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"Glimt af den danske urskov" 

Aktivitetskalender 2000 
Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på adres

sen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. kl. 19.30 

25. februar -fredag Fuglefotografering 
Navnet Erik Thomsen er kendt af alle, der har set bare en dansk fuglebog 
med fotos i. Erik vil vise billeder og fortælle om fotografens arbejdsbetin
gelser på bl.a. Tipperne i Vestjylland. 

15. marts Ordinær generalforsamling 

Onsdag 12. april kl. 18.00 besøg hos COLORGRUPPEN, Esplanaden 8. 
Mød op og oplev, hvordan der arbejdes på et professionelt fotolabora
torium .. 
Der bliver serveret en let anretning. Minimum 10 deltagere. 
Tilmelding til Jens Rasmussen på tlf. 32 53 9994 eller e-mail 
safisana@get2net.dk 

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

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

Sælges: 
Tenba Lang Lens Bag 400. 
Tasken til din store tele 300 mm 2,8 med camera og modlysblænde påsat 
Henvendelse til Klaus Bjerre på tlf. 36 75 93 91. 

Sælges: 
Canon EF 20mm 2,8 - som ny, org. emballage medfølger 
Henvendelse til Ole Banke, tlf 35427295. 

Sælges: 
Nikkor 400 mm. ED 3,5. Læderetui og UY fiter 
Henvendelse til Lars Gejl, tlf. 3920 15 07/mobil 40 46 07 70. 

Sælges: 

kr.500,-

kr. 4.000,-

kr. 10.000,-

Pentax ZIP + Pentax supertele 600 mm/Blænde 4.0 SMC FA IF ED med protection filter 

og alu-kuffert. Alt velholdt, samlet . kr. 35.000,-
Henv.: Poul Reib - Telf.: 44480698. 

Sælges: 
Canon EF 20012,8 L USM m. UY filter i org. bestyttelsesæske - som ny 
Canon ED 400/5,6 L USM m UY filter i org. beskyttelsesæske - pæn 
Henv. Jørn Skeldahl - Tlf.: 49225770. 

kr. 3.700,
kr. 7.700,-



trede med ca. 200 fugle. Turen, som var 
arrangeret af DOF-Nordjylland gik også til 
tigerreservatet Sariska .. En tur, som jeg 
sammen med 5 andre plus en fremragende 
indisk guide, foretog i forlængelse af den 
ordinære tur. Men det er en hel ny historie 
om elefantridt, Lammegribbe, Himalaya
gribbe og den sjældne Ibisbill.Tigeren så vi 
i Sariska. Efter sammenlagt 9 timers safari 
i jeep, lykkedes det at få den inden for 
synsfeltet. Ja, en enkelt fIk endog held til at 
fotografere den. Men tigeren var ikke det 
eneste pattedyr, vi fIk lejlighed til at se. 
Aber som Rhesus Macaque og Golden 
Languer kom vi meget tæt på. Ja, min 
kone Inger kom faktisk i håndgemæng med 
en af de nærgående Rhesusaber i parken 
ved Hotel Tiger Den i Sariska. 
Som altid er bilen et godt fotoskjul. Så ved 
jeepens hjælp kom vi på fotohold af sjaka-

ler, vildsvin, hjortearter og antiloper. 
Ikke underligt, at 40 - 50 fIlm fIk ben at gå 
på. Jeg medbragte min Nikon 90x, en zo
omtele 80-200 mm, som jeg kunne forøge 
til en 400 mm ved en 2x converter, som 
bibeholdt autofokus. Mine film var alle Fuji 
Sensia 100 ISO. I solskin en udmærket 
hurtighed, men i gråvejr var jeg ekstra glad 
for mit stativ. 
Jeg kan på det varmeste anbefale at gøre 
turen. Selv har jeg ikke tidligere været ste
der, hvor man kommer så tæt på fuglene og 
på så mange forskellige pattedyr, som her 
i Keoladeo og i Sariska. 
Jeg vil meget gerne være behjælpelig med 
kontakt til vores guide i Indien. Han er bi
llig, han kan "åbne døre" og så er han en 
fremragende ornitolog. SAS flyver til Del
hi. Og fra Delhi er der kun 200 km til 
Bharatpur. 

Skovstork, Nikon 90x + AF Nikkor 80-200/2,8 + 2x converter - Fuji Sensia 
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~~Smager det, så koster det" 
af Klaus Bjerre - redaktør 

Det er som bekendt en svær kunst at gøre 
alle tilfredse - sådan er vilkårene også 
som redaktør for en forening som NFD, 
hvor midlerne tilmed er begrænsede. 
Alligevel har redaktionen set en udfor
dring i at få mest muligt ud af de midler, 
der har været afsat til medlemsbladet. Vi 
har desværre ikke været herre over de 
tekniske problemer trykkeren i 1999 løb 
ind i med efterfølgende dårligt tryk. Som 
en konsekvens heraf blev det besluttet at 
fmde en ny trykker for at få kvaliteten på 
især farvebillederne forbedret i det sidste 
nr afNFD i forrige årtusinde. 
I NFD nr 15, som du netop sidder med 
nu, er trykkvaliten af sh-billederne også 
blevet forbedret og omslaget er blevet 
trykt på kraftigere papir. 
Der er fra flere sider ytret ønske om flere 
farvebilleder og færre sh-billeder, hvilket 
også står øverst på redaktionens ønskeli
ste. At gengive naturens mange flotte 
farvenuancer i gråtoner er synd for både 
læseren og fotografen, men med et så 
stramt budget, har der ikke været penge 
til flere farvebilleder. 
Medlemsbladet har påbegyndt sin 5. 
årgang. Meget er blevet forandret og 
forbedret hen ad vejen siden NFD nr. l så 
dagens lys, men der er stadig mange ting 
der kan gøres bedre. 
V forandret er derimod kontingentet til 
foreningen og medlemsbladet. Du betaler 
stadig sølle 200 kr om året, som da det 
hele startede. 
På redaktionens vegne vil jeg derfor 
foreslå en kontingentforhøjelse på kr. 
100. 

Der er et gammelt ordsprog der siger: 
"Smager det, så koster det", og det kom
mer ikke til at "smage" af mere, hvis vi 
ikke får tilført flere midler i form af 
kontingentforhøjelse og reklamepenge. 
Der er i bestyrelsen blevet talt og disku
teret en del om medlemsmøder og week
kend arrangementer. Diskussionen har 
dels gået på, hvad disse møder/aran
gementer måtte koste for det enkelte 
medlem og hvad det måtte koste for 
foreningen. Og så har diskussionen· na
turligvis drejet sig om, hvad er det med
lemmerne vil have. 
Hvad er det så medlemmerne vil have -
jeg mener at det kan udtrykkes klart og 
med et enkelt ord: kvalitet. Gode facili
teter, god mad og så billeder og snak og 
socialt samvær til at blive inspireret af. 
Prisen for et weekend arrangement me
ner vi i bestyrelsen bør ligge på ca 500 
kr pr medlem, bliver det meget dyrere 
vil tilslutningen nok falde drastisk. Det 
er imidlertid ikke muligt at stable et 
ordentligt arrangement på benene for 
dette beløb, altså må foreningen "spytte 
i kassen", for at få det hele til at løbe 
rundt. 
Det er samme historie, der er gældende 
når vi taler om medlemsmøder. Der skal 
noget ordentligt "på tapetet" for at få 
medlemmerne op af lænestolen når de 
først er kommet hjem fra arbejdet. 
Men også her er parolen:" Smager det, 
så koster det" . 
Derfor - mød op til generalforsamlingen 
den 15. marts og slut op om redaktio
nens ønske om en kontingentforhøjelse. 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal: 
1/2-2000: 141: Velkommen til Gunnar Kjellow, Kirsten Dreyer, Age Grønne, Brian 
Jensen, Bjarne Hansen, Hanne Eiloner og Peter Andersson .Vi må desværre også sige 
farvel til de, der ikke fik taget sig sammen til at betale kontingent for 1999. 

NFD i cyberspace: . 
Nu er den der NFDs hjemmeside: www.nfdnaturfotografer.sulte.dk 

Medlemsmøder: 
Onsdag den 16. november var der lagt op til en praktisk aften. Her mødte de to garvede 
rejsefotografer Leif Schack-Nielsen og Anders Tvevad op og fortalte om deres 
erfaringer udenrigs. Til stede var iøvrigt 27 spørgelystne NFD'ere, der virkelig fik noget 
med hjem. Her var gode ideer om passende objektivvalg, silicagel til at holde udstyret 
tørt i troperne, forbedring af rygsæk og stativ med enkle midler, brugen af vaterpas ved 
landskabs optagelser, blitzoptagelser og meget andet. De to foredragsholdere sluttede 
aftenen af med en serie gode billeder - og det er altid populært. 
Lidt færre mødte frem til årtusindets sidste medlemsmøde den 1. december, hvor den 
stod på Klaus Bjerres gode glOgg og anonym kritik af medbragte billeder. Glædeligvis 
havde stort set alle medbragt tre lysbilleder, der blev anbragt tilfældigt i en kassette, 
hvorpå de blev bedømt anonymt af de tilstedeværende efter tur. Alle fik en fair og god 
behandling og der var en mægtig god stemning i lokalet. 
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Ti rupees for en Yellow Bittern 
tekst og foto Albert Steen-Hansen 

H vis overskriften på denne artikel henleder 
tankerne på et eksotisk menukort, så er der 
delvist ramt plet. Ganske vist handler det 
ikke om noget spiseligt, men det er i aller
højeste grad eksotisk. Ti rupees er nemlig 
den pris, man må give den lokale rickshaw
fører for at få forevist den eksotiske fugl -
Yellow Bittern som vi ikke har noget dansk 
navn til, men som vi f.eks. kunne kalde 
Gul Dværghejre. Det nærmeste vi kommer 
denne art er vores hjemlige Rørdrum. Men 
denne er en ren kæmpe i forhold til Yellow 
Bittern, som i størrelse er at sammenligne 
med en Dværghejre. 
Vi er ved Keoladeo Nationalpark, måske 
mere kendt under navnet Bharatpur, i 
Delstaten Rajasthan i Indien. Allerede tid
ligt morgen, inden parken åbner for besø
gende, har de lokale rickshawfører gjort 
deres morgenarbejde. Det gælder nemlig 
om at fmde sjældenhederne, så man kan 
vise dem frem for ornitologer, fotografer 
eller tilfældige turister. Det giver en ekstra 
indtægt at være på "talefod" med de for
skellige natravne og de små hejrer som 
Yellow -, Cinnamon - og Black Bittern, der 
alle lever en skjult tilværelse. Især er 
natravnene umulige at fmde uden lokal 
hjælp. 
Men i de første dage, man opholder sig i 
dette fugleparadis, er behovet for at se og at 
fotografere sjældenhederne trængt i bag
grunden. Og det skyldes udelukkende, at 
mængden affugle er så overvældende. Der 
er ganske simpelt nok at give sig i kast 
med. Dels at artsbestemme, dels at fotogra
fere nogle af de over 300 arter, der er ob
serveret i reservatet. Hejrer, storke, ibiser, 

andefugle rovfugle, barbets, lærker, san
gere osv. 
Paradoksalt nok for en ornitolog er det 
jagtinteresser, der er den egentlige årsag til, 
at fuglene her har fået et refugium, der er 
enestående i hele Indien. En af Bharatpurs 
Maharajaer fik gode ideer under et jagtbe
søg i England en gang i 1890'erne. Efter sin 
hjemkomst skabte han sit eget jagt~mråde 
i det dengang store mose- og sump område 
ved byen Bharatpur. Her kunne han invi
tere notabiliteterne på jagt. Og man må nok 
sige, at de kommende jægere fik noget på 
tasken. Det fremgår tydeligt af de tal, som 
er indgraveret på stentavler i-parken. Her 
kan man læse, at et jagtselskab i 1938 un
der ledelse af den tiende Vicekonge afIndi
en på en enkelt dag nedlagde 4237 ande
fugle. Helt frem til 1960'erne foregik der 
stadig jagt, men i 1981 fik området status 
som nationalpark. 
Her tilbragte jeg sammen med 17 andre 
ornitologer og fuglefotografer 5 dage i 
februar 99. Altså i den sene indiske vinter, 
som til vores store held havde været våd, så 
der var masser af vand i området, og derfor 
havde mange af trækfuglene endnu ikke 
forladt stedet. Det var som en åbenbaring, 
da vi den første dag blev konfronteret med 
mylderet af fugle. På begge sider af 
"hovedvejen", som strækker sig gennem 
parken, afslørede huller i randbeplantnin
gen en mosaik af åbent vand, sump områder 
og småøer beplantet med akacier. I træerne 
sad mængder af storke, hejrer og ibiser. I 
alle fem dage så vi de to eneste Snetraner, 
der er tilbage af den population, som tidli
gere f. eks. i vinteren 1964 - 65 overvin 

17 



AbbeviHe- France 

INFORMATION: FAX : 03 22 3 I 40 47 E-MAIL: BIRO . FESTIVAL@OYAOEL. NET 
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Kommentarer til læserbrev af Ole Banke/Blad nr. 14/Nov 99 
af Poul Reib 
Ole Banke repræsenterer den puritanske 
skare af fotografer, som tilsyneladende 
foretrækker den rene umanipulerede 
vare. Fint nok, men er det holdbart? 
For nu at komme tilbage til Hannu Hau
taIa' s berømte (berygtede?) kalender er 
Ole og jeg altså trods alt ret enige om, at 
billedmanipulation er noget, der er kom
met for at blive. Min anden påstand var 
så i al beskedenhed, at lægfolk som købte 
kalenderen var fløjtende ligeblade med 
hensyn til billedernes tilblivelse, når blot 
de var flotte. Her er vi ikke enige, og der 
kan nok ikke tygges så meget mere smør 
på de ukendte lægfolks hypotetiske me
ninger. Jeg mener nu også at kunne hu
ske, at der på bagsiden af kalenderen for 
eventuelt interesserede var anført detal
jerede oplysninger om kalenderens tilbli
velse. Prøv i øvrigt at studere nogle af 
dagens mange naturfotoblade. Hvor ad-

skillige af de publicerede fotos er blevet 
til ved hjælp af andre "dirty tricks" som 
f.eks. brugen af polfiltre, grå- og varme
filtre, sandwiches, dobbelteksponeringer 
og ultralange lukkertider. Andre former 
for billedmanipiulation eller hur? Der er 
vist, når alt kommer til alt ikke så meget 
nyt under solen! Der er vist også en æld
gammel opfmdelse, som hedder retouche
ring! Jeg mener stadigvæk, at enhver fo
tograf naturligvis helt suverent bør kun
ne bestemme, hvor grænsen for ham/hen
de går for den "rene vare" og hvor højt 
op i luften, fanen skal løftes. Men glem 
nu ikke fødderne og jordforbindelsen! 

Hvad mener medlemmerne? 
Giv Jeres besyv med. 

Redaktionen anser hermed diskussionen 
om Hannu Hautalas kalender for udtømt. 

(red.) 

Digitalt naturfotografi - af Sven Gerlith 

Anledningen til dette indlæg er en fore
spørgsel til Klaus Bjerre, om digitalt be
arbejdede naturfotos er tilladt i forbindel
se med foreningens igangværende kon
kurrence og udstilling. Alternativt at fore
ningen arrangerede sådanne konkurren
cer. 
Svaret var ikke blot nej, men NEJ! -
Klaus? og bestyrelsens holdning var og 
er, at hele ideen med naturfotografiet er 
at gengive naturen i ren og uforfalsket 
form ?. så længe som muligt. Eftersæt
ningen antydede at bestyrelsen godt var 

klar over, at noget nyt er på vej. 
Jeg blev umiddelbart overrasket over, at 
bestyrelsen i den grad slog korset tegn 
syv gange for sig ved tanken om det digi
talt bearbejdede naturfoto. Kravet om det 
uforfalskede er let at forstå i forbindelse 
med et reportagefoto der foregiver at 
være dokumentarisk. Her må forlanges en 
passende ædruelighed i omgangen med 
arrangerede opstillinger og manipulation 
i mørkekammeret. 
Men gælder det samme nødvendigvis for 
et foto der blot viser en malerisk sø med 
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lidt træer i baggrunden? Jeg har i 3-4 år 
interesseret mig for landskabsfotografe
ring som almindelig søndagsfotograf. Jeg 
har ingen særlig hensigt med det, andet 
end at glæde mig selv. Jeg går meget i 
naturen og fotografere ganske enkelt det 
jeg fmder smukt eller spændende. En dag 
fik jeg nogle af mine bedste dias skannet 
påPhotoCD og efterfølgende eksperimen
terede jeg med dem i Photoshop. Resulta
tet var forbløffende - mine billeder blev 
fantastiske! 
Det er ganske interessant at det digitale 
billede vender fuldstændig rundt på be
greberne original og kopi. Tidligere var 
der ingen tvivl om at det originale dia 
repræsenterede det egentlige fotografiske 
værk. Nu kan det være omvendt. Kopien 
har mulighed for at overgå originalen. På 
den måde bliver originalen blot et 
udgangspunkt, et springbræt til andre 
billeder. Det er også tydeligt, at den digi
tale bearbejdning indebærer en bevægelse 
fra dokumentation af natur til tolkning af 
natur, fra objektivitet til subjektivitet. Det 
vil højst sandsynligt gøre ?mine? 
landskabsbilleder meget forskellige fra 
?dine? 
Som jeg ser det, er der ingen tvivl om, at 
de digitale muligheder stiller fotografiet 
over for helt nye udfordringer, som ingen 
kan vide hvor fører hen. Det er også sik
kert, at der i dag vokser en hel generation 
op, der hurtigt vil tage de nye muligheder 
til sig og finde dem både spændende og 
inspirerende. Burde en forening som 
vores, sammensat som den er af profes-
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sionelle inden for naturfotografiet og 
personer med stor 
interesse for det - burde ikke netop den 
være nysgerrig over for de nye mulighe 
der, og åben over for alle initiativer som 
medlemmerne måtte hitte på i deres ud
forskning af dem. Jeg mener selvfølgelig 
ja - hvad mener l? 
Undertiden kan man i fotografiske tids
skrifter (svenske) læse en forsigtig antyd
ning af, at det gængse naturfotografi er 
kørt fast i en slags ?Camara Natura? æste
tik. Lad mig indrømme, at jeg selv umid
delbart bliver forført af de smukke bille
der i nævnte tidsskrift. Men prøv at blad
re fem numre igennem. Det visuelle ud
tryk er utroligt ensartet og det er tilsyne
ladende uden betydning om Per eller Poul 
har stået bag kameraet. Jeg savner ganske 
enkelt noget personlig touch og interesse
vækkende variation. 
Det er ret interessant at vise sine digitale 
fotos til familien. De ældre medlemmer 
kan bedst lide dem hvor bearbejdningen 
ikke ?kan ses?, for sådan skal et fotografi 
se ud ? netop rent og uforfalsket (hvad 
det jo slet ikke er). De yngre medlemmer 
synes, at de billeder der tydeligt er bear
bejdede, også er de mest spændende. 
Ganske tankevækkende. 
Jeg taler naturligvis ikke for at forenin
gen skal kaste sig ukritisk over det digita
le fotografi. Tværtimod, det originale 
fotografi af det umiddelbart sansede mo
tiv er jo under alle omstændigheder 
grundstoffet. Jeg mener blot at forenin
gen, også bør beskæftige sig med det di-

skal jeg stille mit vækkeur og risikere, at 
det skræmmer urfuglene? Jeg ender med 
at stille mit vækkeur og efter at have gjort 
tøj og fotoudstyr klar til næste morgen 
samt spist min madpakke, lægger jeg mig 
til at sove. Søvn bliver der dog ikke me
get af, da vibernes høje "vie" fortsætter, 
ligesom en perleugle åbenbart ikke er 
blevet færdig med sin forårssang, der 
lyder gennem natten. Mine egne forvent
ninger til morgendagen hjælper heller 
ikke på mulighederne for at få lidt søvn 
og efter et par timer sker det uundgåelige 
selvfølgelig. Jeg skal tisse - men nået så 
langt tager jeg ingen chancer - jeg skal 
ikke ud at afsløre mig for en eventuel 
"spejder" -urfugl og desuden vedjeg ikke, 
om urfugle har en følsom lugtesans, så 
jeg tisser i en tom sodavandsflaske. 
Klokken 3 går der ligesom et sus igen
nem luften og lidt efter hører jeg både 
kurren og hvæsen. Kulden slår imod mig, 
da jeg forsigtigt åbner teltåbningen lidt 
og ser, at det er tusmørke udenfor, men 
ikke længere borte end 15 - 20 meter anes 
nogle mørke klumper, der af og til bevæ
ger sig lidt og ind imellem høres kurren 
og hvæsen fra et par morgenfriske "klum
per" - urfuglespillet er netop ved at be
gynde. Jeg lukker teltåbningen og så stille 
som muligt tager jeg mit tøj på, mens jeg 
overvejer, om jeg skal krybe ud i foto
skjulet med det samme i ly af tusmørket 
og risikere at "dø" afkulde, før det bliver 
tilstrækkeligt lyst til at fotografere eller 
jeg skal vente på lyset inde i teltet med 
større risiko for at blive opdaget under en 
senere overgang til fotoskjulet. Jeg væl
ger kulden og får mig med en del besvær-

placeret på et liggeunderlag i fotoskjulet. 
1 takt med lysets komme, øges urfuglenes 
spilintensitet og efterhånden får jeg øje 
på i alt 15 urkokke, der er samlet på den
ne spilleplads. Jeg beslutter at tage det 
første foto af urfuglene med mit Nikon F-
80 l kamerahus påmonteret Nikkor 
F4,0/300 teleobjektiv med fuld blænde
åbning ved 1115 sekund vel vidende, at 
billedet ikke bliver særligt skarpt, når jeg 
kun anvender etbensstativ. Så tæt på ur
fuglene vil jeg dog i det mindste være 
sikker på et billede som dokumentation, 
hvis urfuglene pludseligt skulle forlade 
spillepladsen, inden lyset tillader rimelige 
lukkertider ned i nærheden af 1160 og 
11125 sekund. Klik - siger det uhyggeligt 
højt fra kamerahuset og et par sekunder 
forstummer urfuglenes spil for derefter at 
fortsætte ufortrødent - pyha tænker jeg. 
Efterhånden som lyset tiltager, falder 
lukkertiderne på mine fotos og jeg ender 
med at fotografere med Nikkor 14B tele
konverter påmonteret teleobjektivet ved 
11250 sekund. 
Urfuglene tager ikke længere notits af 
klikkene fra mit kamera og forstyrres 
åbenbart heller ikke af lydene fra foto
skjulet, når jeg forsøger at gøre min sid
destilling mere behagelig. Urkokkene 
koncentrerer sig tilsyneladende om at 
forsvare hver sit lille område ved at im
ponere de andre gennem lyd og positur. 
Urfuglespillet fortsætter lige indtil ved 7-
tiden, hvor alle urfugle indenfor godt et 
minut forlader spillepladsen efter en strå
lende opvisning. 
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Telt, fotoskjul og Urfuglekok på myren, Nikon F-BOI Nikkor 300/4,0 + TCl4B 

14 

gitale fotografi, arrangere konkurrencer, 
udstillinger, debat osv. Ellers vil dette em-

ne blot blive taget op i andre fora. Kan vi 
være tjent med det. 

Svar til Carsten Petersen og Sune Bo Mikkelsen - blad nr 13 
Af Jesper Plambech 

Svaret fra Carsten Pedersen glæder mig, 
og jeg ser det som en understøtning af en 
person fra det professionelle miljø. 
J eg vil igen understrege, at vi ikke skal tage 
brødet ud af munden på hinanden, men 
professionelt stå sammen, og ikke prostitu
ere os selv i iveren efter at se eget navn på 
tryk for ussel mammon. 
Carstens synspunkt om, at kunderne ønsker 
at købe "dine" billeder er så sandt, og netop 
dette er årsag nok til at fastholde markedets 
i øvrigt fornuftige prisniveau. 

Jeg kan kun give Sune Bo Mikkelsen ret i 
hans betragtninger, men vil dog tilføje, at 
alle former for naturfotografering naturlig
vis har deres berettigelse. 
Med udviklingen i foreningen mener jeg, at 
der skal være plads til alle former for inter
esse og udvikling. Vi kan ikke ensrette alle, 
men foreningen bør rumme en stående 
debat omkring "det at fotografere". Kun 
igennem denne debat, og opbakning af 
gensidige interessesfærer, fmder vi den 
fornødne styrke til at bære foreningen vi
dere til gavn for alle. 
Den dokumentariske skildring af vores 
verden, er et vigtigt led i forsøget på at 
skabe forståelse for vores omgivende miljø. 
Selvfølgelig vil der være en masse genta
gelser af motiver taget på forskellig måde 
og fra forskellige vinkler i denne dokumen-

tarisme. U den denne udtryksform ville det 
ikke være muligt at formidle "naturen" til 
den brede offentlighed. Og tag endelig ikke 
fejl. Det er også vanskeligt og krævende at 
lave "glansbilleder". 
Der er fotografer for hvem det at afprøve 
og udnytte nye filmtyper og nyt udstyr til 
perfektion bliver en personlig religion, og 
hvor resultaterne, dokumentariske eller 
kreative vil være den ultimative udtryks
måde. 
Personligt vil jeg give dig ret i, at fotogra
fisk perfekte gengivelser af naturen serveret 
i serier, hvor det ene perfekte billeder aflø
ser det andet, meget let i deres perfektionis
me bliver en kedelig enhed, hvor perfektio
nismen i sig selv dræber den kunstneriske 
frihed til at skabe variationer og overraskel
ser i en billedfremvisning. 
Det er rigtigt, at en del af konkurrencelivet 
spiller meget på den dokumentariske per
fektionisme. Dette giver i den enkelte en
hed en åndeløs oplevelse, skabt af perfekte 
billeder. Men netop derfor henfalder man 
meget let til ved gentagen betragtning af 
denne form for billeder, at dvæle ved det 
enkelte billede i kortere og kortere tid, fordi 
man på forhånd på grund af perfektionis
men ikke gøres i stand til at "hive" overras
kelser ud af billedet. 
Jeg er meget med på, at den naturlige ud
tryksglæde selvfølgelig ikke skal hæmmes, 
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og der skal være plads til alle fonner for 
"gal" kreativitet. 
Kreativiteten må dog nødvendigvis være 
budskabsfonnidler affarve, fonn, komposi
tion eller bare kunstnerens/fotografens op
levelse af et givet motiv, eller stemning. 
Dette sker ikke medmindre fotografen er 
ganske afklaret sine udtryksmidler, og hvad 
de kan udtrykke. 
Ofte er kreativiteten brugt for krea
tivitetens- eller for eksperimentets skyld, 
eller bare fordi sådan gør "man". Kreati
viteten er tænkt som en personlig udtryks-

måde, men er ofte et forvrænget plagiat af 
allerede brugte metoder, og bliver denned 
at krampagtigt forsøg på at formidle et 
budskab. 
Samtidig viser det ofte en fotograf, der ikke 
på nogen måde er afklaret med selv om
kring sin fotografiske kreative udtryksfonn. 
Men somjeg sagde indledningsvis, der skal 
være plads til alle, og til alle udtryksformer. 
Vi bliver jo alle bedre og klogere, fordi der 
i NFD er en levende interesse for fotografi
et. 

DET NATURLIGE FILMVALG 

- MED DE NATURLIGE FARVER 
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URFUGLE-FOTO-DEBUT 
tekst og foto Carl Ammitzbo 

Klokken har passeret 22, da jeg forlader 
myrkanten og begiver mig afsted mod 
mit telt, der står et sted ude midt på den 
kæmpestore næsten træløs e myr på græn
sen mellem Skåne og Småland. Jeg er 
desværre kommet for sent afsted, så jeg 
må følge kompasretningen, idet mit mili
tærgrønne telt ikke anes mod nåletræerne 
i horisonten, som nu er smeltet sammen 
til en stor mørk masse uden detalj er. 
Vi befmder os midt i maj måned ogjeg er 
forhåbentligt på vej til min længe ventede 
urfuglefotodebut. Urfuglespillepladsen 
lokaliserede jeg sidste forår under en af 

, mine mange ture til myrområdet for at 
fotografere elg og rådyr. Sidste forår 
erfarede jeg ligeledes, at jeg ikke kunne 
snige mig ind på urfuglene, der, selv når 
spillet lød mest intensivt, åbenbart var på 
vagt og tog flugten på så lang afstand, at 
urfuglene kun fremstod som sorte prikker 
på mine hidtidige fotos. Senere læste jeg 
i en bog, at de meget sky urfugle lader sig 
betragte fra et skjul ved spillepladsen. 
Allerede sidst i april har j eg derfor sat mit 
telt op tæt på det sted, hvor jeg tidligere 
på lang afstand har bedømt urfuglespil
lepladsen til at være. 
Mange tanker løber gennem mit hoved på 
vej ud på myren - kan jeg fmde teltet og 
står det stadigvæk på sin plads eller har 
en eller anden frelst ornitolog fjernet det 
af hensyn til urfuglene? Har jeg nu husket 
det hele? Bliver det for koldt til at sove? -
men vigtigst af alt - kommer urfuglene i 
morgen tidlig eller er de blevet utrygge 
på grund af teltet eller kan de måske for
nemme min tilstedeværelse? 
Hvad angår den frelste ornitolog bliver 

jeg hurtigt rolig i mit sind - ud på denne 
myr går ingen frelste ornitologer, kun 
tåbelige naturfotografer. Myren er eks
tremt våd og blød mellem lyngtuerne, 
som jeg af og til mister balancen på. Ka
meraet kommer jeg i rygsækken og bru
ger mit etbensstativ som et tredje ben, der 
ofte er hårdt tiltrængt, når en af fødderne 
går igennem myrens overflade. 
Efter en god halv times meget tung gang 
til akkompagnement af flaksende viber, 
der højlydt fortæller mig, at jeg ikke er 
specielt velkommen, rar jeg endeligt øje 
på mit telt, der åbenbart har ændret farve, 
siden jeg satte det op. Teltet lyser faktisk 
op og virker meget lidt camoufleret, sam
tidigt med at det har raet en mærkværdig 
facon, så et øjeblik vender synet af den 
frelste ornitolog, der øver hærværk på mit 
telt, op i mit indre, indtil den paranoide 
naturfotograf indser, at det nok bare er en 
kombination af vind og manglende frik
tion imellem teltpløkke og moseunderlag, 
der har raet teltets oversejl til at vikle sig 
ind i teltstængerne, hvorved inderteltets 
gule stof er blevet blotlagt. Gennemsvedt 
men vel ankommet til teltet fmder jeg det 
tørreste sted og lægger min oppakning, 
mens jeg selv er nødt til at blive stående i 
mine gummistøvler, dog under hyppige 
fodskift, når min vægt presser mine gum
mistøvler ned i det kolde mosevand. 
Jeg rar rejst fotoskjulet lige op ad teltind
gangen, får pumpet luftmadrassen op og 
kan endelig hvile mine tunge ben. Aldrig 
så snart har jeg lagt mig, før der melder 
sig nye spørgsmål - har mit flagrende gule 
telt skræmt urfuglene væk? Vækker ur
fuglene mig, når de ankommer eller 
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forstsat 

Billederne er meget varierede med ind 
imellem brug af dobbelteksponeringer og . 
anden eksperimenterende teknik som sig 
hør og bør samtidig med, at fotograferne 
gør opmærksom på, at der ikke er brugt 
nogen form for computermanipulering. 
Tak for det. Jo, billederne er nuancerede 
som den uhyre varierede.og rige natur de 
skildrer. Den natur der repræsenteres i . 
den uberørte skov, som udgør under en 
promille af det samlede danske skovare
al. I skov der rar lov at passe sig selv, er 
der en utrolig artsrigdom både inden for 
planter og dyr, som man aldrig fmder i 
den dyrkede skov med træer på pæne 
rækker, hvor man omhyggeligt fjerner 
døde og døende træer og grene. Det sid
ste er en vigtig pointe. For netop i de 
døende og døde træer stortrives myriader 
af insekter, som tjener som fødegrundlag 
for en masse fugle og dyr. Den uberørte 
natur er vi nu heldigvis ved at få mere af, 
idetnaturskovsstrategien fra 1992 satsede 
på en tidobling af naturskovsarealet in
den 2000. Et mål der er ved at blive nået 
ifølge bogen. 

Mange af billederne er forsynet med 
navn på det afbildede dyr eller plante 
både på dansk og latin. Nogle har også 
fået en titel, som i enkelte tilfælde er 
blevet ret poppet som for eksempel titlen 
"Fast Food" ved en bille, der er i færd 
med at æde et andet insekt. 
Er man til digte, kan man glæde sig over 
Vagn Lundbye, der har skrevet fire digte 
specielt til bogen. Ellers er der, ud over 
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fotografernes forord, flere oplysende for
og efterord af forskellige koryfæer inden
for WWF Verdensnaturfonden med prins 
Henrik i spidsen. For den videbegærlige 
er der således en del at hente. Al tekst er 
iøvrigt på både dansk og engelsk. 

Kære læser: Hvis du er interesseret i Lars 
og Finns bog skal du skynde dig hen til 
boghandleren. Måske er der stadig et 
enkelt eksemplar tilbage af førsteudga
ven! 

Lars Gejl og Finn Olofsen: Glimt af 
den danske urskov, Borgens Forlag 
1999, 144 s, kr 298. 

PS: Bogen er udgivet i samarbejde med 
WWF Verdensnaturfonden, der også har 
udgivet en kalender med 12 af Lars og 
Finns billeder, der ikke er med i bogen. 
Kalenderen indeholder 11 smukke og 
stemningsfulde billeder og et enkelt, der 
er mindre vellykket (december). Desvær
re skæmmes oplevelsen af, at man ved 
hvert opslag har indlagt et tiggerbrev 
med et girokort. Man skaden er dog ikke 
større end, at man blot skal rive de på
gældende sider ud, så har man en flot 
kalender i dobb~lt A4-format. Jo, de her
rer har gjort det godt. 

WWF Verdensnaturfondens Kalender 
2000. kr 150. 

l" IIR5;(()!I 
anmeldt af Ole Banke - fotos Lars Gejl/Finn Olofsen 

Det var lidt af en begivenhed, der fandt 
sted den 12. november 1999, hvor Finn 
Olofsen og Lars Gejl præsenterede deres 
store fotobog om resterne af dansk ur
skov. De to fotografer satte med den bog 
en milepæf i dansk naturfotografi. For 
første gang har et dansk forlag udgivet en 
bog med hovedvægt på fotografier fra 
den danske natur. Og dermed blev der 
slået en tyk pæl gennem et udbredt dog
me om, at "det kan slet ikke lade sig 
gøre", "sådan en bog kan ikke sælges" og 
så videre. Jo, det kunne faktisk godt lade 
sig praktisere og foreløbig er første oplag 
godt på vej til at blive udsolgt. En virke
lig flot præstation. 
Projektet har taget godt fire år fra de 
første billeder blev taget til den færdige 
bog lå hos boghandleren. Den skildrer 
årets gang i noget, som forfatterne kalder 
den danske urskov. Da den ikke rigtig 
fmdes, har de været" rundt i forskellige 
skove der har fået lov til at ligge urørte 
hen, hvor de har samlet materialet sam
men efterhånden - lidt her og lidt der. 
Bogen er delt op i fire årstider på den 
måde, at hver årstid er skildret gennem et 
helt døgn, hvor man begynder en tidlig 
sommermorgen. Den skildrer også glæ
den ved at fotografere natur - og samtidig 
opleve naturen: "Siden midnat har vi 
siddet på "post" efter rådyr og grævling. 
Men efter flere timers intens venten, so
vende ben og kamp mod myggene er det 
pludselig ikke fotograferingen der er det 
vigtigste. Det er oplevelsen af at befmde 
sig midt i en pulserende organisme. Fø-

lelsen af at være et med omgivelserne. At 
være tilbage i urskoven." Smukkere kan 
det næsten ikke siges. 
Der er ialt 125 billeder i bogen inklusive 
billedet på omslaget, alle i farver. De er 
fmt placerede på en grå baggrund i for
skellige nyancer efter årstiden. Men hvor 
dog kun forårets gråtone skiller sig tyde
ligt ud fra de andre. Angiveligt er billeder
ne nogenlunde ligelig fordelt mellem de to 
fotografer. Men de enkelte billeder er lidt 
drilagtigt unavngivne, så det er ikke til at 
vide hvem der har taget hvad. For den 
nysgerrige læser kan jeg dog give det tip, 
at Finn generelt bruger 300 mm som tele 
og Lars 400 mm, om end Finn tidligere 
har brugt en 400 mm/5,6. Lidt af gåden 
kan således løses gennem listen over 
tekniske specifikationer bagerst i bogen. 
Men der er naturligvis ikke nogen garanti 
for, at de ikke har lånt hinandens objekti
ver ind imellem. Den brugervenlige liste 
over anvendt udstyr er iøvrigt god at have, 
så læseren har mulighed for at kigge de to 
fotografer lidt i kortene. Bortset fra at man 
har glemt fire billeder: Forsiden og bille
derne side 1, 3 og 6. 
Billederne er gennemgående afhøj kvali
tet både teknisk og kompositionsmæssigt, 
selvom der altid vil være nogle man fore
trækker frem for andre. Denne artikel er 
illustreret med nogle af mine favoritter. 
Man kommer iøvrigt godt rundt i skovens 
flora og fauna med billeder af blomster, 
træer, svampe, insekter, fugle, dyr og så 
videre. Mangler der noget, kunne det være 
et enkelt billede af et krybdyr. 
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