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s=~~:::~F~:::::~;::::;::;e:::~::~~~niversitet for udenlandske
studier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbejdet som redaktør. Har repræsenteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer
gennem 13 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser af bl.a. planter, insekter og dyr.
Fotodata: Sigma APO MACRO 180mm f73,5 EX lF HSM, Lukkertid: 11125 sek.blænde 4.

OSAMU MIYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV

NYHED
Et lille drama udspiller sig på en gren over en dam, da hanfrøer samler sig om en enkelt
hunfrø. Sigma objektivet gengiver dette drama fra naturens scene med alle de livagtige
detaljer. Brugen afSLD-glas (Special Low Dispersion) giver dette tele-macroobjektiv en
enestående optisk ydenevne og det flydende, indvendige fokussystem gør det muligt at
fokusere, med en fantastisk skarphed, helt ind til størrelsesfor~old 1: 1. HSM-motoren giver
en lynhurtig og lydløs fokusering, samt mulighed for fuldt manuel fokusering
Leveres til Canon og
Nikon - Til Minolta og
Pentax uden HSM-motor

En lys stærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse.

SIGMA APO MACRO 180 :;: F3.5 EX IF HSM
Import: FoviTech AIS - www.fovitech.dk
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NFD
NaturFotografer i Danmark
www.nfdnaturfotografer.suite.dk

Rosenvængets sidealle 3 st.
2100 København ø
t/f: 35 42 72 95
Giro 1-246-4223

Nyt fra bestyrelsen. . . . . . .. 4
Hjemmesiden ............ 5
Årsmødet Treidenæs ... 6, 7, 8

Bestyrelse:
tlf: 35 42 72 95
fax. 35 43 40 78
e-mail bgroth@post11.tele.dk
Næstform .. Jens Rasmussen
tlf. 32539994
Kasserer
Klaus Bjerre
tlf. 36 75 93 91
Niels Thye
tlf. 36727428
Thorbjørn Ponsaing tlf. 38 71 50 74
Finn Olofsen
tlf. 32 84 40 19

Formand

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

Ole Banke

. Kontingent 300,- årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.
Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt.
Februar, maj, august og november. Deadline er
den 1. i måneden før udgivelsen.

Bjarne Jacobsen ..... 9, 10, 11

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på adressen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. kl. 19.30
"Glimt af den danske urskov"
Onsdag 8/11
Finn Olofsen og Lars Gejl fortæller om hele processen fra ide til
virkelighed i forbindelse med udgivelsen af deres bog.
Tirsdag 21/11
"Julemøde"
"Same procedure as last year, and last year - julehygge med gl6gg
og brune kager - ledsaget af anonym billedkritik.
Onsdag 17/1

Fotokursus . 13, 14, 15, 16, 17
Fotohylden . . . . . . . . . . . . . . 19
Kalender .... . .......... 19

"FotolC aften"

Fotole på Gasværksvej 16, 1656 V, viser det nyeste inden for
det digitale billede. Det vil samtigt være muligt at se og spørge til
deres store varesortiment.

Nekrolog ...... . . . . . . . . . 12

Fredag 23/2
"Stefan Ragenius"
Besøg af Stefan Ragenius. Stafan er en af kometerne i den unge
svenske naturfotografi og medlem af gruppen Photo Natura. Han
vil denne aften vise os eksempler på anderledes billeder fra den
smukke skånske natur.

Nyt til aktivitetskalenderen sendes til Jens Rasmussen, Rønnevej 16,
2791 Dragør, e-mail safisana@qet2net.dk senest en måned før
medlemsbladets udgivelse.

Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på
diskette (ikke MAC) til:

Fotohylden:

Klaus Bjerre
Brøndby Parkvej 5 1. tv.
2605 Brøndby
Tlf: 36 75 93 91
E-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk

Annoncer medtages kun i et blad, hvis ikke andet nævnes.

Sælges:
Canon batterilader NC-E2 til EOS 3 og EOS l V
plus Canon Batteri Pack NP-E2 (som ny) også til EOS 3 og EOS IV (kun opladet 2 gange)
samlet .............................................................. kr. 2.500,Canon EF 300 2,8 L IS (som ny) . . ........ . ... . .. . ........ . .... . ....... kr. 39.000,Klaus Bjerre tlf. 36 75 93 91 - e-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk

Bladredaktion:
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jens
Rasmussen
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.

Aktivitetskalender 2000-2001

Forsidefoto: Fasan
Bjarne Jakobsen
CanonEOS 3, EF 3002,8 L + 1,4x
konverter Fuji Sensia

Scanning, billedbehandling &digitalisering

-----

Vestergade 12 A, 1456 København K. www.mezzo.dk

Tak til Mezzo der har scannet alle fotos til dette blad.

Den danske Kyst

EPSON

af Ole Banke - formand

STYlOS PHOTO 1270

Dedikeret fotoprinter
1o års lysægthed
Opløsning: 1440 dpi
Ultra Micro Dot - 4 pl. dråber og 6 farver
Papirformat: Op til A3+
Windows 95/98, NT4 samt iMac og G3/G4
Tilslutninger: Parallel og USB

EPSON Danmark
Tlf. 44 50 85 85
www.epson.dk
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De fleste foreningers bestyrelser
drømmer om aktive medlemmer.
Medlemmer som dels selv kommer
med ideer og dels spiller med på
bestyrelsens. Sådan er det også for
NFDs bestyrelse. Vi fantaserer meget
om en masse meget aktive medlemmer. Ind imellem gør vi et forsøg på
at stimulere dem - eller prøver i det
mindste at få en fornemmelse af aktiviteten. Det er noget af baggrunden
for ideen om udstillingen "Den danske Kyst" .
Hvad gør vi? Vi laver en udstilling
med et emne, der er lige at gå til og
som alle har mulighed for at deltage i.
Vi valgte kysterne, fordi de er ganske
repræsentative for den danske natur i
al deres variation og skønhed - Bulbjerg, Møns Klint og så videre.
Men vi var ikke interesserede i, at
medlemmerne blot fandt gamle, støvede arkivbilleder frem - de skulle
igang med kameraerne. Vi måtte derfor gøre det en lille smule udfordrende. Det blev til kravet om, at der ikke
måtte være tegn på menneskelig aktivitet på billederne.
Og hvordan gik det så? For at sige det
rent ud blev vi skuffede. Oprindelig
løb fristen frem till. februar i år, men
da var der kommet så få billeder ind,
at det ikke var værd at nævne. Fristen
blev derfor forlænget med et halvt år
til den 1. oktober.
I mellemtiden havde vi fået en indbydelse til at udstille på den årlige naturfotofestival i Vårgårda i Sverige den

første weekend i november. Sådan en
indbydelse siger man ikke nej til - og
hvad var mere naturligt end at vise
vores kystudstilling? Nej vel?
Bestyrelsen var derfor meget spændt
på, hvor mange bidrag, der kom ind
ved fristens udløb. Ud over de seks
bestyrelsesmedlemmer var der ialt 11
(elleve), der hver sendte tre dias ind.
Dommeren - Stefan Ragenius fra den
svenske fotogruppe Photo Natura var også skuffet over det beskedne
antal bidragydere. Det er ikke nemt at
skulle udvælge mindst 20 gode billeder ud af ialt 57, når resultatet gerne
skulle være en harmonisk udstilling af
et vist niveau. Det endte dog op i en
ganske net udstilling - men uden at
være prangende. Og det er vel meget
dansk.
I bestyrelsen er vi efterhånden ret
nysgerrige efter at vide, hvad et flertal
af medlemmerne egentlig vil med
vores forening, og hvilke forventninger de har. Et stort mindretal deltager
jævnlig i vores forskellige tilbud som
foredrag, weekender, konkurrencer
og så videre. Men hvad med resten?
Vi vil derfor bede dig om at udfylde
det spørgeskema, der er vedlagt dette
medlemsblad. Og sende det retur til
NFD.
PS: Til slut en stor og varm tak til de,
som faktisk sendte billeder ind!
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Fuglefotografering

fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal:
Pr. 1. november er medlemstallet oppe på 131. Der er kommet 4 nye medlemmer siden sidste blad - Jan Adler-Nissen, Lars P. Houmøller, Michael Refskou
Poulsen og David Buchmann, der med sine bare 14 år er foreningens yngste
medlem. Bestyrelsen ønsker dem alle velkommen i foreningen.

I slutningen af ugen fandt jeg en rede med 3 husrødstjertunger, som var ivrigt
besøgt af begge forældre. Fuglene landede på et gelænder der var ca. 1 meter højt
før de fortsatte op til reden under taget. Jeg stillede blitzen på stativ, som pegede
hen på det sted hvor fuglene ofte landede, og kunne endda støtte kameraet på et
dørhåndtag. Jeg brugte en 300 mm F4 Canon linse med 1,4 Canon konverter. Lyset
fra baggrunden blev målt og F værdien blev sat manuelt til 5,6 med en hastighed
på 1/60. Jeg fik et klart og skarp billede af en han med en sommerfugl i munden,
som fyldte hele billedet, da fuglen kun var 3lj2 meter væk. Til den opgave brugte
jeg Fujiichrom Velvia 50 ASA film.

Medlemsmøder i København:
NFD gik "down under" den 4. oktober, da en snes medlemmer overværede Age
Grønnes medrivende lysbilledforedrag fra en strabasserende tur på motorcykel i
Australien. Omkring 25.000 km blev det til inden Age og kæresten var mætte på
oplevelser. På turen brugte Age forhåndenværende papirbilledfilm, hvorfra han så
siden udvalgte og oversatte til lysbilleder. Det gav billeder med ret kolde og
specielle farver, men der var samtidig mange vidnesbyrd om en fotograf med sans
for den gode vinkel

liDen Danske KystIl NFDs nye udstilling
Erik Thomsen, Alberst Steen-Hansen, Ole Banke, Bjarne Jacobsen, Klaus Bjerre,
Poul Reib, Finn Olofsen, Kim Nørgård, Kurt Stæhr, Thorbjørn Ponsaing, Jesper
Plambech, Wedigo Ferchland og Niels Thye har fået billeder med til udstillingen.
Billederne har i år været NFDs bidrag til Naturfotofestivalen i Vårgårda, og kan
om kort tid ses på foreningens hjemmeside.

NFD i det tyske fotomagazin NaturFoto
Følgende fotografer har fået billeder med i specialudgaven
af det tyske fotomagasin NaturFoto:
Jesper Plambech, Thorbjørn Ponsaing, Jesper Tønning,
Ferdigo Werschland, Kurt Stæhr. Niels Fabæk, Gerth Hansen
og Ib Andersen.
Vi er blevet lovet 30 ex. af Naturfoto og de fotografer, der
har billeder med vil hver få tilsendt et blad, når de kommer
fra Tyskland. De resterende blade vil blive solgt for kr. 100,stk. på vinterens medlemsaftener.
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Afslutning
Både Jim og Cynthia gennemførte en afsluttende evaluering af vore billeder, og der
blev udvalgt 15 billeder fra hver deltager til brug til den lysbilledfremvisningsforestilling. Personligt føler jeg, at jeg nu vil angribe et fotografisk motiv på en helt
anden måde. Jim fortalte os at han altid kikker på motivet og undersøger
mulighederne før han tager kameraet ud af tasken. Jeg tror ikke Jim fotograferede
mere en 10 motiver på den uge! Men da chancen gav sig, gik det løs! Som han så
ofte sagde: "Her er der et billede" Når man når det stadium, er det muligt at
komme ind i verden at lave billeder, og feriebillederne (snaps) tilhører fortiden til.
17

Fotoseminaret var koncentreret omkring at lære at fylde et billede ud, samt at
udnytte belysningerne til at opnå et rimeligt godt resultat uden hård kontrast. Vi
tilbragte defor de fleste aftentimer ude i felten, mens dagstimerne var brugt til
forelæsninger, evaluering af lysbilleder, som blev fremkaldt i et laboratorium i
Aix en Provence hver dag.
Vi blev sat til følgende opgaver:
1

At fotografere personer og gademiljøer

3.

Fotografere blomster og insekter

4.

Fuglefotografering hvis der gav sig en lejlighed

5.

At fotografere ældre bygninger med polarisationsfilter

6.

Madfotografering

7.

At fotografere på tidspunkter hvor naturligt lys og kunstigt lys når samme
styrke

Blomsterfotografering
Lige uden for hotellet i byen Lacoste, sad der både biller og græshopper i nogle
flotte violetfarvede blomster i den tidlige vindstille morgensol. Lyset kom ind fra
en lav vinkel og var varmt, så skyggerne var meget bløde. Derfor var det ikke
nødvendigt at bruge blitz. Da jeg skulle meget tæt på objekterne brugte jeg en 100
mm Canon macro linse F4. Jeg ville tage billederne på F-16 eller lavere åbning for
at opnå stor dybdeskarphed, så det var nødvendigt at sætte kamera på stativ. Jeg
har aldrig forstået, hvordan naturfotografer kan fokusere på insekter så tæt på,
uden at små bevægelser får objektet ud af fokus.
Ifølge Jim er en makro linse skarp på alle blændeværdier, mens zoomoptikerne er
optimalt skarpt mellem F5,6 og FIl. Ligeledes mister en zoom skarpheden, når
man går i kort yderposition med hensyn til afstand. Det var vigtigt at fotografere
i øjenhøjde og meget tæt på for at få et godt billede af en blomst. Jim kan ikke lide
ring blitzer, som er mere velegnede til arts registreringer, da en sådan blitz fjerne
enhver skygge. Jeg kan dog se nytten af dem til at fotografere mærkelige individer
i regnskoven om natten, da de er ukompliserede at bruge. Til sidst skal det
nævnes, at man skal holde blitzen ca. 1 meter væk fra objektet, da de fleste kun
har en operationsinterval mellem ca. 1 meter og 10 meter alt afhængig af, hvor
meget lys der skal tilføres et billede. Derfor kan man sætte blitzen på stativ ca. 1
meter væk fra kamera med et kabel, så man har frihed til at fotografere så tæt på,
som man har lyst til.
16

Vi håber, at alle efterhånden er klar
over, at foreningen har en hjemmeside.
En hjemmeside er kun interessant,
hvis den opdateres jævnligt. Vi bestræber os på at opdatere vores site,
hver gang der er en ændring eller
tilføjelse, ligesom annoncer til "Fotohylden" bliver lagt ud på nettet samme dag, de modtages hvadenten de
kommer via fodpost eller e-mail.
Indgangsbilledet vil blive skiftet en
gang om året og viser sidste års "Naturfoto". Galleriet skulle gerne vokse
støt og roligt med tiden, men det
kniber gevaldigt. Der er til dato kun
indsendt et billede (september måned). Vi skal bruge mindst et godt
billede pr. måned, således at galleriet
bliver en afspejling af den danske
natur måned for måned.

Sker der spændende ting i naturen, så
vær klar med kameraet og lad andre
få del og glæde af dine oplevelser.
Der er ingen kategorier, det er ene og
alene din kreativitet der bestemmer,
det endelige resultat.
Er du vidende om spændende naturfotoudstillinger eller andre arangementer inden for naturfoto, må du
meget gerne give din viden videre til
redaktionen.
Der er pt. blot 14 fotografer der har
leveret tekst og billeder til siden med
fotografpræsentationen. Der er plads
til mange flere, bare se at komme ud
af busken. Vi vil helst have færdigtscannede billeder, men hvis det ikke
er muligt, så send dine dias - husk et
billede af dig selv plus lidt tekst om
dig selv og din fotografering.

5
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samme effekt som ved brug af en kodak E-IOO SW film. Det er vigtigt at
forstå, at det kun er lyset fra blitzen, der bliver opvarmet og ikke
baggrundslyset. Brug af filtre i blitz- fotografering kan give specielle
effekter. For eksempel kan man putte et magentafilter på linsen for at
opnå en sen aftenstemning på en ellers højlys dag og samtidig at bruge
et grønt filter på blitzen. Brugen af et magenta filter på linsen sammenholdt med et grønt lys fra blitzen giver hvidt lys i det område på billedet
som bliver belyst af blitzen. Jim viste os et billeder fra Los Angles
lufthavn taget på højlys dag, hvor han opnåede at skabe en blårød
aftenstemning, men personen foran flymotoen var oplyst hvidt af blitzen.
Desuden havde Jim indlagt en separart blitz på fjernstyring påmonteret
et orange filter inde i jet motoren.

NFD's årsmøde på Tre/de Næs
den 20 - 22 oktober 2000

Beliggenheden og valg af lokaler var
igen i år upåklageligt. Alle fandt frem
til Treide Næs nord for Fredericia, og
fik indkvarteret sig på de komfortable
firemandsstuer. Den kreative del af
programmet var henlagt til den tilstødende bindingsværklænge, hvor spisning og billedvisning foregik. Maden
var god og rigelig hele weekenden i
gennem, ligeså forsyningerne af øl,
vand og vin.
Efter aftensmaden var De fire Årstider
på programmet. De fire Årstider er
den lokale gruppe bestående af Brian
Rudebeck, Kurt Stæhr, Mogens B.
Kristensen, Henrik H. Larsen og Jens
Torngaard. Den sidste deltog dog
ikke. De gæve jyder havde påtaget sig
ansvaret for årsmødet og orienterede
i ord og en serie lysbilleder om naturen på Treide Næs. Den fine serie
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billeder gav et godt intryk af flora og
fauna på stedet, der især er rigt på
orkideer.
Derpå var der diasshow af endnu en
gæv jyde, nemlig Peter Klode der viste
sit show på 50 minutter. Titlen var
Four Seasons in Rock. Ikke noget med
sten, men ganske enkelt årstidernes
skiften udsat for dette århundredes
bedste rocknumre. Det var en nyskabende og vellykket forevisning, men
den udbredte opfattelse efter showet
var: - ja, musikken var god.
Det lyder måske som en hård dom
over Peter Klodes kæmpearbejde med
at fotografere og sammensætte et så
stort diasshow. Men som foredragsholder på NFD 's årsmøder skal man
kunne byde på noget som deltagerne
kan profitere af. Fredagen sluttede
med deltagernes egne billeder.

4.

Det anbefales at anskaffe et separat baterioplader til blitzen, da
batterierne hurtigt aflades og man skal vente for længe på en opladning. Jeg har tabt en del chancer for at fotografere sky fugle i regnskoven, da jeg skulle vente på en opladning. Nå endelig blitzen var
klar var fuglen væk!

5.

Endelig bør kameraet sættes på manuel, så man kan bestemme
belysningen efter den naturligt belyste baggrund og lade den mørkere
forgrund blive lyst op af blitzen. På den måde var det muligt at
bestemme forholdet mellem naturligtlys og kunstigt lys.

DET NATURLIGE

- MED DE NATU RLIGE FARVER
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•

Det er vigtigt at fylde hele billedet ud, hvert område i billedkanten skal
kunne forklares . Der skal været et budskab og en historie bag hvert
billede og man skal ikke være i tvivl om hvad det handler om. Derfor
skal man gå tæt på motivet helst med en vidvinkel for at opnå større
dybteskarphed og stabilitet i billedet. At fotografere et landskab på
afstand, hvor hovedmotivet fylder 1/3 af billedet dur ikke. Lyset er vigtigt
og kontrasten skal holdes inden for 3-4 F stop for at holde farvebalancen
i filmen. Til sidst foreslog Jim at fotografere både mennesker og natur i
øjenhøjde eller opad. Der er intet mere kedeligt end at se ned på et
motiv, hvis man ikke gør det for at opnå en speciel effekt.

•

TfL blitzerne og tilhørende kamera arbejder som to computere som
kommunikerer sammen. TfL betyder "Gennem linsen Eksponering."
Hvilket vil sige at eksponeringsværdierne måles ud fra lysværdien af
blitzilluminationen, der når filmen gennem linsen. Med andre ord er det
ikke længere nødvendigt at måle afstand og indstille blitzens output,
hvilket gør blitzfotografering lettere og hurtigere. Men fabrikanterne har
ikke nødvendigvis indstillet blitzen til optimalt brug, og der er brug for
nogle mindre justeringer, for at opnå optimal blitzfotografering. Generelt
skal man opnå et resultat, hvor man ikke kan se, at en blitz er blevet
brugt. Med hensyn til blitzfotografering havde Jim følgende forslag til at
opnå bedre billeder

1.

Sæt output på mellem -1 1/3 til -2/ 3 da blitzen har en tendens til at
overeksponere billedet. Hvis man fotograferer fugle ca. 8 meter eller
længere væk, har man brug for alt det lys der kommer ud på filmen , da
blitzen ikke går meget længere end 10 meter.

2.

Det er vigtigt at få blitzen væk fra kamera på "Shoe Cord" kabel for at
opnå sideskygger, som er mere naturlige. Hvis man fotograferer fugle
ved rede kan man sætte blizten på stativ og have kameraet plus tele på
et andet stativ. Alternativt kan man anskaffe en fjernstyringsblitz, som
udløses synkront på afstand, når billede tages. Hvis der bruges 2 blitz
skal output være forskellige for at opnå et skyggevirkning. Kamera og
blitz justerer selv blitzene på TfL, så billeder ikke bliver overbelyst ved
brug af 2 blitzenheder. Hvis man fotograferer insekter, er der måske ikke
tid til at holde blitzen. Derimod kan det betale sig at sætte blitzen fast på
en stang (Magic Arm) ca. 1 meter væk fra kameraret.

3.

Da lyset fra blitzen giver et hårdt blå skær, anbefales det at anskaffe et
81 A eller 81B opvarmningsfilter (Straw Gell) , som klistres foran den
retangulære udgangsenhed på blitzen. På den måde skulle lyset blive
mere neutralt hvidt. Hvis man bruger et varmere filter vil man opnå den

Efter morgenmaden lørdag var der
ekskursion i lokalområdet. Med sin
beliggenhed på de skovklædte lerskrænter ud mod Lillebælt, med udsigt
til Fyn og Æbelø, er Trelde Næs nok
det smukkeste sted, vi endnu har
holdt årsmøde. Efterårsfarverne glødede os i møde fra trappestenen, og 28
entusiaster i fuld "kampudrustning" og
allerede forpustede fulgte Brian og
resten af jydeholdet ud i felten. Jeg
tror ikke, det blev til meget fotografering, for kolonnen bevægede sig
mest i gåsegang gennem tæt brombærkrat, over dybe grøfter og ned af
fedtede plastiske lerskrænter mod den
stendækkede strand, hvor der efter
sigende skulle kunne findes fossile
hajtænder og andet spændende.
Selve kysten, som er en af de mest
inspirerende jeg har været på, bød på
et væld af motiver. Udskredne træer lå
med jævne mellemrum og spærrede
for passagen og mindede og drivtømmer på russiske ishavskyster.
Efter en god frokost bød arrangementet på den norske naturfotograf Terje
Hellesø. Terje gik på lærredet kl. 143o
og gik først af igen kl. 21°°. Selvfølgelig afbrudt af pauser og aftensmad,
men det var bare for lang tid og alt
for mange billeder. Igen bør arrangørerne, denne gang bestyrelsen,
sørge for at tiden bliver overholdt og
at billedmængden ikke eskalerer så
tilhørerne taber koncentrationen.
Terje Hellesø er en kompetent og
dreven foredragsholder og utrolig
spændende som grænsebrydende
billedskaber. Hans billeder er enkelt
opbygget og rene i kompositionen.
Især er hans landskabsbilleder, hvad

enten det er de store scenerier eller
fra makro-området, af høj kvalitet.
Terjes største force er hans evne til at
formidler stemninger og skabe orden
i kaos. Hans tekniske insigt er stor og
alle tilhører fik svar på deres spørgsmål. Der er nok ingen der glemmer
effekten af et aftonet gråfilter lige
foreløbigt.
Der er nok heller ingen af de mere
dokumentarisk orienterede deltagere
der glemmer Terjes fuglebilleder. En
syg mågeunge og en underbelyst
mursejler er nødvendigvis ikke interessante' bare fordi den første indgår i
miljøet og den anden er taget med en
28 mm. Desuden var det generelle
indtryk at billederne var en anelse
underbelyste, samt at et aftonet gråfilter ikke altid er løsningen ved landskabsbilleder, men det er jo en smagssag.
Terje bruger udelukkende Fuji Velvia
og Kodak E 100 VS, begge film har
smæk for skillingen hvad farver angår.
Det er igen en smagssag, om man er
til farvelade eller til en mere naturtro
farvegengivelse ..
Alt i alt var Terjes foredrag indholdsmæssigt veltilrettelagt, og de fleste fik
garanteret en del fif og inspiration til
de kommende fototure .
Resten af aftenen var afsat til vores
klassiker, nemlig anonym billedkritik,
samt medlemmernes billeder. Efter
billedkritikken var der mandefald på
grund af træthed. Det var en skam, for
det var her, at nogle af de bedste
billeder gemte sig. Desuden havde
Thorbjørn Poinsang testet Fuji Velvia,
Kodak E 100 VS og Fuji Provia 100 F
overfor hinanden. Thorbjørn havde
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fotograferet samme motiv, i samme
belysning med samme blænde, tid og
optik, sådan som man bør gøre, hvis
man vil blive klogere. Resultatet gav
et godt inblik i de forskellige films
styrke og svagheder. Yderligere havde
han sendt dem til forskellige fremkaldeanstalter. Resultatet var rystende.
Nogle steder var fremkaldelsen helt
ovre i det rødlige, andre stede gul, og
andre steder blålig.
Hermed en advarsel: Tjek jeres fremkaldte film med jævne mellemrum.
Den dyreste fremkaldelse behøver
nødvendigvis ikke være den bedste,
Og dacapo til Torbjørn, gentag seancen til næste årsmøde. Det var lære-

rigt.
Søndag formiddag stod på oprydning
og evaluering.
Alle var godt tilfredse, men der var
enig hed om, at der havde været for
lidt tid til at se medlemmernes billeder. Vi kommer overvejende for at
vise hinanden årets bedste resultater,
det bør der tages mere hensyn til.
Derudover blev der efterlyst et mere
kompetencegivende program i form af
workshops.
Forslagene var bl.a. makro, blitz og
belysning.
Bestyrelsen tog det til efterretning, og
vi glæder os til at se det indflettet i
næste års program.

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift"
kan købes i løssalg hos boghandler Arnold Busck, Købmagergade 49,
København K.
i JyUand kan det købes hos Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 i
Herning.

På fotokursus i Provence
Tekst og fotos af Niels Poul Dreyer

At Terje er en norsk nordmandfra Norge, blev alle vist klar over.
foto: Ole Banke

Stor tak til Jyderne og bestyrelsen for et godt årsmøde.
Og tak til deltagerne for behageligt samvær og god stemning.
Lars Gejl.
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Jeg har gennem lang tid været frustreret over mine billeder, der har
været for mange kedelige uinteressante motiver uden en god historie. Her i
foråret besluttede jeg at gøre noget
ved det. Først bestilte jeg via internettet nogle bøger om naturfotografering
over Amazon.com i USA. Men en ting
var teori en anden praksis. Jeg følte
stadigvæk, at det var nødvendigt at
komme i kontakt med nogle professionelle folk, som var istand til forklare
tingene til mig i felten. Der viser sig, at
de fleste fotokurser foregår i det vilde
vesten i USA, hvor der er flotte landskaber og et rigt dyreliv. Heldigvis var
der et tilbud i Provence i Frankrig,
hvor amerikanerne kommer til Europa
for at opleve noget andet.
Jeg fandt hjemmesiden for French
Fototours ejet af englænderen Ian
Smith og Cynthia Foster fra Maryland
på internettet under Yahoo. De tilbød

en speciel work-shop kaldet "Lyset i
Provence" ledet af den berømte fotograf Jim Sugar. Han har tidligere arbejdet for National Geographic i 20 år
før han blev en selvstændig fotograf.
Basen for vore seminar var i det
eksotiske franske stenhus ved navn
Bastide Vieille ved Lacoste lige syd
for hovedvejen til Aix. Ejendommen
lå i en typisk dal med oliventræer og
vinmarker med udsigt til en naturpark.
Jim Sugar ønskede til at begynde med
at lære os at kende, og finde ud af på
hvilket stadium vores fotografering
var nået til. Vi medbragte nogle lysbilleder fra vores tidligere ture, men
der var ingen af mine, der levede op
til Jim Sugars professionelle standard.
På den baggrund gav han os et introduktionskursus i hvordan man fotografere og laver billeder. Han havede
følgende foreslag:
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Robert Trojaborg

6.1.1960 - 23.8.2000

Vi mødtes første gang i 1988 i en arbejdsgruppe i Dansk Omitiologisk Forening. Mens
Robert havde været med nogle år, var jeg ny, men vi fandt hurtigt ud af, at vi havde en
fælles interesse: Fuglefotografering. Hvor jeg nærmest måtte betegnes som novice, var
Robert den erfarne. I virkeligheden havde han allerede på det tdspunkt lagt fuglene bag
sig som motiv og var igang med sine postkort. Jeg mindes endnu med taknemmelighed
mange gode råd om film, filtre, objektivvalg med mere.

J eg er i dag 44 år og har fotogra-feret i
mange år. Intensiteten er steget kraftigt
efter opstarten af NFD, hvor jeg har fået
nye venner inden for naturfotografiet.
Næsten alt ude i naturen er b levet
fotograferet, men lyset og farverne i
landskabet er det, der inspirerer mig
mest.
J eg har deltaget i en del fotkonkurrencer
og er medlem af SDFs lokale afdeling i
Roskilde

Foto: Niels Thye

Robert var kun 40 år, da han for kort tid siden med kameraet i hånden styrtede ned med
en helikopter og blev dræbt på stedet. Men trods sit korte liv nåede Robert nok mere end
de fleste danske naturfotografer. Oprindelig var han læreruddannet, men andre indteresser
trak mere. I 1981 var han medstifter afbilledbureauet Biofoto og i 1987 medforfatter til
bogen 'Jeg ser på fugle' fra Politikens Forlag. Han skabte den blomstrende forretning
Trojaborgs Forlag, hvor han en overgang også solgte kikkerter og andet optisk udstyr,
men hvor hovedproduktet er postkort. Hans postkort kan idag købes fra Gedser til Skagen
- selv på Færøerne støder man på dem.
I lidt ældre bøger og tidsskrifter fmder man mange billeder fra Roberts hånd under navnet
Robert T. Andersen. De er fra tiden før han forkortede sit navn. Han påstod senere med
et glimt i øjet, at han var træt af at blive sammenlignet med "Overlærer Andersen" fra tvserien Matador.
Robert var et spændende, iderigt og humoristisk menneske, som det var rart at være
sammen med. Han vil blive savnet som medlem affotogruppen Fauna Focus og afNFD.
Æret være hans minde.

Ole Banke
Anemoner, Canon EOS 3, TS-E 90 2,8, Fuji Sensia.
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