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Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer.
Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo's Universitet 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 bLa planter, insekter og dyr.
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm fl3,5 EX IF HSM, Lukkertid: 11125 sek.blænde 4.

OSAMU MlYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV

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 af SID-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 størrelsesforhold 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 lysstærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse.

SIGMA APO MACRO 180 : F3.5 EX IF HSM
Import: FoviTech AIS - www.fovitech.dk

NFD
NaturFotografer i Danmark
www.nfd.dk

Rosenvængets sidealle 3 sf.
2100 København ø
tlf: 35 42 72 95
Giro 1-246-4223
Bestyrelse:
Formand

Aktivitetskalender 2002

INDHOLD

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på adressen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. klo 1930

Leder .................. 3
Nyt fra bestyrelsen ....... 4,5
Makro - Ole andersen ... 6, 12
Småt er godt ......... 13,14

Ole Banke

tit: 35 42 72 95
fax. 35 43 40 78
e-mail: oleb@nypost.dk
Næstform .. Jens Rasmussen
tlf. 44680494
Kasserer
Klaus Bjerre
tlf. 36 75 93 91
Niels Thye
tlf. 36 72 74 28
Thorbjørn Ponsaing tlf. 3871 5074
Finn Olofsen
tlf. 32 84 40 19
Kontingent 300,- årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.

Årsmødet . . . . . . . . . . . . . . . 15
Makro på sandbunden .. 16-19
Undervandsfoto ....... 20-22

Onsdag den 2. oktober: Tanzania
Nylig vendt hjem efter endnu en safari viser Lis Bølling
og Jens Rasmussen billeder fra Tanzania.
Torsdag den 7. november: Photoshop - Det digitale mørkekammer.
Michael Rønsdorf vil denne gang, gå lidt i dybden med
forståelsen af de forskellige "størrelser" pixels, lpi, dpi,
hvornår bruger vi hvad. Desusen vil Michael vise, hvordan
vi kommer frem til det optimale print.
Fredag den 15. - søndag den 17. november - Årsmøde 2002 på Fyn
Se program på side 15.
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Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt.
Februar, maj, august og november. Deadline er
den 1. i måneden før udgivelsen.

Nyt til aktivitetskalenderen sendes til Jens Rasmussen, Pærevangen 3 st. th, 2765
Smørum, e-mail safisana@get2net.dk senest en måned før medlemsbladets
udgivelse.

Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på
diskette (ikke MAC) til:
Klaus Bjerre
Brøndby Parkvej 5 1. tv.
2605 Brøndby
Tlf: 36 75 93 91
E-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk

Fotohylden:

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

Sælges
Canon eos 3 med booster pb-e2 meget fin stand sælge kr. 7500,00
Bjarne Jakobsen tlf.46350372 E-mail: b.j.foto@adslhome.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.

Vær opmærksom på at døren lukkes 1945

Nikon F5 hus med SB-28 blitz, samlet 11000,00 kr.
Henvendelse; Michael Jensen, info@underwater.dk.

Forsidefoto:Grøn busksommerfugl
Lars Madsen

Fujifilm Finepix SJ Pro
Sigma 300mm Tele Macro

Nikon AIS P 500mm 4,0 IP ED + kuffert + modlysblænde - Indbygget CPU - God stand 21000,Henvendelse: Jesper Tønnnig tIf: 86494748 (indrykket 8. juli 2002).

Købes:
DR -4 retvinklet søger til Nikon F100
Mail : peter@vadumfoto.dk - Tlf. 56636281 efter 16.00

DER ER FLERE ANNONCER PÅ WWW.NFD.DK

tiker. Korrektionslinsen giver større
billedvinkel og farvespredning i siderne, porten har modsat rettede brydninger , så man ender med nogenlunde normal billedvinkel og en farvefejl
der er uden betydning. Objektivet skal
være på 24 - 28 mm eller f. eks. en
28 - 80 mm zoom, der indstilles på 28
mm , desuden skal der anbringes en
12 mm mellemring mellem kamera

og objektiv for at kunne stille skarpt.
Arbejdsafstanden er omkring 5 - 15
cm. Den negative korrektionslinse
giver tøndeformet fortegning og krumt
skarphedsfelt ( skarphedsfeltet krummer væk fra kameraet) . Det ovenfor
beskrevne korrektionssystem kan også
anvendes til vidvinkelmacro på land
hvis man kan acceptere farvede rande
på nogle motivdele.

o

Tænk på NFDs Arskonkurrence 2002
Så er det igen tid til at tænke på årskonkurrencen. Igen i år er der 7
kategorier, heriblandt en ny kategori PORTFOLIO x 5, det vil sige en
billedserie på 5 billeder som du selv frit bestemmer, men serien skal
hænge sammen på en eller anden måde. Serien skal selvfølgelig være
naturmotiver. Der kan deltages med max. 3 billeder i hver kategori,
undtagen i kategorien PORTFOLIO hvor der skal deltages med 5 billeder.
Det vil sige, at der kan deltages med i alt 23 billeder.
vilde FUGLE •

vilde PATTEDYR • vilde ANDRE DYR •

vilde VÆKSTER • vilde LANDSKABER •
ægte FORM & DETALJE • vild & ægte PORTFOLIO X 5

Ved vilde og ægte, skal det forstås sådan, at fugle, dyr og vækster er
fotograferet i det fri i deres naturlige omgivelser, de er frie fugle/dyr (ikke
tam fugle/dyr fra zoo eller privat) de er vilde vækster (ikke haveplanter
eller lign.) og at der ikke er begået "gardening" eller manipuleret med
motivet. Desuden skal det også forstås sådan, at der ønskes så lidt
menneske påvirkning som muligt.
Detaljerede oplysninger om konkurrence deltagelse kommer i næste
nummer.
Deadline d.11 Januar 2003

Konkurrenceudvalget

H J Æ L P - jeg er makrofil !
Tekst og foto Ole Andersen

Jeg kan sidde en hel dag og forundres over trafikken i blomsterne.
Humlebier og svirrefluer, blomsterbukke og guldbasser. Opholdsstedet kan være et skovbryn, en grøftekant, en mose - en parcelhushave. Engang imellem vifter man
nogle generende fluer eller myg
væk, en enkelt gang dolkes man
usportsligt bagfra af en guld- eller
regnklæg med åh så smukke øjne.
Luften er fuld af brummende og
~~~ tavse væsener, fuld af skørte- og
- . -- - - nektarjægere og blodsugere. Fuld
af gratis mirakler. Den er meget
L-_~_ _ _ _ _ _----.:..;~~:...-..._ _ _---, forførende, den trang til fordybelse, og absolut ikke fremmende for karrieren. For man kan sidde time efter time
på sin oberservationsplads - uden selv at lave noget. En dag begynder man at
fotografere, måske fordi man føler, at et eller andet må man da gøre. Man vil også
gerne transformere oplevelsen, materialisere sin fascination af små dyr og vækster,
form og farve.
Efterhånden finder man ud af, at makrofotografering sådan helt overordnet ikke
adskiller sig fra anden fotografering. Det er en disciplin, hvor det tekniske blot er
noget, man kan - og jagten på fotografiet er evigt nærværende.
Men - at give sig god tid og at nyde øjeblikke er ved at være en eksotisk
tilstand, forbeholdt landsbytosser eller velhavende særlinge. Andre, som udviser
trang til fordybelse, synes at være i fare for at blive sendt til behandling. Den slags
er der ikke tid til i det nye årtuSinde, hvor dynamik og virketrang er i højsædet.
Der er en stor glæde ved fordybelsen i makrouniverset. Harmonien og balancen
er der også, hånd i hånd med spændingen. For jagtinstinktet vækkes. Det skal ikke
fortrænges, men hives ud i lyset, plejes og passes.
Det koster hjerteblod og fodsved at være makrofotograf i naturen - og temmelig
mange film. Til gengæld er det en stor glæde, når noget lykkes - når jagtinstinktet
parrer sig med sansen for billedet. Når det lykkes at få hold på et stykke kaotisk
natur.
Tanken om at opleve perfekte øjeblikke kan på enhver ud af sengen. Så er der
ingen vej tilbage, og man frygter hverken spidse torne, sultne skovflåter,
hegnsrettens vogtere eller vådt græs.
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fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal
Foreningens medlemstal er pr. 1. juli 135. to har meldt sig ud af foreningen. 8 har
meldt sig ind og vi har endnu et mellemværende med 15 medlemmer, idet de ikke
har betalt kontingent for 2002. Vi håber på, at de snarest muligt for deres forhold
til NFD afklaret. Desuden er et par af de nordiske foreninger strøget af listen.

Nyt Logo
Efter mange og lange (for lange er der nok
nogen der mener) overvejelser, har bestyrelsen besluttet at bruge Thorbjørn Ponsaings
logo med en grævling som foreningens logo.

håndtag.
Med urglasset monteret er objektivområdet: fiskeøje (objektivet kan anbringes tæt på glasset så man undgår
vignettering) til macronormal, længere brændvidder giver for stor arbejdsafstand, med lavere billedkontrast til følge.
Hvordan kommer man tæt på motivet
( 5 - 10 cm ) med et fiskeøje og andre
ekstreme vidvinkler?
Man anbringer en nærlinse bagpå
objektivet, + 3D er velegnet og købes
hos en optiker, der også kan slibe
den, så linsen får den rigtige diameter.
Hvis der ikke er en filterholder bagpå
objektivet anvendes tape. "Bagnærlinsen" giver objektivet en lidt større
billedvinkel. Fiskeøjeobjektivet med
"bagnærlinse" og urglasport giver en
billedvinkel på ca. 140 grader og en
fotograferingsafstand på ca. 5 -10 cm
afhængig af afstandsindstillingen. Ved
undervandsfotografering er der to
væsentlige problemer: Indsnævring af
billedvinklen og farvede rande på de
motivdele, der ligger ud mod billed-

Figur 2

randen. Begge problemer skyldes
lysets brydning ved overgangen mellem luft og vand, glasporten er normalt uden betydning i denne forbindelse. Når man benytter vidvinkelobjektiver kan de to fejl let fjernes
eller reduceres kraftigt ved at der
indføres en korrektionslinse. Det kan
i den simpleste form være en kraftig
spredelinse der anbringes i filtrets
plads. Det skal være en - IOD eller
endnu kraftigere, købes hos en opti-

Udstilling af makrobilleder

I

l

I Nalalfofa!rlfer I DanIlluk
Wedigo Ferchlands l.
forslag

4
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Naturfofogmeme i Danmark

Wedigo Ferchlands 2
forslag

Naturfofografer i ø~lnmiark
Wedigo Ferchlands 3.
forslag

NFDs vandreudtilling med motiver fra den danske kyst har snart udtjent sin rolle. Der
skal noget nyt på væggene og det næste overordnede tema bliver "Makrobilleder" .
Ved sidste efterårsmøde havde Andy Horner fra Ålandsøerne en session om
makrofotografering. Nu sidder du med NFDs særnummer om makrofotografering. Med
andre ord burde du være motiveret til at lave noget makrofotografering og sende de
bedste resultater ind til NFD.
Motiwalget er frit og du kan sende højst 10 dias til:
Ole Banke, Rosenvængets Sidealle 3 st. 2100 København
mærket "Macro" Indsendelsesfristen er 1. juni 2003.

ø
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Undervandsfotografering med hjemmelavet
udstyr

NFD

Nat rFotO!mer

tekst og foto Ralf B. Sørensen

Undervandsfotografering på lavt vand
5 - 30 cm's dybde kan udføres med
meget enkelt udstyr man selv kan
fremstille.
Den mest simple løsning består af et
stykke paprør med et pålimet stykke
planglas i den ene ende ( fig 1 ) en
vandkikkert. Objektivet skal være på
100 - 120 mm afhængig af billedformat, paprøret ca. 25 cm. Ulempen ved
systemet er fotograferingsretningen.
Et lettere anvendeligt udstyr er en
træboks limet sammen af krydsfiner

Figur l
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og med en åbning (port) ( fig 2 ).
Kameraet ligger nede i boksen og
man fotograferer vandret gennem
porten, der enten er af planglas eller
er et urglas fra et gammeldags vækkeur. Urglasset kan købes hos en
urmager. Man skal være omhyggelig
med udvælgelsen, da ikke alle er
fejlfri.
Hvis kameraet ikke har skaktsøger er
en vinkelsøger nødvendig. Kameraudløsningen foretages med en tråd- eller
fjemudløser, der er fastgjort på et

Wedigo Ferchlands 4.
forslag
Peter Vadums forslag

Ny bog
Tidligere medlem af NFDs bestyrelse Lars Gejl har netop (i maj) udgivet bogen
'Ulven i Danmark' på forlaget Klematis. Bogen er på 60 sider og giver en
indsigtsfuld skildring af ulvens spændende adfærd, levevis og dens omtumlede
skæbne i Danmark. Den er illustreret med mange fine fotografier optaget i
Skandinavisk Dyrepark på Djursland, hvor man øjensynlig kan komme tæt på
ulvene, der er vænnet til synet af mennesker - men bestemt ikke er tamme.

Temanummer - makro
Der er nu gået godt et år siden vi fik
ideen om et temanummer. Selve temaet blev hurtigt udpeget og nummerets hovedscribent O le Andersen
kom også hurtigt på banen med ideer
til og tanker om hvordan temanummeret kunne strikkes sammen. Men et
fotoblad er jo mere end tekst, der skal
naturligvis også billeder til, hvorfor vi
fra redaktiuonens side flere gange har
efterlyst makrobilleder og flere makroartikler. Vi har fået både billeder
og artikler - TAK FOR DET.
Om et år kommer det næste temanummer, der er endnu ikke valgt et
nyt tema, så hvis der blandt foreningens medlemmer er nogen der har en
god ide og mod på at være med til at
skrive næste temanummer, så fat pen
eller tastatur.
Gode ideer sendes til redaktør Klaus
Bjerre.

Græsspinder larve, Nikon F80 l s, micronikkor 60 mm 5,6, Fuji Sensia.
Foto: Vibeke Tofte
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Hvorfor makro?

Af Ole Andersen

I

Et ophold i makrouniverset er fordybelse og udholdenhed, harmoni og
balance. Men spænding og jagtinstinkt kommer også i brug.
Altså meget mere end blot at fotografere. Og finder man sig tilrette, kommer måske også lysten til om muligt
at nå længere end til oplevelsen af
den blotte glæde ved at få noget på
filmen, at ville nå endnu længere end
til blot at artsregistrere. Så bliver man
kritisk.
Så begynder man måske at skabe
fotografi. Så er det rigtig godt at kravle rundt i græs og krat, at arbejde
med motivet. Herfra er der ingen vej
tilbage, og man frygter hverken spidse torne, sultne skovflåter eller vådt
og koldt græs.
Man genopstår som nyt væsen og får
lyst til at endevende makrouniverset.
Og jo bedre man kender sit motiv,
desto bedre udbytte høster man.
Men - man bliver også mere kræsen i
sin søgen, mere kritisk i vurderingen
af egen formåen. Man er, måske lidt
flot sagt, blevet kunstner. Færdig det bliver man aldrig.
Anskaf det mest fornødne, gør en
indsats for at tilegne den nødvendige
teknik - og gå så for alvor igang med
at fotografere. Man skal hverken ignorere eller glemme teknikken, den
skal blot ikke være dominerende.
Det handler meget om - men også
om andet end - god tid og interesse
for de små dyr. Macro er jo et græsk
ord, som betyder "stor." Dyk ned for
at opleve det store i det små. Slå et
6

slag for den medfødte nysgerrighed
og gør det til hverdag at kigge i søgeren for at vurdere, hvordan motivet
kan udnyttes.
At ville mere end blot registrere flora
og fauna. Opgaver med flash, med
eksisterende lys, med dug i græsset,
med udtræk, med flyvende insekter.
Med god tid. Med følelser, ville en og
anden måske sige.
Spræng dine grænser, gå ud og gå tæt
på. Og find glæden ved at opleve,
hvordan det er når noget lykkes.
Naturen er god at beskæftige sig med,
for man bliver aldrig færdig derude.
Vi og naturen har mange fælles træk.
Når man begynder at kassere de første optagelser og fundere over, hvad
man vil som makrofil, er man på rette
kurs.
Desværre anvender alt for mange
gladeligt fotos af dagsommefugle med
knaldsorte - eller lige så grumt komplet rodede baggrunde. Man lader
sig nøje med artsregistreringer og
lader hånt om resten. Fotografiet har
altid haft trange kår. Lad gå med at
naturen er et rodet foretagende. Sådan
behøver den jo ikke at blive gengivet,
vel?
Udfordringer og mismod har aldrig
været savnet i denne branche. Selv
når kassekreditten er udhulet, som når
visse personer skærer i en ost, bevarer
man sin professionelle indstilling,
glæden over naturen og begejstringen
for motivets muligheder.

_ _ _---L-

fjender kan den antage en form der
enten vil skræmme eller forvirre en
angriber til ikke at røre den. Den som
vi nu prøvede at fotografere antog en
mærkelig form, hvem den ville efterligne vides ikke, måske en af os.
Blæksprutters største fjende er murænen. De to mødes ofte fordi de kan
lide at bo de samme steder og de er
begge nattejægere. Murænen elsker
blæksprutter, hvis den får færten af en
blæksprutte gennemsøger den alt,
indtil byttet er fundet. Dens kraftige
kæber griber blæksprutten der kun
kan prøve at omklamre murænens
mund for at slippe for at blive slugt.
Murænen slår en knude på halen som
løber op gennem kroppen for at løsne
blækspruttens greb. Nogen gange
slipper blæksprutten løs, måske
manglende et par arme men de vil
vokse ud igen. Den lille forvandlings
blæksprutte stiller sig i en position
med armene nede på sandbunden
som fødder, hovedet antager en mærkelig kropsagtig positur. Den står helt
stille kun dens øjne ser ud til at følge
vores bevægelser. Arten er ikke beskrevet endnu, der er stadig en del af
mimic-octopus arten der ikke kendes
endnu. Alle steder ser vi den lille grå
muræne, også kaldet geometrisk
muræne, sidera grisea, på grund af
nogle streglignende mønstre på hovedet. En af dem bruger en Sprite flaske
som skjul, kommer vi for tæt på trækker den sig helt ind i flasken. Det er
kun når vi glider lidt væk fra den, at
den kommer ud igen. Der er andre
der har fået samme ide, en ottearmet
blæksprutte har valgt at flytte ind i en
cola flaske. Bagest i flasken kan vi se,

at blæksprutten har æg. Der har den
et perfekt og sikkert sted at opholde
sig. Den kan kun angribes forfra ,
hvilket gør det noget lettere for den at
forsvare sig selv og sit afkom. Mens vi
ligger og fotograferer blæksprutten i
flasken har Mo fået øje på noget.
Fisken fylder ikke mere end en lillefingernegl, er gennemsigtig, og svæver langsomt i vandet. Det er en transparent spøgelsespipefisk! Mo brummer igennem sin regulator mens han
prøver at få et billede af den lille fisk.
Uheldigvis går hans digitalkamera tør
for strøm inden han får sig manøvreret på plads. Vi kan fornemme de
egyptiske edder der strømmer ud fra
boblerne. Jeg får selv taget et enkelt
billede af den tranparente spøgelsespipefisk, det sidste på filmen. Mo er
helt ustyrlig da vi lidt efter kommer
op på land. I sine 20 år som dykker
og fotograf ved Rødehavet har han
aldrig set den art før. Han er helt ude
af den, fordi det ikke lykkedes at tage
et billede af den. Det ville blive hans
mareridt mange år frem i tiden. Det er
også ret fantastisk at man kan blive
ved med at dykke de samme steder
og finde arter der ikke er set før, når
man tænker på, hvor meget der bliver
dykket og fotograferet. En ting er
sikkert, hvis man svømmer lidt væk
fra den normale rute, så oplever man
ting som de færreste ser.

FAKTA:
Alle billeder er taget med Nikon F100
og Nikkor 105mm 2,8 macro i et Subal
undervandshus. Der er brugt to blitz.
Billederne er eksponeretpå blænde 1632 på Fuji Provia 1 aOF.
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• Reportagefoto imakrouniverset
Fotoreportage-opgaver i makrouniverset skal kunne udføres med en rimelig
teknisk sikkerhed, dvs. med størst
mulig chance for at opnå det forventede resultat. Så enkelt som overhovedet muligt.
Rent optisk er en lysstærk makroptik
at foretrække, gerne med en brænd-

vidde omkring 100 mm vil være passende til de fleste opgaver med småbilledkameraet. Men husk, at jo længere brændvidde der foretrækkes,
desto mindre skarphedsdybde vil man
opnå - og større risiko for uskarpe
billeder.

• Helt tæt på - portrættet
"Portræt" er dannet af det latinske
protrahere, dvs. pro=frem, trahere=trække. Man tilstræber at fremhæve de karakteristika, som forbindes
med objektet, og det gøres pr. tradition ved at gå rigtig tæt på.
Det er en af de mest fascinerende
genrer - også indenfor naturfografering.
Et portræt er en gengivelse af
karakteristika hos modellen, traditionelt mennesket. For naturfotografen
er det jo ikke ligefrem superprimaten,
som er i højsædet, så indenfor faget
må vi være lidt mere rummelige. Vi
kan således portrættere fugle, dyr,
reptiler, fisk, insekter - og hvorfor
ikke planter. Kravet er ikke altid et
supernærbillede, men det en en nyttig
disciplin at beherske - og meget tilfredsstillende at udføre.
At gå, liste, krybe eller kravle helt tæt
på er ikke nogen bestemt størrelse.
Også i makrouniverset er alt jo rela-

Klovfisk Rødehavet, foto: Michael Jensen

forsigtigt den stressede søhest ned på
10 meter vand og satte den ned i
noget tang, hvor den staks snoede sig
fast. Man kan aldrig vide om det var
det rigtige? Eller man bare skulle lade
naturen gå sin gang. Den tornede
søhest bliver op til 1S cm lang, den
spiser plankton og lever på dybder fra
2-20 meter. Man ser dem sjældent på
koralrevet, de foretrækker sandbunden med lidt tang og søgræs. De er
svære at se, i Rødehavet taler man
om en renæissance for søhesten, på et
natdyk så vi ti søheste! Har man først
fået øje på dem ser man dem overalt.
Hos søhestene er det hannen der
bærer på næste generation, ungerne
kommer levende ud af hannens bug.
De kan skifte farve så de bedre falder
ind i omgivelserne og i parringssæso

nen skifter de til enten lysere eller
mørkere farve. Søheste bliver samlet
i alt for stort tal, hjælp med at bevare
arten ved ikke at samle dem ind eller
købe tørrede søheste. Så med alt det
i mente er det klart, at vi passer på
dette fantastiske dyr.
Hvis man virkelig vil se fantastiske
fisk og skabninger, skal man natdykke
på sandbunden. Undervandsfotogra
fen Mo havde inviteret mig ud på sin
bedste location. Jeg har altid været
vild med at natdykke, og med en
makroekspert som Mo kunne det kun
blive en succes. Det første vi opdager
da vi er kommet i vandet og svømmer
langsomt ned af, er en lille blæksprutte som ingen af os har set før. Det er
en Mimic Octopus, efterlignende
blæksprutte, octopus sp. For at narre

tivt.
Som ny i faget er det ingen god ide at
drage i felten med de helt store ambitioner. Brug tid hjemme og dyk f.eks.
ned i bedstemors syæske. Her er gode

emner som tryklåse og nålehoveder eller prøv med tændstikker og legetøj
i miniformater. Fine modeller, hvor
man får lært både noget om
belysnings-teknik og betydningen af
udtrækket.
Måske lyder det lidt omstændeligt,
men tag så og kig i den fotografiske
litteratur for 30 eller SO år siden og se
hvor besværlig den macrofile sport
var dengang - for ikke at tale om
endnu tidligere perioder.

Dunet Gedeblad, foto: Ole Andersen
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• Fotografisk arbejde kræver overvejelser og
planlægning
Et grundkendskab til planter og dyr er
en god ballast. Det kan udbygges ved
at erhverve sig et lille bibliotek, ved at
gøre iagttagelser og notater i naturen,
ved at være medlem af en naturhisto-

risk forening, meget gerne ved at
deltage i ekskursioner - og/eller opbygge en vennekreds omkring sin
hobby.

• Begynd i det små - med de store
Planter og insekter hører ,!aturligt sammen.

I sensommeren vrimler det ligefrem
med større og farvestrålende insekter,
bl.a. løvgræshopper, dagsommerfugle
og guldsmede. Nogle er meget sky,
andre er lettere at beskæftige sig med.
Her kan man øve sig i at drive jagt og

nærme sig byttet. Passe på ikke at
skubbe til en gren, som forstyrrer
emnet måske en halv eller halvanden
meter længere frem. Passe på sin
egen skygge. Undgå hurtige bevægelser.

• Veje til nærfoto
Den fotografiske genre.
Ved valg af arbejdsmetode vælger
man også genre. Den fotograf, som
arbejder med stativ og trådudløser,
kæler for sit motiv. Reportage-fotografen skyder løs, ofte med flash, og
sikrer sig måske motiver som stativfotografen kun sjældent eller aldrig får
i kassen.
Nogle søger et bestemt emne, andre
kredser om et bestemt landskab eller
blot et begrænset areal i landskabet
for at finde ud af, hvad der kan kræn

krebs. Pegasusfisken er blevet meget
populær de sidste par år selvom den
har været her altid. Nogle dage ser
man den slet ikke andre dage vrimler
det med dem. Det er ofte om natten
de jager føde, om dagen skjuler de sig
i sandet. Der findes 5 forskellige arter
af pegasusfisk, det der adskiller deres
udseende er mundens former. Pegasusfisken minder om søhesten og
spøgelsespipefisken. De lever gerne
flere sammen, men danner ikke par
før i parringssæsonen.
Nogle få meter fra pegasusfisken stikker en gul muræne, gymnothorax
jlavimarginatus, sit tandbesatte hoved
frem under et gulvtæppe der er smidt
i havet. Den er meget urolig over
vores tilstedeværelse og trækker sig
helt ind under tæppet, hver gang
kameraet kommer for nær. En muræne er nat aktiv, den jager ved hjælp af

lugtesansen da dens syn er ret dårligt.
Murænen er normalt ikke et farligt
dyr, men der findes en del tilfælde,
hvor dykkere er blevet bidt, ofte med
grimme sår til følge. Der findes over
et hundrede murænearter, alle flotte
og farverige. Jeg tænker på at natdykke på stedet for at se om den skulle
være lettere at komme til i mørket.
Mine buddies har travlt nogle meter
fra murænen, blitzene blinker·om kap,
en lille søhest, Hippocampus histrix,
er det udsatte offer. Vi har altid en
stående aftale om ikke at stresse søhestene mere end højst nødvendigt. Vi
tager et par billeder hver, for derefter
at lade den være i fred. Jeg så på et af
dykkene en søhest i overfladen, den
bare flaksede rundt uden at kunne
komme ned. Tydeligvis var den stresset over et eller andet, måske en af os
der havde været for tæt på. Jeg trak

ges ud af et mindre areal. Og andre
igen vandrer rundt på lykke og fromme i håb om at eventyret viser sig.
Om man hellere vil være spontan
eller beregnende i sin arbejdsmetode,
er ikke alene et teknisk spørgsmåL
Det har også noget med temperament
at gøre. Og måske foretrækker man at
arbejde med stativ den ene dag, og
vil hellere en anden skyde løs med
håndholdt kamera - for en tredie at
give sig særlig god tid til udstyret
med det store udtræk.

• Med stativ og makrooptik
Ingen ved, hvad skarphed for alvor er,
før de har set egne billeder "taget"
ved hjælp af stativ. Landskabsfotografen opnår, om ønsket, en komplet
8

skarphedsdybde ved at kunne bruge
optikkens mindste blændeåbning.
Hvis man da ellers har lejlighed til at
rykke ud en af de få af årets dage,

Blæksprutte, Rødehavet foto: Michael Jensen
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hvor blæsten ikke raserer landskabet
og landevejspoplernes blade.
Som bekendt er skarphedsdybden jo
macrofotografens helt store problem.
Men ofte er det bøvlet at håndtere
stativet i felten, omtrent umuligt ved
levende og kvikke dyr. At medbringe
stativ kræver en
overvindelse, som kun en lettere
fanatisme og ikke mindst tanken om
at opnå det helt gode fotografi kan
mobilisere.
Hvis vi er ude på at fotografere frem
for at artsregistrere, er der måske
mindre grund til at bekymre sig om
den mindre dybdeskarphed. Undertiden står man sig bedst ved at udnytte
den mindst mulige skarphedsdybde blot billedet er skarpt hvor det kræves. I virkeligheden forholder det sig
sådan, at mange slipper dårligt fra at
fremme skarphedsdybden ved nedblænding. Hovedmotivet gengives
skarpt, men baggrunden er en forvirret masse af grene og stilke - og ville
gøre sig bedre som en endnu mere
uskarp og ubestemmelig plamage.

Makro på sandbunden
Tekst og foto Michael Jensen info@underwater.dk

De fleste tager til Rødehavet for at
dykke på et af verdens flotteste koralrev. Så er der en lille gruppe, der
har fundet ud af, at der er en masse
spændende at fotografere, hvis man
søger væk fra korallerne og ind på
sandbunden.
Denne lidt utraditionelle dykkerferie
var fra starten planlagt lige som alle
andre, vi skulle have masser af godt
vejr, flotte dyk på korallerne og gerne
gode billeder i kassen. Det der ændrede nogle af planerne var et besøg i et
galleri i Dahab, hvor egypteren Mo el
Kabany udstillede nogle af sine fantastiske makrobilleder. Her var blæksprutter vi aldrig havde set før, nøgensnegle i flotte farver, mærkeligt udseende fisk osv. Mo der er en flink

mand havde ikke noget imod at røbesin hemmelighed, - Alle mine billeder
er taget på sandbunden! - siger han
med et stort grin. Det ændrede totalt
vores måde at dykke på den uge, og
vi blev ikke skuffede.
En af de sjove fisk vi møder er pegasusfisken, eurypegasus sp. Det var
altid i starten af dykket vi så den. Ofte
svømmede den langs bunden sammen med en mage. En pegasusfisk er
trekantet med nogle finner der minder
om ben. Med disse ben vandrer den
hen ad bunden. Den er svær at fotografere, fordi den ligger så tæt på
bunden, og farven er den samme som
sandets. Pegasusfisken er kun 10 cm
lang, den lever på 3-15 meter vand,
der lever den af plankton og små

Hovsa-fotografering.
Vi kender alle den fascinerende oplevelse på film, når objektivet vandrer
fra nærmeste til fjerneste indstilling eller omvendt. Prøv at sætte kameraet
på stativ og gør det samme ind gennem en skov af nælder eller bregner.
Kig i søgeren, mens der ændres indstilling af focus. Pludselig opdager vi
et helt andet motiv fra samme kameraplads. Kun fokus er ændret.
Effekten er nærmest chokerende. At
bevæge sig på må og få i macrouniverset, med øjet på det nærmeste
fastlåst i søgeren og dyrke hovsafotograferingens velsignelser, er noget
ganske specielt. Resultaterne bliver
tilfældige og overraskende, undertiden storslåede. Disciplinen har ikke
noget navn, så vidt vides, men svarer
vel nærmest til den form for jagt, hvor
skydegale sigter på alt som bevæger
sig i terrænet. Man ved. aldrig, hvad
man kommer hjem med "på tasken" ,
men fotografen forulemper i det
mindste ikke andet end sig egen økonomi.

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift"
'kan købes i løssalg 'hos:
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Museet for fotokullst, Bralldts Klædefabrik,
Brandts Passage 37,5000 OdelZse C.

Nænnere infOlmation: Ole Banke tlf. 35 42 72 95

NØgensnegl, Rødehavet, foto: Michael Jensen.
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• Huske- og opgaveliste

NFDårsmøde ved Langeskov på Fyn
15.-17. november 2002
Danehofhytten, Kappendrupvej 258, 5550 Langeskov
Foreløbigt program
Fredag 15.11.02
kl
16-18 Ankomst og indkvartering
18.15 Aftensmad
Formanden byder velkommen
kl
20
Programsatte indlæg: Medlemmer viser billeder (max 20 min. pr
indlæg).
På et passende tidspunkt drikker vi kaffe. Senest kl 23.30
stopper vi.

Sandspringere, Nikon F90x Nikkor 105 mm 2,8, Fuji Velvia - foto: Gerth Hansen.

Adfærd og cyklus i insekternes verden
er altid godt stof og kan varmt anbefales som opgaver til makrofotografen.
Aften og morgen er tidspunkter, hvor
det bløde lys kan udnyttes. Problemet
er, at det er relativt svagt. Supplerer
man med flash eller meget hurtige
film, sætter man lysets kvalitet over
styr.
Altid godt at have er god tid. Glem alt
om, hvad klokken er blevet.
Bibliotek. Et bibliotek kan blot være
nogle brugbare håndbøger - om det at
fotografere og om de emner, man
gerne vil arbejde med. Kig jævnligt
indenfor på biblioteket og i bogladen.
Antikvariater og loppemarkeder kan
10

ligeledes have interesse.
Fasefoto betegner et forløb. Klassisk
er eksemplet med de fire årstider skildret fra samme sted med samme
teknik, filmtype, brændvidde osv.
Trin for trin kan man således også
skildre udviklingen hos f.eks. en
plante, en springpadde, et insekt.
Flyvende insekter, insekter i bevægelse, såsom humle- og honningbier,
guldsmede, svirrefluer, sommerfugle
og myg lader sig fotografere i fart.
Opgaven er tilpas svær for den, som
søger store udfordringer. Der findes
specielt udviklet flashudstyr til at løse
opgaven, men det er næppe andre
end fundamentalister og hyperprofessonelie, som sætter formuen i den

Lørdag 16.11 .02
kl
8
Morgenmad
Formiddagen kan bruges til besigtigelse af nærområdets natur.
12
Frokost
kl
kl
14
"Det færdige billede" billedmontering ved Rudy Hemmingsen
kl
15.30 Medlemmernes billeder - ikke-programsatte visninger - højst
20 pr visning.
Aftensmad
kl
18
kl
20
Programsatte indlæg fortsat
kl21 (ca)
Kaffe
kl
22
"Anonyme billeder" med tre udvalgte kritikere. Efter hver kritik
skal der være mulighed for kommentarer fra fotografen.
Søndag 17.11.02
kl
8
Morgenmad
kl
10
Evaluering
kl
12
Oprydning, frokost, farvel og på gensyn.
Tilmelding ved indbetaling af 500 kr på det vedlagte girokort
Så snart du ved nogenlunde, at du vil vise en billedserie på max 20 minutter bedes du
kontakte Ole Banke (tlf 3542.7295, epost oleb@nypost.dkJ. Det blev ved sidste års
evaluering besluttet, at vi i år ikke har foredragsholder udefra - i år står vi på egne ben!
Der er altså pænt med tid til programsatte billeder. Men af hensyn til det endelige program
er det nødvendigt med en melding hurtigst muligt, da de skal stå i programmet.
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denne fantastiske verden - med insekterne som hovedinteresse, men uden
at glemme de øvrige deltagere i minilivets spil.
Hvordan kommer man på "skudhold"
i usynlighedens verden? Hvor og
hvordan finder man motiverne? Et
hurtigt bud: Opsøg en nældebevoksning (stor nælde). Her er der altid
gevinst. En mængde småkræ udfolder
hele deres liv i denne barske vegetation. Men vær forberedt på vabler !
Læsning af relevant litteratur er selvfølgelig en glimrende indfaldsvinkel.
Jo mere man ved om mini-livet, jo
mere vil man opleve, og jo nemmere
vil man kunne finde og afbilde fænomenerne.
Med indsigten i det skjulte liv kommer
interessen for at fordybe sig i en enkelt arts eller en families livsudfoldelser. Personlig har jeg med stor fornøjelse studeret træbukkenes særdeles
skjulte liv i de danske skove, ligesom
guldsmedene og de elegante vandnymfer og ikke mindst deres larver i
mosens og søens mørke vande har
måttet holde for. Jeg har også haft
næsen godt nede i ådselfaunaen. Det
lugter modbydeligt, men er uhyre
interessant og lærerigt.
Men alt i miniverdenen er værd at
studere. En magisk billedverden åbner
sig for den, der begiver sig herind. Og
ikke kun i den zoologiske afdeling.
Også den botaniske åbenbarer en
rigdom af former og skønhed, ikke
mindst i detaljen, som det er værd at
forevige.
Man skal naturligvis have noget rimeligt godt grej med sig, om det skal
lykkes at fastholde oplevelserne. Ikke
14

at man behøver at købe sig til armod
på alskens avanceret udstyr. Selv klarer jeg mig med et spejlreflekskamera
NIKON F 90 x, et AF NIKKOR 105
mm1:2,8 D objektiv, diverse mellemringe, et Gitzo-stativ, som kan gå i
spagat samt en el-udløser. Men mindre kan også gøre det, blot kamera,
optik og mellemringe passer sammen.
Men et spejlreflekskamera er en absolut nødvendighed. Bælg finder jeg alt
for besværlig at trave rundt i skoven
med.
Det største problem ved næroptagelser er den ringe dybdeskarphed og
rystelser, som helt kan ruinere optagelserne - selv når man bruger stativ.
Man kan afhjælpe disse problemer
ved hjælp af en lille blitz, der eventuelt fastgøres til modlysblænden
eller ved at bruge ringblitz. Herved
opnås stor dybdeskarphed og rystelser
elimineres. Men den sorte baggrund,
som blitzen forårsager, er ikke attråværdig i de fleste tilfælde. Nogle kan
ikke fordrage den. Men hvis skarphed
er afgørende, er det svært at undgå
denne kunstige lyskilde. Man kan
også drage fordel af blitzen i omgivelser eller situationer, hvor det er umuligt at bruge stativ.
God jagt i næroptagelsernes verden populært kaldet makrofotografering.
Det skal dog lige præciseres, at der
først er tale om makrofotografering,
når man arbejder i afbildningsområdet
1:1 - 10:1, nogle mener 1:1 - 25:l.
Derudover er vi i mikroskopets verden.
Digital fotografering i småtingenes
verden tør jeg ikke udtale mig om
(endnu).

slags grej. Mindre kan også gøre det.
Spildprocenten er høj. Ved et bistade
eller en stokrose kan man øve sig i
timevis. Glem alt om autofocus. Vælg
afstand og skyd løs.
Humor og pudsighed og andre særhe-

der må gerne indgå i motivbehandlingen. Og her tænkes ikke på det niveau, hvor man iklæder aber og hunde
tøj. Alt afhænger af øjet, blikket for
det særlige - og evnen til at omsætte
det oplevede i fotografi.

• Lidt om film og optik
Hurtige film er til for at blive brugt,
men generelt skal man undgå de meget hurtige. De er for grovkornede,
for uldne i farven og for kontrastfulde
i strukturen. Og billedet mister sin
charme. Indenfor colorgruppen går
det fint op til de 400 iso og evt. mere.
Indenfor chromegruppen er det sjældent klogt at gå op til 200 iso eller
derover. Dias på 100 iso er altid behagelige at se på, hvis de ellers udstråler
den forventede skarphed.
Undertiden kan man bevidst arbejde
med den atmosfære, man opnår ved
at bruge de meget hurtige film - eller
de meget pressede fremkalderesultater. De fleste fotografer opnår dog de
bedste resultater ved det moderate
filmvalg.

Er man mere til god tid, landskabsfoto, stativ og grundige overvejelser,
bør man også forsøge sig med de
mere langsomme film - og dermed
adgang til næsten utrolig god skarphed.
Kamera, egnet optik og gerne godt
med film. Ikke mindst på rejser eller
større opgaver er det betryggende at
medbringe et kamerahus i reserve, evt
forsynet med en anden filmtype.
Ekstra optik, evt. wide med god
lysstyrke for at klare landskabs- og
biotopbilleder, er god at have.
Det er fristende at lade sig besnakke
til at købe optikken, som kan klare
alt, fra yderste wide til optimal zoom.
Det eneste problem er, at billedkvaliteten ikke bliver optimal.

• Lidt andre nyttige ting
Kikkert. En lille kikkert med en god
nærgrænse til at skimme emnerne.
Labels. Små selvklæbende mærker til
mærkning af film, evt. med ref. til
notater.
Natur- og miljøkampe føres også af
fotografer. Husk at bevare troværdigheden og undlad digitalt hokus-pokus
for at fremme sagen.
Notes- og gerne skitsegrej for at støtte

hukommelsen.
Omstændighederne ved optagelser og
fotografiske eksperimenter kan være
nyttige at indprente sig, og man glemmer overraskende let afgørende taljer
efter en koncentreret indsats. En diktafon kan også være nyttig, ikke
mindst hvis man som bilist undervejs
ved rattet får det helt rigtige indfald.
Pandelampen kan være nyttig på
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aften- og natture. Det skal være en
solid og indstillelig type. Gå til
sportsbutikken og ikke til legetøjsbutikken. En lommelampe kan anvendes, men pandelampen er langt bedre. Så har man stadig begge hænder
fri til fotografering. På rejser og måske
allerbedst ved ophold i troperne, hvor
aktiviteten er optimal om natten, kan
man næsten ikke undvære dette værktøj.
Gør også brug af mere traditionelt lys.
Tændte lamper kan tilkalde . mange
spændende insekter, undertiden også
flagermus som jager insekterne. Vi
kender alle natsværmeren siddende
ved vinduet eller snurrende om lampen isommernatten.
En god lampe er en naturlig del af

udrustningen. Har man en hjælper
med, er det oplagt at bede denne
holde lampen, mens man focuserer.
Pas på ved meget kraftige spodamper,
som ikke må holdes for tæt på motivet. Lysets farvetemperatur kan ødelægge billedet, selvom man bruger
sin flash ved eksponeringen.
Pædagogisk fotografering betegner
motiv-fremstilling med en vis form for
logik, og gerne med indbygget surprise og i bedste fald noget man kan
drage nytte og fornøjelse af. Forudsigelighed er ingen betingelse.
Regntøj er nyttigt, når man kravler
rundt i vådt morgengræs.
En rulle snor kan finde anvendelse,
også til at fjerne grene mens fotograferingen står på.

Småt er godt

af Gerth Hansen

Jorden myldrer med liv, stort og småt imellem hinanden.

De store skabninger er til at få øje på,
og det er især dem, der fanger naturfotografens opmærksomhed. Smådyrene lever for en stor del i det skjulte og
unddrager sig kameraets nysgerrige
øje.
Det er lidt synd, for denne side af
naturen har meget at byde på - meget
som vil få enhver naturfotograf til at
spærre øjnene op. Her finder man
livsformer, som i skønhed, grumhed,
sære detaljer og ikke mindst i utrolig

livsudfoldelse, nemt kan klare sig med
de højere rangklasser, ja, ofte overgår
dem.
Dette talløse, usynlige liv, som er en
forudsætning for de højerestående
skabningers eksistens, udfolder sig
overalt omkring os. Enhver niche med
mulighed for liver besat. Insekternes
verden alene rummer adskillige millioner arter, hver mere eller mindre knyttet til et bestemt livsrum.
Jeg har i mange år fordybet mig i

FUJIFILM FinePix 81 Pro Digital kamera
Super CCD
18MB billeder
USB port
SM kort
CF kort
Software inkl.

Yderligere oplysninger hos Fujifilm Danmark AJS Tel. 45 66 2244
Hoved af guldsmed, Nikon F90x Nikkor 105 mm 2,8, Fuji Velvia - foto: Gerth Hansen.
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