
SIGMA 

OUR 

WORLD 

Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

Osarnu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo' s Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbej
det som redaktør. Har repræsenteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem \3 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser afb1.a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm t73,5 EX IF HSM, Lukkertid: 1/125 sek.blænde 4. 

OSAMU MlYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV 

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

NYHED 

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 AJS - www.fovitech.dk 
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Forsidefoto: "Giraf på savannen" 
Steen Olsen 

Minolta X700 70-210mm 
Fuji Reala 

Aktivitetskalender 2001 

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

Vær opmærksom på at døren lukkes 1945 

Onsdag 3. oktober: Hanne og Jørn Walhstrøm 
Naturbilleder fra Indien, der har alt, hvad hjertet begærer af natur. 

Onsdag 31. oktober: 
Fra scanning til print med Photoshop 
Michael Rønsdorfvil vise os bare en lille del af dette utroligt omfattende 
digitale mørkekammer. 

Årets fotoweekend afholdes fra den 16. til den 18. november ved Stevns Klint. 
Vi har i år inviteret den engelsk-fmske naturfotograf Andy Horner med som gæst.. 
Bestyrelsen vil i år i øvrigt sikre mere tid til medlemmernes egne billeder. Blandt andet 
programsætter vi længere medlems indlæg af op til 20 min. varighed. Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu! 

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. 

Sælges: 
Pentax 6x7 2 Stk huse, 1 stk TIL prisme, 1 stk 300 mm14, 1 stk. 135 mm14 makro, 
1 stk. 75 mm14,5, 1 sæt mellemringe, 3 stk. Sælges samlet for Kr 15.000,-
1 stk. Gossen Lunarsix F håndlysmåler, Kr 1.000,-
2 stk Nikon F4 huse med HP søger og MB 21 motor. Pr. stk. Kr 4.500,-
Henvendelse til Lars Gejl 
Tlf: 3920 1507. Mob: 40460770. E-mail: 19@1arsgejlfoto.dk 

Sælges: 
Canon EF 100 mm fi2,8 USM macro inel modlysblænde 
Canon EF 300mm f/2,8 L næsten som ny 
Klaus Bjerre tlf. 36 75 93 91 E-mail: klaus.bjerre@inet.uni2.dk 
DER ER FLERE ANNONCER PÅ WWW.NFD.DK 

kr. 4.500,
kr. 19.000,-

Scanning, billedbehandling & digitalisering 

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

Tak til Mezzo der har scannet alle fotos til dette blad. 
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E PS O N STYLOS PHOTO 1270 

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

--- -r 

EPSON Danmark 
Tlf. 44 50 85 85 
www.epson.dk 

Provokation eller .......... . 
A f O/e Banke - formand 
I 1988 anbefalede fuglefotografen 
Lone Eg Nissen en bog af en for mig 
ukendt tysk naturfotograf Fritz 
Polking. Det var i Dansk Ornitologisk 
Forenings Tidsskrift og bogen hed 
Vogelfotografie. Anmeldelsen gjorde 
mig så tændt, at den bog måtte jeg 
have. Det var slet ikke så nemt den
gang for mange år siden og længe før 
internettet. Men det lykkedes med et 
brev til det tyske forlag. 
Trods ringe tyskkund
skaber og dårlige karak
terer i faget i folkesko
len lykkedes det mig 
forbavsende hurtigt at få 
tyret bogen igennem, og 
i flere år var Polkings 
bog lidt af en bibel for 
mig. Han beskrev stort 
set alt, hvad en fuglefo
tograf havde brug for. 
Siden gik det op for 
mig, at der var andet 
end fugle at fokusere på, 
og at der i de øvrige 
nordiske lande var foto
grafer med et andet Andy Horner 
billedsyn, der siden 
skulle fænge hos mig. Men det er en 
helt anden historie. 
Nu har Fritz Polking slået til igen. 
Inde i bladet kan du læse hans krafti
ge opsang til nutidens naturfotografer. 
I en tid med masser af manipulationer 
både i felten og ved computeren 
tramper Polking skånselløst på brem
sen og maner til kamp for det han 
kalder 'naturdokumentet' , hvor foto-

grafen absolut ikke må foretage sig 
andet end at fotografere. Der må ikke 
rØres et blad, og der må ikke bruges 
andre redskaber end kamera, stativ og 
naturens eget lys. Personligt må jeg 
give Der alte Fritz ret et godt stykke 
hen ad vejen. Spørgsmålet er bare om 
denne dogmatiske fotografering i sin 
yderste konsekvens kan praktiseres i 
dagens virkelighed. Hvem kan sige sig 

fri for at have rettet lidt 
på naturen ved at skub
be til et blad og fjernet 
nogle strå for at få en 
bedre komposition ved 
makrofotografering? 
Ved fuglefotografering 
ser det selvsagt som 
regel anderledes ud. 
Samtidig er der for eks
empel stor forskel på at 
fotografere de ikke vi
dere sky kronhjorte i 
Dyrehaven i København 
og gøre det samme stort 
set alle andre steder. 
Skal vi så betegne dyre
ne i Dyrehaven som 
'captive', som Fritz 

Polking opfordrer til? 
Jeg tror NFDs bestyrelse - og NFDs 
medlemmer - har fået noget at tænke 
over. 
Ved vores kommende weekendmøde 
i november har vi inviteret Andy Hor
ner med diametralt modsatte menin
ger om naturfotografering. Det må 
give nogle gode og heftige diskussio
ner! 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal 
Der er kommet 7 nye medlemmer siden sidste blad - Mikkel Grabowski, Johannes 
Bojesen, Lars Haumann, Ralf B. Sørensen, Hanne Wahlstrøm, Heruy Thøgersen og 
Ole Smidt. Bestyrelsen ønsker de nye velkommen i foreningen. Der er desværre 
17 medlemmer der stadig ikke har betalt kontingent for 2001 , hvorfor et regulært 
medlemstal er svært at give netop nu." 

NFD har en "broderklub" i Holland 
We have a club also with the name NFD 
Natuur fotografen Drechtsteden in the netherlands. Is it a idea to do something 
together like a exchange program. Y our pictures and homeside are great. 
Frank Jordan 
Ovenstående er et indlæg fra vores "Gæstebog" på internettet. Så der er da nogen 
ude i den store verden der har set os. Ole tager kontakt med Frank Jordan. 

"Det Færøske Lys" 
Hedebølge er der nok ikke ret tit på Færøerne, men det var der onsdag den 4. juli 
udenfor på Gammel Strand 48. Indenfor i Fotografisk Center hvor Ole Banke og 
forlaget Rhodos præsenterede Ole Bankes bog "Det Færøske Lys", var der dejligt 
svalt for de ca. 75 fremmødte. Yderligere forfriskende til de mange tørre ganer var 
en isafkølet sommerdrik bestående af hyldeblomssaft, hvidvin m.m. 
Bogen, hvor Ole på glimrende vis har indfanget "Det Færøske Lys", er ledsaget af 
digte af den færøske digter Oddfriur Marni Rasmussen. 
Det undertegnede kunne opfatte blandt de mange fremmødte, var en begejstring 
for Oles bog samt for de udstillede billeder. 
Man må sige, at der er sket noget inden for dansk naturfotografi inden for de 
sidste to år, da Oles bog er den anden fotografiske bogudgivelse af danske 
naturfotografer inden for denne periode. Så kan man jo spørge sig selvom, hvem 
der bliver den (de) næste? Det må være op til os medlemmer af NFD. 

Jens Rasmussen 
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NFD årsmøde på Stevns Klint 16.-18. november 2001 
STEVNS NATURCENTER, MANDEHOVED 10,4660 STORE HEDDINGE 

Fredag 16/11-2001 

kl. 16.00 -18-00 Ankomst og indlogering 
kl. 18.15 Fælles aftensmad 

kl. 20.00 

Kaffepause 

Lørdag 17/11 
kl. 8.00 

kl. 12.00 
kl. 14.00 
kl. 16.00 

kl. 18.00 
kl. 20.00 
Kaffepause 
kl. 22.00 

kl. 23.00 

Søndag 18/11 
kl. 8.00 
kl. 10.00 
kl. 13.00 

Formanden byder velkommen 
Indtroduktion til Stevns Klint ved naturvejleder Peer Nørgaard 
"Programsatte billeder" 
Medlemmerne viser deres billeder (max 20 min) 

Vi fortsætter med "Programsatte billeder" 

Morgenmad 
Hvis vejret tillader det, er der tid til en rask spadseretur ved 
klinten med eller uden fotoudstyr. 
Frokost 
Macro workshop ved Andy Horner - se artikel i bladet 
Medlemmernes billeder - ikke programsatte billeder 

Aftensmad 
Andy Horner. 

Annonym billedvisning med konstruktiv kritik, 1 billede pr delta
ger 
Vi fortsætter herefter med at vise hinanden billeder evt. med 
(sjove) historier. (ikke programsatte billeder) 

Morgenmad 
Evaluering 
Frokost og farvel og på gensyn 

Hvis du allerede nu ved, at du vil vise en billedserie på max. 20 
minutter bede!:) du kontakte Ole Banke. Vi har sat 3 timer med indlagt 
kaffepause af til "programsatte bileder" . Af hensyn til arrangementet 
er vi nødt til på forhånd at vide, hvem der viser billeder, da det skal stå 
i det endelige program. 
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punkter. 
Næsten alle billeder er taget fra diver
se biler, enten fra en minibus med 
kun 2 oplukkelige vinduer og en sky
dedør på klem sammen med 8 andre 
mere eller mindre naturfotografer, så 
der var trængsel når motiverne var 
der. At gå udenfor var næsten overalt 
forbudt, da vi jo nødig skulle blive en 
del af fødekæden. I Swaziland i Mkha
ya Game Reserve foregik det i nogle 
gamle ramponerede Landrovere. 
At opspore vildtet og se dem i deres 
naturlige omgivelser er en fantastisk 
oplevelse, men ikke helt ufarligt, den 
ene gang var det en kæmpe brunstig 
hanelefant - oktober er jo forår på de 
kanter - der blokerede vejen og fore
tog et skinangreb, den anden gang 
var i Swaziland, da et aggressivt sort 

næsehorn gjorde det samme, derfor er 
fotoet af det ikke lige i det gyldne 
snit, men billedet kom i kassen. 
Apropos næsehorn er der som be
kendt to slags, det hvide og det sorte, 
men de er begge grå, forskellen er 
deres flab, det hvide næsehorns er 
bredt, altså wide, medens det sorte er 
smalt, men det sorte næsehorn er dog 
mørkere end det hvide. 
Om dette er naturfotografi eller rejse
fotografi kan I selv afgøre, men at 
møde en flok dampende bøfler kl. 
6.00 om morgenen, giraffer der bare 
glor på deres majestætiske måde, at 
stå 10 meter fra et søvnigt dinosauer
lignende monster af et næsehorn, eller 
se løver dovent strække sig i morgen
lyset, så tænker man ikke på, om det 
er en naturfotograf eller rejsefotograf, 
der bare oplever dette prægtige skue. 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 
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kan købes i løssalg hos boghandler Arnold Busek, Købmagergade 49, 
København K. 

i Jylland kan det købes hos Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 i 
Herning. 

Digitalt - og hvad så? 
af O/e Stadsbjerg Nie/sen 

Tillad mig at forvrænge et berømt 
citat: "Det er med digitalt fotografering 
som med sex, jeg tror. at det er kom
met for at blive". Overalt i fotokredse 
raser debatten. For og imod. Der er 
folk. der markerer sig kraftigt på beg
ge yderfløje, og så alle dem, der ser 
tiden lidt an. Jeg har selv været en 
modstander af det digitale, men så 
begyndte jeg at fundere på hvorfor. 
Nogle af mine overvejelser er medta
get i denne artikel. 

Hvad er egentlig essensen i debatten? 
I lang tid har et af argumenterne 
imod, været det ringe resultat 
sammenlignet med den gode gamle 
kemi. Men efterhånden er der kommet 
flere pixels på drengen, og seriøse 
firmaer er begyndt at lave kvalitetsap
parater. På foreningens vellykkede 
arrangement hos Foto-C blev det klart 
sagt, at det digitale fotografi er kon
kurrencedygtig med det konventionel
le til en lang række opgaver. Og 
grænsen flyttes hele tiden opad. 

Jamen hvad er det så, der får de inkar
nerede konventionalister til at reagere 
så kraftigt? Hørte jeg ordet SNYD! Det 
er jo alt for let. Tju-hej, ind i Pho
toshop, fjern alle fejlene , flyt ræven 
derhen, hvor virkningen er bedst. Og 
her har man gået og ventet på det 
rigtige lys og mange gange kommet 
hjem med uforrettet sag. Argumentet 
ligner det landskabsmalerne fremførte, 
da fotografiet kom frem. Og ærligt talt, 
hvis billedet er godt, er det velligegyl
digt, hvordan det er fremstillet. 

Et andet argument går på autenciteten. 
Vi er vel naturfotografer. Så skal det 
sørme også være naturligt. Stop et 
øjeblik! Gå ud og hent fototasken og 

se, hvad der ligger i den. Et gråt for
løbsfilter, uha. Er det ikke manipula
tion at bruge det. Nogle vil vel argu
mentere, at man bare kompenserer for 
filmens manglende evne til at rumme 
store kontraster. Hm, det ligger vel 
ikke også et farvet forløbsfilter, sådan 
ligesom at til slå stemningen an, eller 
til at lave kedeligt dagslys om til 
morgen- eller aftenstemning. Mere 
uskyldigt er det let røgfarvede filter, 
der giver en varm stemning i et ellers 
koldt lys. Ude i felten tages kniven 
fem. Man må jo lige sanere i billedet. 
Uheldige græsstrå og småkviste må 
lade livet for kunsten. 

Alle ovenstående effekter kan nemt 
eftergøres i et billedbehandlingspro
gram. Også det visne græsstrå, som 
man overså, er nemt at fjerne. Pro
grammet kan også det, som de fleste 
naturfotogafer dog afholder sig fra at 
udføre i felten. Det er nemt at fjerne 
den uheldige ledning, der gennem
skærer himlen. 

Hvor går grænsen, eller er der en 
grænse? Som ved ethvert andet etisk 
spørgsmål, er der ikke noget et let 
svar. Vi må vel også skelne mellem 
det, at lave et godt, beskrivende bille
de, og så det at vise noget konkret. 
Fra anden verdenskrig er der eksemp
let med flaghejsningen på Iwo Jima. 
Mange husker det dramatiske billede, 
hvor en gruppe soldater planter der 
amerikanske flag. Den bagerste stræk
ker armene i vejret, da han ikke læn
gere kan nå stangen. Nu var der bare 
lige det, at flaget var rejst, da fotogra
fen kom. Om igen, og i flere komposi
tioner. Men det betyder ikke noget for 
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historienlbilledet. Anderledes ville det 
være med Joakim Ladefogeds billeder 
fra Bosnien. 

Naturfotografen må tage sig nogle 
friheder for at skabe det færdige resul
tat. Det er ikke alle naturbilleder , der 
er registreringer. Men man må ikke 
prøve at binde beskuerne noget på 
ærmet. Et eksempel. Der er taget et 
billede af en fugl med karakteristiske 
kendetegn. Desværre står disse måske 
ikke så klart på billedet, hvorfor man 
fikser dem lidt op i Photoshop. Men 
hvad nu, hvis der rent faktisk var tale 
om en arts-variation? Ligeledes går det 
ikke, at den sjældne rødstrubet lom 
lige pludselig bliver til den yhyggeligt 

sjældne blåstrubet ditto. 

Personligt er jeg skabs-digitalist lige 
som så mange andre i NFD. Jeg har 
ikke alt for mange år tilbage inden 
pensionen, men nok til få et for bare 
få år siden uventet problem. Det er 
min største bekymring ved udviklin
gen. Jeg har glædet mig til at bruge 
meget tid i mørkekammeret med alle 
de negativer og positiver, jeg aldrig 
har haft tid til at kopiere. Men allerede 
nu kan man kun få materialerne i få 
special-forretninger og der er ugers 
ventetid på materialer til kopiering af 
dias. Og hvornår forsvinder den kon
ventionelle film? 

FUJIFILM FinePix S1 Pro Digital kamera 

6 

Super CCD 

18MB billeder 

USB port 

SM kort 

CF kort 

Software inkl. 

Yderligere oplysninger hos Fujifilm Danmark AlS Tel. 45 66 22 44 

Med håndholdt kamera 
Tekst og foto Steen Olsen 

Sort næsehorn - Swaziland, MinoltaX700 - Rokkor 70-210, Fuji Reala 100. 

Mange af de fotografier jeg har opta
get som naturfotograf er med hånd
holdt kamera, ikke på grund af at jeg 
ikke har stativer, men fordi jeg på en 
eller anden måde mange gange er 
ombord på/i et eller andet transport
middeL 

Nogle af min bedste optagelser er fra 
sejlende skibe, f.eks. i Nordvestgrøn
land eller fra en robåd på en svensk 
sø, men denne gang er det fra biler. 

At tage et billede fra et sejlende skib 
med et manuelt kamera og løs lysmå-

ler er en udfordring, for motivet er 
væk, den rette belysning er væk, den 
rette vinkel er væk i løbet af få sekun
der eller skibet bare gynger. 

Derfor tog jeg mine 2 gamle Minolta 
X700, manuel foeus, men med ind
bygget lysmåler med på en Adventure 
tur til Sydafrika og Swaziland i okto
ber 2000. 
Billederne er primært taget med en 
Minolta 70-210 mm zoom. I det ene 
hus var filmen Fuji Reala 100 ASA, i 
det andet hus Fuji Press 800 Professio
nal, der blev brugt på døgnets yder-
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der interesserer sig for malede natur
billeder. Som enhver ved er malerens 
billede ikke en kopi af virkeligheden. 
Derfor er op til 99% af billederne i de 
førende naturtidskrifter naturfotos og 
ikke malerier, idet de mennesker der 
læser naturtidskrifterne vil se ægte 
naturbilleder, der viser hvordan der 
var og er og ikke disse "opstillede" 
billeder. 

et enestående. Det kan, hvad ingen 
andre medier og kunstformer kan. Det 
kan fastholde øjeblikket i den virkeli
ge natur. Vi skal ikke kaste dette 
unikke bort. Vi bliver utroværdige, når 
vi sætter ægte naturoptagelser på 
samme hylde som arrangerede eller 
digitalt fremstillede billeder, hvis vi 
ikke klart tilkendegiver hvad der er 
"den ægte vare" og hvad der er "sub
stitueret naturfotografi" . Som naturdokument er naturfotografi-
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Årets naturfotograf 2001 
Kategorier: 

FUGLE - PATTEDYR - ANDRE DYR - VÆKSTER 

FORM & DETALJE - LANDSKAB - samt en ny kategori 
DET DANSKE LANDSKAB 

Dommere: 
Tv-manden og scribenten Søren Ryge samt de to naturfilmsfoto
grafer "Tipperdrengene" Jan Petersen og John Sandberg. 
Søren Ryge er kendt fra tvprogrammer som Netop Nu, DR-derude 
og en række programmer om den danske natur, hvor netop Jan og 
John har stået bag kameraet, alt i alt et meget kompetent trekløver. 

Regler: 
Ingen billeder må have vundet i tidligere årskonkurrencer eller 
vundet i andre konkurrencer. Der kan deltages med max. 3 
farvebilleder (dias eller papir) pr. kategori. 
Indsendelsesfrist er 12/1-2002. 
Alle billeder skal mærkes med medlemsnummer, kategori og evt. 
titel . 

Billederne sendes til: 

Finn Olofsen, H/F Engvang, have 109, 2300 København S 
husk at vedlægge returporto. 

Over åen ..... . 
Tekstogfoto:Pou/Rem 

Bjergvipstjert, Canon EDS 3 EF 3002,8 L + 2.0 konverter, Fuji Sensia. 

Normalt hører jeg ikke til blandt de 
naturfotografer, som absolut ikke kan 
finde motiver i Danmark. En gang 
imellem er det dog forfriskende og 
inspirerende at "gå over åen efter 
vand". Åen er i dette tilfælde Øresund 
og vandet finder man i Skånes dejlige 
landskaber, som i mange tilfælde vir
ker helt fremmedartede på en dan
sker og får en til at føle sig langt væk 
fra hjemstavnen. 

Afgang fra Lyngby en skøn maj mor
gen klokken 7. "Øresundsbron" lever 
op til sit slogan: "Den er dyr, men du 
har den helt for dig selv". 

Allerede efter knapt 2 timers kørsel 
befinder vi os i naturområdet ved 
"Halla Molla", som ligger mellem To
mel illa og Kristianstad. Her er alt hvad 
hjertet kan begære af smuk natur. 
Gammelt møllemiljø med vandfald, 
klippeformationer, nyudsprungne 
træer, blomster og naturligvis fugle. 
Ved vor ankomst er vi helt alene i 
verden, men ved 11-12 tiden begyn
der skovtursfolket at indfinde sig, dog 
ikke i generende grad. 

Vi besøgte "Halla Molla" på en fugle
tur i februar måned med is og sne og 
lovede hinanden, at vi ville gense 
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stedet i maj måned, og hvad man 
lover skal som som bekendt holde. 

Vi har 3 fotomål, hvad angår fuglefo
tografering. Vi vil fotografere bjergvip
stjert, vandstær samt fluesnapper. 
Meget hurtigt opdager vi et par gule 
bjergvipstjerter , som provianterer i 
den rivende strøm. De har unger i en 
klippespalte og farer uafbrudt rundt 
for at skaffe mad til de sultne unger. 
Vi klatrer ned ad de meget stejle skrå
ninger og kan snart fotografere bjerg
vipstjerterne på klos hold med diverse 
insekter i munden og siddende i flotte 
omgivelser med klipper og vandfald 
som baggrund. Snart ser vi også den 
første voksne vandstær, en fugl som 
vi kender ganske udmærket fra vinter
fotografering i danske åer. Det er i-

NYT LOGO? 

midlertid første gang vi ser dens un
ge, som her sidder og vipper faretru
ende i et vandfald, mens den venter 
på fodring fra forældrefuglene. 

Fluesnappere var ikke noget problem, 
masser at både broget-og grå flue
snapper, som elegant flyver ud fra 
deres grene og med deres pincetnæb 
fanger insekterne i luften. 

Efter at have arbejde koncentreret i 7 
timer, kun afbrudt af en kort frokost, 
var vi tilfredse og kunne køre de 4 
timer til Øland, som var næste mål. 
Øland er imidlertid en helt anden 
historie. 
Jo, af og til svarer det sig at gå over 
åen efter vand! 

Nej, desværre ikke i denne omgang, da der ikke er kommet 
nogle forslag. Vi lader datoen stå åben, så hvis du har et 
godt forslag, så send det til bestyrelsen. 

8 

'Den Danske Kyst" 
Foreningens udstilling kan ses frem til den 31. august i 
Jyllands Akvariet Vesterhavsgade 16 7680 Thyborøn, hvor 
den har været udstillet siden den 1.juli. 

GDT (Selskabet for tyske dyrefotografer) og NANP A (Nordarmerikanske naturfoto
graferes forening) har for et par år siden på beundringsværdig vis udstukket nogle 
retningslinier, der dog stadig skal rettes lidt. 
Et eksempel: 

Til venstre naturdokumentet, sådan 
ser det virkelig ud. 
Til højre resultatet efter fotografens 
indgriben. Det ligner ganske vist en 
naturoptagelse, men viser imidlertid 
kun en indbildt virkelighed, der 
egentlig ikke eksisterer. 
Skal man lade være med at mærke et 
sådant billede - eller mærke det med 
vildledende tekst? 
Ifølge GDTs og NAP As retningslinier 
kan man mærke begge billeder med 
"vild", da det er et billede af en vildt
levende frø. Det betyder at de nu
værende retningslinier har den 
modsatte efekt af det planlagte, nem
lig at skaffe klarhed. 
Disse retningslinier stempler oven i 
købet de arrangerede som ægte. 
Når vi forbedrer naturen, da fotogra-

ferer vi den ikke som den er, men 
som vi gerne vil have at den er. Har 
betragteren ikke ret til at få dette at 
vide.? 
Et interressant spørgsmål er :" Hvad er 
er det egentligt der er årsagen, når vi 
ikke vil vise naturen som den er? 
Naturfotografiet er et selvstændigt 
medie og en selvstændig kunstform. 
Intet kan sammenlignes med naturfo
tografiet, intet kan måle sig med det 
og intet kan erstatte naturfotografiet -
når det er ærligt og ikke giver sig ud 
for andet. 
Når det bliver manipuleret, arrangeret 
eller digitalt forandret, bliver det ud
skifteligt. 
Ændringer og arrangeren kan og bli
ver gjort af enhver tegner og maler. 
Derfor er der så at sige heller ingen 
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Glæ den ved det ægte 
af Fritz Po/king 

Når et nyt produkt markedsføres, skal 
det forsynes med varedeklaration. Det 
siger lovgivningen. 
Smør fremstillet uden anvendelse af 
mælk, skal kaldes margarine. 
Når man fremstiller Champagne uden 
for Champagnedistriktet, skal man 
kalde denne mousserende sekt og 
ikke Champagne. 
Når en ny film har premiere kaldes 
det en spillefilm og ikke en dokumen
tarfilm. 
Inden for naturfotografi er der i dag 
ingen deklarationspligt. 
Jeg kan fotografere en tam bjørn i 
Wyoming dyrepark, der sætter sig på 
bagbenene og folk vil tro, at det er et 
billede fra Yellowstone. 
J eg kan fotografere kæmpende vilde 
dyr ved en kunstigt bygget foder
plads, og folk vil tro at det er sket i 
den store vilde natur. 
Nu er naturfotografering jo ikke så 
vigtigt at der påhviler fotograferne en 
deklaritionspligt til at oplyse om bille
det er ægte, arrangeret eller manipu
leret. 
Men vi kan jo uden videre beslutte at 
ærlighed er vort adelsmærke og frivil
ligt indføre deklaration på vores bille
der. 
Ægte naturbilleder er billeder, hvor 
fotografen på ingen måder har grebet 
ind eller arrangeret - Naturfotografe
ringens "Første Klasse". Disse billeder 
giver "glæden ved det ægte" til både 
fotograf og beskuer. 
Arrangerede naturbilleder er billeder, 
hvor fotografen har haft en finger med 
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i spillet enten ved fodring, andre lok
kemidler (f.eks. båndoptagerlyd) eller 
har udført såkaldt "gardening" , det vil 
sige fjernet eller tilføjet strå, blade 
eller også har fotografen anbragt gre
ne eller sten som landingspladser. 
Manipulerede naturbilleder er dobbel
teksponeringer, sandwich eller rent 
digitalt manipulerede billeder. 
Vi naturfotografer kan, hvis vi vil, 
erklære det 3. årtusinde for det utvety
dige naturfotos årtusinde. Fra 2001 af 
vil vi klart tilkendegive naturfotografi
ets status. 
Jeg har et forslag: 

Alle billeder, hvor fotografen på ingen 
måder har grebet ind, mærkes med 
følgende tekst: 
ET NATURDOKUMENT - IKKE ARRANGERET 

OG IKKE MANIPULERET. 

Alle billeder af vilde dyr og planter og 
landskaber, hvor fotografen har grebet 
ind, med fodder, lokkemidler eller 
gardening, mærkes med følgende 
tekst: 
VllD OG KONTROLLERET 

Alle billeder af tamme dyr eller dyr i 
fangeskab skal mærkes med den inter
nationale betegnelse: 
CAYfIVE 

Billeder der ikke er fremkommet gen
nem kun en belysning i et kamera, 
dvs. dobbelteksponeringer, sandwich 
eller digitalt manipulerede eller digi
talt fremstillede, mærkes: 
MONTAGE 

Stil skarpt på Danmarks natur 
Fotografer den vilde natur i Danmark og vind en rejse for to til 
Grønland eller Canon udstyr for 25.000 kr. 

Naturen i centrum 
Sammen med Jyllands-Posten og Canon Danmark NS inviterer 
WWF Verdens-naturfonden derfor til en fotokonkurrence, hvor vi 
beder dig stille skarpt på den danske natur. Det er en konkurrence 
for alle. Uanset kamera . Det vigtige er motivet. Lad billedet vise 
landskaber, dyr, planter, organismer eller forholdet mellem menne
ske og natur. Glæd dig til nogle vilde oplevelser i naturen. 
Danmark kan byde på de vildeste naturoplevelser med fasci
nerende dyr, mærkværdige kryb, smukke blomster og beta
gende landskaber. Men oplevelserne kunne være endnu 
større. Den ægte, utæmmede danske natur er væk, når man 
ser bort fra nogle få klatter urørt naturskov samt dele af havet 
og kysterne med Vadehavet som noget helt specielt. 

Konkurrencebetingelser 
Du må højst indsende tre fotografier. Det skal være papirkopier 
(min . 10 x 15 cm, max. 24 x 30 cm) . Skriv på bagsiden: Fotografens 
navn, adresse, postnr. + by, telefonnummer, fotografiets motiv og 
lokalitet. Send dine fotos til Ca non Danmark NS, Vasekær 12, 2730 
Herlev mrk. "Fotokonkurrence", så vi har dem senest 15. septem
ber. Papirkopierne returneres ikke. WWF, Ca non Danmark og 
Jyllands-Posten forbeholder sig ret til vederlagsfrit at benytte de 
indsendte fotografier til udstillingsbrug, gengivelse i magasiner og 
avis mm. Bliver dit foto udvalgt, skal vi bruge originalen - negativ, 
dias eller digital fil, hvis du bruger digitalt kamera. 

Vinderne af første-, anden- og trediepræmien kåres af WWF 
Verdens-naturfondens præsident, HKH Prins Henrik, d. 22. 
oktober og offentliggøres i Jyllands-Posten dagen efter. Vin
derne får direkte besked. 
se mere på: 

http://wwwjp.dk/dbp/internetavisenlindland/artikel&art_id=3369810 

- ~ -- - -------------
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---------------------------

Andy Horner 

NFDs gæst ved årets fotoweekend på 
Stevns Klint stammer fra det nordlige 
England, men har siden 1991 boet på 
Ålandsøerne. Her har han siden 
undervist på Ålands Folkhogskola i 
kunsthistorie og foto sideløbende 
med sine aktiviteter som naturfoto
graf. 
Som naturfotograf kombinerer Andy 
en livslang interesse for naturen med 
billedkunstnerens fornemmelse for 
detalje, farve og form. Han bruger 
mange virkemidler - ude i felten: 
Bevægelse af kameraet, multiekspo
neringer, specielle brændvidder, blitz 
med mere. Andys billeder er sjældent 
dokumentariske, men ved hjælp af 
naturens egne former og farver skaber 
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han kunstneriske og stemningsfulde 
billeder, der ind imellem nærmest er 
ret abstrakte. 
Andys billeder er blevet trykt og ud
stillet i Storbritannien, de nordiske og 
de baltiske lande. Han har også opnå
et hædrende omtale i den store kon
kurrence BG Wildlife Photographer of 
the Year. 
I 1999 udgav han bogen Åland - fyra 
årstider, som han givetvis vil tage 
med til vores fototræf i november. 
Andys billeder giver ofte anledning til 
diskussion, så det tegner til at blive et 
spændende besøg. Se også artikler i 
det svenske FOTO nr 10/2000 og i 
Camera Natura nr 2/2000. 

---L- __ _ 

Mine fotografier 
Mit navn er David Buchmann, jeg er 14 år og begynder indenfor naturfoto
grafering. 

Det hele startede, da jeg ved et tilfæl
de vandt et kamera i en konkurrence. 
Jeg gik rundt i nogen tid uden rigtigt 
at komme i gang, men så begyndte 
intressen lige så stille at vokse. 
Sidste efterår, da jeg var i Dyrehaven, 
mødte jeg en masse flinke naturfoto
grafer. Lars Gejl var en af dem, han 
fortalte mig om NFD og jeg meldte 
mig hurtigt ind. Siden da har jeg været 
til nogle få NFDmøder, hvor alle har 
været meget venlige. Især Lars Gejl 
som har lært mig en masse om natur
fotografering, udstyr og teknik. I den 
seneste tid har hobbyen taget mere og 
mere fat, meget af min tid og alle mi
ne millioner går til udstyr, fremkaldel
se og så videre. 

Jeg er ind imellem næsten bange for 
at min familie og mine venner får pip 
af al den snak om fotografering og 
kameraer. 
Jeg har altid været interesseret i dyr 
og natur. Da jeg var mindre, var det 
mest den udenlandske og lidt mere 
eksotiske natur. Men i det sidste styk
ke tid er jeg blevet mere og mere 
interesseret i den danske natur og jeg 
bruger nu meget mere tid på at vente 
på ræve og rådyr end jeg bruger på at 

- læse om tigre og træskonæb. 
Jeg er så heldig, at jeg bor mindre end 
200 meter fra skoven, så den er blevet 
mit hovedmotiv og jeg har nu lært, 
hvor og hvornår rådyret, ræven og 
sortspætten kommer forbi. 

Kronhjorte i kamp, Pentax Mz50, Seima 500 fl8. O ,Fuji Sensia. 
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