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NaturFotografer i Danmark
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Naturens fantastiske kreationer overgår menneskets forestillinger.
Opdagelser i en Malaysisk regnskov.
Kazuo Unno: Født 1947, Tokyo. Freelance fotograf med speciale i
insekter. Laver naturvidenskabelige optagelser både i hjemlandet
Japan og i regnskovene i Asien og Amerika.
Fotodata: Sigma 105mm F/2,8 EX Macro, Lukkertid: 11250 sek.
blænde 11, med flash.

KAZUO UNNO OPDAGER VERDEN MED SIGMA OBJEKTIVER

. På turen gennem junglen registrerede han en svag bevægelse og opdagede
en "knæler" , perfekt forklædt som et tørt blad. Unno fastholdt denne naturoplevelse på film, ved hjælp af et Sigma macro objektiv.
"Jeg bliver konstant inspireret af dette objektivs enestående kvalitet" siger
Kazuo Unno.
Sigma 10Smm F2,8 EX Macro giver enestående fortegningsfri billeder i hele
fokuseringsområdet, fra uendelig til 1:1 macrooptagelser.

SIGMA Macro objektiver
Import: FoviTech AIS - www.fovitech.dk
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Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på
adressen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. kl. 19.30

NaturP-otograler i Danmark
Leder .................. 3

H/F EnfjVang, have 109
2300 København S.
fif: 32 84 40 19
Giro 1-246",4223

Nyt fra bestyrelsen ....... 4
Foto weekend ........... 5

B~styr~lse:

I-

Formand
~inn Olofsen
Næstformand Ole Banke
Kasserer
Klaus Bjerre
Sekretær
Jesper PlambeGh
Lars Gejl
Jens Rasmussen

-~-

tlf:
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

32844019
35 42 72 95
36 75 93 91
39 66 87 75
39201507
32 53 99 94

Proff./amatør ............ 6
Ny NFD udstilling. . . . . . .. 7

25. september kllO.oO
Arrangement på Hedensted Skole, 8723 Hedensted. Vi forsøger at holde
et arrangement vest for Storebælt. Alle er velkomne. Naturvejleder
Frede Nielsen holder foredrag om naturoplevelser, han har haft og viser
dias dertil. Dette varer til ca. middag. Efter indtagelse af egen medbragt
madpakke,(øl og vand kan købes) foreslår vi at medlemmerne selv
medbringer ca. IO dias til fælles bedømmelse og nydelse. Af hensyn til
arrangementet bedes i tilmelde jer til Brian Rudebeck tlf 75921616
senest 19.09.99.
6. oktober

Tæt på fuglene .......... 8-9

Sommerfuglefotografering
Jens Meulengracht-Madsen fortæller om fotografering af sommerfugle
og om akvariefotografering.

Kontingent 200,.,. årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.

Galleriet . . . . . . . . . . . . . 10-11

22. 23. og 24 oktober NFD-Fotoweekend på Røsnæs

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

Nyheder ............. 12-13

16. november
Naturfotografens rejseudrustning
Leif Schack-Nielsen og Anders Tvevad begge garvede rejsefotografer
giver tips til rejsefotografen om udstyr, tasker m.m ..

Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på
diskette (ikke MAG) til:
Klaus Bjerre
Brøndby Rarkvej 5 1. tv.
2650 Hvidovre
Tlf: 36 75 93 91
E-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk

Canon workshop

....... 14

Tanzania ......... 15-16-17
Eftertanke ............. 18
Aktivitetskalenderen . . . .. 19

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

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

Bladreda~tion:

Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke, Jesper Tønning
. og Jen!? RC!smussen
RedaktioAen forbeholder sig ret til at forkorte
indsenqt materiale ved pladsmangel.
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller
forfatterens tilladelse.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt
materiale.
Vær opmærksom på, at n~vngivne artikler
udtrykker forfatterens mening og ikke
nødvendigvi~ foreningens.

Sælges:
Canon EF 5004,5 L USM brugt men fejlfri
Henvendelse til Klaus Bjerre på tlf. 36 75 93 91

Forsidefoto:
Knæler-Olympus OM4 + 50
1,8 + Tamrom macrokonverter Fuji Sensia.
Jens Rasmussen.

kr. 24.000,-

Sælges:

Canon FD 300 mm 2,8 L
+ Extender FD 1,4xA
samlet kr 9000. Henvendelse til Ole Banke, tlf35 42 72 95 eller fax 35 43 40 78.

kr.. 8500,kr. 1.000,-

Sælges:

kr. 1.100,kr. 700,-

Manfrotto stativ 055B med 229 pro. pan.hoved + rem
Manfrotto stativ 190B med 168 kuglehoved +taske
Henvendelse til Jesper Tønning på tlf. 86494748 efter 19°°.
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Eftertanke på baggrund af Jesper Plambechs
eftertanke i nr 10 nov. 98ø
A f Sune Bo Mikkelsen

De neste som fotograferer natur har en
holdning til den: Faglig, politisk såvel som
æstetisk.Ingen tvivl om at naturfoto befinder sig på et højt niveau også her i landet.
Men når jeg ser på mange af disse perfektioner, kan jeg ofte ikke undlade en smule
iron i. Glansbilleder er hvadjeg holder af
at kalde dem. Disse uendelige rækker af
konkunencebilleder, som er variationer af
hinanden: 25 ISO-solnedgang-medugleunge-i-forgmnden. Hold kæft hvorjeg
trænger til noget grovkomet.. .f.eks. Kirsten
K le in - hv is jeg i det hele taget skal holde
mig indenfor naturfotografi.
Ærlig talt, på trods af den høje standard eller netop på grund af den høje standardsavnerjeg vildt meget fornyelse indenfor
naturfotografiet. ..
For mig er en fotograf som Kirsten Klein
en rigtig naturfotograf. Hun skildrer det
vilde, det kultiverede, dyrene, melmeskene
i naturen, religionen osv . Hun er ikke en
romantisk hykler, der nørdler med små
"eventyrlige" udsnit af virkeligheden og
ser bort fra alt det grinm1e .. Det faktum
at det er mennesket, der hersker og reagerer
over naturen.
Selvfølgelig skal der også være plads til
dem, der skildrer dyrelivet og de storslåede
landskaber.
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Jesper Plambech stiller spørgsmålet: H vor
skal vi udvikle os hen? Se, det erjo et godt
spørgsmål. Der findes som bekendt flere
veje at gå. "Vi har alle muligheder for, at
udvikle "vores" forening til noget specielt",
skriver han. Yes, men specielt i forhold til
hvad .. ? Ambitionerne fejlerjo ikke noget.
Men de er stadig meget kOlTh.rulTencefikserede, og det er der måske heller ikke noget
forkert i?
Personligt mener jeg, at hvis man fokusere r
meget på, hvad som gør sig konkurrencemæssigt, internationalt osv, bliver man
nemt indspundet i et net af"sådan skal det
være". Jeg er af den mening, at de fleste
billeder ~ taget. Og hvis vores billeder ikke
blot skal være efterligninger afvariationerne, skal man måske se sig selv lidt efter i
sømmene og spørge, hvad det egentlig er
jeg selv har lyst til at lave (de fleste af os
skal jo ikke leve af fotografiet) . Jeg taler
om et mere personligt udtryk gennem
kameraet. Der er alt for mange "tekniskmekaniske-s laver" på dette felt, og det er
ofte på bekostning af den personlige
uduyksglæde. Fomyelsen indenfornatwiotografiet burde således begynde på et
holdningsmæssigt og på et æstetisk/"kunstnerisk" plan. På u·ods stor angst
blandt fotografer for den slags .

"NFD", en forening der er kommet for at blive!
Af Jens Rasmussen bestyrelsesmedlem
I april i år var det u·e år siden, at NalL//"F o to grafer i Danmark udsendte det første
medlemsorgan til foreningens medlemmer, et såkaldt "nyhedsbrev" , 2 A-4 sider
der var foldet sammen, med forn1anden i
sort/hvid på torsiden og en enkelt reklame på bagsiden. Det første rigtige medlemsblad udkom i august 1996 udelukkende lavet på computer, hvilket gaven
uh·olig dårlig , j a nærn1est rædselsfuld
billedkvalitet, men vi var stolte af foreningens første rigtige medlemsblad.
Og så kunne vi fylde hele 20 sider med
tekst, billeder og reklamer.
Næste udvikling blev ved medlemsblad
nr. 7 i februar 1998, da kom der sørme et
farvebillede på forsiden og fra nr. 8 i maj
san1lne år kom der farvebilleder inde i
bladet. Sikke en udvikling ! Hvad bliver
mon det næste? Kunne man forestille sig,
at NFD på et tidspunkt fik så mange
medlenm1er, at vi fik midler til at lave et
medlemsblad i A-4 størrelse, på noget
bedre papir, flere sider og et bedre layout
så medlenm1ernes billeder kon1lner mere
til deres ret. Det vil også give større mulighed for bedre og større billeder samt en
mere overskuelig tekst. Det vil selvfølgelig samtidig kræve mange flere reklameindtægter og ikke mindst, at vi i redaktionen modtager mere stof til artikler fra
foreningens medlemmer.
Ja, man har vel lov til at have sine
drønm1e.
Jeg vil som forhenværende redaktør af
NFD ' s medlemsblad, nu redaktionel
medarbejder, sige tak til foreningens
medlenm1er samt til bestyrelsen for et
godt samarbejde. Det har været en spændende opgave .
Klaus Bjerre har, da jeg den 1. august

1998 sal11lnen med min kone Lis rejste til
Tanzania i 9 måneder, ove11aget redaktørjoppet og jeg synes, at vi i NFD har fået
et medlemsblad vi kan være stolte af.
:M en alt kan jo blive bedre.
N år man bor så lang tid i et land som
Tanzania, så ser man hver dag (hvis man
ikke var på fotosafari) frem til, at der lå
breve (eller en pakke med lakrids) i
postboxen, og næst efter breve fra familien var breve med NFD-afsender det
bedste. Der kunne jo være et medlemsblad i. Selv girokortene kmme finde den
lange vej til Afrika.
Som min overskrift siger, er jeg sikker
på, at NFD er en forening der er konm1et
for at blive. Efter min mening er det
noget af det bedste der er sket inden for
dansk fotografi. Så lad os derfor alle
arbejde for, at vi bliver en forening der
udvikler sig og vokser sig stølTe. Der må
da være t1ere end ca. 130 fotografer i
Da11l11at·k der fotograferer natur.
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Nyt fra bestyrelsen & redaktionen
Nye medlemmer:
3 naturfotografer har meldt sig ind siden sidste medlemsblad udkom og vi byder
velkommen til:
Jens Kristian Kjærgaard, Søren Mortensen og Søren Jacobsen.
Der er desværre også 3 der har meldt sig ud og 9, der ikke har betalt.
Medlemstallet er defor pr. 1/8 1999 på 129.

~ -----"---

og have ligger som en oase midt i den
lokale slum, hvor de fotografiske emner
bl.a. var en spændende knælerart, samt
kameleoner hvor hannerne kæmpede om
rettighederne til hunnerne. Det medførte
drabelige fighter i trækronerne, hvor den
vindende han puffede taberen ned på
jorden. Så det var de tabene hanner der så
optrådte som fotomodeller. Der boede vi
så de sidste 7 måneder, og endelig blev der

råd til en heldagstur til masailand, hvor det
blev til 2 mongoosearter, nemlig Dwarf
Mongoose ved deres bo (et gammelt
termitbo) og Banded Mongoose der søgte
efter føde i et udtørret flodleje på . Nu
kunne vi se frem til længere og forhåbentlig
mange spændende safariture.

Fortsættes i n.æste medlemsblad.

Nyt om CD og Hjemmeside.
Foreningens digitale medlems-gal1eriIPR-CD bliver efter alt at dømme mindre omfattende
end vi havde håbet, idet kun 12 aktive naturfotografer indtil nu har meldt sig. Vi udsætter
derfor (endnu engang) fristen for indsending af materiale til den 1. september, i håb om
at få de allersidste med .. . Jer der har indsendt vil få billeder retur, såsnart de er scannet,
hvilket vil ske i løbet af august.
CD' en forventes klar til årsmødet! foto-weekenden 22. - 24. oktober på Røsnæs. Her vil
den blive præsenteret sammen med foreningens hjemmeside. Udover relevante
oplysninger om foreningen, vil hjemmesiden indeholde arrangementskalender,
fotoudstillinger med skiftende fotografer, spændende links, medlems galleri samt diverse
relevante oplysninger for den aktive naturfotograf.

DE

ATURLIGE FILMVALG

SÅ HUSK DET NU !
10 billeder, nummereret fra 1-10, således at
nr. ler det højst prioriterede etc.
Lidt tekst om dig selv (ca. Y2 A4-side).
Et foto af dig selv.
50 kr. til dækning af cd, porto etc.

.. MED DE NATURLIGE FARVER

Sendes til:
Niels Fabæk, Klokkestabelen 18,
9000 Aalborg
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2000,-DKR om måneden (dyrt efter
afrikanske forhold) + kost og udgifter ti l
kok. Det var mange penge på budgettet af
en sabbatydelse. Men vi var kommet tættere
på dyrelivet.
I en afstand af en halv times kørsel havde
vi Amsha nationalpark, her mødte vi de
første vilde dyr som giraffer, bøfler, zebraer
og flere abealier, samt en masse forskellige
fugle. Nu kom der endelig gang i fotograferingen .
I haven kunne vi se og høre bushbaby om
aftenen og om natten, og en aften var en
sort mamba (giftslange) ved at snige sig
ind i huset via vandafløbet fra køkkenet.
Vild opstandelse. Den blev ført hugget i
2 stykker, hvorefter de to dele blev brændt
på et stort bål. Man skulle jo ikke risikerer,
at hoved og krop blev genforenet.En anden

nat vågnede vi ved, at der befandt sig ca.
l mill. safarimyrer i vores soveværelse. De
var overalt på vægge, gulv og på loftet, men
efter et par timers tålmodig venten fortrak
de ud af diverse spækker og fOlis atte deres
vandring ude i det fri. Spændende oplevelser.Da Tanzania er et dyrt land at rejse nmdt
i (25US$ pr. person i døgnet for at konU11e
ind i nationalparkeme + ovematning) kunne
vi se, at vores penge ikke kunne række til
det vi havde planlagt hjenU11efra, nemlig
at fotografere dyrelivet og landskabeme i
og udenfor nationalparkerne, så vi flyttede
teltpælene endnu engang. Vi havde fået et
godt tilbud af Thomas på "bjerget", en dansk
landmand der havde boet i Amsha de sidste
10 år. Det med på "bjerget" skal man ikke
tage bogstaveligt, det er på en bakke i et
lokalt onu-åde i Amsha by. Thomass hus

Fredag 22. oktober til søndag 24 oktober på Røsnæs.
Fredag den 22. oktober:
Indkvartering på Røsnæsgaard
KI. 18.30 Velkomst og aftensmad.
KI. 20.00 viser vi hinanden billeder max. 15 min. pr. gang, kaffepause indlagt
KI. 23.00 Stjernefotografering , hvis vejret tillader det.
Lørdag den 23. oktober:
Morgenmad ved 8-tiden .
Resten af formiddagen er sat af til fotografering, fotosnak mm.
Efter frokost er der digital workshop med gode råd om scanning, billedbehandling
ved Jens B. Bruun eller man fortsætter med fotosnak og eller fotografering .
KI. 18.00 aftensmad .
KI. 19.30 Anders Geidemark fra Sverige viser sit lysbilledshow fra Island .
Kaffe pause.
KL.22.00 Vi viser hinanden anonyme billeder med konstruktiv kritik.
KL.23.30 Vi viser hinanden billeder evt. med (sjove) historier!
Søndag den 24. oktober:
KI. 08.00 morgenmad.
KI. 10.00 evaluering.
KI. 12.00 forkost og derefter farvel for denne gang.
Det skal nævnes, at Jens B. Bruun er en af Danmarks bedste fuglefotografer,
hvis billeder man støder på i mange sammenhænge. Selvom han har boet mange
år i Sverige efterhånden, så er han stadig dansker. Anders Geidemark er
derimod "rigtig" svensker og en af Nordens mest spændende naturfotografer. Han
kommer også som repræsentant for vores svenske søster/broderorganisation
Naturfotograferna. Anders er bl.a . kendt for sin fine islandsbog "Stigen ur hav" anmeldt i det første NFD-blad - og for sine flotte lysbilledshows .
Af hensyn til pladsreservationen på Røsnæsgaard er det vigtigt med bindende
tilmelding senest den 20. september 1999.
Prisen er incl. 2 x aftensmad , 2 x morgenmad og 2 x frokost kun kr. 500,- kr. pr.
deltager.
Tilmeldingen sker ved indbetaling på foreningens girokonto 1-246-4223
mærket "Fotoweekend 1999", sammen med navn , adresse og antal deltagere.

Zebra. Mil/olta DYI/ax 700i + 300111111 4.0, Ioto: Lis Bøflil/g
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Professionel, kommerciel eller amatør

Ni måneder blandt knælere og elefanter!

af Carsten Pedersen

Af Lis Bølling Rasmussen & Jens Rasmussen. Del 1 af 2.

Jeg har med stor interesse læst Jesper
Plambec's leder i medlemsbladet nr. 12
og spekuleret lidt over hans betragtninger.
Rene amatørfotografer uden interesse i
kommerciel udnyttelse af mediet må på
mange måder være de lykkeligste blandt
fotografer. Ingen tanker på det salgbare
billede og ingen grublerier over, hvor
pengene til næste film skal komme fra.
Fotografi for egen og måske familie og
venners skyld og intet andet.
Det er naturligvis helt OK at vise sine
billeder i den lokale husmoderkreds eller
lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening eller hvor det måtte være
uden at tage betaling for det. Men så skal
I holde jer på det niveau. For ellers risikerer I meget nemt, at kravene løber jer
over ende - og at I snyder både jer selv og
andre fotografer.
I det øjeblik I lukker op for bestillinger,
skal I også kunne løse opgaverne. Det
kræver meget udstyr at være alsidig,
måske også fremkaldeudstyr, mulighed
for at scanne og sende billeder via e-mail
eller ISDN-forbindelse, det kræver at I
laver regnskab (ret hurtigt med revisors
hjælp), og så kræver det først og fremmest, at I tager den pris, der skal tages for
et billede. For ellers får I aldrig jeres
ekstraudgifter dækket nogenlunde ordentligt ind. Er I velhavende nok, så betyder
det ikke noget for jer at forære billederne
væk eller sælge til underpris. Men det er
en katastrofe for dem, der er nødt til at
investere 100.000 og måske 200.000 eller
endnu flere kroner i grej, fordi de ikke har
andet at leve af eller fordi fotografi er en
betydelig og nødvendig ekstraindtægt.
Et billede
uanset arkiv eller
bestillingsopgave - skal koste mindst 700
6

kr. (evt. plus moms) uanset om det er
farve eller sortlhvid. Billeder ud over det
første kan sælges lidt billigere - måske
550 eller 600 kr. pr. stk. Men der er ingen
grund til at gå længere ned i pris. Er
kunden interesseret i billedet, så betaler
kunden også prisen. For helt specielle
situationer - det er mest billeder, der er
eminent meget bedre end andres billeder
eller billeder der er de eneste tilgængelige
fra "gode" avisbegivenheder - kan der
næsten altid forhandles en noget højere
pns.
I øvrigt gaven god bekendt i fotoengrosbranchen mig engang et virkelig godt råd,
da jeg fortalte, at det er svært at få så
mange penge for billeder. Hans kloge ord
lød: Selvfølgelig skal du tage den fulde
pris. For det første er dine billeder prisen
værd, for kunden ønsker jo at købe dem.
For det andet har du stemplet .dig selv
som andenklasses fotograf, hvis du ikke
tager fuld pris. Folk er bedst tilfredse med
noget, de har betalt den rigtige pris for.
Alle senere erfaringer har vist mig, at
manden havde ret.
Men vær forberedt på, at alle og ikke
mindst små aviser og reklamebureauer vil
forsøge at få jeres pris ned. Måske ikke
ved første bestilling, men meget hurtigt
derefter og sandsynligvis ved at lokke
med flere opgaver.
Kære venner, tænk jer om. Flere opgaver
kræver meget hurtigt mere udstyr, og
sidder i først med en stor investering og
evt. afdrag er I sårbare og så bliver det
endnu sværere at sige nej, selvom prisen
får endnu et tryk nedad. For slet ikke at
tale om, at I er unfair konkurrenter til
dem, der skal leve af det.

Kastrup Lufthavn den 1. august 1998.
Endelig, efter et halvt års forberedelser, sad
vi i afgangshallen og ventede på afgang til
Nairobi.
Det havde været et hårdt og frustrerende
halvt år. Vi havde søgt sabbatorlov og Jens
fik først den endelige bevilling ca. 1 uge
før afrejse. Inden da havde vi allerede lejet
vores hus i Dragør ud i 9 måneder, investeret i flybilletter og rejseforsikringer, leje
afLandrover og hus i Tanzania, samt sendt
en 35-40 kg. uledsaget bagage med fly til
Tanzania. Men nu var alt det sure glemt,
nu kunne vi se frem til forhåbentlig 9
måneders spændende oplevelser.
Ankomst til Afi-ika.
Efter ni timer i luften ankom vi ca. 1 time
forsinket til Jomo Kenyatta Airport i
Nairobi.
Viskullehervente4timerpåenShuttlebus
der skulle fragte os og vores bagage til
Arusha i Tanzania. Den var selvfølgelig
(vi erjo kommet til Afrika) omkring 2 timer
forsinket, men vi nød varmen og solen
siddende på vores bagage indtil det blev
afgang mod Arusha.
Endelig kom vi afsted, og efter at have
passeret grænsen mellem Kenya og Tanzania blev det tid til at tænde lygterne på
bussen, intet lys. Ingen problemer fik vi
at vide, mens 2-3 lokale prøvede at fmde
fejlen. Den blev ikke fundet, og i mellemtiden var det blevet bælhamrende mørkt.
Hvad gør man så? Man vover sig ud på
landevejen kun kørende med advarselsblink
og en lommelygte til at oplyse venstre
vejkant med. Det skal oplyses til dem som
ikke har været i Afrika, at når det er mørkt
er det meget mørkt og mange bilister kører
enten uden lys, eller med et lys der blænder
alt og alle. Med en sådan lygteføring kan

man jo tænke sig selv, at det var umuligt
at se de store kratere til huller der var i
vejbanen. En vittighed i Tanzania er, at
under regntiden er der opsat skilte med
teksten "det er ikke tilladt at svømme i
vandhullerne i vejen". Desuden skal man
tage sig i agt for diverse løsgående hunde,
køer og andre dyr. Da vi var nået ca.
halvvejen, var der en flink bilist med lys
på der kørte foran os resten af vejen, så vi
ankom sikkert til Arusha ca. 3 timer
forsinket. God start på turen.
De første måneder.
Som sagt havde vi lejet et hus hjemmefra
for 3 måneder. Efter at have provianteret
til de første par ugers forbrug, gik turen i
vores gamle Landrover sammen med vores
kok Emanuel til en lille flække der hed
Tlawi 200 km. fra Arusha. Det tog os ca.
10 timer at køre denne distance. Ingen
havde fortalt os, at vejen de sidste 85 km.
var totalt ødelagt efter El Nino som havde
huseret i 0stafrika året før. En smuk og
meget bakket tur op over Mbulu højlandet,
men en skønhed man dårlig så, da der skulle
skiftes gear hele tiden. Tredie og fjerde gear
blev ikke slidt meget på denne tur.
Vi boede i Tlawi i 10 dage så pakkede vi
sydfrugterne og drog tilbage til Arusha.
Ikke fordi der ikke var smukt, men fordi
det var koldt i det hus vi havde lejet. Der
var 12 o inde i huset om morgenen og 17 o
om aftenen. Det var jo i højlandet. Om
dagen var det ikke til at fmde skygge, alle
træer havde de lokale fældet til brændsel.
Vi fik dog vores kameraer op af rygsækken
et par gange, men ikke så meget som vi
havde forventet. Der var kun lidt natur
tilbage omkring den lokale sø.
Efter en uge i Arusha lejede vi os ind hos
en lokal familie ca. 15 km. fra Arusha til
15

En Kvik eftermiddag
Onsdag den 17. juni arangerede Kvik
Foto i København i samarbejde med
Princo A/S en Canon workshop for naturfotografer. Godt 25 fotografer mødte op de fleste fra Storkøbenhavn, men også
folk fra Sverige og Møn havde fundet vej
til fOlTetningens hyggelige gårdhave, for
at se på de længe ventede Canonnyheder.
KVIK-foto havde sørget for det hele:
Godt vejr, sandwishes, kolde øl og vand
- og en masse spændende nyheder. Princo A/S mødte nemlig op med en masse
konkret udstyr og en sælger til at fortælle
om priser, leveringstid og ikke mindst,
hvad der yderligere ville konmle af udstyr senere på året. Halvvejs inde i alTangementet dukkede en afCanons teknikere
op og besvarede spørgsmål af mere tek-

nisk karakter.
Så der var noget for både de videbegærlige og de købelystne. Hvad havde Canon
så at byde på?
Mange af de allerede kendte objektiver
blev vist, men størst var interessen for
den næste generation af EF-objektiver.
Denne blev vist i fOlm af nye 300/2.8 L
og 500/4.0 L - begge med billedstabilisator. I samme serie med indbygget stabiliog
sator konmler også 400/2.8 L
600/4.0L. Fælles for disse objektiver er
stabilisator tilpasset objektivets brændvidde, k0l1ere nærgrænse og lidt reduktion af vægten. Senere på året konmler
blandt andet en ny zoom 70-21 0/4.0L og
en ny 400/4.0 L - som også begge er
forsynet med stabilisator.

Tak til Kvik-Foto og Princo AIS for et vellykket arangement.

Den danske ,Kyst '
NFD vil markere årtusinde skiftet med en
fotoudstilling om naturen 'ved de , danske
kyster.
Vi forventer at udstillingen vil ·være klar $idst
,
på foråret 2000.
Alle kan deltage ~ max ,' 3 dias.pr. , deltager. '
Billederne skal være knivskarpe 0!J velkompo.nerede og må under ingen . omst.ændig~eder
indeholde tegn på me'n neskelig a'k .tivitet ".
Indsendels'e sfrist 1/2-2000.

o

Arets naturfotograf 1999
Årets kategorier:

FUGLE - PATTEDYR - ANDRE DYR - VÆKSTER - LANDSKAB - FORM & DETALJE - samt en ny kategori MENNEo
SKEPAVIRKET NATUR
Regler:
Ingen billeder må have deltaget i tidligere årskonkurrencer eller vundet i
andre konkureneer. Der kan deltages med max. 3 farvebiller (dias eller
papir) pr. kategori dvs. i alt 21 billeder. Indsendelsesfrist 1/1-2000.
Årets naturfotograf er den fotograf der får flest point - 3 point for en 1 .
plads, 2 for en anden og 1 point for en tredieplads.
Årets naturfoto er det bedste billede udvalgt på tværs af kategorierne.
Der er vandrepokal til årets naturfotograf samt præmier til årets naturfoto
og til kategorivinderne.
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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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Tæt på fuglene
tekst & foto Morten Jensen

Det var først på efteråret. Jeg havde
bestemt mig, vinterens emne skulle være
fuglefotografering.
Jeg havde før fotograferet fugle, når jeg
ved et tilfælde var stødt på en, men nu
skulle det være seriøst. Problemet var
bare, at jeg ikke vidste, hvordan jeg
skulle komnle tæt på de rovfugle, som
jeg gerne ville have til at fylde søgerbilledet.
Jeg havde netop meldt mig ind i NFD og
skulle den kommende weekend med på
turen til Rold.
Jeg var meget spændt på at møde nogle
af de andre medlemmer - ikke mindst de
garvede gutter, som måske kunne give
mig et par gode råd med på vejen.
Det blev en fantastisk weekend - langt
over mine forventninger.
Jeg fik set en masse billeder og fik dermed også en masse inspiration. Jeg fik
også et par gode råd mht. min fuglefotografering. Jeg fik til min skuffelse at
vide, det ville være en for stor mundfuld
at kaste sig ud i rovfugle fotografering.
Jeg burde i stedet starte med fuglene i
min egen have - ØV.
Mit navn er Morten Jensen. Jeg er 19 år
og bor i Randers. Jeg har fotograferet i 6
år - mest natur.
Efter vores tur til Rebild begyndte jeg at
overveje mine muligheder for at komme
tæt på havens fugle. Til mit held har vi et
redskabsskur med vindue mod haven.
Det krævede hverken overvej else eller
tid at bygge om. I løbet af en weekend
havde jeg et lækkert og bekvemt fotoskjul.
Nu var alle glade . .. på nær redskaberne.
Nu var det jo efterår, og græsplænen flød
med æbler. Det var derfor svært, at få
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fuglenes interesse rettet på mine nøje
placerede æbler. Jeg følte endog et lille
snert af latterliggørelse, når solsorte og
sjaggere poserede i den anden ende af
haven - jeg måtte skrue bissen på.
Jeg indsamlede systematisk alle æblerne
et for et og anbragte dem i sorte sække.
Nu var det mig, der styrede løbet.
Hver morgen var jeg i haven med tre
æbler og en fuglekugle , og efter et par
uger opdagede fuglene, hvor spisekammeret var. Det var ved at være tid til at
prøve med kameraet.
Det var ikke så nemt, som jeg havde
troet. Fuglene havde virkelig blik for
detaljer - en bevægelse med objektivet
og væk var de. Jeg stod nu overfor et
problem, der skulle løses. Jeg vidste ikke
hvad jeg kunne gøre, men kom i tanke
om en engelsk medefisker, somfortalte, at
man kunne narre sky fisk ved at sætte et
fugleskræmsel op ved åen, for at vænne
fisken til den grimnle mand, som tålmodigt står ved bredden. Jeg overførte ideen
direkte til mit foto skjul ved at hænge to
hvidmalede fremkalderdunke op, så de
pegede ud af hullerne. Jeg lod dem hænge et par dage, og prøvede lykken igen denne gang med forbløffende succes.
Fuglene kom nu så tæt på, at det i enkelte
tilfælde kneb med at have plads til dem i
søgeren.
Jeg brugte mange vinterdage i skjulet og
fik tilfredsstillende resultater.
Det er altid en utrolig lækker fornemmelse når ens anstrengelser giver pote.

af Jesper Tønning

Ny Canon EF objektivgeneration:
Canon introducerer næste generation af professionelle L-serie EF objektiver til det
fantastiske EOS system.
De nye pro objektiver er blevet opgraderet med billedstabilisator (IS) kendt fra bl.a. EF
300 mm 4,OL IS USM og de er blevet forbedret både mekanisk og optisk i en lettere og
mindre udfomming.
De nye objektiver består af følgende:
Ca 11 011 EF 300111111 2,8L IS USM
Calloll EF 400 111111 2,8L IS USM

Calloll EF 500 mlll 4,OL IS USM
Calloll EF 600 mlll 4,OL IS USM

Call01l EF 70-200111111 4,OL IS USM (leverilIg til september)

Så hvis penge ikke spiller nogen rolle så er der masser at nye fotografiske udfordringer
i vente med disse nye super objektiver, som er i handlen netop som du læser dette .

PRO objektiver fra Tokina:
Tokina er måske ikke så kendt i Danmark som Sigma er det, men de er kendt for at lave
objektiver i en god robust kvalitet og med en skarphed på højde med de bedste.
AT -X 17 mm 3,5 AF PRO: Dette ultra-vidvinkelobjektiv bruger asfæriske linse
elementer til at holde skarpheden oppe, og vinjetteringen er holdt nede (mørke hjørner)
ved at brugen en stor 77mm front. Den er lavet i et lækkert mat grå finish som Nikon
objektiver, det er med til at give indtrykket afmeget høj kvalitet. Den nye koblingsmekanisme for M/AF gør håndteringen nenmlere og autofokus hastigheden hurtigere.
AT -X 300 mm 2,8 AF PRO: Dette lange tele objektiv med høj lysstyrke appellerer til
mange af os naturfotografer idet det kan give os muligheden for at komme tæt på dyr og
fugle samt lave nærbilleder af blomster med den fordel, at baggrunden bliver sløret. Et
300 mm objektiv kan også bruges til at lave dramatiske udsnit i landskabet og den høje
lysstyrke giver mulighed for at bruge enten 1,4 eller 2X teleconvertere uden at søgeren
bliver for mørk eller lukketiderne for lange. Ja der er næsten ingen fotografiske grænser
for hvad man kan gøre med en tele i denne klasse, dette objektiv bruger SD super low
dispersion glas som giver fantastisk skarphed. Et forbedret bagerste filtersystem og
hurtigere og mere præcis autofokus er det som skal bringe Tokina ind i det nye årtusind.
I AT-X AF PRO serien findes der ud over de nye objektiver, et 20-35 nm1 2,8 vidvinkel
zoom, en 28-70 mm 2,6-2,8 normal zoom og sidst men ikke mindst en tele zoom på 80200 nml 2,8, så der er næsten alt hvad man behøver selv for de mest kræsne fotografer.

13

af Jesper Tønning

Minolta Dynax 9 har fået sin første pris!
Minoltas SLR flagskib Dynax 9 er ingen nyhed idet den kom frem under Photokina
messen sidste år, men det gør den ikke mindre interessant af den grund. Dynax 9 modtog
i maj måned den eftertragtede Camera Grand Prix '99 pris, og prisen anses for at være den,
der er sværest at få, fordi den kun uddeles til et exceptionelt produkt. Camera Grand Prix
har været aflloldt 16 gange siden 1984, og med Dynax 9 er det den fjerde gang Minolta
vinder prisen. Præmien er sponsoret af Japan Camera Press Club, som består af 14
tekniske skribenter, der repræsenterer Il foto- og kameratidsskrifter i Japan.

Musvit, Canol1 EDS / N + EF 300 mm 4.0 L IS, Fuji Sen sia

Hvorfor så vælge en Dynax 9 som .naturfotograf:
Robust konstruktion med metalhus
Mindre følsom for støv og snavs (tætte samlinger)
SLR kvalitetssøger med 100% synsfelt
Hurtig kontinuerlig filmfremføring 5,5 billeder pr. sek.
21 nmktioner som kan omprogranmleres efter ens behov
3 lys målings funktioner
Meget positivt autofokus system
Stor betjeningsvenlighed
Minolta Dynax 9 bliver helt sikkert en som man vil se hos mange professionelle
fotografer fremover og den bliver en hård konkurrent til Canon EOS 3 og Nikon FIOO
som er to seje professionelle kameraer.
12

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift"
kan købes i løssalg hos boghalldIer Arnold Busck, Købmagergade 49,
Københavll K.
I Jylland kan det købes hos Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 i
Herning, samt hos Viggo Madsens Boghandel, Bispensgl)de 10 i Ålborg.
På Fyn kan det købes i Boghandelen,
Museetfor Foto.klmst, 1J.randts Klæileftzbrili
Brandts Passage 17~ soaa (j)dell~e (t.
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af Kurt Stæh,.. Teknik : Nikon FM2, Nikkor 105 2.8 macro + Nikkor 70~3 00 5.6
Livet tilhører den, der står op en timef ør de andre! - er der v; tnok et ordsprog del' lyder,
og sandt er det. At opleve en ny dags komme er noget alle burde prø1e. Billedern e hel'
el' optaget i Uldum Kær nær Vejle en tidlig somm.er117.orgen. Allerede et godt stykke tidf øl'
solopgang begynder det at blive lyst, på denne tid er fa rvern. e meget intense.

Ude over søen dallser eh erpigel'l1 e deres lystige tågedall s, men kun fo l' kort tid, fo r så snart solen
stål' op , få r dens stråler hurtig t magt til at dri ve dem bort.

En nysgerrig, men lidt genert vandlly mfe fo rsøger at gen1111 e sig bag et græsstrå.

Hil/den spejler sig i pastelagtiae f arver i den blanke vandoverjlade.
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