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En elefant, en myg, en krabbe på bunden af havet.
en måge i flugt, tusinde myrer i gang med en død mus.

NaturFotografer i Danmark

En sjælden orkide, en moskusokse oppe i fjeldet.
En giraf og en gnu, to hvaler der blæser.
En fotograf i naturen, en gruppe i Himmalaya.
En forsker i junglen, to dykkere ved koralrevet.
To aber igang med at soignere hinanden, en slange der fordøjer.
En krokodille i vandoverfladen, kolibrien der drikker nektar.
En isbjørn på en isflage, John Andersen i sin kajak.
Myreslugeren der fouragerer, grinder i vandet.
Koralfisk ved revet, løver der jager.
Bjørne i Canada, kænguroer med unger i pungen.
Udstyret er ok, baglandet virker, billedet i kassen.
Leverancerne iorden, råd og vejledning perfekt.
Kom til os og bliv hjulpet, vi kan lide vort job.
Fax, ring eller telegrafer, vi er her.

Butik:
Holbergsgade 5
1057 K
tlf. 33142414
fax. 3315 8507

Professionel:
Gasværksvej 16
1556 V
3131 4060
3131 4700
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Aase og Henning Arkbirk fortæller om teknik og viser billeder af
danske orkideer.

Nyt fra bestyrelsen ..... 4

23-25. oktober.

Fotoweekend i Rold Skov

Teknik & udstyr

18. november.

Rødehavet og Maldiverne:
Rudy Hemmingsen viser nogle af sine fantastiske billeder fra
disse to exotiske områder.
Vi blev desværre nødt til at bryde op inden Rudy var færdig med
forevisningen for et år siden, så vi prøver igen.
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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 månedfør
medlemsbladets udgivelse. Se side 2.
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Fotohylden:
Fotohylden er til køb, salg eller bytteforforeningens medlemmer. Annonceringen er
gratis Foreningen påtager sig intet ansvar for købte eller solgte genstande.
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Forsidefoto:Parnassius apollo Brian Rudebeck

Sælges: Nikon ML-2. Avanceret fjernbetjening. Infrarød kommunikation op til 100
m. kr. 2.500,00,.Nikon AF 105/2,8 Micro-Nikkor. Kr. 5.000 og Canon EF 200/2.8 L
USM med "hus" og UV-filter, kun brugt få gange. Kr. 5.800,00
Jørn Skeldahl, tlf. 49 225770

NFD
fotoweekend
i Rold Skov
Fredag 23. oktober til søndag 25.oktober
tilmeldingsfrist 1. september
kr. 500,- på foreningens giro

NFD's fotokonkurrence.
ARETS NATURFOTOGRAF 1998
Konkurrencereglerne:
Billederne må ikke være tidligere vinderbilleder.
Der kan deltages med max. 3 billeder pr. kategori dvs,. 18
billeder.
Mere om størrelser, indsendelse, returporto og mærkning
i næste nr af medlemsbladet.
Vi forventer at få dommere fra den tyske forening GDT
Kategorier:

FUGLE - PATTEDYR - ANDRE DYR - VÆKSTERLANDSKAB - FORM & DETALJE
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Naturfotografer og naturvogtere
af Ole Banke

Sommerferie. Langt væk fra den
daglige trummerum belæsset med
tungtfotoudstyr og masser affilm.
Situationen er kendt blandt NFD's
medlemmer. Selv tilbragte jeg min
ferie langt mod nord, i nærheden
af Polarcirklen med masser af lys
i næsten alle døgnets timer. Det
gav mulighed for ren og frisk luft,
udsøgte visuelle oplevelser og
nærkontakt med voldsom natur.
Hos mig giver det ro i sjælen at
sidde på en øde fJeldhede og se ud
over fjelde, elve og søer - og opleve den forunderlige stilhed, som
man sjældent oplever magen til
andre steder. En stilhed som giver
mulighed for eftertanke og reflektion. Hvor jeg for eksempel som
medlem afbestyrelsen kunne sidde
og glæde mig over NFD's voksende
medlemsskare - også Færøerne er
nu med! Men hvorfor er aktiviteten
blandt medlemmerne så lav? Hertil
kom så glæden ved at genopleve
stemningerne påfilmen efter hjemkomst.
Men der er jo også mulighed for
oplevelser, billeder og tankevirksomhed i den lokale mose en tidlig
morgen, hvor der er næsten helt
stille. For desværre kan man ofte
lige høre en svag susen fra motorvejen ikke så langt borte. Samtidig

skal man tidligt op for at u?1dgå de
første prustende joggere. Det er
ikke helt det samme i Danmark,
som det er længere mod nord.
Men vi har natur i Danmark og
mere er på vej. Den natur vi har
skal vi passe på. Egentlig mener
jeg, at vi som naturfotografer er
forpligtede til at optræde som naturvogtere og forsvare naturen
mod overgreb, hvor det er nødvendigt. Med vores billeder kan vi
dokumentere blandt andet forureninger, natursvineri og trafikdrab på dyr. Med billederne kan vi
gøre opmærksom på problemerne
ved at sende dem til kommunale og
amtslige myndigheder, Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk
Ornitologisk Forening og så videre.
Samtidig kan vi gøre naturen mere
bevaringsværdig ved at gøre andre
interresserede i den. Nogle af
vores medborgere opfatter naturen
som lidt farlig og ubehagelig - i
værste fald som noget ligegyldigt.
Dem kan vi påvirke i en positiv
retning ved at give dem nogle gode
visuelle oplevelser. Vores billeder
skal med andre ord bruges - og
gerne politisk.

3

Forening, og hva'så ?

DEBA T: ritsch-ratsch

af Jesper Plambech, sekretær i NFD.

af Poul Reib

Jeg har lige rejst mig fra bordet hos Ole
Banke, efter vel gennemført bestyrelsesmøde.
Igen har vi meget engageret og ivrigt
diskuteret aktuelle problemer, samt resultater af arbejdsgruppernes virke siden
sidste bestyrelsesmøde.
Alt var egentlig idyl indtil vi nåede til
Bladudvalget. Ikke fordi udvalget
gerer dårligt, tværtimod, men fordi udvalget 8 dage før deadline kunne konstatere,
at der ikke var indkommet stof til bladet.
Dette fik flere af bestyrelsens medlemmer
til at sukke, og sige "åh nej ikke igen".
Problemet blev diskuteret, og flere bestyrelsesmedlemmer meldte sig med forslag til artikler, de kunne skrive for at
udfylde hullerne.
Igen opstod der diskussion om foreningens fremtid. Skulle man koncentrere
diskussionsemnerne og konklusionerne
giver dette følgende udsagn:

nm-

Der mangler bred respons fra
medlemmerne omkring
foreningens som helhed.
Man kan måske sige, at det er OK, at
bestyrelsen tegner foreningen. Men ikke
hele tiden. Der spores i øjeblikket en klar
afmatning i bestyrelsen. Den manglende
respons rejser spørgsmål som, "er det nu
godt nok"?, "er folk interesseret"? "gud
ved hvad de vil have"?, og "bare vi en
gang imellem kunne få en dialog med
medlemmerne"?
Der er ved tidligere lejligheder kastet
lignende bolde op i luften, men alle har
ramt jorden, uden at nogen forsøgte at
gribe dem.
Vores blad synes jeg er blevet flot, og på
ganske kort tid. Som før nævnt er det
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svært for de ganske få aktive at blive ved
med at "finde på". Bladet bliver meget
nemt ramt af manglende engagement,
når der ikke sker fornyelse i skribenternes rækker. Bladet er samtidig et produkt, der skal sælges til annoncører,
hvilket gør bladets kvalitet til en indlysende vigtig faktor.
Det kan konstateres at der i foreningen er
en aktiv kerne udenfor bestyrelsen. De
samme fotografer ses til medlemsaftenerne, og til årsmøderne, og er meget engagerede.
Vi har opnået store resultater siden foreningens stiftelse i 1996. Det har vakt
gehør blandt naturfotografer i Skandinavien.
Vi har deltaget i forskellige sammenhænge med medlemmernes billeder, og er
alle steder blevet rost.
Der er blandt klubbens medlemmer fremragende naturfotografer. Ved at stå sammen om vores interesse er vi i stand til at
slå et stort slag for dansk natur, og danske naturfotografer .
Opfat ikke denne svada som sure opstød.
Jeg synes vi har noget godt kørende
sammen, men i alle sammenhænge er
kommunikation befriende og livsvigtig.
Skulle der være nogle, der er allergisk
over skriveredskaber, er de velkomne til
at kontakte mig telefonisk, således at I
også kommer til orde.
Jeg synes jeg som bestyrelsesmedlem
mangler fornyelse i mit arbejdsgrundlag,
samt udfyldning af det tilsyneladende
rungende tomrum, der omgiver bestyrelsens arbejde.
Så derfor, kom nu ud af hullerne. Lad os
få en livlig og inspirerende debat til gavn
for alle.

J eg er vel næppe den eneste, der kæmper
med problemet ridser?
Netop hjemkommet fra en rejse, hvor jeg
har taget mange dias, må jeg igen konstatere, at der er større eller mindre ridser i
cirka halvdelen af billederne.
Miseren består enten i een lang gennemgående ridse på tværs af billedet, ofte for
oven, så man rigtig kan se den på f. eks.
en himmel på et landskabsbillede. I andre
tilfælde oplever jeg 3-4 dias helt uden
ridser, derpå et par stykker med centimeterlange ridser spredt over billedet, billeder uden ridser, billeder med ridser o.s.v.
o.s.v.
Jeg renser flittigt mit kamerahus, men må
naturligvis erkende, at jeg på en rejse ofte
tager en række film, uden at rense ind
imellem.
Alt efter hvor god kunde man er i foto forretningen, kan man opnå at få en "gratis"
film som kompensation for de ødelagte
billeder, men man må ofte gennem en
længere diskussion for at få fastslået,
hv'o r miseren er opstået.
Det er absurd, at man efter at have brugt
tid, de bedste film, det bedste udstyr i den
sidste ende står med håret ned af nakken,
når de ofte uerstattelige dias skal bruges
som minde, udstilles eller måske sælges.

Hvilke erfaringer har mine NFD-kolleger?
Mange af jer er halv- eller helprofessionelle med et meget stort årligt fIlmforbrug. Kan I leve med at måtte kassere
måske halvdelen afbillederne på grund af
ridser? Har I nogle gode råd at komme
med?
Kan man betale sig fra problemerne? Er
det en fordel at få de fremkaldte dias i
ruller istedet for i afkortede strimler?
Lad os få en diskussion om dette vitale
problem. På forhånd tak for hjælpen.

Ja, ridser i filmen er nok noget vi alle
kender noget til i mere eller mindre omfang.
Det første man skal sørge for, er at
underrette sin fotohandler om problemet.
Hvad der så herefter skal ske er op til
både både fotohandleren og laboratoriet.
Almindelig "brok" i krogene til venner
og bekendte Jyælper ikke en disse - husk
det.
Nu er der herved lagt op til debat og diskussion. Er der flere af NFD's medlemmer der har været ude for det samme
problem, så skriv til medlemsbladet.
(red.).

Kun for NFDere!
Nogle snakker om det hvert år - uden at gøre noget ved det.
Men i år er chancen der. Kom til Samsø, bo billigt og centralt i privat hjem hos NFD-medlem.
Spartansk værelse (det drejer sig om foto, ikk?), med adgang til bad, udlejes til max. to personer.
Dag- eller fleredages-basis i den bedste fototid uden for turist-højsæsonen.
Mulighed for: E-6 service (få fremkaldte film med hjem eller se billederne på stedet). Morgenmad
samt frokost/madpakke kan bestilles til yderst favorable priser. Begrænset sikkerhedslager af film
(Fuji) og batterier til pro-priser.Gratis info. pr. sneglepost ved at sende frankeret og adresseret
svarkuvert til: Carsten Pedersen, Storegade 36, Pillemark, 8305 Samsø, eller pr. telf.: 86593315 fax: 8659 3311 - e-mail : pcw@image.dk.
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Brug af aftonet gråfilter
af Finn O/afsen
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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 1550, Fax 33 15 1440
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Et aftonet gråfilter er et filter, der er delt
over på midten af en glasklar del og en
neutral grå del, hvor overgangen er aftonet, gradueret eller flydende om man vil.
Filteret kan købes med forskellige blændetrin og i flere forskellige mærker, størrelser og prisklasser fra ca 250 til 1500
kroner.
ADVARSEL! Når du vil investere i et
aftonet gråfilter, så få foretningen til at
lægge 4-5 filtre af samme mærke på disken, så du har noget at vælge imellem.
Der kan nemlig være farvenuanceforskelle, lige fra magenta til grønt.Filtret skal
være neutralt gråt, ellers får du farvestik
på eksempelvis din himmel.
Når du køber et aftonet gråfilter, så husk
lige at få købt filterholder med i farten,
den ~r til stor hjælp.
Et aftonet gråfilter kan være til stor hjælp,
når du for eksempel skal fotografere
landskab med himmel og horisont. Det
skyldes, at landskabet kontra himlen oftest
skaloverbelyses med l til 3 blændetrin i
forhold til himlen, og det er her problemet
opstår. Ved nu at have målt lyset korrekt
på landskabet så motivet træder frem, ja
så er himlen blevet overbelyst og billedet
er blevet udbrændt at se på. For at få
himlen eksponeret rigtigt i forhold til
landskabet bruges et aftonet gråfilter, der
dæmper eller, sagt på anden måde, "blænder ned for himlen til en bedre eksponering". Og altså uden at det går ud over
landskabets eksponering.
Ideen med at bruge det aftonede gråfilter
er, at filmen ikke kan klare de store kontraster så som et landskab, der ikke specielt er lyst op, og en lys himmel - et billede
som enten har en udbrændt himmel eller
et mørkt/sort landskab. Hvis man vælger

noget imellem de to belysninger, kan man
måske få noget der kan bruges.
Forkert brug af aftonet grå filter.
Jeg har set mange eksempler på, at filteret
(efter min mening) er blevet brugt forkert.
Det er de eksempler, hvor det er åbenlyst,
at filteret er blevet brugt uden omtanke
eller erfaring. For eksempel at man har
valgt et for mørkt filter i forhold til resten
af motivet. Eller at det aftonede går for
langt ned i motivet og giver et alt for
mørkt felt i billedet. Eller at der ikke er
taget højde for træer eller lignende, som
er blevet mørke foroven og korrekt belyst
forneden .... der er mange flere eksempler,
men jeg stopper her.
Et godt råd.
Brug en film eller to til test, og gå ud på
alle tider af døgnet-(var jeg lige ved at
sige) nej, men prøv filteret i forskellige
vejrsituationer og i forskellige biotoper
med objektiver fra vidvinkel til macro.
Når du bruger filteret, så vil jeg råde dig
til at være lidt forsigtig med at presse
filteret for langt ned i motivet, hellere en
tand over end en tand for langt ned. Det er
nemlig svært at se i søgeren, hvor grænsen går på det aftonede gråfilter. Et lille
fif er, at det ikke kun er til brug med det
grå øverst og vandret, det kan bruges 3600
rundt.
Det som vores øjne ser, eller rettere
sagt vores hjerne ser.
øjnenes pupiller blænder automatisk op
og ned, når vi kigger på et landskab i
felten, og det selvom der er en stor kontrast mellem himmel og landskab. Det
samlede indtryk samles til et billede i
vores hjerne, men på råfilmen løses det
med det aftonede gråfilter .
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Galleriet - den glemte film

af Lars Gejl -

af Klaus Bjerre

Morgenlyset vælder ind i mellem de
gamle stammer, og får den furede bark
til at rødme. Græstuerne liver op og
funkler af rimgnister. En gærdesmutte
prøver at overdøve hulduens bløde kurren, og allikerne i trætoppene starter
deres miavende morgenkor.
J eg skutter mig i kulden. Der er ikke
meget vanne på færde tidligt i april. Siddende med rygdækning op ad en gammel rødel har jeg monteret min 400 mm
bl 3.5 + en 1,4 x telekonverter på min
tro væbner Manfrotto-055 stativet, med
tilhørende 168-kuglehoved, og venter nu
bare på at et allikepar skal påbegynde
redebygningen.
12 meter fra mig har de valgt et redehul
i ca 4 meters højde, hvilket på den afstand giver en god billedvinkel. Lidt
efter solopgang ankommer den ene fugl,
kikker lidt ned i hullet og hen på mig, og
letter igen, klart utryg ved situationen.
Jeg fokuserer på kanten af hullet, blænder ned på bl 8, måler lyset, får en tid på
118, komponerer, låser stativet, monterer
trådudløseren og slår spejlet op.
Så er jeg klar.
Lidt efter ankommer begge alliker, den
ene går direkte i hullet, mens den anden
agtsomt holder vagt. Jeg venter lidt, og
pludselig stikker den forsvundne hovedet op, og da begge sidder stille, eksponerer jeg. Heldigvis reagere de ikke på
lyden, og ser ud til at have affundet sig
med min tilstedeværelse.
De næste par timer giver et spændende
indblik i allikernes adfærd. Med intervaller på ca. 20 minutter flyver de til og
fra med græs og dyrehår til foring af
reden.På et tidspunkt har jeg svært ved
at holde latteren tilbage. Siddende på
6

hulkanten med en ordentlig næbfuld dyrehår, minder den ene af fuglene påfaldende
om en pensioneret engelsk oberst med
plirrende øjne og kraftige buskede
moustacher, der stritter ud på hver siden af
næsen.
J eg når at "skyde" 1Y2 rulle inden fuglenes
aktivitet aftager op ad fonniddagen, og
pakker veltilfreds grejet sammen efter den
gode oplevelse.
Et par dage efter ruller jeg filmstrimlen ud
over lysbordet, umiddelbart ser det godt
ud,
men som luppen glider hen over billederne, bliver jeg mere og mere ærgerlig.
Eksponeringen er i orden, men alle "skud"
er mere eller mindre uldne på grund af
rystelser.
Sa'h'P og 'P\{1'#Z. Så sku' faen' da stå i
at slæve' sig radbrækket på det tunge
Nikon-bras. For slet ikke at tale om at stå
op før en vis herre får sko på, og sidde
flere timer en råkold forårsmorgen, med
løbende næse og sovende ben. Tumbe!
Sælg hele skidtet, når du ikke kan gøre det
bedre.
Efter at have skældt ud over mine selvskabte dumheder, kikker jeg mindre ophidset filmen igennem en gang til. Med
spejlet oppe og elektronisk trådudløser,
har jeg trods alt gjort hvad jeg kunne, og
mistanken slår ned. Jeg skæver hen i hjørnet af kontoret, hvor stativet står og lader
som ingen ting, ja nærmest vender hoved
et den anden vej.
O.K. Der er åbenbart ikke nogen vej uden
om. Op på cyklen og afsted til fotohandleren. Nu skal der handles stativ og kugle- hoved, og noget der batter.
Ekspedienten ser mere og mere fornøjet
ud, efterhånden som vi får pej let os ind på

Det kunne ikke gå hurtigt nok med at få
"høsten" fra min 4 ugers New Zealand
tur afleveret til fremkaldelse.
3 dage senere og med rystende hænder
blev resultatet lagt på lysbordet og udsat
for luppens nådesløse afsløring. Det var
især 8 ruller fra 2 whalewatch ture jeg
var spændt på. J eg var på forhånd godt
klar over, at oddsene ikke var gode fotografering med 300 mm tele fra en
mindre båd i pæn søgang med 2-3 meter
høje bølger, er langt fra optimalt. Skæve
horisonter, uskarphed pga. søgang og

forkerte vinkler i forhold til lyset - lidt
surt men ok det er vilkårerne ved naturfotografering.
4 uger senere og på vej til arbejdet, er der
kontrol i S-toget. Jeg roder efter billetten
i div. jakkelommer og fmder både min
billet og en film i jakkens ryg lomme .
Filmen afleveres direkte hos Colour
Gruppen og hentes halv elleve samme
dag.
Den indeholdt de hvalbilleder jeg i første
omgang ikke troede, jeg ikke havde taget.

Kaskelothval- Kaikouru, New Zealand Canon EOSJn EF 3004,0 L Sensia
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Anmeldelse: FOTOGRAFIE DRAUSSEN
af Jesper Plambech
Nu har jeg gennem nogle år læst og nydt
det tyske fotomagasin Fotografie Draussen.
Et hurtigt indtryk af bladet må være, at
det er produceret med sædvanlig tysk
grundighed.
Først og fremmest fremstår de fleste fotografer, der får spalteplads i bladet, som
ragende håndværkere, der alle med forskellige forudsætninger og udstyr, forstår
at få det bedste frem af naturen.
Trykket og opsætningen er helt i top, og
reproen samt kvaliteten af de offentliggjorde billeder er i en høj kvalitet.
Modsat svenske, engelske og flere amerikanske fotoblade er det meget markant,
med den ringe mængde reklamer, der er
i bladet. Det er en hel fornøjelse at læse i
bladet uden hele tiden at blive mindet om
forskelligt udstyr af variabel kvalitet, lige
er det man har brug for, eller absolut ikke
kan undvære.
Bladet indeholder altid en række artikler,
dygtigt underbygget med billeder, selvfølgelig af den sædvanlige høje kvalitet.
Alle billeder er forsynet med oplysninger
om anvendt udstyr, samt oplysninger om
blænde, lukkertid samt filmvalg.
Artiklerne har et mangeartet indhold, der
strækker sig over rejseoplevelser, beskrivelser af nationalparker eller specielle
naturområder, beskrivelse af et lokalområde, eller rene eksperimenter med naturens former og farver.
Disse artikler beskriver også årtidsforløb, enkeltelementer af områdernes fauna, landskabernes fotografiske muligheder under påvirkning af vejr og årstider.
Eller tekst og billedindhold er bare en
suveræn skildring af naturens sjæl og
indre skønhed.

Bladet præsenterer i hvert nummer en
portfolie, en præsentation af en fotograf
og hansIhendes billeder.
Der er som regel en eller flere artikler,
hvori der beskrives nyt udstyr, tests af
samme, eller bare enkelte fotografers erfaringer med brug af eget udstyr.
Også grundig orientering og analyse af
nye film ses med mellemrum.
De enkelte udstyrsundersøgelser og beskrivelser er som regel meget udførlige
og grundige.
Man efterlades ikke i tvivl om forfatterens holdninger omkring det undersøgte
eller testede udstyr.
Endvidere med mellemrum beretninger
om internationale konkurrencer, udstillinger, samt om fotomesser.
Det er altid en fornøjelse at få bladet i
hånden. Forventningen om gode artikler
og fremragende billeder er altid tilstede.
Det er et magasin der kan anbefales alle
med interesse for naturfotografiet.
Bladet kan købes for DM 9,80, ca. kr.
40,- og bestilles hos:
Tecklenborg Verlag, Siemenstrasse 4,
D-48565 Steinfurt.

mit behov. En 4 kilo's tele og lange lukkertider. De lettere stativer og demmed
tværstivere på midtersøjlen bliver forbigået. Benene skal kunne gå i spagat, så
stativet kan bruges ved fotografering i
frøperspektiv.
Perifert har jeg hørt positiv omtale af
Gitzo, især for deres kulfiberstativer.
Jeg studerer dem lidt, men dropper tanken. Kulfiber giver ikke forfrosne fmgre
om vinteren og vejer betydeligt mindre
end konventionelle stativer, men til mit
behov er det sidste et klart minus.
Gitzo' s "jernstativer" ser derimod anderledes robuste ud. De er udført i en
stål/aluminiumslegering, og den kraftigste af modellerne ligner noget der kunne
holde en mindre bro.
Gitzo købes som byggesæt. Grundmodellen er de tre ben. Hoved og eventuel
midtersøj le vælges separat, og efter behov.
Efter en delløften, rysteprøver og slåen
ud og ind af ben, falder mit valg på en 4
kilos sag, model 505, uden midtersøjle.
Næste problem er hovedet. Manfrotlos
kuglehoved har før været en perfekt løsning.
Nemt og hurtigt at betjene, via to spændelåse, og med fri panorering under fotografering af motiver i bevægelse.
Derfor kikker jeg i første omgang på
Manfrottos kraftigste kuglehoved
model-268, og har faktisk besluttet mig
lige indtil ekspedienten dukker op med
en "kuglebasse" af en helt anden kaliber. Et Foba Superball. Der er ingen
sammenligning. Manfrottos produkt er
gedigent, men Foba' en er bare mere
gennemført. I Foba'en glider hovedet i
en slags nylonskål, og nærmest smutter
rundt i ulåst stilling, bare ved en let berøring. Der er tre muligheder for betjening, et hoved-håndtag låser den valgte

indstilling med et snuptag, men indstillingen kan kombineres med vertikal bevægelse, så hele hovedet drejer. Ydermere
kan friktionen i selve "hovedet" stilles
efter behov.
I forhold går Manfrottoen noget trægere i
sin metalskål, hvilket bliver det afgørende
punkt. Desværre er prisen også lidt mere
gedigen end jeg havde regnet med.
Ca. 4000,- for stativet og 2000,- for kuglehovedet. Et beløb jeg ikke havde troet, at
skulle ofre på den del af min udrustning.
Men hvis resultatet er rystede billeder, så
er valget j o let.
Et er teori og noget andet praksis.
Kan det nye grej stå distancen ?
Med hensyn til rystede billeder er problemet løst, og den gamle tommelfmgerregel
om at vægten på stativet, som minimum,
skal modsvare vægten på kameraudstyret,
holder stik. Kamera og tele vejer 5 kg, og
stativ + kuglehoved ligeså, altså en samlet
vægt på 10 kg. I fuld højde er stativet 1,48
m. Med kuglehoved og kamera påmonteret
er højden til okularet imidlertid 1,78 m.
Derfor fravalget af midtersøjlen. I spagat
er højden til okularet 0,52 m, og ikke acceptabel ved markrofotografering, men
fordelen ved tyngden i benene gør sig endnu engang gældende. Stativet klappes bare
sammen og lægges om på siden, og selv
med en Pentax 6x7 påmonteret er der stabilitet til UG.
Skruemufferne på teleskopbenene samt
glidedelene arbejder en anelse trægt og så
tæt at der nærmest dannes vakuum når
benene trækkes ind og ud, dog har det den
store fordel at snavs og sandkorn holdes
ude, således at blokering af et eller flere
ben undgås.
Eneste kritisable punkt er frossent vand
eller fugt, som om vinteren har en uheldig
tendens til at blokerer de bevægelige dele
på udstyret, men, men ,men universalstati-
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vet er nok ikke opfundet endnu.
At vælge det rette stativer op til den
enkelte ud fra behov og temperament.
Men noget der bør ofres tid på. Studer
udvalget grundigt inden du beslutter dig,
og prøv om muligt grejet af, for det er
altid i den ekstreme situation du fmder
ud af, om du har forkøbt dig.
Fabrikanternes angivelser af bæreevne
skal tages med forbehold, og er kun pålidelige i forhold til kamerahus og mindre teler op til 200 mm. Det, det drejer
sig om, er evnen til at neutraliserer rystelser fra fotograf vind og spejl.
Bæreevnen for Gitzo 505 er angivet til
15 kilo, som det sikkert sagtens kan
bære, men med tunge teler, eventuelt i
kombination med telekonverter og langsomme lukkertider, er det en god ide at
decimere angivelsen med halvdelen eller
2/3 i forhold til vægten der skal påmonteres.
Underlaget skal også tages i betragtning.
Fotograferes der for eksempel i skov
med blød muldbund, er det endnu vigti-

gere, at stativet er tungt og stabilt. Anvendes der kuglehoved, skal det svare i dimensioner til stativet, og det svage punkt,
"pinden", mellem kugle og kameraplatform, skal være kort og kraftig. Samtidig
er det vigtigt at telens balancepunkt befinder sig over midten af stativet, således at
der ikke er en tung "ende" der trækker ned
efter at billedet er kombineret.
At bruge stativer i starten en overvindelse. Men med bedre resultater, og muligheden for større variation i motiverne, bliver
besværet hurtigt en vanesag og til sidst en
uvurderlig hjælp i processen fra ide til
færdigt billede. Der sker nemlig det, at
mens det "besværlige"og ulideligt tunge
stativ skal slås op og indstilles, så når fotografen at overveje vinkler og komposition en ekstra gang, i stedet for bare at
knipse løs.
Så trods ømme skuldre og nedsat aktionsradius i felten, har Gitzo i kombination
med Foba løst mine øjeblikkelige krav til
støtte for bedre resultater.

Jeg prøver hele tiden at udnytte de forandringer, som lyset og årstiden tilfører naturen og jeg mener det er vigtigt at give
en personlig tolkning af naturoplevelsen,
så ens billeder bliver anderledes og fulde
af stemning og harmoni.
I min søgen på motiver leder jeg efter
linier, former, mønstre og jeg gør meget
ud af kompositionen, jeg kan bedst lide at
holde mine billeder enkle med kraftige
livlige farver.
Jeg synes det er vigtigt at have en klar ide
om, hvad man skal fotografere, eller et
mål med sine billeder. Man må tænke sig
om inden man begynder at knipse løs, så
man ved at det er et godt billede selv inden man har taget det. Derfor bruger jeg
altid et tungt stativ og en langsom film
som Fuji Velvia, for det øger koncentrationen og man bliver mere opmærksom
på, hvad man egentlig fotografere. De
fleste af mine billeder bliver taget i nær-

miljøet omkring den landsby, jeg bor i. Det
er sjældent jeg behøver at bevæge mig
mere end 10 km. væk fra mit hjem, før jeg
finder, hvad jeg har brug for. Skoven og
engen er mit foretrukne arbejdsområde,
der finder jeg mange spændende planter og
andre små detaljer både sommer og vinter.
Jeg kan godt lide af rejse i længere tid af
gangen og kommer tit tilbage til det samme
område år efter år, for af få den bedste
beskrivelse af årstiden eller lokaliteten,
men for mig er nærmiljøet nu stadig væk
det bedste.
Resultatet bliver nøje undersøgt på lysbordet derhjemme, og i mørkekammeret laver
jeg Ilfochrome forstørrelser. Sidste år i
juni havde jeg min første selvstændige
fotoudstilling med 30 billeder udstillet i
Randers under navnet "Naturens magi".
Det blev en stor succes som virkelig gav
mit fotografi et ordentlig skub fremad.

"Gamle" medlemsblade
Redaktionen har endnu en del af de tidligere medlemsblade på lager som vi agter at sælge ud af.
Nr 1 - 6 sælges for kr. 60,- _
Beløbet indbetales på foreningens giro: 1-246-4223
husk at mærke tallonen gI. årgange.

Visttaswiggi - Lapland
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Jesper Tønning: et portræt
tekst og fotos Jesper Tønning
Jeg er 21 år, og trods min unge alder har
jeg fotograferet i 8 år, naturen har de sidste 5 år været mit foretrukne motiv.
Min familie spiller en stor rolle i min
interesse for naturen, jeg har fået en opvækst, hvor naturen har givet mig mange
minder for livet og det er nok søgen efter
disse oplevelser, som er min fotografiske
drivkraft. Som lO. årige fik jeg min første
kikkert af min bror, den er blevet brugt
flittigt siden da, specielt til at kigge efter
rovfugle med, de var i en periode min
helt store interesse. Senere begyndte jeg
at tegne landskaber, men en fantastisk
oplevelse hvor jeg betragtede et kuld ræveunger på tæt hold ændrede mit syn på
verden og så begyndte jeg at fotografere
med mit fars Kodak instamatie kamera.l
dag hvor Kodaken er udskiftet med Ni-

kon F4s og F9DX med diverse udstyr, er
det stadig landskabet samt natur- stilleben
og macro som er i fokus. Jeg er uddannet
inden for fotobrancen, men fotografiet er
kun en fritidsinteresse, og sådan forbliver
det. Arbejdet giver som regel ikke meget
fritid, så den fritid jeg har, udnyttes fuldt
ud. Det er som regel tidligt om morgenen
eller sent om aftenen at jeg er mest aktiv
med mit kamera. Naturen er rolig, og det
er kun fuglenes sang og biernes summen
man hører, lyset har en helt anden
karakter, det er mere blødt og varmt.
Jeg betragter også fotografiet som en
slags meditation, hvor jeg fordyber mig i
en verden, hvor tiden ikke eksisterer,
hvor jeg kan koncentrerer mig fuldt og
holdent om motivet i søgeren.

Macro:
Intet mindre end en verdensnyhed, ægte
macro zoom.
Nikkor AF Zoom.Micro 70.-180. mm
f/4.5-5,6D ED.

Nærgrænse: 37 cm.
Længde: 167 mm, diameter 75 mm og
vægt 99o.g.
Blænde område fl4,5 - fl32

Flash:
Nikon SB-28
Tekniske data:
Ledetal (ved ISO 10.0. i meter) 36
(med zoomreflektoren indstillet på 35
mm) Dækningsvinkel: 85 mm -18 mm
(med indbygget vidvinkeladapter)
Genopladningstid:
ca 6,5 sek.
Antal flash:
ca. 150.

3D multi-sensor afbalanceret udfyldningsflash med testflash (med F5, F9DX eller F7o. og
D-type AF Nikkor objektiver).
FP high-speed synkronisering: I forbindelse med F5 eller F9DX udsender flashen konti.
nuerlige glimt fra det øjeblik, lukkeren åbner sig, til den igen smækker i.
Samekåte - Lapland
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Filtre:

Mellemformat:

Vi kender alle til problemet med vignetering ved brug at 35 mm eller mindre
brændvidder og påsat filter.
Med HOYA's nye Ultra-Serie 3 mm får
du et ekstremt flat filter, der ikke giver
vignetering med de helt korte brændvidder.

Hasselblad ArcBody - nyt kamera med
shift og tilt bagstykke, hvilket giver uanede mulighedder for akkitektur-og
landskabs fotografer. Hertil kommer 3
specielle Rodenstock objektiver:
Apo-Gradagon 4,5/35mm, Apo-Gradagon 4,5/45 mm og Apo Gradagon -N
4,5/75mm.

---

~-----

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, vidvinkel-

Zooms:
Nikon's AF objektiv program er blevet udviddet med 2 nye zooms, begge interessante
for naturfotografer.
AF Zoom-Nikkor ED 70-300 mm f/4-5,6 D har en nærgrænse på bare l,5 m og vejer
515 g.
AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3,5-5,6 D IF har en nærgrænse på 85 cm og vejer 555 g.
Begge objektiver kan anvendes sammen med telekonverteme TC-20 l og TC-14A.

objektiver, standardzoom og lange brændvidder.
Leveres til Nikon, Ganon, 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.

AF Nikkor 70-300mm f/45,6D
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AF Nikkor 28-200mm f/3,55,6 D IF
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