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Aktivitetskalender 1999
Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på
adressen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. kl. 19.30

NaturFotografer i Danmark
17. februar

Leder .................. 3

H/F Engvang, have 109
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Sekretær

Finn Olofsen
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Klaus Bjerre
Jesper Plambech
Lars Gejl
Poul Reib

Sommerfuglefotografering
Jens Meulengracht-Madsen fortæller om fotografering af sommerfugle
og om akvariefotografering.
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Kontingent 200,- årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.

Fotografering af rådyr .. 12-13

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar,
maj, august og november:. Deadline er den 1. i
måneden før udgivelsen.

Fremkaldelse . . . . .. 14-15-16

5-7. marts Workshop: Dias-show fra A-Z på Rebild Vandrehjem
fredag 5/3 Efter indkvartering lægger vi ud med aftensmad, derefter bruges aftenen
på en introduktion i indscanning afbilleder, samt digital billedbehandling (Photoshop).
lørdag 6/3 Diasshow fra A-Z. Tips og ideer til selv at komme i gang med dette
helt suveræne medie. Software til redigering præsenteres (Wings for
Windows).
søndag 7/3 (kan fravælges)
"Gør det selv dag" for dem, der har lyst til selv at prøve indscanning af
billeder og at lege med digital billedbehandling.
Kurset bliver kun gennemført ved min. 8 deltagere, max deltagerantal 12. Du
kan sikre dig plads ved at blive skrevet op allerede nu ved at ringe til Niels
Fabæk på tlf. 98 18 86 36 - pris kr. 900,onsdag 10/3 Ordinær generalforsamling

Generalforsamling .... . . 17
Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på
diskette (ikke MAC) til:
Klaus Bjerre
Brøndby Parkvej 5 1. tv.
2650 Hvidovre
Tlf: 36 75 93 91
E-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk
Bladredaktion:
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jesper
Tønning
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte
indsendt materiale ved pladsmangel.
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller
forfatterens tilladelse.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt
materiale.
Vær opmærksom på, at navngivne artikler
udtrykker forfatterens mening og ikke
nødvendigvis foreningens.

Konkurrence ........... 18

Nyt til aktivitetskalenderen skal være redaktøren i hænde senest en måned før
medlemsbladets udgivelse. Se side 2.

Fotohylden:
Aktivitetskalenderen . . . . . 19

.............. ...........

F otolzylden er til køb, salg eller bytte for foreningens medlemmer. Annonceringen
er gratis Foreningen påtager sig intet ansvar for købte eller solgte genstande.
Sælges:

Manfrotto panoramahoved 3D art. 229 med kvitt .
Kikkert Nikon travelite IV 9x25 + etui, emball og kvitt
9 års restgaranti.
Henvendelse til Jesper Tønning på tlf. 86494748 efter 19.00
Sælges:

Forsidefoto:
Rådyr-Canon EOS5 + EF
600mm 4. OL Fuji Sensia.
Steen Stenild.

Kr. 700,-

Raptors ofEurope & the Middle East - Dick Forsmans nye rovfugle
bibel (sidste tryk uden farvefejl) pris i DOF-salg krA38
kr. 300,-

Flot Canon EF 400 mm 5,6 L incl org. bestyttelsesfilter
Henvendelse til Klaus Bjerre på tlf. 3675 93 91
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Kr. 600,-

kr. 7.500,-

Sex og billedmanipulation

af Poul Reib
En kendt humorist blev engang spurgt om sit syn på sexlivet. Svaret var:
"Jeg tror, det er et fænomen, som er kommet for at blive"

LIFE AS A COUPLE
THE BIRD AND THE STARS

Theme A: "
Theme B:

tt

tf

tt

PHOTOGRAPHIC
COMPETITION

Tengmalms' owl (Aegolius funereus)
Risto PETAJAMAKI, Joutseno, Finland

The 9th Bird Festival will be held in Abbeville {North of France} from April 10 to 18 1999.
The Festival will offer to the public a photographic exhibition on two themes
"Life as a couple" and ·"The bird and the stars"

Festival de
Association du Festival de I'Oiseau et de la Vie Sauvage
Siege Social : 30, rue Lesueur - 80142 ABBEVILLE CEDEX
HI. : 33 3 22 240202 Fax: 33 3 2231 4047
E.Maj( : bird.feslival @ dyaclel.net
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BAlE DE SOMME EJj PlCARDIE

På et bestyrelsesmøde forny lig gik
bølgerne ekstra højt. Bare rolig årsagen var hverken sex eller direkte
NFD-problemer! Et af medlemmerne
havde blot som en tidlig julegave fået
tilsendt en kalender fra guruen
Hannu Hautala.
Men hvilken kalender: Samtlige 12
fotos var blevet til ved hjælp afbilledmanipulation. At der var tale om billedmanipulation kunne man læse i en
længere filosofisk billedbeskrivelse
på bagsiden af kalenderen. En lægmand, som køber kalenderen får måske nok en vare, som egentlig er
noget andet, end han tror, men mon
ikke han er bedøvende ligeglad med
hensyn til billedernes tilblivelse, bare
de er flotte? For et trænet naturfotograføje var det let at se, at computeren
havde været inde i billedet. Eksempel:
En lille flok snespurve, pivskarpe,
flyvende i et smukt finsk vinterlandskab ligeledes skarpt fra nærafstanden .
helt ud til uendelig. Snespurvene var
naturligvis endog placeret "rigtigt" i
billedet. Stakkels Hannu fik læst og
påskrevet - godt han befandt sig
nogle tusinde km borte. Skuffelsen
over Hannu var stor - havde guruen
begået faneflugt?
Efter nærmere eftertanke, mener j eg ,
vi naturfotografer må forsøge at lære
at tænke i nye baner. Kunstnere har
altid haft, eller taget sig, frihed til at
se og beskrive en situation på deres
egen måde. Tænk på malere, tegnere,

skulptører, som placerer elementerne
i deres værker, præcis som de ønsker,
for at det endelige resultat, skal blive
så overbevisende som muligt. At
Hannu er en kunstner inden for sit
felt, er der vist ingen tvivl om! Så må
han vel også have en kunstners rettigheder til at forme sine billeder, som
han ønsker, selvom han "kun" er
fotograf.
Vi er givetvis kun ved begyndelsen,
når det drejer sig om billedmanipulation. Den synlige, som i Hannus tilfælde, kan man forholde sig til. Men
hvad med den skjulte? I dag kan enhver med det rigtige computerprogram til rådighed og lidt øvelse, flytte
om på elementerne i billedet, ændre
på kontrast og farver og i øvrigt lave
"post-gardening", altså fjerne uønskede grene m.m Den ærlige fotograf vil
måske fortælle, når der er tale om
billedmanipulation, medens andre vil
lade som ingenting. Under alle omstændigheder vil billeder manipuleret
af en kyndig ofte se "ægte" ud, og
den type billeder omgives vi allerede
af i rigt mål i aviser og tidsskrifter..
Jeg tror, vi , hvad enten vi kan lide
det eller ej, fremover må bedømme
billedet, som det nu engang er uden at
tænke for meget på, hvordan det blev
skabt. For jeg er overbevist om, at
computer-billedmanipulation ligesom sexlivet er et fænomen, der er
kommet for at blive!
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Nyt fra bestyrelsen & redaktionen
Nye medlemmer:
Færøeme2
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Tak til medlemmerne for det
øgede engagement
Redaktionens bøn er heldigvis blevet
hØ11, idet vi allerede inden deadline til
dette blad havde materiale nok plus et par
artikler i reserve til næste nr. - tak for det.

13 naturfotografer har meldt sig ind
siden sidste medlemsblad udkom og vi
byder velkommen til:
Jørgen Lindby, Ole Stadsbjerg Nielsen,
Lis Vorting, Dan Kaasby, Erik Olsson,
J ens Christensen, Harald Petersen, Mary
Christoffersen, Rudi Hemmingsen. Aase
& Henning Arbirk, J an Eske Schmidt og
Carl Arnnitzbo.

Medlemstal:
pr. 31.januar 1999:

126

Billedarkiv:
Vi bringer en efterlysning:
Gode farverige naturfotos, dias eller
papirbilleder i formatet 13 x 18, ønskes til
medlemsbladet.

Ordinær generalforsamling.
Onsdag den 10. maris kl1930 afholder NFD sin årlige generalforsamling
på adressen Esplanaden 8C, 2.sal, 1263 København K.
Dagsorden: 1) Valg af stemmetællere, 2) Valg af dirigent, 3) Formandens
beretning, 4) Regnskab og budget, 5) Kontingent, 6) Indkomne forslag, 7)
Valg af kasserer (Klaus Bjerre villig til genvalg), 8) Valg af næstformand
(Ole Banke villig til genvalg), 9) Valg af bestyrelsesmedlem (Jesper.
Plambech villig til genvalg) , 10) Valg af suppleanter, 11) Valg af revisor og
revisorsuppleant, 12) Næste generalforsamling, 13) Eventuelt.
Bemærk at hvis du har et forslag til behandling på generalforsamlingen,
skal formanden have det i hånden senest onsdag den 24. februar. Drejer
det sig om forslag til ændring af vores vedtægter, er den kritiske dato
onsdag den 10. februar.
Efter generalforsamlingen er der præmieoverrækkelse til vinderne af
NFD's årskonkurrence. Som en slags dessert for hele arrangementet
slutter vi af med at vise alle vinderbillederne på skærmen.

E

NFDs foto-cd
Vis 10 af dine billeder og fortæl lidt om dig selv, dit motivvalg eller, hvordan du arbejder med naturfotografering.
Betragt foto-cd'en som dit og foreningens udstillingsvindue.

Send dine dias til:
Niels Fabæk
Klokkestabelen 18
9000 Aalborg

- MED DE . AT RllGE FARVER

sidste frist er 1.maj 1999
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toppen af Danmark. De er ikke meget
bedre - bare noget dyrere. Også her er
kopierne konsekvent alt for mørke. Men
det er lidt sjældnere at finde tydelige farvefejl. Blot er billederne heller aldrig
helt korrekte.
Når jeg selv får et rigtigt mørkekammer
igen, kan fotohandlerne glemme alt om
at se mine film. Selvom jeg ulig hellere
ville slippe for at fremkalde dem selv.
Er det helt håbløst?
På nogle dagblade, ugeaviser og andre
steder benytter man et micro lab til at
fremkalde negativfilm, som bagefter
scannes. Der har man mig bekendt ingen
problemer med ridser og heller ikke med
fej lfremkaldelser af filmene.
På dia-området er det noget vanskeligere. Men jeg benytter en efterhånden
både gammel og faldefærdig Jobo CPE2
- den billigste version, der både varmer
og roterer. Forsynet med en lift til at
tømme kemi og skyllevand ud af tanken
kan en temmelig præcis proces hurtigt
opbygges selv uden computer- eller
timer-styring. Funktionen er OK, blot
skal man være meget præcis med at blan

de kemikalierne, med tiderne og med
temperaturen. For at have 38 grader inde
i tanken skal der (med mit tennometer)
måles 39 grader i vandbadet, som tromlen roterer i. Skyd et par ligegyldige film
under forskellige omstændigheder - inde/ude og i stærk sol/overskyetlkontrastløst, del dem hver i f. eks. 3 stykker, og
prøv på den måde. Sådan kan man lære
at få termometer, tid og det hele til at
fungere sammen.
Tetenals 3-bads kemi til E6-processen er
fremragende, og hvis man køber sættet til
at lave S liter færdig opløsning (ved maksimal udnyttelse nok til et halvt hundrede
film) er prisen også rimelig. Laven aftale
med fotohandleren, han skal alligevel
bestille det hjem specielt til dig. Holdbarhed i koncentrat henstillet i mørke er op
mod et år - opløsningen holder kun ganske kort tid.
Prisen på Jobo-maskinen kenderjeg ikke.
Men jeg vil gætte på, at den med lift i
billigste version koster ca. 4.000 kroner.
Måske en investering for NFD-grupperne.

HASSELBLAD
li)

!"
~

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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Naturfotos på kroen
Aalborg Stifttidende 26. august 1998

Af Lars Vedsted
HALKÆR: Den lokale naturfotograf,
Albert Steen-Hansen, Farstrup, er en af
ildsjælene bag Danmarkspremieren på en
storstilet fotoudstilling med naturbilleder
på Halkær Kro. Udstillingen kommer
direkte fra Sverige, hvor den høstede stor
succes.
Danske amatørfotografer og professionelle i foreningen Naturfotografer i
Danmark står bag ustilllingen, der omfatter en række fotos af liv fra fugle og
pattedyr til planter og insekter. Men også
det krævende landskabsfoto er udstillet i
rigt mål.

Formanden for Danmarks Naturfrednings
lokalkomite i Nibe indtil for fire år siden,
Albert Steen-Hansen, hængte sine egne og
kollegaernes fotos op i lokalerne på Halkær
Kro.
- Jeg kom i kontakt med NaturFotografer
i Danmark, da jeg for nogle år siden
arbejdede med det såkaldte Atlas-projekt
om registrering af sommerfugle i DalU11ar'k
i mit eget nær-område.
Det er Steen-Hansen, der pegede på Halkær
Kro som et egnet sted for den ambitiøse
udstilling, der bugner af kærlighed til livet
derude i naturen .

/ marts kan udstillingen ses i Sparekassen Kronjylland, Mi
de/gade 1 Randers - hvor skal den hænge næste gang?
Gode ideer efterlyses. Eller kender nu nogen, der kunne være interesseret i
at få NFD's udstilling op at hænge - så kontakt foreningens formand Finn Olofsen på tlf. 32 84 40 19

s
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De (næsten) ideelle stativer

Problematiske fremkaldelser

af Leif Schack Nielsen

af Carsten Pedersen

Igennem en årrække har jeg brugt et
Manfrotto 055B stativ med videohoved nr.
128. Stativet har været brugt til både 35
nu11 kamera, mellemformat og teleskopkikkert. Det har været et godt stativ, når man
lige ser bort fra, at det ikke er helt let at
j ustere låsene på benene, så de strammer
godt og samtidig er behagelige at betjene.
Men stativet har en stor fejl. Det er for
tungt, især når man samtidig skal bære på
et mellemformatudstyr. Det resulterede i,
at jeg ikke konsekvent brugte stativ til
mellemfonnat - en absolut nødvendighed
for at fa dybdeskarphed nok i dette format
og dermed følgende langsomme lukkertider.
Dovenskaben fik mig til at tænke på, hvad
jeg så skulle gøre. Jeg måtte på en eller
anden måde sørge for, at jeg altid fik et
stativ med. Så var der kun en ting at gøre,
at tage et dybt åndedrag og dykke endnu
dybere ned i tegnebogen for at købe et let,
men stabilt stativ - Gitzo Reporter Mountaineer G 1228, som er lavet af kul fiber.
Derpå skulle der en eller anden form for
hoved på stativet, og her brød jeg så med
min gamle vane med altid at arbejde med
et videohoved. Det blev til det forholdsvis
nye og helt anderledes kuglehoved MagicBall fra Novoflex, og det betød endnu et
godt dyk ned i tegnebogen.
Sammenlagt koster de to ting ikke under
7.000 kr og mange steder endda betydeligt
mere. Er de så investeringen værd? Ja, så
absolut. Jeg er nu begyndt at have stativet
med mig overalt, hvor jeg bruger mellemformat, og hovedet er utrolig let at arbejde
med. Man stiller stativet op, så det står så
stabilt som muligt - ligegyldigt om det så
står helt skævt. Opretningen klares i et
snuptag med en hånd og kuglehovedet,
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som er meget fleksibelt og lynhurtigt kan
drejes i snart sagt alle retninger.
Man kan justere, hvor stramt kuglehovedet skal gå, en ganske praktisk foranstaltning. Knap så praktisk er det, at man altid
skal passe på at spænde det meget stramt
fast, hvis man skal gå med kameraet
monteret på stativet, ellers kan det ikke
holde fast i samme stilling. Og så er der
en enkelt mislykket ting. Jeg har et
MagicBall-hoved med snapkobling, den
såkaldte MiniConnect. Det er enkelt og
solidt, men desværre også indrettet sådan,
at den dims, man skruer op i kameraet,
ikke må skrues helt fast, for så udløses
sikkerhedslåsen i MiniCOlmect' en ikke
ordentligt, og man kan risikere at kameraet falder af!
Det skete faktisk med min teleskopkikkert, og den blev noget bulet. I øvrigt er
MagicBall-hovedet uanvendeligt til teleskopkikkert. Her har man brug for et videohoved i stedet.
Gitzostativet er nu efter halvandet års
brug stadig intakt, også selvom det knaser
lidt af sand i stativets gevind. Men skulle
en del blive slidt, er det til at overse. Alle
dele har et nummer, som man kan se på
en medfølgende vejledning, og så er det
blot at bestille den pågældende reservedel
for at køre videre.
Sammenlagt synes jeg, at der er tale om
noget nær en ideel løsning, og det bedste
bevis er vel, at jeg nu stort set altid bruger
stativ, når det er nødvendigt.
Men på et punkt kommer sådan et stativ
naturligvis til kort, nemlig til flugtfotografering af fugle. Her er det i de fleste
situationer ikke hurtigt nok at arbejde
med. I stedet anvender jeg et skulderIbryststativ, som Novoflex fremstiller,

Jeg har med stor interesse - men desværre uden tid til selv at reagere før nu, læst
artiklerne i de to seneste numre af medlemsbladet om filmfremkaldelse.
Jeg kan kun give skribenterne ret. Det er
efterhånden problematisk at få en fremkaldt film uskadt tilbage fra laboratoriet.
Men det skyldes ikke altid laboratoriet,
selvom det ofte må være tilfældet.
Inden filmen sendes til fremkaldelse,
skal den igennem et antal processer hos
fotografen. Risikoen er bl.a. støv i filmkammeret i kamerahuset eller i åbningen
i filmpatronen. Husker vi allesammen at
lade filmen ligge i originaldåsen indtil
den skal bruges - og husker vi allesammen at lægge den tilbage i en filmdåse
efter eksponeringen - også når filmskiftet
sker midt i et eller andet meget spændende? Lommeuld er helt fantastisk til at
ødelægge film.
Gør det selv
Da jeg for år tilbage sendte diafilm til
fremkaldelse via fotohandlere, skete det
kun ganske sjældent, at en film kom ridset tilbage.
I de senere år har jeg selv fremkaldt mine diafilm, og nu kan jeg helt slippe for
ridser. Altså for ridser, der skyldes laboratorier. For jeg er heller ikke 100%
perfekt til at holde filmkammeret rent,
og jeg har også nu og da smidt en eksponeret film i lommen, når jeg skulle skynde mig at sætte en ny film i kameraet.
Pokkers ærgerligt.
Værst var det dog, at jeg ikke havde opdaget, at den skål til stabilisatorbad, jeg
bruger til at trække filmen igennem efter
fremkaldelse, havde en meget lille, men
djævelsk skarp, spids lige midt i bunden
- en grat fra dengang skålen blev født i

en plaststøbemaskine eller hvad ved jeg.
Den lille modbydelige tap var skyld i, at
en række dyrt foranstaltede modeloptagelser var lige til at skrotte bagefter. Kun
modellens mor syntes, at billederne var
fremragende selv med ridser.
Jeg har endnu to år efter ikke turdet nærkigge en del andre film fra samme periode.
Gælder også negativfilm
Problemerne omkring forkert håndtering
affilm i laboratorier gælder også for farvenegativfilm - både i storlab og i minilab.
Selv de billigste storlab jeg nu og da benytter er efterhånden bedre end selv de
dyreste minilabs. Men det kan til dels
være tilfældigt.
Jeg har oftest ikke tid til at vente på storlabs, når jeg har fotograferet på negativfilm, som jeg ikke selv fremkalder og
kopierer. Her på Samsø kan vi godt
glemme at benytte minilab, og det er virkelig et problem for mig. Der er et af
slagsen på øen, og senest jeg benyttede
det havde fotohandleren gjort sig den
ulejlighed at tænke og vælge en anderledes proces til filmfremkaldelsen med det
resultat, at jeg havde farvefejl over hele
linjen på såvel ude- som indeoptagelser.
Indeoptagelserne kunne undskyldes med
blitzrefleksion fra et kulørt loft. Måske
havde maskinen styret sig ind efter dette?
Først betalte jeg ca. 135 kr. for fremkaldelse og kopiering. Begefter betalte jeg 5
kr. pr. stk. (også for dem jeg kasserede)
for at få fotografen til at rette sine egne
fejl gennem kompensering i printningen.
Sådan.
Nu benytter jeg et nordjysk minilab, når
en opgave falder sammen med en tur til
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Mere ritch-rattsh og andet godt
af Albert Steen Hansen

Nej Poul Reib skal ikke føle sig alene i
verden. Også jeg har måttet deltage i
legen "ritsch - ratch" og fundet den særdeles ubehagelig. Efter hjemkomst fra en
rejse i Israel i foråret modtog jeg med
spænding mine film fra laboratoriet. Jeg
får altid mine billeder i strimler. Langt de
fleste var i orden, men to af filmene var
desværre ridsede. Selvfølgelig var det
billeder af særlig værdi. Sådan er det jo
altid. Jeg troede i begyndelsen, at det var
ørkensand, der havde sat sig i mit nye
kamera, men da jeg senere igen modtog '
billeder med ridser af en hel anden
karakter, så faldt min mistanke på laboratoriet. Mønsteret var præcist som Poul
Reib beskriver det. "3-4 dias helt uden
ridser, derpå et par stykker med centimeter/ange ridser spredt over billedet...
Jeg klagede min nød til laboratoriet, dog
uden at få kompensation. Men siden har
jeg ikke set ridser på mine dias. Jeg krydser fingre hver gang, jeg indleverer film.
Men sådan burde det ikke være. Jeg har
tidligere skiftet laboratorie, da min klage
ikke blev hørt. Den gang var det ikke
ridser, men to parallelle fedtede striber

foroven og forneden på hvert dias på
emulsionen. Sådan modtog jeg 20 film
fra min rejse til Island i 1996. Da jeg så
på mine "superskud" ved lysbordet og
opdagede miseren var jeg nænnest grædefærdig. Til min store overraskelse kunne man imidlertid ikke se striberne, når
jeg viste billederne på lærredet, og de
kom heller ikke frem ved papirforstørrelser.
Men ak glæden varede kort. Efterhånden
som billederne blev udsat for varme fra
projektoren (jeg har vist mit diasshow
mange gange) trådte striberne frem og
blev stadig tydeligere. Især på en blå
himmel. Så noget måtte gøres. Men
hvad? Jeg prøvede mig frem på nogle af
de dias, som jeg alligevel havde kasseret.
Og pludselig var redningen der. En svag
spritopløsning kunne fjerne sporene. Så
jeg satte mig en aften med sprit og pensel, og blev mere og mere høj efterhånden som aftenen skred frem. Ikke på
grund af spritten, men fordi mine dias
blev som nye. Spritten tørrede fint op
uden rande af nogen art. Har du lignende
problemer, så er ideen henned givet videre.

Jeg har prøvet flere andre og også
etbensstativer, som blev "lagt ned" og
holdt inde i annhulen. Men Novoflex's
stativer det bedste jeg har brugt hidtil.
Det kan indstilles på flere forskellige måder, og jeg foretrækker at anvende det
som bryststativ i stedet for som skulderstativ. Jeg synes, at det giver større flek-

sibilitet og færre krumbøjninger af kroppen at bruge bryststativ end skulderstativ. Men det er nok individuelt, hvad
man kan lide, og med Novoflex-stativet
kan man hurtigt prøve nogle forskellige
indstillinger, indtil man finder den, der
passer en.

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift"
kan købes i løssalg hos boghandler Arnold Busck, Købmagergade 49,
København K.
J Jylland kan det købes hos Danmarks Fotomuseum~ Museumsgade 28 i Herning, samt hos Viggo Madsens Boghandel, Bispensgaile 10 i Alborg.
På Fyn kali det købes i Boghandelen,
Museetfor Fotokunst, Brandts Klædefabrik
'iBr.andts Pa8sage 37, 5000 Oilellse C.
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Ny professionel Nikon på banen!!!

Canon Eos 3 som jeg skrev om i sidste
nr. har fået uventet konkurrence fra sin
ærkerival Nikon. På Photokina i september sagde Nikon ikke en lyd, men Nikon
F 100 er navnet på en særdeles spændende lillebror til flagskibet FS.
Den er mindre, lettere og billigere, men
den har også arvet en hel del fra sin storebror FS , bl.a. anvender F l 00 det samme
autofokus og blitzsystem som FS dog
med en flashsync. på 1/2S0 sek.- (1/300
sek. på F5) .
Den faste søger som viser 96% af søgerens areal, er blevet forbedret, ved at

det valgte foktlsserings punkt nu lyser op
med et rødt skær. Kamerahuset har den
samme lækre gummi belægning som FS
og top, bund samt front er af en særlig
magnesiumlegering så vægten er reduceret til 785 gram, dog uden den nye
batt-pack MB-IS. Kameraet tager 4,S
billeder pr. sek. og med MB-IS for øges
hastigheden til S bill. pr. sek. Det er ikke
så meget som vi er blevet vant til!! , men
hvem har brug for hverken 7 og 8 bill.
pr. sek.? desuden kan MB-IS forsynes
med NC-akktt. Kameraet har autobracket
funktion og næsten de samme programmerings muligheder som flagskibet F5.
En nyhed er at 3-D matrix lysmåleren er
forsynet med 10målefelter som arbejder
sammen med autofokussystemet, den
har dog ikke en farvesensor som FS.
Autofokussystemet i FIOO er unikt og
baseret på Multi-CAM1300 modulet,
som blev skabt til FS. De 5 autofokus
sensorer som ses i søgeren, bruger to
slags linjesensorer - en til nom1ale målinger og en til måiinger under dårlige
lysforhold. Kun Nikon har dette system
til optimal hastighed samt præcision selvom motivet er i hurtig bevægelse.

det mindste metalliske klik øjeblikkeligt.
I langt de fleste tilfælde vil et stativ være
påkrævet. Men kommer nemlig hurtig
ned på 1/60 sek, selv med en 400 iso
film. Det er også en god ide at anvende
trådudløser, for især ved lange teler vil
selv små rystelser kunne ses på det
færdige dia.
Da råvildtet ofte er aktivt i morgen og
aftentimerne er der som oftest ikke meget
lys at arbejde med, og man må da bruge
200 eller 400 iso film eller evt. endnu
hurtigere, som f.eks. Kodaks P 1600, der

kan give fine resultater når lyset er begrænset.
At bruge skjul er efter min erfaring ikke
så vigtigt. Man kan evt. bruge et camuflagenet for at falde i med omgivelserne.
Ellers er almindelig påklædning i naturfarver tilstrækkelig. Man skal huske at
dække alle blanke genstande på udstyret
med f.eks. sort tape så man undgår solreflekser.
Jeg håber dette lille indlæg har giver lyst
til at prøve "kræfter" med vort lands
smukkeste hjort - rådyret.

Hvis man tænker på at få et professionelt Nikon kamera er tiden inde, men kun hvis
pengepungen er i orden!

Pris: 9495,- + moms og 1595,- + moms for MB-IS. "Gid jeg havde så ma1lge pe1lgel !"
Kameraet ligger sig mellem F90X og F5, jeg tror at det nye kamera bliver endnu en
Nikon succes som F90X
8

Rådyr Canon EOS5 + EF 600 mm 4.0 L Fuji Sensia Steen Steenild
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Fotografering af rådyr
Tekst & Foto Steen Stenild

Råvildtet er Danmarks mindste hjorteart
og langt den talrigeste. På trods af dette er
det et dyr, vi sjældent ser og sker det, er
det ofte på lang afstand eller i glimt, når
det springer over skovvejen.
Råvildtet er udbredt over hele landet, dog
talrigest i Østjylland og på øerne. Råvildtet findes, hvor der er blot en smule skov
eller krat, der kan give dækning.
Når rådyret findes næsten overalt, burde
det også være nogenlunde let at finde og
fotografere det, men sådan er det 'n u ikke.
Det danske råvildt er på grund af den
menneskelige forstyrrelse mest fremme i
morgen- og aftentimerne. Dyrene er især
fø lsomme over for overdreven jagt, løse
hunde og orienteringsløbere, hvorimod
skovgæster der færdes på veje og stier
normalt accepteres forholdsvIs let.
Man kan være heldig at møde rådyret på
en tilfældig fototur, men så har man ofte
kun en enkelt chance for at få et billede.
Den bedste måde er at tage ud med det
formål at fotografere råvildt. Man finder
et sted hvor dyrene ofte færdes og her
sætter man sig på sin klapstol og venter
til dyrene indfinder sig.
Der er dog visse ting man skal tage højde
fo r, hvis man vil have resultat af sin venten og dermed billedmuligheder.
Man skal kende området og man skal så
nogenlunde vide hvor dyrene normalt
færdes , hvor de kommer fra og hvor de
fouragerer. Så skal man iagttage at vinden er i den rigtige retning. Den skal blæse fra dyret og mod en selv og husk vinden i skovområder kan ofte vende helt
rundt.
Dernæst handler det om at sidde stille helt stille. Når dyrene så dukker op skal
ens bevægelser være meget få og kontrol12

lerede. Hold øje med dyrene, når de fredeligt græsser kan man bevæge sig, men
så snart de ser op skal man fryse
øjeblikkeligt.
Har rådyret fornemmelse af at der er noget galt vil det under græsning foretage
nogle meget hurtige løft med hovedet
hvor det "vejrer" - vurderer om der er
fare på færde . Hørelsen og lugtesansen er
formidable, men synet er derimod bedst
til bevægelser, hvorfor det som sagt
handler om at "fryse" øj eblikkeligt.
Man skal også være opmærksom på at
man i private skove kun må færdes på
veje og stier og kun fra kl. 7,00 til solnedgang. I Statsskovene må man derimod færdes overalt og på alle tidspunkter.
Det er under alle omstændigheder en god
ide at henvende sig til skovejeren eller
den stedlige skovfoged for at få tilladelse
til at færdes i området.
Har man så fimdet et godt sted, hvor man
må færdes, helst i morgentimerne, handler det om tålmodighed, tålmodighed og
atter tålmodighed.
Det er selvfølgelig også rart med et godt
udstyr og selvfølgelig evnen til at bruge
det sikkert og hurtigt.
For at opnå tilfredsstillende resultater
med rådyr skal man have en så kraftig
tele som budgettet tillader. Selv med en
400mm vil et rådyr på 75 meters afstand
ikke fylde meget på er 24x36 dia. 600
mm og derover er ideelt. Det kan dog
udmærket være en fast brændvidde på
300, 400 eller 500mm med en 1,4x eller
2x teleconverter. Det er også vigtigt at
ens udstyr og her tænker jeg især på
spejl, lukker samt filmfremføringen er så
lydløst som muligt, for dyrene opfatter

af Jesper Tønning

Objektiver
Nikon AF-S 28-70 mm 2,80 IFED og AF-S 80-200 mm 2 , 80 IFED
er to nye prof. zoomer, som længe er
ventet fra Nikon. Begge objektiver er
forsynet med Silent Wave motor, der
giver hurtigere og næsten lydløs fokusering. Nikon har længe manglet et standard zoom med 28 mm. vidvinkel og den
nuværende 80-200 mm kan ikke bruges
Prisen forventes at blive 14000, -

+

med TC-14E og TC-20E teleconvertere,
men det kan den nye zoom, som sikkert
bliver det foretrukne valg hos prof fotografer. Den nye telezoom har også to AF
on/offknapper, så man hurtigt kan gå fra
serv o-auto fokus til manuel og omvendt.
moms pr. stk.

dyrt, dyrt, dyrt.

Sigmas EX serie vokser støt
Sigma kunne under Photokina præsentere fire nye objektiver med ultralydsmotor (H.S.M.), som passer til Canon og
Nikon. Sigma 17-35 mm 2,8-4,0 EX,
APO 300 mm 2,8 EX, APO 500 mm 4,5
EX og APO 800 mm 5,6 EX. De tre nye
teler

kan alle bruges 'med Sigmas nye EX 1,4
og 2X teleconvetere. "Extraordinary
Low Dispersion glass" er blevet anvendt
for at minimere farvespredningen, og de
er alle bygget meget robust for at kunne
klare års professionelt brug.

Film
Vivid saturation fra Kodak
Kodak Ektachrome E100 VS vivid saturation (livagtig mætning) er en ny
Professionel Kodak film, som kommer
på markedet tidligt i det nye år. Den nye
film udmærker sig med imponerende
skarphed pga. sin T -max emulsion og
Kodak tager patent på en ny teknologi
som får E100 VS til at give mere livagtige og dynamiske farver, dog uden at det
går ud over den neutrale grå skala. Den
nye film håndterer også de ekstreme
situationer flot, der kræves nemlig ingen
kompensation for eksponeringer mellem

1110,000 sek. til 10 sek. så reciprocitet
effekten er reduceret til et minimum.
Den kan også presses til en 200 ISO under dårlige lysforhold, uden det går hårdt
ud over skarpheden og kontrasten. Den
nye film skulle være perfekt til natur,
landskab, rejse og wildlife fotoopgaver
hvor den ekstra blænde giver hurtigere
lukketider og bedre dybdeskarphed. Den
kendte naturfotografFrans Lanting, har
brugt den på sin seneste ekspedition til
Australien, og han giver den meget god
kritik.
9

Ca Il 0 11 EDS}
FlIji Ve/via

Il

80-200 2.8

-+

Pen/ax 645 A F 75 111111 2,8
Fuj i Ve/via T

Pen/ax 645 A F 7511111/ 2.8 Fuji Ve/via

Denne gang kommer galleriets billeder fra højt mod nord. Absalon Hansen er færing
og bor i T6rshavn. Han er idag 39 år og tidligere bankmand, men har de sidste fem
år levet som delvis professionel fotograf, idet han supplerer fotografindtægten med
undervisning på en fritidsskole . Absalon er meget produktiv. Ud over plakater, to
årlige kalendere, jule- og postkort er han også fast fotograf på den årlige turistguide
Færøerne. Efter at have haft atelier et par år koncentrerer han sig nu om billeder fra
Færøernes dramatiske og smukke natur og landskaber.
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