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NaturFotografer i Danmark
Kvalitetsobjektiver til ethvert formål!
Vælg mellem mere end 30 forskellige objektiver.

SIGMA 135-400mm
f/4,5-6,6 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
Yashica/Contax. Nu også objektiver med Hyper
Sonic Motor til Ganon.
Få det store SIGMA katalog og læs mere om alle
de spændende objektiver.

Import: FoviTech AIS
Blokken 38
3460 Birkerød
Telf. 45 82 08 11
www.fovitech.dk
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Aktivitetskalender 1998
Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på adressen: Esplanaden 8 C, 1263 København K. kl. 19.30

Leder af Klaus Bjerre ......... 3
Galapagos .................. 4

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. Nænnere
oplysninger hos Brian Rudebech på telf. 75921616.

En fotogruppe ............... 6
Den nordiske udstilling . . . . . . . . 8

23-25. oktober.
Fotoweekend i Rold Skov. Se nænnere andet sted i bladet.
Flere efterårs aktiviteter- og medlemsmøder vil blive annonceret i augustnummeret.

Årets naturfotograf ........... 9
Fotoweekend . . . . . . . . . . . . . . . 12
Teknik & udstyr ............ 13

Udstyr på medlemsaftener i København er 24x36, hvis størreformat skal vises, må
du selv medbringe projektor.
Nyt til aktivitetskalenderen skal være redaktøren i hænde senest en månedfør
medlemsbladets udgivelse. Se side 2.
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Årskonkurrence 1998 ........ 18
Kalenderen ................ 19

Fotohylden:
Fotohylden er til køb, salg eller bytte for foreningens medlemmer. Har du
noget du vil sætte i, så koster det 25,- kr. at annoncere. Foreningen påtager
sig intet ansvar for købte eller solgte genstande.
Sælges: Lowepro Phototrekker (fotorygsæk), 500,- kr.
Henvendelse til Ole Banke, tlf. 3142 72 95.
Sælges: Brugt Nikon 400/5.6 IF. Pæn stand, glas fejlfrit. 5000,- kr.
Henvendelse til Jesper Plambech, tlf. 3966 8775/ mobil 21 25 8775.
Sælges: Canon EF 300/2.8 L + Tenba LL 400 taske alt som nyt 25.000,-kr.
Henvendelse til Klaus Bjerre, tlf. 3675 93 91.
Sælges: Brugt Tamron zoom 200-500 mm/6.9 med adapter for Olympus el Canon FD
pæn stand 2000,- kr. Henvendelse til Jens Rasmussen, tlf. 32 53 99 94.
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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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Det digitale naturbilledes troværdighed
af Klaus Bjerre

Den digitale tidsalder er kommet for at
blive, hvad enten vi kan lide det eller ej.
Selvomt både Agfa, FUn og Kodak på
grund af økonomiske interesser vil producere film, som vi kender dem i dag mange
år frem, vil det digitale fotografi vinde
mere og mere terræn. I takt med både
kvalitets- forbedringer og prissænkninger
vil vi se flere og flere digitale billeder
også naturbilleder .
I løbet af vor medlemsaften den 11. februar i København hvor Michael Mogensen
fortalte om det digitale fotografis fortræffelighedder, gik det mere og mere op for
mig, at vi naturfotografer inden for en
overskuelig fremtid vil blive stillet over
for en troværdighedsproblematik, der er
ny for os alle.
Michael viste os eksempler på digitale
diaskopier, der klart var skarpere end
analoge diaskopier. Jamen det har jeg det
også helt fmt med. Det der bekymrer mig,
er de mange redigeringsmuligheder digitaliseringen giver. Jeg tænker ikke på traditionelt mørkekammerarbejde som fjernelse af farvestik eller retouchering af
ridser, jeg tænker mere på de uendelige
billedmanipulationsmuligheder, der ligger i de fleste billedbehandlingspro-

grammer. Der er ikke længere nogen
garanti for at de trykte billeder, vi ser i
bøger og tidsskrifter, er et billede af virkeligheden. Nogen vil måske sige, at det
altid har været muligt at manipulere med
billeder. Det er sandt nok - men nu er det
blevet muligt for enhver pc-ejer. Tænk
dig bare tanken, at dine bedste billeder
falder i de forkerte hænder. Det er i dag
muligt at manipulere så meget med et
billede, at selv den der har taget det, ikke
vil kunne genkende det.
Alt dette takket være den digitale tidsalder. Der er helt åbentlyst mange gode
aspekter ved digitalisering, men desværre
også områder der vil kunne sætte fotografiets troværdighed over styr, hvis mediet
ikke behandles med stor omtanke.
Jeg mener feks., at det klart skal anføres
i udstillings- og konkurrences ammenhæng om billedet er manipuleret eller ej.
Et er dog sikkert - det væsentlige for os
naturfotografer er glæden ved at færdes i
naturen og glæden ved at forevige vores
visuelle oplevelser. Om det så bliver
gemt på celluid eller .............. må være
op til den enkelte fotograf.

Nyt fra redaktionen
Vor nuværende redaktør Jens Rasmussen drager sammen med Lis Bølling sydpå (8 måneders orlov i Kenya/Tanzania) 1. august, vi ønsker god tur.
Derfor skal fotos, artikler osv. til medlembladet fremover sendes til:
Klaus Bjerre
Brøndbyparkvej 5 1. tv.
2650 Hvidovre
tIf. 36 75 93 91
3

Usynlig på Galapagos
Tekst og foto af Vibeke Tofte / Fauna Focus

Jeg har tit ønsket at være usynlig, de gange jeg har forsøgt at fotografere fugle herhjemme med min 400
mm telelinse. Næsten altid er fuglen fløjet inden jeg var kommet ind på en acceptabel afstamt og billederne er alt for ofte blevet kasserede bagefter, fordi kræet fyldte mindre endjeg troede.

I november 1997 blev min drøm virkeliggjort på Galåpagos. Jeg var usynlig.
Fuglene ikke så meget som værdigede
mig et blik, selvom jeg stod lige op ad
dem.
En af stierne førte lige igennem en Sulekoloni, og da der var så meget at se på til
alle sider, bemærkede jeg ikke den Blåfodede Sule, der havde taget opstilling midt
på stien. Dog, da jeg kun var ca. 20 cm.
fra Sulen, kom der et højt hvæs fra den,
men flytte sig, kunne aldrig falde den ind,
den var der jo først, så jeg måtte pænt
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bremse og gå uden om.
Galåpagos-øerne er en vulkansk øgruppe
i Stillehavet ca. 1.000 km. vest for Ecuador. Øerne er skabt af gigantiske undersøiske vulkanudbrud, og flere af de nu
synlige vulkaner er stadigvæk aktive.
lalt var vi en gruppe på 13 samt 7 besætningsmedlemmer i vores egen båd. Det
betød, at vi havde betydelig mere tid på
øerne end de turister, der normalt besøger
Galåpagos med den store passagerbåd.
Besøg på Galåpagos er kun tilladt med
indfødt guide, og kun på særligt afmærke-

klam en, så velbekomme. Der bliver f.eks.
ikke taget bedre og bedre billeder i
1990erne. Læg mærke til de elendige
lysstyrker, som uden rødmen bliver leveret til et nyt kamera. Vi er bombet 50
år tilbage.
Tag hellere et par timer ud af kalenderen
og gå en tur på biblioteket og kig efter
Ansel Adams: The American Wilderness
(75.7408) Bogen er fra 1990, og flere af
billederne er fra 30erne og 40eme. Det
hele i stort format, og det gøres ikke bedre i dag.
Der findes andet end Tuborg og Hof, og
uanset hvad man vælger, kan der komme
en kæp i øret, blot man holder ud. Ligesom med kameraer. N ikon og Canon synes at være i den grad dominerende, men
man kan også fotografere med andre
mærker.
H vad nu, hvis Nikon kommer med en
Image Stabilizer-lignende teknik? Det er
der vist ingen planer om. Nikon har satset
højt på sin "New Silent Wave Motor" og
skabt nogle hurtige og præcise superoptikker. Prismæssigt er de mere egnede til
folk, som jagter prinsesser og den slags
emner. Canons nye 300 mm inel. et kamerahus fra mellemprisklassen er en
langt billigere investering end nogen superlysstærk tele. V ær dog opmærksom
på, at der er begrænsninger for optikkens
ydelse ved visse af de ældre EOS-modeller.
Forresten er jeg fortsat godt tilfreds med
Nikon. Det er for dyrt at skifte kamerasystemer og biler. Begge dele skal købes
med det formål at blive opbrugt. Og
brugtbilhandel har det tilfælles med fotobranchen, at man fornemmer en snert af
legaliseret svindel. Jeg ved det, for jeg er
selv uddannet i branchen. Udover læretiden tilbragte jeg en måned bag biksdi-

sken. Siden har jeg ikke haft fast arbejde,
og det er snart 30 år siden. Det viste sig
at være sjovere at fotografere end at fortælle kunderne, hvordan de rar bedre billeder...
Der er også det ved den nye 300mm Canonoptik, at nær-grænsen ligger ved
1,5m. Ikke dårligt, en meter bedre end
ved brug af den normale 300mm hos Canon og med 1190 gram kun 25 gram tungere end denne. Jeg testede optikken og
de to extenders et stykke henne i oktober,
så udvalget blandt smådyrene var temmelig begrænset. Med 1.4x kan man fotografere f.eks. en buskgræshoppe, så kræet
fylder omtrent det halve negativformat.
Men primært er dette udstyr erhvervet for
at mindske spildprocenten. Jeg nævner i
flæng mødet med en sort panter en tidlig
morgen i Malaysia. Billedet blev rystet,
ikke fordi jeg nærede nogen frygt for
missekatten, men ophidset var jeg, alt for
meget til blot at kunne støtte nogenlunde
med min 300 mm. Det samme sket nogle
år senere i en Londonpark. En hanhund
stoppede op ved en toiletbygning og udsøgte sig med omhu Gentleman-skiltet til
at pisse op ad. Der var regn i luften, og
der skulle skydes hurtigt. En af disse typiske blænde 5.6-1160 sek-dage. Den langsomme lukkertid ødelagde motivet. Sådan noget glemmer man aldrig. Men
skilsmisse må den slags episoder ikke
medføre, husk at man bærer også selv en
del af skylden.
Hvis jeg var reklamenørd, ville jeg sælge
Canon Image Stabilizer med noget om at
gøre rystende oplevelser til skarpe optagelser...
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Om fotografisk utroskab ..... .
.. et essay fra det virkelige liv af Ole Andersen. Del 2

Løsningen kom fra Canon, som forlængst
har lavet en telezoom med "Image Stabilizer" , en teknik som fabrikken i en del år
har anvendt til videokameraer. Den første
optik med IS var en 4.0-5.6/75-300mm.
Sådan en optik er f.eks. helt perfekt at
have liggende i bilen eller cykeltasken,
når man er på langtur. Hurtigt opståede
situationer kan fotograferes - næsten med
garanti for skarpe billeder. Image Stabilizer er en teknik, som populært beskrevet
modarbejder dine rystelser. Der hvor man
tidligere normalt var henvist til stativ,
fordi man ikke kunne klare at holde en
given brændvidde tilstrækkeligt i ro, kan
man nu regne med en gevinst på to eller
måske tre ekstra blændetrin. Sagt på en
anden måde, kan man slippe godt fra at
anvende en optik med IS, selvom man
kører med betydelig langsommere
eksponeringstid, end man før var nødt til
for at få et skarpt billede.
Det lyder for godt til at være sandt. Men
systemet holder, hvad det lover.
Da zoomoptikken kom frem, blev jeg
interesseret i netop denne teknik. Problemet var, at optikken, som kun vejer 670
gram, var uegnet til brug med en l.4x
teleconverter, som Canon kalder en extender, hvis man fortsat skulle have glæde af autofocus. Forresten havde jeg allerede en mere end god 2.8/80-200mm i
N ikon-kvalitet.
Mit "problem" var også, at jeg var og
fortsat er fuldt udstyret med Nikon. For at
kunne få glæde af en optik med Image
Stabilizer skulle jeg også have et Canon
EOS-hus. Så jeg slog kold fIkser i blodet
og ventede. Så kom for ny lig en ny Ca-

16

non EF-optik: 4.0/300mm IS. Med l.4x
kunne jeg stadig anvende optikken (nu en
420mm) på autofocus. Og med 2x ville
jeg have en 600mm, som godt nok kun
lod sig manøvrere manuelt - men med
betydelig flere pletskud, end man normalt
ville kunne forvente med denne kraftige
brændvidde.
Tilbage er så at fortælle, at en flink fotohandler udlånte mig et komplet sæt. Den
magiske optik, et Canon EOS 50E og
begge teleconvertere. Jeg skød adskillige
prøvefilm ved anvendelse af den nye Canon optik vs. Tamron 200-400mm og
Nikons 5.6/400mm. Og no doubt: Hvor
man kommer i kritiske situationer, ved
mørke motiver, ved dårlig belysning, så
er Canon Image Stabilizer overlegen.
Iført l.4x bankede jeg en stribe dias af
mod en flok fasaner i skovbunden - og fIk
et par brugbare billeder ved en så langsom eksponeringstid som 1/30.
Det er altså blevet til endnu et sidespring.
Nu behersker jeg brændvidden mellem
300 og 600mm. Og jeg er blevet over 20.000 fattigere - omtrent samme udgift
som ved at importere en ny kone fra Østen. Men sådan en fås ikke med extender.
Men jeg skifter ikke systemet, supplerer
måske til nød med en 20mm wide for også at kunne skildre miljøet mere generelt.
Jeg husker udmærket, hvordan Canon
engang svigtede sine brugere ved at lave
helt ny bajonet.
Jeg tror ikke, man skal opstille et valg
mellem kamera-systemer. Man skal havde fat i det rigtige grej, der hvor det fmdes, nyt eller brugt, og bruge det rigtigt.
De færreste kan slide et kamera og da slet
ikke en optik op. Hvis nogen tror på re-

de stier må der færdes. Endvidere skal
sejlruten godkendes.
På Gala.pagos fmdes 23 endemiske fuglearter og et utal af endemiske planter (endemisk betyder, at arten kun fmdes på
dette begrænsede område i verden).
Den l. dag havde jeg taget alt mit fotoudstyr med på øen, men jeg opdagede hurtigt, at jeg godt kunne glemme alt om at
bruge 400 mm telen. I stedet blev under
hele opholdet kun benyttet 28-70 og 70210 mm objektiv. En helt fantastisk fornemmelse.
Fantastisk var det også at bade sammen
med flere Søløver, og på stranden var det
ikke turister der lå og flød, men derimod
mellem 100-200 Søløver, der solede sig,
flere med små nyfødte der højlydt suttede
hos deres mor.
Utroligt var det også at svømme ud til
nogle Pingviner, der havde taget opstilling på et lille klippefremspring og der
studere dem på ~ meters afstand. Dog
manglede jeg her mit foto.
Senere så vi flere kæmpe Havskildpadder
der uforstyrret lå i strandkanten og parrede sig. Igen kom der gang i kameraet.
Når dagen var omme returnerede vi til
båden, hvor besætningen fremtryllede det
ene lækre måltid efter det andet, ofte fIsk
der blev fanget undervejs. Fiskeresterne
blev smidt overbord, og det resulterede i
at man med 35 mm objektiv kunne fotografere de store Fregatfugle der fulgte
båden. Igen røg der et par film.
Stormsvaler, Skråper, Pelikaner og Tropicfugle sås jævnligt fra båden. Vi sejlede
fortrinsvis om natten, for så at lægge til
om morgenen på en ny ø.
Suler, Vingeløs Skarv, Albatros, Hav- og
Landleguaner sås i store antal og frembød
det ene motiv efter det andet. Den store
Albatros har dog ikke ynglet i 1997 p.g.a.

vejrfænomenet El Nino .
En anden stor oplevelse var på øen Hood,
hvor Hood Mockingbird holder til (endemisk på denne ø). De fløj os i møde, hev
og flåede i vores snørebånd, satte sig på
vores hoveder, eller trampede rundt oven
på vores rygsække. Også her behøvedes
blot normalobjektiv for at forevige dette
syn.

Jeg rar næppe råd til igen at besøge Galapagos, det er faktisk møg-dyrt, men jeg
tror det til dato har været min største
natur- og fotooplevelse.
Ud over mindet fra mine fotos har jeg også en endemisk fugleklat på min rygsæk
fra Hood Mockingbird, og jeg kan forsikre, at den klat aldrig skal vaskes af !
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"De fire årstider"

en fotogruppe i Østjylland.

Fotogruppen " De fire årstider" som består af 5 medlemmer blev dannet i slutningen af 1996. De mødes
hos hinanden ca. 1 gang om måneden, hvor de ser og kommenterer hinandens billeder, der bia. er fra de
fototure de har været på i deres område - Østjylland. De er samtidig ved at arrangere udstillinger af gruppens bIlleder i fredericia samt i Horsens, hvor de glæder sig til at vise et større publikum noget af det de
,qår og laver. Her præsenterer de hver især sig selv:

Mogens Bøggild Kristensen: Jeg er
31 år og har fotograferet i 16 år, dog mere
seriøst de sidste 8 år. Jeg fotograferer
mest landskaber, men er på det sidste også blevet grebet af makro fotografering.
Fotograferer også gerne mennesker, motorsport og arkitektur.
Henrik Hougaard Larsen: Jeg har siden
de tidligste drengeår interesseret mig
stærkt for naturen og startede med at fotografere som 15 årig. Min hovedinteresse
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er fugle, men også padder og krybdyr
hører blandt mine yndlingsmotiver. Når
jeg fotograferer, bestræber jeg mig altid
på at gengive mit motiv som en del af sit
naturlige miljø, hvorfor jeg er meget opmærksom på kompositionen. Bruger gerne stativ og fotograferer udelukkende med
langsomme diasfilm som Fuji 50 og 100
ISO.
Brian Rudebeck: Jeg er 28 år og har siden jeg var lille elsket og beundret natu-

Galleriet
"Mit sørgeligste billede 1997"

Jeg fulgte intenst med, da jeg først i december hørte om, at 13 kaskelothvaler svømmede
run?t bekymrende tæt på Rømøs kyst. Alle husker sikkert sidste år, da 16 hvaler strandede I det lave vand ved Rømø.
Første så det ud til, at de 13 hvaler bare svømmede forbi. Man ak, de kom tættere og
tættere på land. På skift sad de fast i sandet i det lave vand. Flokinstinktet holdt dem
samlet i det farlige område. Biologer og andre eksperter kæmpede en kamp med at
t~æ~e de ~~andede hvaler fri af sandet og ud på dybere vand. På et tidspunkt så det
nmelIg POSItIvt ud, men da mørket satte ind, måtte arbejdet stoppe.
Næste dag kunne solens første stråler afsløre situationen; Først 2 strandede hvaler så 3
'
,
5, 8, 10, ja i løbet af dagen var alle 13 hvaler strandet. Snøft!
Naturens gang kan virke hård og ubarmhjertig. Det var en stærk naturoplevelse med
blandede følelser. Det var på en gang sørgeligt, men også imponerende at se de store dyr
så tæt på, liggende på stranden.

Brian Rudebeck, Fredericia.
Har du et billede du synes der er dit bedste, sjoveste, dårligste eller hvilket kriterier du
nu har valgt ud efter, så send det suppleret med en historie til redaktionen. Vi kvitterer
med 2 ruller Velvia. (red.)
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SIGMA AF 4005,6 APO-MACRO HSM
af Klaus Bjerre

Sigmas 400 mm har efterhånden været på
markedet i en del år, og Sigmas ingeniører har gennem årene forbedret modellen
på mange punkter.
Den 1. model er fra tiden med manuel
fokusering. 2. udgave med autofokus var
meget hurtigt på markedet, da autofokus
begyndte at vinde indpas blandt fotografer. I næsten samme åndedrag lancerede
Sigma en 400 mm i en APO-kromatisk
udgave, hvilket gaven klart optisk forbedreise. Denne model blev yderligere
modificeret for snart 2 år siden, da modellen fik skåret nærgrænsen ned til bare
l,S m og tilføjet betegnelsen MACRO.
Sidste "skud på stammen" hedder 400 S,6
APO MACRO HSM. HSM står for HyperSonic Motor, hvilket kan sammenlignes med Canons USM-motorer. I dag
fremstilles HSM'en kun til Sigmas egne
kameraer og til Canon EF.
Jeg har i en periode på 4 uger efter aftale
med den danske importør Fovitech
gennem testet den nyeste model under alle
mulige og umulige vejr- og lysforhold på
N ew Zealand.
En så lang testperiode giver svar på mange af de spørgsmål, som hverken fotohandler eller nærstudier af div. MTF-kurver kan besvare.
Det er en fornøjelse at arbejde med optikken i felten. Balansen i forbindelse
med EOS In er helt i top, og det brede
gummibelagte stykke til manuel fokusering giver
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et perfekt greb om telen. Fokusområde
omskifteren er nem at nå, og så er det jo
ren luksus med en mindste afstand på kun
l,S m.
Autofokuseringen arbejder meget hurtigt
og præcis, og er næsten lydløs. Rent optisk viser alle mine billeder fm skarphed
og brillians fra fuld blændeåbning til bl.
8.0, som er det blændeområde, der bruges i praksis. Desværre er der en svag
vignettering på alle blændeåbninger, noget der især ses tydeligt på billeder med
lys baggrund.
Testrnaterialet er Fuji Sensia II belyst i
både sol og gråvejr.Til direkte sammenligning er mange billeder taget med både
Sigma 400 S,6 og Canon 400 S,6 anvendt
på samme kamera hus. Billederne taget
med Sigma har en lidt anden farvetone,
end de der er taget med Canon.
Konklussion:
Balancen, den korte nærafstand og
gummibelægningen giver et klart plus til
Sigma, der til gengæld taber det igen pga.
vignetteringen. Så kan man leve med en
svag vignettering, rar man en hurtig og
lækker autofokusoptik for 3-4 tusinde
kroner mindre end Canon's.
Som en sidebemærkning skal nævnes, at
Sigma netop har sendt en ny APO-kromatisk telekonverter på markedet, der
passer til 400 mm telen, mere om den
senere på året.

ren, som langsomt er blevet kombineret
med fotografering af denne. I 1993 købte
jeg mit første spejlreflekskamera, og derefter tog det fart. Jeg fotograferer alt i
naturen nem mest i makro-området, det
være sig sommerfugle, insekter, flora og
svampe. I sommer købte jeg en vinkelsøger, den er guld værd ved makro-fotografering. At rejse verden rundt med mit kamera og en masse film er også bare kræs.
Jeg bruger mest diasfilm som Sensia 100
og ind imellem Velvia SO ISO. Når det
hænder at jeg skyder en farve papirfilm
af, bruger jeg Kodak 1001200 ISO.
Kurt Stæhr: Jeg er SO år og har fotograferet en del år. Har altid interesseret mig
for at være ude i naturen, som er mit fotografiske arbejdsfelt. Vil gerne germem
mine billeder vise andre - der måske aldrig kommer i skoven - den stemning og
det lys der fmdes derude. Især morgen- og
aften stunderne fmder jeg interessant. Jeg
har gjort den erfaring, og det har mange
NFDere nok også, at det er sjældent at
man møder mennesker i skoven mere end
100 meter fra parkeringspladsen, og møder man endelig en, har han/hun i hverfald
ikke et kamera med. Derfor mener jeg, at
vi NFDere - gennem vore billeder - kan
formidle vore oplevelser og måske vække
andres interesse for naturen, ikke kun ved
ren affotografering, men også mere abstrakt/eksperimentalt at gengive stemningen derude.
Jens Thorngaard: Jeg er 30 år og startede med at tage ud til en mindre skov i
Fredericia, hvor jeg bl.a. fotograferede de
almindeligste sommerfugle. En dag blev
jeg overrasket af en sommerfugl jeg ikke
havde set før - mørk orange med sorte
prikker - og hurtig i flugten. Efter en god
portion tålmodighed lykkedes det mig at
tage nogle billeder af den. Da jeg fik de

fremkaldte dias tilbage, viste det sig faktisk at være for mig 2 nye arter - den rødlige perlemorfugl og søsterarten brunlig
perlemorfugl. Glæden og spændingen ved
at snige sig ind på sommerfugle er noget
jeg aldrig bliver træt af. Sommerferien
bliver f.eks. tilrettelagt efter sommerfuglenes flyvetider og levesteder, hvor bl.a.
Møn er et fantastisk sted at besøge.
Da de forskellige sommerfuglearter har
vidt forskellige levesteder og naturtyper,
har det naturligt udviklet min interesse og
mit kendskab til de dyr, fugle, insekter og
planter der fmdes i de enkelte områder, og
mine motiver varierer derfor lige fra firben til orkideer. I det hele taget synes jeg
naturen altid er fuld af fantastiske former
og farver, og dermed fotomuligheder året
rundt.

Er du/! interesseret i at præsentere dig selv eller
jeres gruppe, så send et par ord til redaktionen.
(red.}
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Den nordiske udstilling

af Ole Banke

"En god indramning til dit bedste billede"
af Brian Rudebeck

Det sidste halve år har en fællesnordisk
udstilling været rundt i Danmark. Den
hedder Kreativ Naturfotografi og består
af 8 billeder fra hvert af de nordiske
lande Finland, Norge, Sverige og Danmark - ialt 32 billeder. Den udsprang
oprindeligt af de finske naturfotografers
årsmøde februar 1997, hvor de øvrige
nordiske naturfotoforeninger var inviteret
med.
Efter årsmødet turnerede udstillingen
rundt i Finland, inden den i oktober blev
sendt videre til Danmark. Her havde vi
fra NFD's side ledt med lys og lygte efter
nogle gode steder at vise den frem i - en
opgave der var alt andet end let. Fotografi
har det svært som kunstart og naturfotografi endnu sværere. Det er ikke for
meget sagt, at adskillige indehavere af
såkaldt anerkendte gallerier på det nærmeste rynkede på næsen ad tilbudet om
Kreativ Naturfotografi. Men det lykkedes
dog at få den vist i Ålborg, Odense,
København og som afslutning i T6rshavn.
Vi lagde ud med en flot fernisering i
Galleri Photografica i København i starten af oktober. På det tidspunkt havde vi
pludselig fået to gode københavnertilbud
på hånden og besluttede at benytte dem
begge afbrudt af november, hvor udstillingen blev vist i Huset i Ålborg. Det
andet sted i København var det nye
idrætscenter DGI-byen. Her hang udstillingen parat ved den officielle åbning i
starten af december under medvirken af
kongehus, ministre og overborgmester.
Ja, det kunne næsten ikke være fmere.
Efter den anden visning i København
kom udstillingen til Odense i januar-
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februar, hvor Fyns Udstillingsbygning for
Kunst og Design lagde fysiske rammer
til. Det blev til en flot fernisering, hvor
man havde fået præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Poul Henrik Harritz til at være med ved åbningen.
Og jeg må sige, at han gjorde det med
bravour i form af en smuk tale. Det var i
det hele taget en vellykket fernisering,
ikke mindst fordi der var hele fire ferniseringer i huset samtidig. Noget der naturligvis virkede forstærkende på den enkelte udstilling rent publikumsmæssigt.
Sidste stop i denne omgang blev Nordens
Hus i T6rshavn på Færøerne - en værdig
afslutning på netop en nordisk udstilling.
U dstilingen kom til at hænge i meget
smukke rammer. Selve ferniseringen blev
ikke det helt store tilløbsstykke på grund
af et voldsomt uvejr, - en rent inferno af
en snestorm. Men de efterfølgende meldinger har fortalt om mange gæster ved
udstillingen.
N år dette læses er udstillingen på vej
rundt i Sverige for siden at slutte af i N orgeo Alle som har set den vil formentlig
belaæfte, at den er en fm præsentation af
nordisk naturfotografi og ikke mindst af
NFD.
Afslutningsvis skal bemærkes, at udstillingen på Færøerne blev uden udgifter af
betydning for NFD. Dansk-Færøsk Kulturfond betalte beredvilligt billetten for
jeres udsendte medarbejder, der hængte
billederne op og deltog i ferniseringen.
Tak til Dansk-Færøsk Kulturfond og til
N ordens Hus der bød på meget gæstfrit
husly. Og til Maersk Air der leverede
transport af kassen med billeder fra
lufthavn til lufthavn.

Et godt tip til dig, der laver papirforstørrelser til udstillinger / konkurrencer og
synes at et godt billede fortjener en flot passepartout.

Har du hørt om "Tages Lagersalg"?
Det er et sted, hvor du kan bestille passepartouter i færdige mål f.eks. 30X40,
40XSO cm. eller hvilken størrelse du ønsker. Passepartouten består af en halvrnat
grundkarton på l mm., plus en tyndere
overfladekarton. Du kan vælge mellem 14
forskellige neutrale farver og strukturer.
Du skal selvfølgelig selv skære hul til billedet. Prisen på de færdig-limede passepartouter er fra 9,24 la. til 12,S3 la. (i
30X40 cm.) Dertil kommer 30,- la. i gebyr samt normal posttakst. Det er derfor
smartest at bestille en god bunke af gangen og evt. være nogle stykker der bestiller sammen for at minimere gebyr- og
portoudgifter .

Når du så har passepartouten, er de eneste
redskaber der ellers skal bruges en stållinial, et godt underlag og en passepartout
kniv. Der fædes mange slags knive. Jeg
bruger en af fabrikatet Olfa, Mat Cutter
4So, model MC-4S. Den kan købes i hobbyforretninger til ca. 2S0,-la.
Jeg benytter mig af "Tages Lagersalg" (se
annoncen på denne side. red), dajeg synes det er nemt, der er hurtig levering,
kvaliteten er høj og prisen er OK. Hvis du
er interesseret, kan du ringe og spørge
efter en lille folder hvor du kan se de forskellige overflader, samt en prisliste.
God fornøjelse.

Gør det nemt for dig selv!
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Foto weekend i Rold Skov!
Reserver allerede nu weekenden den 23. til 25. oktober 1998 til et stemningsfyldt naturfoto-træf.

Rold Skover et sandt eldorado for naturfotografen. Her fmdes udover de mange
forskellige skovtyper, en mængde søer,
moser og å-systemer, hver med sit særpræg. Det er også i Rold Skov du fmder
Nordeuropas største kildevæld. I kilderne
fmdes en unik flora og fauna.
Eksempelvis har en lille vårflueart overlevet i Lille Blåkilde siden istiden. Fuglelivet i Rold Skov byder på flere spændende
arter. Nu er fuglene nok ikke det vi kommer til at beskæftige os mest med i weekenden. Heller ikke frueskoen, som i
Rold Skov har sin sidste danske bastion,
vi vil ofre meget krudt på. Vi vil derimod
satse meget på svampe, landskaber, former og farver. Husk derfor stativet til de
lange eksponeringstider. Ravnkildes evige vandstrøm på 60 liter i sekundet tager
sig smukt ud på en lang lukkertid.
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Rent praktisk kommer weekenden til at
foregå som følger:
Fredag den 23. oktober:
Kl.17.00 indkvartering på Rebild Vandrehjem .. Ca. 18.30 aftensmad på VH og ved
20-tiden viser vi hinanden billeder.
Lørdag den 24. oktober:
Guidet foto-vandretur gennem Rebild
Nationalpark til Ravnekilde.
Guidet tur til Troldeskoven og hvis tiden
tillader det til en af søerne.
Om aftenen diverse indlæg fra medlemmerne.
Søndag den 25. oktober:
Morgenmad.
Evaluering.
Kl. 12.00 weekendrnødet slutter.
Det må anbefales at man planlægger sine
indlæg således, at de rununer en lille
historie. Det kan være om en lokalitet, en
oplevelse, en rejse, en plante- eller dyreart etc. Det er vigtigt, at man prøver at
holde sit/sine indlæg indenfor en tidsramme på omkring 10 min. således, at alle
kan komme til orde (eller rettere "til billede").
Af hensyn til pladsreservationen på vandrehjemmet er det vigtigt med bindende
tilmelding senest den 1. august 1998.
Prisen der er inel. 2 x aftensmad, 2 x morgenmad og 2 x frokost er kun kr. 500,- kr.
pr. deltager.
Tilmeldingen sker ved at indsende beløbet til foreningens girokonto 1-246-4223
mærket "Fotoweekend 1998", samt med
navn, adresse og antal deltagere.

Lars Gejl blev kåret til "Årets naturfotograf 1997" med sit billede af hjorte i morgendis.
Tillykke med det. Samtidig tillykke til kategorivinderne, samt til anden- og tredjepladserne. Årets naturfotograf samt kategorivindeme har fået overrakt I tilsendt deres præmier.
Du kan se flere placerede billeder på de følgende sider, samt i kommende medlemsblade.
Lidt om konkurrencen og dens forløb. 300 billeder fordelt på 24 fotografer deltog i konkurrencen som blev bedømt af Terje Hellesø, Stefan Ragenius m.fl .fra den skånske fotogruppe "PhotoNatura".
Der var 9 placerede medlemmer i de 6 kategorier (18 placerede billeder).
Fugle:

1. plads
Finn Carlsen

2. plads
Poul Reib

Finn Carlsen

3.plads

Pattedyr:

Lars Gejl

Finn Olo/sen

Niels Thye

Andre dyr:

Gerth Hansen

Finn Olofsen

Jens K. Kjærgård

Planter:

Lars Gejl

Finn Olofsen

Gerth Hansen

Landskaber:

Bjarne Jacobsen

Finn Carlsen

Niels Thye

Komposition og form:

Niels Thye

Lars Gejl

Peder Gabel Madsen
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Forsidebilledet, der mml, kategorien
"komposition og form", er taget af 'iels
Thye. Der er benyttede Canon-udstyr med
el 70-210 optik. (lU sek. b/. 16)
Billedet af de lo fjordlente!" der HIndt
kategorien "fugle", er taget uf Finll
Carlsen med et Nilw/l F3 og ,Vikkor
400/3,5 med Fuji Sellcia 100.
Kategorien "andre dyr" ),(Utdt Gerth
Hansen med sil billede af m dod strwulkrahbe. Udstyr Nilwu F90X med AF
Nikkor D35-80 og Fujichrome SeJtcill 1/
100. (1/1'25 sek. b1.8)
Lars Gejl ,(tlUll :2 kategorier, It.emlig
kategorierue "pattedyr" og "pia Ilter".
Billedet pli side 9 (samlet )'iudcl'billedeJ ,
er taget med et Nikoll F4 og Niklwr
400ED/3,5 (1 /125 sek. hl. 3,5). Til
billedet af klokkeblomslell har L ars Gejl
ligeledes benyttede el Nilwll F4 med et
Niklwr 105 makro 2,8. (1/15 sek. bl. 2,8)
Begge /Iled Seucia 100.
Bjanw Jacobseu )'andt //led sit slemllingsfyld/e landskabsbillede kategoriell "landskaber" laget med Canon EOS J med
CU/lOn 20-105 og en Seneia JOD film .

IO
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