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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 freelancefotograf med speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbejdet som redaktør. Har repræsenteret den japanske sannnenslutning af Alpine Fotografer
gennem 13 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser af bLa planter, insekter og dyr.
Fotodata: Sigma APO MACR0180mrn f/3,5 EX IF HSM, Lukkertid: 1/125 sek.blænde 4.

OSAMU MIYAKE 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 Sill-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 l: L 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 A/S - www.fovitech.dk
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Aktivitetskalender 2003
Bemærk at vi har fået ny adresse for afholdelse af medlemsmøder i
København:

Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.
Leder .................. 3

Hvis ikke anden adresse er anført, afholdes alle medlemsmøder på
ovenstående adresse i lokale no. 7 fra kl. 19.30 til 23.00.

Nyt fra bestyrelsen ....... 4

Fototur
Lokalitet: Skåne (Søderåsen eller sydøstlige Skåne) Dato: 15. -16. -17. august (uge33)
Kørsel: Private biler på delbetaling.
Overnatning: På vandrehjem
Tilmelding: Helst uge 16, senest l.maj uge 18
Kontaktperson for nærmere info: telefon 56636281 eller peter@vadumfoto.dk

Generalforsamling . . . . . . . . . 5
Boganmeldelse ........... 6

Formand

Niels Thye
tlf: 36727428
e-mail: niels.thye@wanadoo.dk
tlf. 44 68 04 94
Næstform. . Jens Rasmussen
Kasserer
Poul Henrik Klausen tlf. 56 14 22 66
Klaus Bjerre
tlf. 36 75 93 91
Ib Andersen
tlf. 367073 12
tlf. 32 84 40 19
Finn Olofsen
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.
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
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.

Styr på rodet ........... 7-8
Macro .................. 9
Årskonkurrencen . . . . .. 10-11

Onsdag den 17. september: Vi starter efterårssæsonen med et uformelt
medlemsmøde. Der er fra medlemmers side ydret ønske om en medlemsaften hvor der kan
sludres og hygges. Derfor vil hver anden medlemsmøde fremover blive en hyggeaften
hvor medlemmerne selv kan bestemme aftenens indhold.

Med kameraet på arbej de 12-13

Onsdag den 1. oktober: "Skyd genvej til bedre billeder", en aften med Lars Gejl,
naturfotograf og fotolærer. Lars, som også er medlem afNFD, viser en serie naturbilleder
og fortæller om grejet og teknikken bag.

Motiv ........... '. ' .. 14-15

Fredag, lørdag og søndag den 10. 11. og 12. oktober: Arets fotoweekend
afholdes i år i Rørvig. Se nærmere i det næste medlemsblad og på hjemmesiden.

Forår ............... 16-18

Onsdag den 29. oktober: Uformelt medlemsmøde med fotos fra augustturen til
Skåne.

Aktivitetskalender . . . . . . . . 19
Forsidefoto: Solopgang, Jydelejet Møen
Fra Niels Thyes 1. plads i Portefolie

Onsdag den 19. november: Sommerens billeder. Da I alle forhåbentlig er kommet
godt igennem en dej lig varm og solrig sommer, er tiden nu inde til at vise resultatet deraf.
Mød op med sommerens bedste skud (10-15 billeder pr . medlem) og hvis du har en lille
historie dertil vil det være godt..
Onsdag den 26. november: Uformelt medlemsmøde.

Pentax 6x7 Fuji Astia..
Onsdag den 10. december: Juleafslutning. Udover den sædvanlige julehygge er
programmet endnu ikke fastlagt.

ISSN: 1602-6659

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

Fotohylden :

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

DER ER FLERE ANNONCER

pA WWW.NFD.DK

Ny formand - nye tider
af Niels Thye - formand

Tømmermænd på fyrrestub , Nikon F90 - Nikkor 60 mm macro- Fuji Sensia.

hjorte kæmper de om retten til en
parring. Det er også almindeligt, at en
anden han blander sig i et tilsyneladende allerede etableret forhold. Sceneriet
udspiller sig vandret og lodret på
træstammerne.
Oplevelsesflimmeret sidder på nethin-

den resten af dagen og suppleres med
nye indtryk. Sådan er nogle dage, og
man vil ikke for nogen pris overveje at
søge en anden levevej. Hugorm i haven, smertefri tømmermænd og undertiden flagermus i gardinerne. Hvad mere
kan man ønske sig?

HUSK AT SENDE BILLEDER TIL
o
MANEDENS BILLEDE PA VORES HJEMMESIDE
o

Alle medlemmer kan indsende deres forslag til "Månedens billede". Der er deadline den 25. i
hver måned, hvor der vælges et billede til hjemmesiden.
Billeder til "Månedens billede" sendes til:
Jesper Plambech, Høje Gladsaxe 72, 1. tv, 2860 Søborg
email: jpphoto@maiLtele.dk.

Ny formand - nye tider Generalforsamlingen er nu vel overstået og
undertegnet var så "heldig" at blive
valgt til formand. Allerførst vil jeg
takke Ole for hans store indsats i
NFD, uden Ole og Finns initiativ til
stiftelse af en forening for naturfotografer var NFD nok ikke blevet en
realitet. Heldigvis sætter Ole sig ikke
passivt tilbage i stolen, men vil også
fremover bidrage med en aktiv indsats. Ny formand betyder det også nye
tider for NFD. Egentlig ikke, for i
bund og grund er formanden og bestyrelsen blot medlemmernes forlængede arm. Så uden et aktivt medspil
fra medlemmerne er der ikke meget
for en bestyrelse at gøre godt med. Til
dem der siger, at NFD er ved at gå i
stå, er der kun en ting at sige: Spørg
dig selv, hvad du har gjort for at NFD
skal blive en mere aktiv og spændende forening. NFD bliver ikke bedre,
uanset hvem der er formand, end det
medlemmerne gør den til. Hvis ikke
medlemmerne spiller aktivt med, vil
foreningen udvikle sig en kaffe klub
for tidligere naturfotografer, der
nostalgisk kan fortælle om dengang
de var uden i felten.
Der er sat en masse skibe i vandet,
bl.a jubilæumsbog, udstilling på Vårgårda i 2004, fælles fototure, samt nyt
lokale til medlemsaftenerne. Som ny
formand vil jeg sammen med den
øvrige bestyrelse sørge for, at disse
skibe kommer sikkert i havn. Det nye
mødelokale vil bl.a betyde, at antallet

af mødeaftener vil blive øget. Vi vil
desuden som noget nyt arrangere
"uformelle mødeaftener", d.v.s at der
er ikke noget fast på programmet. Det
er meningen at man bare møder op
og får en snak og evt. kan man vise
en lille serie billeder. Jeg håber og
tror at disse aftener kan være med til
at ryste folk lidt mere sammen.
NFD har igen afviklet en årskonkurrenee, men desværre var antallet af
deltager ikke så højt som man kunne
ønske sig. Hvorfor sender man ikke
sine bedste billeder ind til årskonkurrencen ? Des flere billeder der kommer ind, jo sjovere er det for dem der
vinder. Ligeledes modtages der stort
set ingen billeder til "månedens billede" på hjemmesiden. Hvorfor er der
ikke mere end en håndfuld ud af
NFDs medlemmer, der bidrager til at
gøre hjemmesiden mere spændende
at se på ? Hvorfor er der ikke flere,
der lægger deres 1Obedste billeder ud
på hjemmesiden, således at antallet af
fotografer kan øges og dermed give et
endnu mere nuanceret billede af,
hvad danske naturfotografer står for.
Dette var nogen af de spørgsmål som
vi i bestyrelsen ofte spørger os selv
om, men som vi endnu ikke har fået
noget svar på, så derfor vil jeg opfordre alle til at komme med et bidrag til,
hvordan vi kan gøre NFD endnu. bedre. Dette kan være ris såvel som ros,
eller måske blot en ide, som ikke er
prøvet endnu.
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fra bestyrelsen & redaktionen
Medlemstal
Medlemstallet pr. 1/4-2003 er på 128. Vi har desværre måttet sige farvel til et par
medlemmer, samtidigt er 6 nye kommet til - velkommen til: Steen Drozd Lund,
Michael Pedersen, Timothy Kehoe, Ella Maria Bisschop, Carsten G. Laursen og
Lisbeth Pluger-Nielsen.
Onsdag 15. januar "Ole opfinder", var ikke den store succes. Derfor blev
spørgsmålet "hvad kan vi gøre for at få gang i medlemsmødeme?" kastet ud i
lokalet.. ....... Uformelle billedvisningsaftener, hvor man snakker sammen, viser
nogle billeder og diskuterer billederne over en kop øl eller kaffe, var et stort
ønske. Nogle følte, at det som ny var svært at komme ind i "klubben" på
medlemsaftenerne. Det endte med, at det blev gjort klart, at det var en forening
for naturfotografer og naturfoto, ikke som i en almindelig foto klub, hvor kultur,
abstrakt billedkunst, "natur" = nøgne piger m.m vises i en stor pærevælling.
Til sidst blev alle enige om, at der skal gøres en indsats for at få nye medlemmer
til at føle sig hjemme.

Medlemsaften hos Foto CIA V.
Alle gode gange tre kan man roligt kalde vores tredje besøg hos Foto ClAV, hvor
omkring 25 medlemmer var mødt op. Denne gang blev i præsenteret for det nye
inden for det digitale og analoge isenkram.
Der var repræsentanter fra Nikon, Canon, Hasselblad og Contax som kunne
fremvise alt lige fra de mindre digitalkameraer til det store tunge professionelle
fotogrej. Desuden kunne vi få fremvist andre fotoprodukter af det altid professionelle personale hos Foto CIAV.
Nikon kunne bl.a. præsentere deres sidste nye digitale professionelle kamerahus
med en indbygget 1,4x konverter, hvorpå der var monteret en (vistnok) 800 mm
tele. Det var noget der ville noget. Ydermere kunne kamerahuset også bruges som
lægtehammer, så det må jo lige være noget for naturfotografen der også er til
selvbyg.
Selv fik jeg fremvist det nye Hasselblad og blev lidt chokeret over prisen. jeg fik
det tilbud, at jeg jo bare kunne sælge min bil for at få råd til det. jeg slog
selvfølgelig til med dette samme, men da repræsentanten fra Hasselblad hørte, at
min bil var en ældre Ford Escord fra 1989 frafaldt han straks tilbudet.
Tak til Foto ClAV for endnu et godt arrangement.

pladsen, hvor der arbejdes dynamisk for
at partere dyret. Sætter man øret til
jorden, lyder de mange myreben over
de gamle nedfaldsblade som en stille
regn.
Træløberen pukler med en stridbar
kvist, udvalgt som redemateriale i
grenkløften. Trods manglende ingeniørudregning lykkes det til sidst.
Et par dage senere pakkes fototasken
og suppleres med termokanden. Så
cykler jeg gennem skoven og kommer
frem til den gamle soldatertorp.
Undervejs bemærker jeg en del hyperaktive sommerfugle, gentagelser fra
havens udvalg, men også det hvide c,
som her kaldes vinbiirsjuks, og skovblåfuglen (artsbestemmes blot på den
tidlige fremkomt, rekord blandt blåfugle) er på vingerne.
Dagen har de optimale betingelser til
et møde med tømmermanden. Min
første tømmermand blev truffet for
enden af en fyrrestamme, en solrig dag
i april, mens sneen endnu lå fremme i
totter. En majdag blev jeg beriget ved
det sære syn af en flyvende tømmermand i kikkertens focusfelt, mens jeg
observerede fugle ude på hagmarken.
Cyklen sættes mod en birkestamme,
og få skridt herfra ligger passende en
bunke fældede fyrrestammer. Her er en
tandbuk og adskillige myrebiller på
færde. En gærdesmutte markerer sig fra
en kvasbunke.
Her er også, hvad jeg søger efter tømmermanden! Og de medbragte film
eksponeres i ekspresfart.
Senere, vel hjemme ved huset, ser jeg
en hugorm i hegnet ud mod engen.
Den er næsten sort i grundfarven, og

---

--

med stærk glød i øjet. jeg fordyber mig
i opgaven, anvender en moderat
brændvidde og er lige ved at sætte mig
i en anden hugorm. Den er brun. Begge
forskrækkes og forsvinder i græsset.
Men snart er de tilbage under solen.
Og så cykler jeg tilbage, efter at have
artsbestemt formiddagens entomologiske og botaniske oplevelser, med flere
film i tasken og en refill i termokanden
- og møder flere tømmermænd.
jeg genfinder ubesværet
tømmermanden fra det forrige besøg,
og straks endnu en, og en tredie. Ved
første besøg og under påvirkning af
begejstringens rus var den tanke slet
ikke faldet mig ind at gennemsøge
samtlige træstammer. Sandelig, her er
også en tømmerkvinde, og en barkbille.
Dagen er endnu bedre end først antaget.
Den tiltagende varme giver højere
aktivitetsniveau. Nu er de blot at vælge
og nyde øjeblikket. Tømmermandens
antenner er flere gange længere end
kroppen. Hunnens er mere moderate,
ligesom hendes bagkrop er anderledes
formet - hun skal jo kunne lægge æg.
Billen er let at øjne for enden af en lys
træstamme. Men når den bevæger sig
rundt og sætter sig på barken, går den
i et med træet. Selv de ekstreme antenner forveksles med fyrretræets design.
Nu er det blot om at vente. En tømmermand og en ditto kvinde befinder
sig nær hinanden. Parringen har sit eget
ritual, og det går ikke stille af blandt de
langhornede. Også kampe mellem hannerne hører til formiddagens uorden.
De banker pandebraskerne sammen. De
piber, og det knaser på barken. Som

17
4

Det uberegnelige forår
- et fotoessay af Ole Andersen

Ordinær generalforsamling 20. marts 2003
I alt 17 fremmødte foruden bestyrelsen, alle medlemmer.
1.

2.

3.

Citronsommerfugl på blå anemone, Nikon F90 - Nikkor 60 mm macro- Fuji Sensia.
Der er lidt psykopat over april! Man
per rundt oppe på teglene, henter i
føler sig aldrig helt sikker på, hvad den
korte sprint føde i mospuderne, og
måned kan finde på. Den kan være
varierer med besøg ude i det åbne felt
djævelsk kold og blæsende, men det
foran havelågen. Her møder jeg også
hænder også, at den er overraskende
sørgekåben. Sky er den, skræmmes let
lun og venlig.
og sætter sig i stor og ubekvem højde.
Under et april-ophold i Småland bliver
Så må fugletelen i brug, den optik en
vejret bedre og bedre. Temperaturen
engelsk tjener i februar på Tenerife
stiger fra dag til dag, og man mærker
døbte fucking gun. Lige siden har jeg
dynamikken brede sig i naturen. Haven
som forklaring på min jævnligt forebyder sig til, og der er rigeligt at obserkommende morgen-eskapisme lagt en
vere og registrere de første par dage.
seddel i køkkenet: "Er i skoven med
Ude på engen, på den anden side af
fucking gun". Så behøver familien ikke
havehegnet, er der stære i flok. De
glæde sig i utide.
umiddelbart nære fugle er solsort, musEn fladtrykt frø på markvejen er blevet
vit, rødhals og hvid vipstjert. Især vipopsøgt af skovmyren. Den evige myresti
stjerten er livlig og familiær. Den hoplangs hjulsporet slår en bue hen mod

Stemmetællere: Hanne Wahlstrøm og Peter Glensback. Dirigent: Anders
Tvevad og refferent Kristian Mainz. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Formandens beretning var udsendt til alle medlemmer inden
generalforsamlingen. Supplerende oplyste formanden, at der er fundet
et nyt lokale i et beboerhus i Brønshøj. Formandens beretning blev
taget til efterretning.
Regnskab og budget.
Regnskabet 2002 var udsendt sammen med indkaldelsen.
Budgettet for 2003 skal afspejle, at der er aktivitet i foreningen.
Regnskab og budgetet for 2003 blev endeligt godkendt.

4.

Kontingentet forbliver uændret på kr. 300 for 2004.

5.

Indkomne forslag. Ændring af vedtægterne.
Det eneste indkomne forslag er bestyrelsens om ændring af vedtægterne. Kurt Engelhardt, der af bestyrelsen var blevet opfordret til at
komme med forslag til ændrede vedtægter, redgjorde for de foreslåede
vedtægtsændringer. De fremlagte vedtægtsændringer blev vedtaget.

6.

Valg af formand. Bestyrelsens kandidat, Niels Thye, blev valgt med
akklamation.

7.

Valg af næstformand. Jens Rasmussen ved genvalgt med akklamation.

8.

Valg af kasserer. Klaus Bjerre ønsker at være almindeligt bestyrelsesmedlem. Poul Henrik Klausen blev valgt som kasserer med akklamation.

9.
10.
11.

12.

Valg af suppleanter. Hans Erik Lund og Peter Glensback blev begge
genvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant. Søren Steenholdt og Steen
Olsen blev valgt.
Næste ordinære generalforsamling. Marts 2004 - i henhold til vedtægterne.
Evt. Ole Banke anser dette for at være det første "klubmøde" - så ordet

var frit.
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Photographing wild birds - by Chris Gomersall
af David Buchmann
160 sider - 200 billeder,
David & Charles 2001

Photographing wild birds er en ny og flot engelsk bog af den britiske
fuglefotograf Chris Gomersall.
Mit første indtryk af bogen var at den især er skrevet til begyndere indenfor
fuglefotografi, med en grundig indføring i hvilket udstyr der egner sig bedst til
netop fuglefotografering og hvilke steder det er nemmest at komme tæt på
fuglene. Men når man så kommer længere ind i bogen bliver den mere
interessant for den erfarne fuglefotograf. Her omtaler den emner som opstilling af
skjul, flydende skjul og fotografering fra køretøjer, men holder dog stadigt
niveauet på det basale. Bogen indeholder desuden nogle små interessante
interviews med kendte fuglefotografer som hver fortæller om et af deres billeder
og hvordan de fik det i "kassen".
Billederne i bogen er flotte - ikke allesammen noget at skrive hjem om, men dog
gode, informative og klare. Når man så når hen imod slutningen af bogen fortæller
han om nogle af sine egne fotoopgaver. Dette er desværre ikke helt så lærerigt
som man kunne have forventet og jeg synes at historierne fylder for meget af
bogen, i forhold til hvad man får ud af dem.
Altså er dette en flot bog med nogle fine nye effekter og billeder. Men den
omhandler efter min mening alt for meget udstyrs- og tekniksnak, noget som man
kan finde i enhver anden bog om fotografi. Bogen er primært skrevet til
begyndere inden for genren og er lærerig for sådanne, men mere erfarne
fuglefotografer vil næppe få så meget ud af denne bog.
Bogen får 3 ud af 5 små NFD tegn.

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift"

området hvor jeg er, også selvom der
ikke lige er lys nok eller slet ingen lys,
måske bare et kedeligt billed, men
alligevel et billede, som nu naturen
også ser ud engang imellem, det er jo
ikke lutter lagkage det hele. Jeg bruger
forskellige filmtyper , med mit Mamiya
mellemformat og Nikon FIOO spejlrefleks, ikke digital endnu! Der er så
mange filmtyper, og de giver alle en
forskellighed i farvemætningen på det
færdige billede. Der er mange motiver
som finder skraldespanden, når så endelig filmen kommer hjem, men en del
bliver der da også sat i rammer til se-

~

-

----

nere brug. Jeg kan godt lide landskaber
eller skoven som motiv, men også macro er begyndt at komme ind i min
fotoverden, derimod ville jeg fand .. .
gerne kunne tage nogle gode fugle billeder, men det kræver vist sin mand,
noget godt udstyr, tålmodighed og en
masse god tid.
For mig er det at være naturfotograf, at
kunne forevige naturen på film, at få en
oplevelse med hjem hver gang jeg er
derude og til sidst at have nogle andre
naturfotografer at snakke med, når der
bliver kaldt til møde.
Mit motiver "Naturen".

b lceuDl.sskri:f1
Som man har kunnet læse i beretningen fra generalforsamlingen,
er bestyrelsen i fuld gang med at søge penge til en bog med
medlemsbilleder, når NFD bliver 10 år. Men det kommer til at gå
knap så hurtigt som beskrevet i beretningen. Sagen er at det fine
samarbejde mellem Wedigo Ferchland og bestyrelsen omkring
produktion af en elektronisk 'dummy' kulsejlede omtrent samtidig
med udsendelse af beretningen. Vi stod derfor med et problem,
men heldigvis var Thorbjørn Ponsaing villig til at tage over
vedrørende den del af en fondsansøgning. Med en deadline den 1.
april var tiden imidlertid knap og på sidste bestyrelsesmøde før
generalforsamlingen besluttede vi at udskyde formuleringen af den
endelig ansøgning. Med mindre vi vil vente et år med at søge,
bliver det derfor et andet sted end Age v. Jensens Fond. Vi har
derfor stadig et problem, for venter vi et år er vi så langt fremme
i forløbet, at vi næppe når at færdig producere en bog til marts
2006. Vi vil derfor satse på et andet eller andre fonde end Age v.
Jensen.
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Motiv

Det store spring

Tekst og foto: Peter Vadum

Tekst og foto Kim Biledgaard

Poresvamp på stub, Nikon FlOO AF-S Nikkor 300mmfl4D IF-ED,.Fujicolor Superia 800

Jeg har nu været et par år i NFD, hvor
jeg har haft stor glæde af at møde op til
de forskellige mødeaftener på Esplanaden og hvor jeg efterhånden er kommet
lidt tættere på personerne i klubben.
Jeg er blevet stillet spørgsmålet en del
gange, ikke kun i klubben men også af
andre interesserede naturfotografer
"Hvad har du så lagt dig fast på af motiver"?
Jeg vil i den forbindelse sige, at jeg ikke
har nogen faste motiver, jeg bevæger
mig i naturen og tager billeder af den
som den nu engang ser ud på godt og
ondt, og jeg kommer næsten altid hjem
med motiver, som jeg har oplevet na14

turen her og nu. Det kan godt være, at
det ikke lige er fotovejr, men bare det
at være i naturen er for min del en stor
oplevelse, hver gang jeg får tid til at
komme derud. Jer bevæger mig gerne
indenfor et lille område for at finde
nogle gode motiver, eller sætter mig
bag en stub med mine 2 kameraer
parate til skud, det kunne jo være, at
der kom noget forbi, som var værd at
skyde på, men ellers bare lytte til naturens egen stemme. Jeg har som regel
altid min lille 3 koppers termokande
med, den er simpelthen uundværlig, når
jeg er derude.]eg eksperimenterer en
del med lys og farver, stemninger fra

Jeg er blevet digital. Husholdningspengene - og lidt til - er spenderet på en
Canon EOS D60. Denne lille artikel er
ikke en test af dette (dejlige) kamera. I
stedet vil jeg fokusere på, hvordan min
fotografering har ændret sig ved skiftet
fra film til digital.
Lad mig indledende sige, at jeg foretrækker fugle foran kameraet. Mit mest
brugte objektiver en 500/f4, ofte med
en 1.4x converter. D60'erens autofokus
har fået mange hug, men den fungerer
nu ganske udmærket med denne optik.
Måske virker den bedst med de nye ISobjektiver?
Hvordan er digitalt anderledes? For det
første skal man ikke skifte film ... På et
512MB flashcard har jeg plads til omkring 70 billeder i største opløsning,
altså ca. to film. Når der skal "skiftes
film" bliver det rigtigt nemt, da det tager
under 1O sekunder at tage et kort ud og
skifte det med et andet. Her er ingen
frustrerende ventetid, mens filmen spoles tilbage. Flashcard er dyre, så jeg
nøjes med to, og bruger i stedet en lille
batteridrevet, transportabel harddisk,
som kan være i lommen. Det første kort
kan "hældes" over på harddisken, inden
det andet er opbrugt.
Tidligere lå det hele tiden i baghovedet,
at det kostede hver gang udløseren blev
trykket ned: Film, fremkaldelse, rammer, kasserede billeder. Prisen pr. gemt
billede lå på 5-20 kr. afhængigt af succesen. Nu er jeg blevet "trigger-happy"
og fyrer uhæmmet løs. De billeder, som
efterfølgende kasseres, koster mig jo

ikke noget. Og med flere skudte billeder øges også chancen for at fange lige
netop det rigtige øjeblik. I dag skyder
jeg som regel billeder i serier, mens jeg
før var tilbøjelig til at spare lidt.
En væsentlig fordel er også, at det digitale kamera næsten er lydløst. Den tyste
lyd af spejlet er en gave i forhold til
lyden af lukker og motor på EOS3'eren, .
som nok kunne få de fleste fugle til at
kigge op (hvis de ikke ligefrem stak af).
Digital foto giver mulighed for at se
billedet straks på et lille display bag på
kameraet. Displayet er for lille til at give
det rigtige indtryk af farver og belysning, men man kan i hvert fald se om
ideen med billedet lykkedes. Hvor
mange gange har man ikke prøvet, at
noget ser lovende ud, lige til man ser
det færdige billede. Meget mere væsentligt er det, at jeg med Info-knappen kan
fremkalde et histogram over billedets
eksponering: Er den hvide måge overbelyst eller skal der fifles lidt med blænden? Overbelyste områder markeres
som blinkende områder på billedet. Her
kan man virkelig lære noget om eksponering, fordi man kan sammenholde
billede og virkelighed på stedet!
Netop disse muligheder for at bedømme resultatet straks har betydet rigtigt
meget for mig. Man har jo chancen for
at lave det om på stedet. Øjeblikket er
forpasset, når man først skal vente på at
få filmen tilbage fra fremkaldelse. Og
som vi alle ved, så tages mange naturbilleder ikke ligefrem ved en "gennemsnitsbelysning"!
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Digital foto betyder billedmanipulation!
Pjat! Digital foto er bare en ny måde at
optage billedet på. For mig er det en
nemmere måde at få billedet ind i computeren. Jeg har aldrig været god til at
pakke diasprojektor og lærred frem, så
jeg har altid foretrukket at få mine billeder ind på computeren. Det betyder
tidskrævende arbejde med scanning og
farvekorrigering. Nu er det bare at forbinde kamera og computer, og vupti,
billederne kan hældes over på harddisken.
Hvad med det endelige resultat - Foto

et? I forhold til et scannet foto med
samme antal pixels (scan ved ca. 2700
dpi) er det digitale foto meget skarpere.
Og farverne er pragtfulde, specielt i
dårligt lys overhales filmen inden om.
Der er også mange flere nuancer i farverne, specielt i lyse områder: Hvid er
pludselig mange, mange flere ting end
før.
Alt i alt har mit møde med den digitale
verden været meget positivt. Hvad skal
jeg dog gøre med de Velvia og Provia,
som stadig ligger i køleskabet?

alle, der er!), risikerer man nemt at ende
med færre "fotodage" til rådighed end
på ferieturen!
På den korte ferietur er der altid risiko
for at man må nøjes med det næstbedste. Men i praksis er det ikke meget
anderledes end at have tid til at vente til
næste uge, måned, år. Resultatet er i
begge situationer ofte det samme: At
der bare ikke kommer "en anden dag
og en ny chance". Konklusionen er, at
ud fra en ren foto-betragtning så kan de

14 dages ferie ofte sagtens måle sig
med det måned- eller årelange udlandsophold! Så nyd din kostbare ferie og
fritid, hvad enten det er i Onsevig eller
Okavango. Og så ikke et ord om nogle
af de andre, spændende udfordringer
ved at arbejde i udlandet: At møde nye
steder, nye mennesker, nye skikke, nye
udfordringer.. . Livet er måske både
mere og større end hvad selv naturfotografen aner? Og ved næste arbejdsophold skal jeg for første gang prøve at
stå på alpin-ski i weekenden!

Fujifilm FinePix S2 Pro
3. gen. Super CCD

6.17 million pixels
36 MB TIFF Filer

Dual interface
FireWire & USB
Nikon F bajonet
100 - 1600 ISO
SM + CF kort
Yderligere info

~ FUJIFILM
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Fra en tur i drypstenhuleme sammen med måske 300 andre turister. Glem alt om et
kamera med "analog" film, stativ og trådudløser osv. Her kom det lille digitale lommekamera for alvor til sin ret. Og alle de mislykkede billeder var lige til at smide ud, uden at
have ofret en mindre formue på alle de uskarpe billeder.
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Med kameraet på arbejde ...

FoDM - Fotografgruppen De Macrofile

Tekst og foto Anders Tvevad

"Skal du tre uger/måneder/år til
Langbortistan?! - Så må du da have
masser af muligheder for at få taget en
masse gode billeder." Sådan cirka lyder
den typiske (og forståeligt nok let misundelige) reaktionen fra de fleste, når
man fortæller, at man skal på arbejde i
udlandet. Men efter en håndfuld kortere
og længere arbejdsophold i Malaysia,
Letland, Polen og nu aktuelt Slovakiet
(samt ferieture til både Antarktis, Afrika
og ind i mellem) har jeg desværre måtte
gøre op med denne myte. En ganske
almindelig, to/tre-ugers ferietur med
kameraet kan på mange punkter ofte
sagtens måle sig med et langvarigt
arbejdsophold i udlandet. Et sigende
eksempel: I alt har jeg tilbragt ca. 20
uger på Borneo, og her har de 2,5 uges
ferietur ubetinget været de fotografisk
mest produktive!
De fleste ferieture har for mig i de sidste 15 år været færdigpakkede "specialrejser" med natur og fugle som hovedemne. Det har givet gode muligheder
for at arbejde relativt koncentreret og
målrettet med fotografiet og naturen. På
et arbejdsophold må man derimod stort
set nøjes med weekenderne, som også
ofte byder på regnvejr, indkøb, overarbejde og andre gøremål. Og skal man
rundt, skal der måske lejes bil - ofte en
kostbar affære med mindre man er flere
om udgiften. Et andet hensyn er fotoudstyret. Hvis der også skal ligge noget
klar derhjemme, så må "ude-udstyret"
begrænses til det mest nødvendige. I
12

mit tilfælde en normal-zoom til "det
meste", en lille 300 mm tele til bl.a.
dyrelivet, et lille stativ samt andet småudstyr. På en ferierejse er det faktisk
nemmere at medbringe det "store"
fotoudstyr, fordi man ikke også skal
slæbe på f.eks. bærbar computer, jakke
og slips samt en mindre stak fagbøger
og arbejdspapirer.
Den store fordel ved det lange
arbejdsophold er først og fremmest, at
man får mulighed for at opleve de
skiftende årstider. Altså forudsat, at man
så også er på det rigtige sted på den
rigtige årstid. Både herhjemme og derude har jeg måttet erkende sandheden i
mine to hjemmelavende - og kun umiddelbart selvmodsigende - "leveregler"
som naturfotograf: Vær tålmodig og
vent med at fotografere til du har motivet i det rigtige lys, på den rigtige årstid
osv. (Men med risiko for, at billedet så
aldrig bliver taget!)
Tag hellere billedet nu i dag. Det bliver
næppe bedre i morgen/til næste år; blot
anderledes. Og hvis billedet så faktisk
bliver bedre "i morgen", så er der jo
ikke sket den store ulykke!
Den store ulempe ved det lange udlandsophold er, at man hurtigt fylder
den trods alt begrænsede fritid op med
andre gøremål - at besøge dette marked eller hint museum, som med garanti ikke ville indgå i programmet for en
to-ugers ferietur. Så medmindre man er
meget målrettet (og det er det ikke os

FoDM (Fotografgruppen De Macrofile)
er stiftet af naturfotograf Ole Andersen
i 2002, på overgangen til den digitale
tidsalder.
Det er ikke teknikken, som er gruppens formål. Det fotografiske sindelag
og trangen til at gå tæt på motivet er
afgørende. Det er fotografiet, det gælder
- hvadenten man bruger film eller digitalt værktøj.
Naturbegrebet for medlemmer af FoDM
er vidt, i erkendelse af at egentlig natur
er en sjælden fugl i Danmark. Så det er
også tilladt af arbejde indenfor hjemmets vægge, i haven, i sommerhuset
osv.
At anvende f.eks. bedøvede, nedfrosne, præparede eller hjemtagne insekter
er dog ikke tilladt. Medlemmer af FoDM
besidder en bæredygtig moral.
Vi arbejder sammen for at fremme vor
sag, undertiden finde sammen om at
fotografere og ikke mindst at brede
vores værker ud over hele landet. Vi
søger gallerier og andre steder, hvor
man kan have udbytte af vort arbejde,

og hvor der måske er kunder. Det er
en god ide for den enkelte fotograf også
at være medlem af en kunstforening,
som kan være behjælpelig med at finde
udstillingssteder.
FoDM er for mennesker, som finder
sammen om nærfotografering. Her er
hverken bestyrelse, formand, kontingent
eller andre forstyrrende elementer. Her
skal fotograferes, og vore billeder må
gerne opleves af andre.
Det forventes, at det enkelte medlem
behersker den fornødne teknik, så vi
ikke udvikler os til en fotoklub med
hovedvægten på tekniske sammenkomster med ditto snak og diskussion. Vi vil
helst bruge vor tid på subjektiv tolkning
af motivet - kort sagt på at fotografere.
Som grundlægger af FoDM tilbyder jeg
at optage interesserede som medlemmer. Vi vil forsøge at lave en præsentation, f.eks. en brochure, når medlemstallet kan tælles på mere end en hånd. Det
er gratis at være tilknyttet FoDM, og de
involverede parter deler udgifter i forbindelse med evt. arrangmenter.

Send navn, adresse, df-nr. og gerne mail-adresse:
Ole Andersen, Skovbovej 9, 4632 Bjæverskov. 11/ 5687 1853
insektfotograf@andersen.mai/.dk

Der skal noget nyt på væggene.
NFDs næste udstilling hedder MAKRO.
Send dine bedste makrobilleder til:
Ole Banke, Rosenvængets Sidealle 3,
2100 København ø.

Indsendelsesfristen er 1. oktober 2003
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Resultatet af NFD årskonkurrence 200
o

Arets naturfotograf 2002

-~
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-

o

Arets NFD-billede 2002

NIELS THYE
Fugle
13.Klaus Bjerre: albatros
14.David Buchmann: hejre i sne
15.Jesper Plambech: rider

Andre dyr
1.Jesper Tønning: spindel i landskab
2.Henrik H. Larsen: løvfrø
3.Finn Olofsen: bredtæge i svampe

Pattedyr
1.Jesper Tønning: rådyr i spring
2.Johannes Bojesen: rådyr portræt
3.David Buchmann: rådyr i sne

Landskab
4.Niels Thye: USA (Mesa Arch)
5.JesperPlambech: Møens Klint
6.Finn Olofsen: vinter i Mølleåen

Vækster
1.Niels Thye: anemone
2.Jesper Tønning: storkenæb
3.Lars Haumann: kvan

Form &detalje
1.Niels Thye: Ramsvikslandet
2.Niels Thye: Galt Greek
3.Hanne Eibner: træets "øje"

Portfolie x 5
1.Niels Thye: kyst
2.Finn Olofsen: efterårs vandstæren
3.Jesper Tønning: klitlandskaber

Ramsvikslandet (form & detalje), Niels Thye

Årets placeringer og point:
1. Niels Thye 14p., 2. Jesper Tønning 9p., 3. Finn Olofsen 4p.,
4. Klaus Bjerre 3p., David Buchmann 3p., Jesper Plambech 3p.,
5. Johannes Bojesen 2p., Henrik H. Larsen 2p., 6. Hanne Eibner 1p., Lars
Haumann 1p.,

Pattedyr 1 - Jesper Tønning: rådyr i spring, Nikon F90, Nikkor
500 mmfl4.0 IFEF.
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25 medlemmer deltog i årskonkurrencen med henholdsvis 44stk papirbilleder,
40stk 6x6 dias, 5 stk 6x7 dias og 278stk 24x36 dias,
i alt 367 billeder.
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