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NFD 

NaturFotografer i Danmark 

Røde Mellemvej 94 A, have 23 
2300 København S. 
tlf: 31 59 02 99 
Giro 1-246-4223 

Bestyrelse: 
Fonnand Finn Olofsen tlf: 31 59 02 99 
Næstfonnand Ole Banke tlf. 31 42 72 95 
Kaserer Klaus Bjerre tlf. 36 75 93 91 
Sekretær Jesper Plambech tlf. 31678775 

Lars Geil tlf. 31 20 15 07 
Jens Rasmussen tlf. 32 53 99 94 

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


Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar, maj, august og november. 

Deadline er den l. i måneden før udgivelsen. 


Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på diskette til: 

J ens Rasm ussen 

Rønnevej 16 

2791 Dragør 

Tlfi'fax: 32 53 9994 


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


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 

nødvendigvis ikke foreningens. 


Forsidefoto: Skærpiber (Klaus Bjerre) 
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Aktivitetskalender 1997 
Hvis ikke andet er anført, afholdes medlemsmøder i København på adressen: 

Esplanaden 8 C, 1263 København K. kt. 19.30 


15. februar - Medlemsmøde i Århus. 

Der afholdes en kigge-billeder-dag med emnet naturbilleder. 

Alle interesserede kan være med. Medbring 10-15 naturbilleder, helst forstørrelser eller 

dias. 

Mød op og vis dine billeder, det bliver ganske sikkert en lærerig dag. 

Der stm1es kl. 10.00 i Arhus Fotografiske Amatørklub IS mødelokale, Carl Blochs Gade 28, 

2 Arhus c. (oven på bymuseet) Kaffe, the, øl og vand kan købes. 

Yderligere oplysninger hos Jørgen Stubtorft, tlf. 86 19 34 83. 


19. februar - kl. 19.00 

Medlemsmøde hos FOTO/e Professionel, Gasværksvej 16,1656 København V. 

Der vil blive demonstration af div. kendte fotofabrikater som Nikon, Canon m.m., samt 

div. tele/markrooptik. 

Da det er FOTOIC der står for arrangementet, vil de gerne vide hvor mange deltagere der 
møder op. Så derfor bedes du tilmelde dig til Jens Rasmussen på teif. 32539994 senest den 
12. februar hvis du ønsker at deltage. 

14. - 16. marts - Årsmøde/ordinær generalforsamling. 

Sted: "Kajestenshuset" Røsnæsvej 225 A, 4400 Kalundborg. 

Se yderlige oplysninger på den udsendte indbydelse og tilmeldingsskema. 

Mødet afholdes kun ved minimum 30 deltagere. 


16. april- Medlemsmøde i København. 

Aftenens temaemne: Feltudstyr, skjul, camoflageudstyr, valg af stativ m.m. 

Medlemmernes egne billeder. Tag en 10-15 af dine bedste skud med og lad os diskutere 

dem. Det kan både være dias eller papir. 


15. maj - Medlemsmøde i København. NB NY DATO 

Fuglefotografens paradis - Israel. 

Klaus Bjerre har siden 1976 besøgt Israel mere end 20 gange. I starten som ornitolog med 

kamera, men siden 1988 kun med et fonnål - fuglefotografering. 


13. juni 

Aften-natekskusion over temaet aften og natfotografering. Nænnere om tid og sted i næste 

medlemsblad. 


Udstyr på medlemsaflener er 24x36, hvis større format slwl vises, må du selv medbringe projektor. 
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"THE BIRDS OF THE WETLANDS » 


PHOTOGRAPHIC 
COMPETITION 

OSPREY, pandion haliaetus 

Loui s-Marie PREAU (49) - Prize 6 - 1994 


The 7th Bird Festival will be held in Abbeville (North ofFrance) from April 12 to 201997. 
The Festival will offer to the public a photographic exhibition on the theme «The birds of the 
wetlands» 

Festival de 
I'OISfAUAssociation du Festival de l'O iseau 


Siege Social : 30, rue Lesueur - B.P. 903 - 80101 ABBEVILLE CEDEX 

Tel : 33.3.22.24.02.02 Fax : 33.3.22.3 1.40.47 .Minitel . 3615 WAZO 


E.Mail : BIRD.FESTIVAL @ DYADEL.NET 
 ~ 
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Det gode resultat 

Fotografering er mange ting - og kan 
gøres og udføres på mange måder, dette 
gælder også naturfotografering. 
Alt afhængig af, hvilke muligheder man 
har, er der meget man selv kan hjælpe til 
med for at øge chancerne for at komme 
hjem med et godt resultat. 
Når snakken går på naturfotografering 
er der ofte tale om levende "modeller". 
Det er af altafgørende betydning at have 
et indgående kendskab til sit motiv, det 
være sig en fugle, et insekt, et pattedyr 
eller en plante. Har man ikke tilstrække
lig viden herom, vil man ofte vende 
tomhændet hjem efter ture i felten. Ud 
over kendskab til selve motivet, er det 
også til stor hjælp at kende til "jagt
marken" - beplantning, lysforhold på 
forskellige tider af året/døgnet m.m. 
Man skal selvfølgelig også kende sit 
udstyr og dets begrænsninger - kort for
talt handler det om at planlægge og af
prøve, inden det for alvor gælder. 
Jeg kan som bestyrelsesmedlem drage 
mange paralleller fra min fotografering 
til arbejdet i foreningen og på bladets 
redaktion, hvor planlægning fra møde til 
møde af forskellige aktiviteter også har 
stor betydning. 
Der er dog et men - at uden hjælp fra 
foreningens medlemmer i form af artik
ler, gode ideer eller flotte billeder, når vi 
aldrig et rigtigt godt resultat. 
Da vi for snart et år siden stiftede NFD, 
satte vi os i bestyrelsen et par mål inden 
for det første år. 
Vi skulle have et medlemsblad, der del
vist skulle fInansieres af reklamer, og vi 
skulle nå op omkring 100 medlemmer. 

Det er bestyrelsens store ønske, at endnu 
flere medlemmer fremover vil være med 
til at "stikke linierne af' i NFD, så vi 
sammen kan nå endnu flottere resultater 
på fotosiden . 
Et af fremtidens mål kunne være dansk 
deltagelse på Naturfoto-messen i Vår
gårda i Sverige eller i Lunen i Tyskland. 
Husk på at drivkraften og inspiratoren i 
NFD er foreningens medlemmer 
bestyrelse og redaktion er blot for
eningens administrative redskaber 
Derfor, bak op om foreningens aktivite
ter eller kom med en konstruktiv kritik, 
så vi sammen kan nå et godt resultat. 

Vel mødt i 1997 

Klaus Bjerre 

http:DYADEL.NET
http:33.3.22.24.02.02
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Den skånske gruppe Photo Natura med 
23 aktive fotografer arrangerer hvert år 
en konkurrence blandt sine medlemmer. 
Der er 6 katagorier eller klasser ,og hvert 
medlem kan deltage med 3 billeder i 
hver. De seks katagorier er: Fugle, patte
dyr, andre dyr, planter, landskaber, form 
og komposition. Derudover vælger man 
et billede, der samlet er det bedste. I 1995 
bad man de finske naturfotografer om at 
være dommere, og i år blev NFD den 
udvalgte. 
I bestyrelsen tog vi hvervet som lidt af en 
ære, og en dommerkomite på fire blev 
nedsat. En skønne dag modtog vi en stor 
papkasse fyldt med dels gamle aviser og 
dels billeder i forskellige afskygninger: 
Papirbilleder og dias i tre størrelser. I alt 
var der 177 billeder taget af 13 fotogra
fer. 
Det blev til en lang og spændende aften 
med mange diskussioner for og imod det 
enkelte billede. Vi skulle vælge en første, 
anden og tredieplads i hver klasse og et 

NFD's kontaktpersoner i Danmark: 

Finn Olofsen • KbhJSjælland 

'B' 31 59 02 99 

Benny Bjerg - Aalborg 

'B' 98 18 76 76 

Steen Stenild - Hadsten 

1f 86 98 3353 

Brian Rudebeck - Fredericia 

'B' 75921616 

samlet bedste billede. Ind imellem var 
det svært at blive enige, så vi faktisk måt
te stemme os til et resultat. Vi fandt efter
hånden frem til 17 vinderbilleder, inden 
vi blandt de 6 førstepladser kårede det 
samlet bedste billede. At det ikke blev til 
i alt 18 vinderbilleder skyldes, at vi ikke 
var tilfredse med kvaliteten af pattedyrs
billederne. I det hele taget var kvaliteten 
ikke entydigt høj. Der var mange rigtig 
gode, men så sandelig også nogle vi med 
det samme kunne sortere fra som ukvali
ficerede. 
Samlet vinder blev Stefan Ragenius' vin
derbillede fra klassen form og komposi
tion skarpt fulgt af Magnus Olsson, der 
vandt førstepladsen blandt landskabsbil
lederne. Stefan er kun 24 år og må derfor 
siges at have tiden for sig. Det bliver 
spændende at følge hans videre færden 
som naturfotograf. I Camera Natura nr 
1/1997 vil der være en præsentation af 
Stefan og hans billeder. 

Ole Banke 

Medlemsmøder kan være mange ting. 

Vi vil gerne i bestyrelsen høre din me

ning om de aktiviteter, der har været ind

til nu, og din mening om fremtidige akti

viteter i NFD? 

Skal der være flere billedaftener? 


Skal der være mere om fototeknik? 


Hvor tit synes du der skal være medlems

møder? Er det for meget med et hver må

ned? 


Lad os høre fra dig! 
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"Wildlife Photografer ofthe Year" 

BBC Wildlife's årlige fotokokurrence. 

"Wildlife photografer ofthe year" er en international fotokonkurrence, som arrangeres af 

BBC Wildlife Magazine og The Natural History Museum i London. Konkurrencen vil 

være åben for indsendelse afbilleder fra onsdag den 26. marts til fredag den 16. maj. 

Fra deltagere uden for England vil billeder modtaget efter en uge efter sidste dato blive 

accepteret. 

Billederne skal være dias, dog modtages der papirbilleder fra børn under 17 år. 

Konkurrenceregier og tilmeldingsblanket fås ved at kontakte: 


Sheelagh Coghlan 
Wildlife Photografer ofthe Year 
Competition 
The Natural History Museum 
London SW7 5 BD 
England 
fax: 0044 i7i 9388788 

NFD 's årsfotokonkurrence 

NFD's bestyrelse har sat en fotokonkurrence igang i perioden fra 1/1 til 31/12 97. Sidste 
frist for indsendelse er 10. januar 1998. Man kan deltage med 3 billeder pr. kategori, d.v.s 
max. 18 billeder pr. deltager. (Kun dias accepteres)Der er seks kategorier i konkurrencen: 

FUGLE - PATTEDYR - ANDRE DYR - PLANTER - LANDSKAB ER 

KOMPOSITION & FORM 


Hvis du vil deltage i NFD's konkurrence, skal du kontakte Finn Olofsen på te!. 

3159 0299 eller på foreningens adresse. Så vil du få et deltagernummer, som du skal bru

ge under hele konkurrenceforløbet. 

Vinderne vil blive offentliggjort i det først kommende medlemsblad, når konkurrencen er 

afgjort. De 5 første billeder fra hver kategori, vil blive sendt til den internationale naturfo

tosammenslutning IFWP's årlige konkurrence. 

Vinderbillederne vil også blive vist på NFD's årsmøde marts 1998. Der vil naturligvis og

så være præmier til vinderne af kategorierne. 




Art Wolfe's bøger 
afNiels Thye 

Jeg har valgt at anmelde to bøger af den 
amerikanske fotograf Art Wolfe. Den ene 
er"The Art of Photographing Nature" og 
den anden er "Light on the Land". 
The Art of Photographing Nature er en 
anderledes fotolærebog, hvor fotograf og 
billedredaktør giver deres mening om 
forskellige billeder. Selvfølgelig er der 
ingen rigtig og forkert måde at tage et 
billed, men nogen billeder er mere 
uimodståelige end andre. 
The Art ofPhotographing Nature er en 
bog for både nybegynder og mere øvet 
fotografer. Art samarbejder med Martha 
Hill, billedredaktør for det amerikanske 
naturtidskrift AUDUBON, med at for
klare, hvordan man opbygger naturbille
der. 
Forskellen mellem et godt billed og et 
virkeligt pletskud er en kombination af 
omhyggelighed, erfaring og det at træffe 
en beslutning. AI teknik i verden er ikke 
så vigtig, som at kunne se et billed.Bogen 
hjælper både nybegynder og øvet til at 
analysere de elementer i søgeren, som 
påvirker det endelige resultat, således at 
man kan lave et mere "rigtigt" billed . 
Ved at sammenligne to billeder fortæller 
forfatterne, hvorfor det ene billed er bed
re end det andet. 
Med mere end 2S0 af Art Wolfe's bille
der diskutere Art og Martha begreber 
som motivets placering i billedet, vertical 
contra horizontal format, linier, farver, 
form og mønstre. Bogen er en god bland
ing af billedskaberens og billedredaktø
rens syn på naturbilleder. 
Art beskriver den kreative proces bag ka
meraet, mens Martha skriver om de syns

punkter, en køber af naturbilleder må 
tage hensyn til, set i forhold til det, at hun 
skal 
bringe budskabet ud til et stort antallæ
sere. 
Deres syn på hvert enkelt billed gør, at 
bogen hæver sig over det store antal af 
foto lærebøger, og sidst, men ikke mindst, 
så er Art Wolfe en fantastisk fotograf, 
hvis billeder det altid er en fornøjelse at 
se på. 
Hvis man er tillandskabsfotografering 
kan jeg varmt anbefale Art Wolfe's anden 
bog "LIGHT on the LAND". Ligeså 
dygtig han er til at fotografere fugle, dyr 
og lignende, ligeså dygtig er han til at 
skabe nogle fantastiske landskabsbille
der, hvor lyset spiller en helt afgørende 
rolle. Han har rejst hele verden rundt og 
fotograferet nogle af jordens flotteste 
landskaber, og med de billeder har han 
lavet en meget flot og inspirerende bog. 
Desuden følger der tekniske specifikatio
ner til hvert enkelt billed. Hvis nogen 
skulle være interesseret i disse bøger kan 
de med fordel bestilles direkte fra US.A, 
hvilket gør dem en hel del billigere end 
hvis man bestiller dem herhjemme. 

Adressen er: 
ART WOLFE INe 

6971 47th Avenue SW 
Seattle, WA 98 l 36 
USA 

Prisen for "LIGHT on the LAND" er 
ca.6S-70$. Herhjemme fås den ikke for 
under 1000 kr. Den anden bog koster 
ca.30-3S$. 

tioner, hvor jeg med den lys stærke optik, 
stativ og helt eller næsten helt åben blæn
de og tider omkring lilS og 1/30 sek. 
kunne arbejde med min sædvanlige 100 
iso chrome film. Og de fleste dias havde, 
trods minimal dybdeskarphed, mere at
mosfære, sjæl om man vil, end den hurti
ge farvenegativ film havde kunnet levere. 
Til ren landskabsfototgrafering kan der 
vist ikke trækkes gode argumenter op af 

hatten til fordel for Multispeed i hverda
gen. Anderledes er det, hvis man forven
ter at fotografere motiver i bevægelse. Så 
har man med Multispeed en ekstra chan
ce for at hente sit motiv ved at mobilisere 
f.eks . 1000 iso. 

HASSELBLAD 

N år kun det bedste er godt nok 


Ring eller fax efter vores flotte brochurer. 

Hasselblad Danmark 


Fredericiagade 31 


1310 København K. 

Tlf. 33 15 15 50, Fax 33 15 14 40 
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At vente-
afKlaus Bjerre 

....._,-,......==

Balkanhøg - Kefar Tavor Israel - foto Klaus Bjerre 

3238 N 35 18 E - Kefar Tavor. Klokken er 
7 15 og det er den 24. september, jeg sid
der og venter som så mange gange før. 
Det er en af arbejdsbetingelserne for en 
fuglefotograf - transport fra det ene sted 
til det andet og så venten på at komme til 
det væsentlige, selve fotograferingen. 
Mange gange er det lang tids venten på 
ingen ting, andre gange er det hele over
stået på ganske kort tid. 
En lille kilometer væk fra min venteposi
tion, kaldes til morgenbøn fra minareten i 
Dabburiya ved foden af Kefar Tavor lidt 
nord øst for Afula i det nordlige Israel. 
Det er Balkanhøge på træk jeg venter på i 
dag. I går eftermiddags gik de ned til 
overnatning i fyrreskoven på skråninger
ne ved Kefar Tavor. Bortset fra muezzi
nens messen høres ikke andet end de 
Sorthovede sangeres evindelige tikken 
fra stenegekrattet lidt længere nede af 
bjerget.Tiden fordrives med kikkert-af
søgning af horisonten efter dagens mål 

Balkanhøg samt det obligatoriske vand
drikkeri - selvom det endnu er tidligt på 
dagen, har temperaturen allerede sneget 
sig op omkring 30 °C i skyggen. Et øje
blik brydes stilheden af en flok Biædere, 
de høres altid længe før de ses. Jeg prø
ver at finde dem i kikkerten - 30-40 styk
ker er der, og bag flokken opdager jeg de 
første Balkanhøge. 
Så er det med at være klar med kamme
raet, da de trækker hurtigt væk fra over
natningspladsen. 
5 minutter efter er de væk. 60 Balkanhø
ge passerede fotografen i rimelig afstand 
- resultatet kender jeg om 10 dage. 
I morgen er det Små skrigeørne jeg skal 
vente på - et andet sted her i Jezreel Val
ley i det nordlige Israel. 
Du kan se, hvad jeg fik i "kassen" disse 
to morgener, samt resultatet af mange 
timers venten med kamera rundt omkring 
i Israel gennem de sidste 20 år, torsdag 
15. maj. 

Logokonkurrence 

Sidste frist for indsendelse af forslag til 

foreningens logokonkurrenee var 5. janu

ar. 

På grundlag af de 14 indkomne forslag, 

har bestyrelsen besluttet at fortsætte med 

de tre bogstaver NFD som foreningens 

egentlige logo. 


NFD 
NaturFotografer 
i Danmark 

Arsmøde på Røsnæs 14-16. marts 1997- AFLYST 

Det er med dyb beklagelse at bestyrelsen 
må meddele, at årsmødet må aflyses på 
grund af manglende tilslutning. 
Det var på forhånd en klar aftale, at med 
mindre end 30 betalende deltagere, ville 
det være økonomisk uforsvarligt at gen-

Nordisk Natur/oto Sympositum 

Fra den 7. til den 10. februar afholdes der 
et stort naturfotosympositum i Helsing
fors under temaet "kreativ naturfotogra
fering". Ole Banke og Finn Olofsen fra 
NFD repræsenterer Danmark. Finn og 
Ole er på programmet lørdag den 8. fra 
19°0 til 2030, hvor de skal fortælle om kre
ativ naturfotografering i Danmark. Des-

Vi har valgt denne form for logo, frem 
for et med en vignet eller tegning af en
ten en blomst, en fugl, et dyr eller et 
landskab, for ikke at favorisere den ene 
eller anden gruppe af naturfotografer. 
En varm tak til alle for de indkomne for
slag. 

skrevet med skriften Dom Casual - vil 
fremover være foreningens logo, evt. 
med "Naturfotografer i Danmark" som 
her skrevet tilføjet under logoet. 

nem føre arrangementet. 

Den 7. februar var der 23 inel. bestyrel

sen, der havde indbetalt. 

Indbydelse til ordinær generalforsamling 

i København vil blive udsendt så hurtigt 

som muligt. 


uden udstilles en række udvalgte danske 

billeder. Arrangementet finansieres del

vist af Nordisk Råd. Udførligt refferat 

følger i næste blad. 




Ektapress Multi Speed 
- orgasme for isopater eller blot en nødløsning? 
a/ Ole Andersen/Bio/aia 

Hvad koster seriøs fotografering? bliver 
man sommetider spurgt. 
Svaret er fodsved og hjerteblod og ind 
imelem en rød næse - og selvfølgelig 
masser affilm. Når man har været igang 
siden først i 60erne, dengang alt over 50 
iso (dvs. 50 ASA eller 18 DIN, til histo
risk orientering for unge medlemmer) var 
en betænkelig hurtig hastighed i farve
film, lyder 600 eller 800 iso og 1000 iso 
da også temmelig vildt. 
Et par uger før jul havde jeg lejlighed til 
at prøve den pudsige color film "Multi
speed", som siges at skulle kunne anven
des ved 100-1000 iso i flæng. Stedet var 
eng og skov omkring min smålandske 
skrivehytte. De synlige dagtimer var af 
max. 7 timers længde. Landskabet var 
pakket ind i et uldent lysdæmpende lag, 
men tåget var det ikke. Ærlig tåge er fak
tisk lettere at håndtere rent fotografisk. 
Selvom der i den "gode gamle litteratur" 
altid anbefales at man holder sig til den 
film man kender, ved vi jo allesammen, 
at det kribler efter at prøve noget nyt. Og 
hurtige negativfilm (color) udmærker sig 
ved at give et mere acceptebelt resultat 
end ditto diafilm (chrome). 
En variabel film, som er på vej til at blive 
fast inventar hos f.eks. sportsfotografer, 
den må også prøves at naturfotografen. 
Der findes feks . også en udmærket Fuji
color på 800 iso . Det er bare det ved 
Multispeed, at den ydennere kan presses 
til 1600 iso. Sålænge vi holder os til om
rådet mellem 100 og 1000 iso, skal den 
behandles ganske nonnalt (C-41). 

Fonnålet var at finde ud af, hvordan den

ne iso-variable film ville klare at gengive 

dødtrist decemberstemning. Uden farver 

og kontrast, næsten . Billederne skulle 

illustrere et essay om, hvad man kan op

leve i den mørke tid . 

Jeg gik rundt, mest i skoven, i omgivelser 

et par streger over frysepunktet, iført vin

tertøj og stativ med kamera i plastpose, 

for lidt stille regn slap /nan ikke for. Ka

meraet var 24/36, forsynet med optik 
1.4/35mm. Lysmåleren sagde bl. 2.8 om

kring 1/30 sek. midt på dagen - ved 600 

iso! Det er endnu ringere, end hvad man 

nonnalt må acceptere i tropisk regnskov. 

Det med de 600 iso havde en anden foto

graf anbefalet, efter at have lavet en re

portageserie fra en hård tur i fiskerkutter 

netop med multi-speedfilmen. 

Det er altid spændende at hente sine bil

leder, ikke mindst når man har prøvet 

noget nyt. En del multispeed-kopier var 

blevet for grønne og for lyse. Der er en 

knivskarp balance, hvis den vintertunge 

stemning skal gengives. Konklusionen er, 

at man selv skal lave sit eget farvearbejde 

eller have nær kontakt med processen, 

kort sagt mulighed for snarest at få lavet 

kopierne om, hvis farvebalancen ikke er 

korrekt. 

Efter omsider at have fået leveret et kom

plet brugbart billedsæt må jeg konklu

dere, at Multispeed kan anvendes til se

riøs fotografering - og være mere end 

desperat løsning. Fonnat 15x20 cm klar

es imponerende godt. 

Der opstod dagligt kortvarige vejrsitua-


Et rimeligt medlemsblad 
a/Carslen Pedersen 

Når jeg modtager en konvolut, der i stør

relse, tykkelse og i kraft af afsenderen 

tyder på, at indholdet er et NFD

medlemsblad, har det en helt speciel 

virkning på min ellers rolige psyke. 

Almindeligvis er jeg færdig med den 

mest presserende del af dagens arbejde, 

når posten kommer op mod middag. Og 

heldigvis for det, for alt andet er nemlig 

glemt, indtil NFD-bladet er læst fra ende 

til anden. Selv annoncerne. 

Den store interesse kan nemt forklares . 

For det første higer jeg efter at se, hvad 

bladet indeholder af spændende artikler, 

gode billeder og evt. gode tilbud på foto

grafisk isenkram eller driftsmidler. For 

det andet ser jeg på bladet med en profes

sionel journalist' s øjne - også på layoutet. 

For det tredje spejder jeg efter tegn på 

NFD's helbredstilstand. 

Heldigvis tyder det på, at både NFD og 

NFD ' s medlemsblad har det godt. Ogjeg 

er imponeret over, hvor langt bladet ind

til nu - bedre og bedre for hvert nummer 

- kommer omkring indholdsmæssigt. 

l det seneste og hidtil bedste blad (nr. 3, 

november 1996) er der en god orien

tering om foreningens virke. Det er 

spændende at føl ge med i udviklingen og 

spændende at fornemme aktive (bestyrel

ses)medlemmer fornemmelse af situatio

nen . 

Bogomtaler er godt stof Natur- , foto- og 

naturfoto-bøger er forholdsvis dyre, og 

for en jyde (endnu værre for en samsing) 

er det svært eller umuligt at komme til at 

kigge i bøgerne før købet. 

Beskrivelserne af foto weekend ' en er go

de appetitvækkere og de vidner om, at 


NDF er en levende forening - selvom 
tilslutningen godt kunne have været stør
re . Med DSB's nuværende fartplan på 
Kolby Kås-Kalundborg-overfarten kan 
jeg desværre ikke selv deltage i noget 
som helst på Sjælland. 
Finn Olofsen's minikursus i det gode bil
lede bør fø lges op af flere fototekniske 
artikler. Men han er inde på det helt rigti
ge (ikke mindst i relation til naturfotogra
fer) ved at beskrive teknikken i at se bil
ledet - før det er taget (næste afsnit hed
der måske beskæring af billeder?). Natur
fotografer får jo skyld for at gå mere op i, 
om det er en grønstribet ørkenstork, der 
er på billedet, end i hvordan det er kom 
poneret. Det samme gør jeg selv (selvom 
jeg ikke kender forskel på en Skeand og 
en Boing 747). Men hvordan skulle folk, 
der fotornæssigt kun interesserer sig for 
unge hunner af menneske-racen , også 
kunne vide, hvilke betingelser naturfoto
grafer arbejder under. 
Historien om Isfuglen er den skønneste 
creme for min sjæl. Ikke at jeg har prøvet 
det selv. Men jeg ville gerne. Kommer 
tid, kommer råd - foreløbig venter jeg på 
begge dele. Men engang skal det nok 
lykkes at blive rigtig naturfotograf Og 
artikler som Niels Fabæk's smager da 
altid af (is)fugl , og det er en god (og sjov 
og godt fortalt) ballast, hvis det varer lidt 
længe, inden motivet kommer i søgeren. 
En aktivitetskalender er et absolut must. 
Sørg for at den lever godt. 
Teknik og udstyr - det er igen en genvej 
til at undgå fejlinvesteringer . Lad os bare 
læse noget mere om andres erfaringer 
med grej, før vi selv skal købe eller skifte 



ud. Synd at samme Niels Fabæk enten 
ikke sendte et par billeder - eller måske 
var der ikke plads - til Finn Olofsens arti
kel om Rødderne fra Rold. 
Jeg synes i øvrigt, bladet bærer alle tegn 
på at redaktionen har lagt en både ansvar
lig og kvalitetsbevidst linie. Havde NFD 
lagt ud med et pragtværk i farver og må
ske i A4-format, ville det gøre mig be-

Kirsten Klein 
afOle Banke 

For nogle år siden besøgte jeg udstillin
gen Den Frie i København. Det er tradi
tionelt en maleriudstilling, men denne 
gang blev jeg overrasket over, at der også 
var udstillet fotografier - af Kirsten 
Klein . Jeg kendte godt navnet, men hav
de ikke rigtig set hendes billeder før. 
Indrømmet: Jeg blev umiddelbart indfan
get af hendes univers af poetiske land
skabs fotografier fra hjemegnen Mors, 
Irland og Island. Det er siden gået op for 
mig, at Kirsten Klein netop er kendt for 
sine landskabsbilleder. Først og fremmest 
sortlhvid i en høj teknisk standard. Moti
verne er vanligvis meget enkle og stem
ningsfulde. Hun formår som få at fange 
sjælen i det sædvanligvis flade men langt 
fra kedelige danske kulturlandskab, så 
man næsten kan lugte det. 
Kort tid efter vandt Kirsten Klein kultur
ministeriets første fotografiske bogpris . 
Det blev til bogen "Kirsten Klein" der 
indeholder mange af de billeder, jeg net
op var blevet begejstret for på Den Frie.
Samme år - 1994 - udgav hun bøgerne 
Øen bag havet og Landet omkring Ribe. 

tænkelig . Her er valgt en kvalitet, der er 
særdeles fin i forhold til foreningens øko
nomiske formåen (den tekniske kvalitet 
må nødvendigvis vurderes på billedtryk
ket i dette blad) samtidig med, at produk
tet klart viser økonomisk ansvarlighed. 
Tak for det. Det tyder på, at vi også kan 
være NFD'ere om IO år. 

De sidste to udmærker sig ved et noget 
bedre tryk end Kulturministeriets bog. 
Her er der også enkelte billeder i farver, 
selvom jeg egentlig mener, at hendes 
billeder gør sig bedst i de stramme sort
/hvide. 
Jeg har tit gået og undret mig over at vi 
ikke producerer naturfotobøger herhjem
me, mens man i de andre nordiske lande 
nærmest laver dem på samlebånd. Men 
det gør vi altså alligevel, blot i lidt min
dre målestok. Kirsten Kleins bøger er 
gode eksempler på, at vi sagtens kan 
være med i Danmark 
Er man til landskab er der meget at hente 
i Kirsten Kleins bøger, rigtig meget. 

Kirsten Klein, Rhodas 1994, 64 s. 148 kr. 
Kirsten Klein: Øen bag havet, Morsø 
Turistforening 1994, 96 s. 248 kr. Kirsten 
Klein: Landet omkring Ribe, Ribe Kunst
museum 1994, 62 s., 85 kr. 

Ijuni når sangsvanerne synger i Danmark 
afPoul Reib/Fauna Focus 

Ifølge diverse ornitologiske "bibler" er 
den gulnæbbede Sangsvane en alminde
lig vintergæst i Danmark, men yngler 
dog udelukkende øst og nord for Dan
mark.. 
En søndag formiddag i juni fik jeg imid
lertid et tip fra en lokal fuglekikker i 
Værløse om, at der i en lille sø på det 
store areal på Vestamager skulle være et 
YNGLENDE sangsvane-par. 
Jeg var på plads samme eftermiddag. 
Ganske rigtig. Parret lå som aftalt i en 
lille sø og kunne observeres fra en bænk 
på tæt hold - de lod sig overhoved ikke 
forstyrre af den ivrige fotograf. 
Jeg fik mine billeder, men der var kraftig 
sol, så lyset var ikke noget at skrive hjem 
om. 
Dagen efter var jeg på Vestamager igen 
om formiddagen, hvor det til gengæld var 
gråvejr. 
Alle gode gange tre. Samme uge var jeg 
igen klar på bænken kl. 5.00 om morge
nen. Det var diset morgentåge, som ved 
6.30 tiden langsomt blev afløst af en 
smuk solopgang. Denne gang fik jeg 
synes jeg selv - de rigtige billeder i det 

rigtige flotte morgenlys. 

Tilfreds med resultatet havde jeg egentlig 

pakket grejerne sammen, da der pludselig 

blev extra liv i svanerne. Hunlilen på re

den og hannen i vandet tæt ved, begyndte 

at udstøde "gøende" lyde samtidig med, 

at de bevægede hovederne op og ned. 

Dette gentog sig med stadig større inten

sitet, som endte med, at hannen fløj op 

og tog et par runder omkring den lille sø, 

medens hunnen stående i reden fortsatte 

sin "gøen". Dette gentog sin 5-6 gange og 

er ganske givet en form for "social ad

færd", som skal styrke forholdet mellem 

magerne. 

Jeg fik hurtigt kameraet stillet op igen og 

fik i tilgift et par rimelig gode flugtbille

der - så alt i alt en meget udbytterig mor

gen, både fotografisk og rent fuglemæs

sigt. 

Om sangsvanen nogen sinde fik unger på 

vingerne, ved jeg ikke. Ferietiden stod 

for døren, og jeg tabte kontakten. Ople

velsen glemmer jeg imidlertid ikke, og 

billederne kan jeg nu glæde mig over, når 

jeg har lyst. 




ste der findes på denne jord. Det havde 

ikke regnet der de sidste 4-5 måneder, så 

det eneste sted der var vand, var i floden 

Ewaso Ngiro, samt i et par enkelte sum


pe. 

Det betød, at de store flokke af elefanter, 

grevy's zebra, eland -og oryxantilope var 

koncentreret i disse områder. Andre anti

lopearter som bia. girafgazelle fandt vi i 

stort antal i det meget tørre bushland. 

Lyset og farverne i disse tørre områder er 

det rene guf for en naturfotograf, og sky

erne er meget anderledes end f.eks. i det 

sydlige og mere grønne Masai Mara. 

Farverne her går mere over i det gule og 

grå farver, med hvide kalkagtige områ

der, grønne flodbredder og pastelblå bjer

ge. 

Indlogeringen på Shaba Lodge var det 

rene luxus , og så myldrede det med for

skellige fuglearter i alle størrelser. Der 

var krokodiller som blev fodret ved lod

gen , og varaner der løb rundt mellem 

benene på en. Extrem mange fotomulig

hedder og et stort forbrug af film. 

Da det ikke er tilladt at gå rundt inatio

nalparkerne, benyttede vi de specialbyg

gede Landrovere som fotoskjul. De har 

aftagelige lemme i taget, så alle kan stå 

op med muligheder for at fotografere og 

filme , så det er ikke nødvendigt et med

bringe et stativ, når man er på "gamedri

ve. " Det vil nok være en fordel at have et 

med til de steder, hvor man kan færdes 

rundt på egen bånd. Men alt fylder og 

vejer jo i ens bagage. 


Videre mod /lord 

Efter 3 overnatninger i dette vidunderlige 

område køl1e vi videre mod nord. Vi pas

serede Marsabit reservatet, et forlængst 

udsluJ...'t vulkankrater, der nu ligger som 


en grøn oase midt i ørkenområde!. Her er 
altid grønt og frodigt, da krateret er dæk
ket af tågeskyer fra den tidlige morgen til 
langt hen på formiddagen. Dette er skyld 
i, at tågeskoven her ikke bliver svedet 
totalt af i den ellers brændende middags
sol, og at området er et åndehul for man
ge sjældne dyrearter som bia. den store 
kudu, samt nogle af de største elefanter i 
afrika. Et meget spændende område rent 
fotornæssigt. 
Turen gik videre nordover til Turkanasø
en via ørkenbyen North Hoor. En barsk 
tur gennem stenørken, saltørken, sandør
ken og lavaørken på over 300 km., 9 ti
mers kørsel, en enkelt modgående bil og 
en smadret kobling. Det var en oplevelse. 

Videre mod syd 
Efter et par dage ved Turkanasøen, gik 

det atter sydover. 

Vi havde et par overnatninger på Maralal 

Safari Lodge, et sted hvor der kan arran

geres fodsafarier. Man kan også vælge at 

sidde på terrassen og fotografere zebraer, 

elanantiloper og impalaer over en kop 

kaffe eller et glas øl. 

De sidste dage af safarien tilbragte vi ved 

Lake Baringo og Lake Elmenteita, begge 

steder er der muligheder for at gå rundt 

og fotografere fugle, og ved sidstnævnte 

sted er mulighed for at lave natsafarier. 

Spændende at se dyrelivet om natten, de 

opfører sig helt anderledes end i dagti


merne. 

3 uger er gået, ca. 70 film er eksponeret, 

og vi sidder i Nairobi lufthavn og ser 

tilbage på alle tiders safari. Hvem ved, 

måske gør vi det samme til næste år, eller 

næste igen. 

Er der nogen der har lyst til at tage med? 


tl~"c4~" 

Naturfotofestival -V årgårda nov 96 
afFinn O/ofsen 

Vårgårda naturfotofestival, var i år en del 
kortere ind normalt, desuden var der 1/3 
film og 2/3 diasbilleder. Billedudstillin
ger, bogsalg, hjælpemidler til fotografer 
og udstilling af fotoudstyr var skåret ned 
til et minimum. Der skiftes hvert år imel
lem den lille 2 dages og den store 3 dages 
festival, og i år var altså det den lille 
Vårgårda. 
NFD blev promoveret via snak med Ca
mera Natura, og med flere forskellige 
kendte og minder kendte nordiske natur
fotografer og medlemsbladet blev brugt 
som reklame for foreningen. 
Festivalen bød som sagt på film og 
billedspil. Vi i gruppen fra København 
havde kun meldt os til det, der vedrørte 
diasbillede foredragene. Igen i år var der 
nye ideer til, mere kreativ brug af sine 
billeder, som fek.s at fortælle en historie 
om de dyr, man gerne ville have haft 
eller ikke fik på billedet, eller en historie 
om sin første naturfoto erfaringer. 
Det er meget vigtigt at havde en god 
historie til sine billeder (det kan rede me
get! I). Der var forskellige workshops, 
der gik ud på at forklare om teknikken, 
ideerne, planlægningen og økonomien 
bag billedspil og bog projekter, alt sam
men meget lærerigt. Vi havde valgt en 
workshop med Anders GeidemarkIN. 
Han viste først sit fantastiske billedspil 
fra Island. Derefter var der spørgetid, 
hvor der blev forklaret om projektets ide 
til det færdige resultat. Anders havde 
f.eks. brugt ca. 600 stk Fuji Velvia film 
til projektet, syv måneders ophold på Is
land og en halv million svenske kroner 
på hans bog!. 

Fotokonkurrencen "Årets Camera Natura 
billede" (blev vundet af en nordmand) 
kun to dansker var tiimeldti, vi er ellers 
90 iNFO!! ... 
Der er omkring IO min. imellem de fast
satte programmer, fra folk er ude fra sa
len, til de skal ind igen, så man skal være 
hurtig, hvis man vil have noget at spise. 
Hvis man også vil kigge eller købe bøger 
og sunde sig over billederne man lige har 
set, ja så er der ikke meget tid at spilde. 
HUSK!! endelig termokanden med kaf
fe/te, drikkevarer og en stor madpakke, 
når du tager til V årgårda festival. Et 
restaurant besøg er der ikke tid til, hvis 
du vil opleve hele festivalprogrammet. 
Der var omkring 7 danskere på festiva
len denne gang. Noget af ideen med at 
tage til Vårgårda er, at man får indblik i, 
hvad der rører sig indenfor naturfoto og 
samtidig selv bliver inspireret til at gå 
nye veje i naturfotoverden. 

Rigtig GOD fornøjelse i 1997. 



På fotosafari til Kenya, naturfotografernes paradis! 
afLis Bølling & Jens Rasmussen/gruppe 2 

"Der er noget ved safariliv, som gør, at 
man glemmer alle livets sorger ogføler 
hele døgnet rundt, som om man havde en 
halv flaske champagne i sig - ganske op
fyldt afden mest inderlige taknemlighed 
over, at man lever. " 

De, som har været på fotosafari før, vil 
nikke genkendende til dette citat af Karen 
Blixen. De som ikke har været på fotosa
fari før, vil forhåbentlig blive inspireret 
af denne "dagbog" fra en fotosafari i Ke
nya og tænke sig om en ekstra gang, in
den de bestiller ferierejse næste gang. 

Kastrup, oktober 1996 
Efter et halvt års forberedelser sidder vi 
og 8 rejsedeltagere med en masse foto
udstyr endelig i Kastrup lufthavn. Selv 
havde vi tilsammen ca. 80 Fuji Sensia 
100 film med, 4 kamerahuse af fabrika
terne Minoha og Olympus, samt div . 
objektiver til en vægt på iah ca. 20 kg. 
2 dage senere, bliver vi efter en overnat
ning i Nairobi, indlogeret på en lækker 
lodge i naturreservatet Masai Mara, tæt 
ved grænsen til Tanzania. Safarien er be
gyndt. 
De bedste tidspunkter at fotografere på i 
Afrika, er ubetinget morgen og aften, 
hvor solen står lavt og lyset er blødt. Men 
når man er på safari, er men jo ikke altid 
herre over, hvor dyrene opholder sig, de 
ved jo ikke, at de gør sig bedst på et foto 
morgen og aften. Midt på dagen kan man 
godt få gode billeder, men man risikerer 
at fa kraftige slagskygger, især hvis man 
f.eks . tager billeder af den lokale befolk
ning i modlys . 

Masai Mara Nationalpark 
Den første rigtige safaridag stod på en 
tidlig morgen "gamedrive". Solen var 
endnu ikke stået op da vi forlod lodgen i 
vores to specialbyggede Landrovere. Vi 
havde fået oplysninger om, at der i et 
bestemt område var set geparder dagen 
forinden . Vi blev ikke skuffede, først så 
vi en enlig han-gepard og ikke så langt 
derfra en hun-gepard med 4 store unger, 
der lå og varmede sig i morgensolen. 
Kameraerne stod ikke stille, der blev nok 
fyret de første par film af der, så var man 
da sikker på at der blevet par billederne, 
der kunne bruges. 
Resten af dagen, samt de næste 2 dage 
gik med "gamedrive" morgen og aften og 
afslapning midt på dagen på lodgen. Vi 
spenderede de første 25 film de dage på 
løver, elefanter, ørehunde, antiloper og 
masser af forskellige fuglearter. 

Lake Nakuru Na/ona/park 
Næste stop på turen var Lake Nakuru, 
som er berømt for sin store bestand af 
flamingoer. Endnu engang blev vi ikke 
skuffede, der var vel omkring ethundrede 
tusind af dem fordelt langs hele søb re
den, konstant fouragerende efter krebsdyr 
og alger. 
Vi havde kun en nat her på vej nordpå, 
men var endnu engang heldige. Den mor
gen vi forlod stedet, havde vi en meget 
fotogen leopard i søgeren. Endnu 2-3 
film blev lagt ned til de andre eksponere
de film . 

ShabalSamburu Nationalparker 
Vi er nået op i det tørre nordlige Kenya, 
efter vores mening noget af det smukke 


