet med Nikons 4.5/300mm
og 5.6/400 stod "piraten" sig ganske
hæderlig af en zoom at være.
April og maj er de senere år blevet afsat
til, når vejret tillader det, daglige morgen-

Fortsættes i næste nummer af medlemsbladet.
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Om fotografisk utroskab..... .

Medlemmerne skriver:

... et essay fra det virkelige liv af Ole Andersen. DelT af 2.

afDIGO

Gennem efterhånden 20 år har jeg levet i
tyndt og tykt med Nikon. Et lille harem er
det efterhånden blevet til. FM, FM2 og
F90. Altså ikke de dyreste, jeg skulle jo
blot fotografere. En model FE fik en kort
levetid, desværre gjorde et par dråber
saltvand på en eksotisk kyst kort proces
med bekendtskabet.
Ogjeg bruger stadig de ældste, erhvervet
fra sidst i 70erne. Det er mekaniske kameraer, og hvis man vil andet end blot
artsregistrere, men også fotografere, så
kan man ikke, mener jeg, undvære det
mekaniske kamera. Nogle ugers ophold i
en regnskov kan få det dyreste isenkram
til at bryde ned, så sækken med silicagel
skal i brug, men mine gamle FMere klikker videre i lyst og nød.
Det moderne og ih så avancerede kamera
er i virkeligheden totalt uegnet til hurtig/spontan fotografering, men et godt
kontaktmiddel til socialt samvær med
totalt fremmede mennesker. Man skal
gudhjælpemig først tage stilling til
program-valg og jeg ved ikke hvad. Fordele skulle der dog også være, men manualer har det jo med at blive væk.
Som i et godt ægteskab har der gennem
årene også været små sidespring, med et
3 kg tungt mellemformatkamera endda et
alvorligt et. Men vi snakkede om tingene,
og Mamiyaen blev ofret efter 10 års prøvetid. Der blev ikke solgt tilstrækkeligt
med billeder i mellemformat fra arkivet,
og grejet var for tungt til ryggen. Min
foredragsvirksomhed har det fortsat godt
med 24/36, og en byttehandel gav adgang

til autofocus.
Der har i perioden været anvendt div.
mindre kameraer, uden dog at skabe
jalousi til Nikon. Alt-vejrs-kameraer,
familiekameraer,gamle "fotografiapparater" købt på loppemarkeder og brugt for
ikke alt for meget at ligne en fotograf ude
blandt hominidernepå gaden, grønttorve~
i stormagasinet osv.
Så sent som i august erhvervede jeg en
aldeles skarpttegnende VoigtHinder fra ca
1960. Iført passende gangart og lidt kluns
fra omtrent samme periode walraffer man
sig rundt i alverdens miljøer og er ikke
under mistanke for at være en slags fotograf.
Lad det straks være afsløret, at jeg ikke
ynder at bruge tiden på teknik - jeg vil
hellere skrive eller læse eller sove til
middag eller til nød fotografere. Men her
i mit livs fotografiske efterår, med rystende hænder og aftagende syn, vil en kiggen
tilbage måske være nyttig og lystig læsning, mens vinterstormene tager til i den
danske idyl.
Det svigtende syn kender vist de fleste
over de fyrre, fed og færdig . Så bliver
autofocus et godt middel. De rystende
hænder må man erkende, når man forsøger at betjene de lange brændvidder uden
stativ . Jeg kender folk, som ved bl. 5.6
kan skyde et knivskarptfuglefoto på 1160
sek blot ved lidt støtte på en 400mm . Det
har jeg aldrig kunnet.
Jeg følger den gode gamle idiotregel,som
siger mindst 1160 ved alm. brændvidde,
1/125 ved 135mm, 11250 ved 300 mm
ogsåvidere ..... .
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NFD - med et nyt ansigt
udspil, - og det endelige resultat har I nu
i hænde! - Man spurgte mig efter et oplag,
og tro imod min egen lommefilosofi forelagde jeg for disse københavnske Kenya(og Israel red .) kendere i bestyrelsen en
pseudo-forside med et iskoldt Grønlandmotiv på. Bang, - vi skal have et omslag
i farver!

Danmarks Naturfotografers forening er
kommet ind i sit tredje år. Dermed må
man vel antage at børnesygdommens
besværligheder er overstået!?Ellerer de?
- Allerede nu kan man oplyse at der skal
mindst to store rejsebusser til, hvis man i
1998 vil flytte foreningen s komplette
medlemsskare over en nyåbnet Storebæltsbro. En sådan transport vil bare
aldrig skulle foretages pga. den sædvanlige
danske
geografisk
skævhed.
Medlemsfordelingen genspejler her præcist den danske befolkning. Vi her i Jylland har længere til medlemsmøderne.
Derfor vil jeg heller ikke her fra Jyllands
vestlige del sidde og anmelde vores forening, som hovedsageligt er baseret på en
meget aktiv "østdansk" initiativ. Al respekt for den!

At man så fortsatte, og bad mig om det
første billede, kom uventet, og det blev nu
mit problem : Skal det virkelig være Grønland? Ja, for februarnummeret krævede
den årstidsbetingetkulde, selvom den ved
deadline til februarnummeret ikke har
vist sig endnu. Vi naturfotografer skulle
jo nu vise, at vi ved lige så godt som
Billedbladct:, hvad farvefilm er! Nu må I
andre godt komme med den store hammer
og kritisere, at der hverken er fisk eller
fugl på, - men endnu bedre, send Jeres
eget forslag til det næste nummer. Bare
tænk ved udvælgelsen at det vil være
smartest med et motiv i højformat! - Det
næste spørgsmål melder sig i periferien:
hvornår kommer der også farver inde i
bladet...?

For mit vedkommende kunne jeg for
første gang møde nogle af disse foreningsfællerpå Samsø-mødet i september.
Det viste sig snart, at de ikke bare var
fotoentusiastiske,nej , de var oven i købet
også sympatiske! Alligevel fløj nogle af
de kendte godmodige drillerier øst- og
vestdanskere imellem igennem luften, og
ved det afsluttende evaluering"møde kom
jeg med så med en uforsigtig bemærk":
ning i retning af, at farvefilmen var opfundet. Dermed henviste jeg til bladet,
vort officielle NFD-organ, som endnu
måtte køre i en prisgunstigere sortlhvidversion.
Men bemærkningen blev noteret, og
hævnen er sød! Jeg blev opfordret til et
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Galleriet
"Mit mest ærgerlige billede"

Kvalitetsobjektiver til ethvert formål!
Vælg mellem mere end 30 forskellige objektiver.
SIGMA 135-400mm
f/4,5-5,6 APO Asp. RF
Med kun et objektiv dækker du området
fra middel til kraftig tele.
Konstruktionen med asfæriske linseelementer og anvendelse af SLD (Special
Low Dispersion) glas, sikrer høj kontrast og minimerer farvespredning.
Det indvendige fokussystem gør det
nemt at anvende polarisationsfiltre, idet
fronten ikke roterer ved fokusering.
Objektivet er forsynet med et robust,
drejeligt stativfæste, der er lynhurtigt at
på- og afmontere.
SIGMA er også: macro-objektiver, vidvinkelobjektiver, standardzoom og lange brændvidder.
Leveres til Nikon, Canon, Minolta og Pentax
autofokuskameraer - nogle objektiver leveres
også med manuel fokusering til bl.a. Olympus og
YashicalContax. Nu også objektiver med Hyper
Sonic Motor til Canon.
Få det store SIGMA katalog og læs mere om alle
de spændende objektiver.

PoV'
lee h

Import: FoviTech AIS
Blokken 38
3460 Birkerød
Telf. 45 82 08 11
www.fovitech.dk

Nonnalt skal man undlade at kritisere sig
selv, det sørger ens fotokolleger for i
rigeligt mål, men et par ruller VELVIA er
ikke så tosset at score, så derfor:
Under vort ophold i Fokstumyr ved Dovre i Norge havde vi længe betragtet en
enlig trane, som vandrede rundt i det
herlige moseområde 3-400 meter fra os.
Den ville jeg morderlig gerne fotografere
i de flotte omgivelser, men på tættere
hold.
Fødeemnerne syntes at være mere interessante nænnere os, men tranen blev "mobbet" væk af de rugende måger, hver gang
den nænnede sig. Vi gav os så til at drikke kaffe og pludselig opdager jeg tranen,
som havde ladet måger være måger, og

som nu søgte føde kun 10-15 meter fra os.
Billedet var hjemme ............. troede jeg.
Hurtigt fik jeg rejst etbensstativet med
min tele og trykkede af. " P L O I N G"
sagde det. Billede 37 var taget og denned
var filmen slut. Resultatet blevet mystisk
halvt billede, som dog har givet mig
inspiration til at skrive om "mit mest
ærgerlige billede". Tranen var selvfølgelig over alle bjerge, da jeg igen var skudklar.
Morale: Hav altid masser af "skud" tilbage i kameraet. Halve- eller ingen billeder
er ret så deprimerende!
Poul Reib / Fauna Focus
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"COME AN

EA

Bøger / tidskrifter anmeldt af Finn Olofsen:

"

N aturen som fotomotiv af Terje Hellesø

PHOTOGRAPHIC
COMPETITION

Naturfotografens lærebog, vil jeg tillade
mig at kalde denne bog. Den er utroligt
godt gennemarbejdet, fra A til Z og mere
til!

nelle fotograf.
Jeg tror, at Terje Hellesø' s bog vil være et
vendepunkt for mange naturfotografer og
nogle vil sunde sig lidt, før de
springer ud i den nyopdagede naturfotoverden.
Terje Hellesø er en fotograf der er grænseløs i mere end en forstand. Han er født
og opvokset i Norge, men nu bosat i
Sverige. Terjes billedopfattelse, motiv
valg og den måde han bruger sit foto udstyr til det yderste på, gør ham til en en'er,
en "fantast". Som han selv siger: "JAf
HVORFOR INTE, ALT ER MJULIGT,
ALT KAN LADE SIG GJØRE".

Det er stort set fotografens egne erfaringer og eksperimenteringmed kameraet til
dettes yderste grænse, man får indblik i
her, og det er meget lærerigt.
Der er mange "fif' i bogen, og et væld af
oplysninger der er guld værd f.eks. med
hensyn til køb af udstyr, hvad har du brug
for, specielle exponerings metoder, udvikling af en billedsyn, se nye måder at
fotografere og tolke naturen på, brugen af
lyset, brugen af filter, praktiske hjælpemidler i felten og meget, meget
mere ......... ..

Noglefotoeksempler: Fuglefotografering
med 16 mm. fiskeøje, natfotografering af
en hare med 300 mm. 2,8, 20 sek. exponering. Landskabsbillede med 135 mm.
og 10 min. exponering, samt en bregne
fotograferet på grøn baggrund med en
105 mm. + 2x konverter og polarisationsfilter.. ......... .

Ringed plover {charadrius hiaticula}
Michel Queral {Gironde}

The 8th Bird Festival will be held in AbbeviIIe (North of France) from April 11th to 19th 1998.
The Festival will offer to the public a photographic exhibition on the theme «Come and eat»

Festival de
Association du Festival de l'Oiseau et de la Vie Sauvage
Siege Social : 30 , rue Lesueur - 80142 ABBEVILLE CEDEX
Tel. 33322240202 - Fax . 3332231 4047 - Minitel36 15 WAZO
E.Mai! : bird .festival @ dyadel.net

iJ
SAlE DE SaMl.IE Eli PICAROlE
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Det bedste er sgu, at man får en ufattelig
lyst til at gå ud og udfordre den nærliggende natur, prøve nogle af de for en nye
tekniske metoder af som beskrives i dette
lille explosive værk!
Bogen er som sagt fyldt med gode ideer
der kan arbejdes videre på. Den er en god
start for nystartede fotografer og udfordrende for den mere erfarne og professio-

Bogen, som er udgivet af forlaget
SPEKTRAS AB, måler kun 14x23xl,5
cm (lige til fototasken) kan købes igennem Camera Natura for 215 SVKR, eller
med lidt held i en svensk boghandel.
Bogen er desværre udsolgt fra forlaget.
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Naturfotografier og deres anvendelse......
Danmarks Fotomuseumi Herning viser naturfotografenBert Wiklunds første udstilling "JYLLAND
. den vide verden" indtil den 22. februar 1990.

resten af verden, men jeg har ikke ønsket
at understrege, hvad der er hvad. Men der
ligger også i titlen, at Jylland i sig selv
måske er en større verden, end man tror
eller ser i det daglige, siger Bert Wiklund.
- Jeg prøver bl.a. at gøre lidt op med
opfattelsen af om græsset altid er grønnere på naboens mark. Min påstand er, at
hvis man ikke kan se skønheden i naturen
lige udenfor ens egen dør, så er det alligevel spildt at tage til Afrika eller et andet
sted for at opleve den, siger fotografen,
der har gjort naturfotos til sin levevej.
Bert Wikiund har ingen specielle yndlingsmotiver - man kan finde alt fra en
dansk skov til en flyvende flamingo i
hans arkiv - men det hænder, at han opdager nye emner, som han bevidst eller
ubevidst er gået udenom i alle årerne.
Som f.eks. da han for nylig blev kontaktet
vedrørende fotografering af mosser til en
ny bog. - Det betyder, at man er nødt til at
gå helt ind i emnet, fordi man er så blank,
men det er kun en yderligere udfordring,
og det giver nye oplevelser i naturen,
siger Bert Wikiund.
Udstillingen i Herning er kommet i stand
med hjælp fra Nordcolor i Aalborg, der
har fremstillet de store farvebilleder.

Man ser hans billeder mange steder. På
plakater, i annoncer, på forsiden af fagblade eller naturblade eller vindkraftblade, i brochurer, i bøger, i kalendere og
mange andre steder. Han bor i Brande,
men hele verden er hans arbejdsområde.
Oprindelig er han svensker, og for 20 år
siden kom han til Danmark, for 18 år
siden til Brande. Hans navn er Bert Wiklund, og han har nu taget i mod en udfordring om for første gang at udstille.
- Jeg har længe haft et godt øje til Bert
Wiklunds billeder, fordi det er så tydeligt,
at han kan lide det, han arbejder med.
Samtidig er det naturligvis spændende at
kunne præsentere en fotograf, der normalt
er kendt fra andre sammenhænge og som
ikke har udstillet før. Men derudover har
jeg ønsket at vise hans billeder i sammenhæng med slutproduktet, fortæller museumsleder Bjarne Meldgård, Danmarks
Fotomuseum.
Derfor kombineres de udstillede billeder
med prøver på de plakater, brochurer,
bøger m.m., hvor Bert Wiklunds billeder
er anvendt.
Bert Wikiund udgav sidste år en CDROM med 10.000 billeder. Den er solgt
til reklamebureauer, forlag, tidsskrifter
m.fl. som dermed på en nem måde kan se
mange afhans billeder, hvorefter man kan
bestille de originalbilleder, man skal
bruge. Indholdet af denne CD-ROM
bliver også vist på en computerskærm i
forbindelse med udstillingen, der har fået
titlen "NLLAND - den vide verden".
- Der er billeder fra Jylland men også fra

australieren Chris Bell og amerikaneren Art Wolfe, for slet ikke at tale om de svenske,
norske og finske fotografer. Forrige år besøgte Frans Lanting, samt tyskeren Norbert
Rosing ligeledes festivalen.
Udover nogle virkelig gode lysbilledshow s var der udstilling af kameraer og tilbehør,
som til og med bød på en verdenspræmiere,nemlig Pentax' s helt nye 645 mellemform atkamera med autofokus.
Et af festivalens højdepunkter, var uddelingen af titlen "Årets Nordiske Naturfotograf
1997". Under stor spænding og med Tore Hagmann og Mattias Klum som dommere, gik
årets titel til nordmanden Stig Tronvold. I forbindelsen med uddelingen, fik han chancen
for at vise sit naturfotografiske formåen. Og jeg må sige, for mit vedkommende var jeg
fuld af beundring. Det var 3 fantastiske lysbilledshows han præsenterede. Næste gang er
det 15. gang festivalen i Vårgårda afholdes, så den bliver givetvis ekstra god. Så derfor
vil jeg endnu engang kraftigt opfordre jer til at tage turen til Vårgårda.

Samsø·fotokonkurrence:
Af lis Bølling og Jens Rasmussen/gruppe2

At være dommer i en fotokonkurrence er ikke altid lige let. Vi fik opgaven, da vi ikke
selv havde indsendt billeder til konkurrencen og at vi derudover ikke har nogen
tilknytning til nogle af de deltagende medlemmer. Selvom der kun var 5 deltagere med
ialt 39 billeder (alle dias) var det svært at vælge de bedste billeder ud, da de alle
gennemgående var af en høj kvalitet. De 3 kategorier var "landskaber", "dyr" og
"komposition og form" og vi har valgt de 3 bedste billeder fra hver kategori.
Landskab:

1) Niels Fabæk med et billede af tang og sand.
2) Kurt Stæhr med et lilla billede (er det blomster eller ?), taget
i modlys.
3) Mogens Kristensen med et billede af "sanddyner" .

Dyr:

l) Niels Fabæk med Samsø' s og sikkert Danmarks mest
fotograferede stenvender.
2) Mogens Kristensen med bænkebidere på træstub.
3) Bjarne Jacobsen. Edderkoppespind med morgendug.

Komposition/form :

Yderligere oplysninger vedrørende udstillingen kan fås hos:
Museumsleder Bjarne Meldgård på telefon, 97225322.
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l) Bjarne Jacobsen med solopgang med skyer.
2) Kurt Stæhr med en dobbeltexponering / sandwich af vand
og sten.
3) Delt tredjeplads mellem Niels Fabæks birkeskov og Bjarne
Jacobsens billede med himmel og hav.
Tillykketiljer alle fra dommerpanelet Lis og Jens. Kategorivinderne vil hver få tilsendt
2. stk. Fuji Sensia 100 film.
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Udstillinger / konkurrencer:

Naturfotofestival i Vårgåda
tekst af Niels Thye. Foto Ole Banke

I slutningen af oktober og begyndelsen af november, gennemførtes endnu engang en
forrygende naturfotofestival i Vårgårda i Sverige.
Vi var 5 fra NFD, som atter engang tog til Vårgårda. Det kan undre, at ikke flere havde
"lyst" til at tage turen derop, for ifølge Art Wolfe (og han må formodes at vide hvad han
taler om), er der få andre steder i verden, hvor man kan se så mange naturbilleder af så
høj kvalitet.
Ca. 4000 besøgende fandt det umagen værd at komme til Vårgårda for at være med til
årets begivenhed i naturfotosammenhæng.
NFD havde en flot udstilling, som viste, at vi i Danmark ikke længere behøver at kikke
på vore nabolande, Sverige, Norge og Finland for at se, hvordan gode naturbilleder laves.
At se sine billeder hænge ved siden af billeder, som er taget af verdens bedste naturfotografer er selvfølgelig altid en stor ære.
Og at V årgårda virkelig er samlingssted for nogle af verdens bedste naturfotografer, kan
man se ved at tage et kik på navnelisten over foredragsholderne. Således kan nævnes
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Foto: Bert WikIund
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Teknik / udstyr:

Den ideelle fototaske
Af leif Schack-Nielsen

Findes der overhovedet en fototaske, som passer til alle de krav, en fotograf stiller?
Sikkert ikke, bl.a_ fordi vi stiller forskellige krav. Men efter at have prøvet lidt af hvert,
er jeg tæt på at have fundet en rigtig god løsning - en rygsæk og en taske!

Det begyndte for næsten 30 år siden med
at jeg købte en attachetaske på udsalg,
lagde en tyk flamingoplade i den og skar
huller, som udstyret kunne ligge i.

snedker ved hånden. Altså måtte der
noget nyt til.
Jeg lod mig friste af en "aluminiumskuffert" . Det der med aluminium skal ved
de billigere kufferter tages med et gran
salt. Som regel er der tale om en trækasse
beklædt med metal. Men de ser ganske
godt ud og giver en udmærket beskyttelse
af udstyret. Den første aluminiumskuffert
var forsynet med en stor skumgummiplade, som var skåret op i utallige små
bidder. Dem kunne man så fjerne, så der
blev huller til udstyret. Der var bare den
hage ved denne indretning, at skumgummiet var for blødt til at holde på udstyret,

Men udstyret voksede, og så var jeg heldig at støde ind i sønnen til en maskinsnedker, som på faderens supermaskiner
lavede en kasse, der er så solid, at flere
mennesker kan stå ovenpå den. Den blev
indrettet med de mest finurlige udskårne
indsatser beklædt med selvklæbende
højrødt filt. Kassen er som ny .endnu, men
det er svært at lave indretningen om til
nyt udstyr, når man ikke har en maskin-
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pludselig klamme fødder. Faktisk er
rygsækken større end de tilladte mål for
håndbagagge i fly (højde + længde +
bredde må højest være en meter hos visse
selskaber). Hos de fleste flyselskaber vil
den nok smutte igennem, men på en eller
anden måde må jeg have haft en anelse
om, at det australske selskab Quantas,
som jeg skulle flyve med, var hysterisk
med reglerne. En deltager i mit selskab
med den gamle Loewemodel gik glat
igennem kontrollen, mens en anden med
en taske, der blot overskred målene med
et par centimeter fik den afvist og måtte
indskrive den som almindelig bagage.
Godt at jeg havde anskaffet en ny fototaske inden turen!

så tynde barrierer af skumgummi mellem
hullerne blev presset sammen. På den
måde blev hullerne til udstyret efterhånden for store.
En ny aluminiumskuffert var indrettet
med stofbeklædtehårde plader med riller,
så man kunne flytte skillevæggene. Den
fungerede godt i en del år, men den havde
også rum, som skulle lukkes med tryklåse, og selvfølgelig gik tryklåsene efterhånden i stykker.
En aluminiumskuffert til mit mellemformatudstyr er også indrettet med beklædte
flytbare skillevægge. Den holder endnu,
men det er irriterende, at skillevæggene
ikke siddertilstrækkeligti spænd, fordi de
er lavet en til to millimeter for korte.
Resultatet er, at noget af udstyret en gang
imellem sejler lidt rundt i kassen.
Alle de beskrevne kasser er/var udmærkede til opbevaring og til at have med i
bilen, men bestemt ikke egnede til at gå
rundt i naturen med. For mange år siden
gikjeg derfor på jagt efter en fotorygsæk
og var så heldig ved et tilfælde at løbe ind
i Loewes "Phototrekker" .Den har virkelig
fuldt mig i tykt og tyndt rundt om i verden, men da den er så rummelig, er man
tilbøj elig til at overbelaste den, og det er
rygsækkens hovedlynlås, som skal klare
trækket. Derfor begyndte lynlåsen at gøre
vrøvl, og en reparation hjalp kun i en
periode. Så var der kun et at gøre - at
købe en ny.

Den nye taske, som jeg bruger, når jeg
ikke skal på vandretur med udstyret, er
Loewes "Ommipro". Hvis man ser bort
fra dens eneste store mangel - at den ikke
kan tages på ryggen - er der tale om noget
nær den ideelle fototaske. Den er meget
fleksibelt indrettet, har lommer og lynlåse
anbragt, hvor man netop har brug for
dem, den er forholdsvis godt polstret til
beskyttelse af udstyret, og den rummer
utrolig meget indenfor de tilladte "flymål".
Hvis du er på udkig efter en god fototaske, som hovedsagelig skal ligge i bilen
eller tages med over kortere strækninger,
er "Ommipro" værd at overveje. Det er
kun meget få steder, man ser tasken hos
forhandlerne, så bed om at få den hjem til
eftersyn - det var måske også noget for
dig ...
PS. Loewe har også en mindre foto rygsæk "Minitrekker", som måske også var
værd at overveje.

I mellemtiden har Loewe imidlertid udviklet deres "Phototrekker", så der er
kommet remme, der aflaster lynlåsen,
indretningen er blevet gjort meget mere
fleksibel, men samtidig er rygsækken
også blevet noget større. Da jeg stod og
skulle på en udlandstur i sommer, fik jeg
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