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Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo's Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestiining i 1964, efter at have arbej
det som redaktør. Har repræsenteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem 13 år. Arbejder i øjeblikket med naturoptagelser afbl.a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACRO 180mm f73,5 EX 1F HSM, Lukkertid: 11125 sek.blænde 4 . 

OSAMU MlYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV 

Et lille drama udspiller sig på en gren over en dam, da hanfrøer samler sig om en enkelt 
hunfrø. Sigma objektivet gengiver dette drama fra naturens scene med alle de livagtige 
detaljer. Brugen af 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. 

SIGMAAPO MACRO 180 ::: F3.5 EX IF HSM 
Import: FoviTech AIS - www.fovitech.dk 
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Forsidefoto: Indian Roller 
Klaus Bjerre 

Canon EOS IV EF 3002,8 L IS 
2,0 x konverter, Fuji Sensia. 

Aktivitetskalender 2001-02 

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

Vær opmærksom på at døren lukkes 1945 

Årets fotoweekend afholdes fra den 16. til den 18. november ved Stevns Klint. 
Vi har i år inviteret den engelsk-finske 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! 

Onsdag den 5. december: Julemøde 
Årets sidste medlemsmøde. Medbring 5 af de billeder du holder mest af og fortæl en lille 
historie om dem. Der vil som sædvane blive serveret brunkager og der kan for egen 

regning købes øl og vand. 

Onsdag den 20. februar: Tanzania 
Nylig vendt hjem efter endnu en safari viser Lis Bølling og Jens Rasmussen billeder fra 

Tanzania. 

Fredag den 8. marts: Årskonkurrencen år 200 l 
Vi har i år valgt at bruge en hel fredag aften på Aarkonkurrencen. Vi starter med at se alle 
billederne fra de 7 kategorier. Efter en kort pause, hvor vi kan få strukket benene og rettet 
op på væskeballancen skal vi have kåret årest Naturfotograf. Herefter skal vi se de 3 bedst 
placerede billeder i årets kategorier og der skal uddeles præmier. 
Vi håber på et talstærkt fremmøde, så vi kan gøre denne aften til en af årest højdepunkter 
i foreningen. 

Nyt til aktivitetskalenderen sendes til Jens Rasmussen, Pærevangen 3 st. tb, 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: 

Sælges: 
Canon EF 300mm f/2,8 L næsten som ny kr. 17.500,-
Klaus Bjerre tlf. 36 75 93 91 E-mail: klaus.bjerre@inet.uni2.dk 

DER ER FLERE ANNONCER PÅ WWW.NFD.DK 



NFD 
Arets naturfotograf 200 1 

Arets billede 

Kategorier: 

Fugle • Pattedyr • Andre dyr • Vækster • Landskab 
F orm & detalje • Det Danske Landskab 

Årets dommere er Søren Ryge Petersen, John Sand berg og Jan Petersen 

Indsendelsesfrist er 12/1-2002 
Billederne sendes til: NFDlFinn Olofsen HIF Engvang 109.2300 Kbh S. 

Dias i glas rammer er på eget ansvar 
Der kan deltages med max. 3 billeder pr. kategori d.v.s. i alt 21 billeder. dias eller 

papirbilleder . 
(papirbilledestørrelse max 30x40 em inel. passepar'tout) 

Husk en liste over dine deltagende billeder med navn og adresse, returporto og 
returem ballage. 

Billederne skal mærkes som vist nedenfor (diasrammens lyse side er retvendt) 

Deltagernr + evt. titel 
~ 
~ 
~ 

~ c:J 

~ O 
c:J 

~ ~ 
~ ~ 
Cl ~ 1 

• KATEGORI • & 
"- ~ 

Papirbilleder mærkes på bagsiden med DELTAGERNR., KATEGORI og evt. titel 
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NFD - og hvad så ? 
af Jesper T ønning - med/em nr. 118 

I de 3 år har jeg været medlem af 
NFD, har jeg set den utrolige udvik
ling, som foreningen har gennemgået 
på den korte tid. Vi har et medlems
blad af meget høj kvalitet i forhold til 
de få midler, som står til rådighed. 
Hjemmesiden opdateres regelmæssigt 
og er i dag et af vores trumfkort, som 
giver god reklame til foreningen. At vi 
i det hele taget har et medlemsblad og 
en hjemmeside er kun mulig takket 
være nogle få ildsjæle, som gør et 
stort stykke arbejde for foreningens 
overlevelse. Klaus Bjerre er absolut en 
af disse ildsjæle, og han fortjener der
for en stor tak for arbejdet med bladet 
og hjemmesiden. 
For et stykke tid siden talte jeg med 
Klaus og på et tidspunkt kom vi ind 
på medlemmernes aktivitet angående 
vores hjemmeside. Jeg hørte et dybt 
suk, der viste en betydelig frustration 
over den manglende interesse fra 
medlemmerne. Jeg er selv begyndt at 
spørge, om der i det hele taget er 
nogen i NFD, udover den hårde ker
ne, som interesserer sig for forenin
gens ve og vel. I vores medlemsblad 
og på hjemmesiden har jeg haft en 
lille annonce, hvor jeg har tilbudt at 
scanne dias til brug på hjemmesiden 
helt gratis. Men indtil nu er der kun 
meget få, som har benyttet denne 
service. Vi har som medlemmer i NFD 
en fantastisk mulighed for at præsen
terer os eller vise billeder i galleriet på 
hjemmesiden. Men af en eller anden 
grund er det de samme, som sender 
billeder ind til galleriet og som tør 

vise sig på nettet i vores præsenta
tionsvindue. 

For et år siden blev der sendt et spør
geskema ud til alle medlemmerne, 
hvor man havde mulighed for at skri
ve sig på som aktivist og give en 
hjælpende hånd med nye artikler og 
billeder til medlemsbladet. En del 
meldte sig og optimismen var stor. I 
et stykke tid kom der så artikler ind 
til bladet, men på det sidste er denne 
tilgang stoppet igen. Kan det virkelig 
passe at man er nødt til at sparke 
voksne mennesker ud af sofaen igen 
og igen? 
Sammen med Klaus fik jeg ideen til at 
gøre dette nummer til en speciel 
vinterudgave - kun med artikler angå
ende vinterfotografering. Næsten 2 
måneder før deadline sendte vi en 
opfordring ud pr. epost til udvalgte 
medlemmer i håb om, at der er nog
le derude med en historie eller et tips 
til fotografering i vinterhalvåret. Men 
ak nej, bortset fra Kurt Stæhr har 
ingen reageret, udover den som fik 
ideen. Visionen om et temablad om 
vinterfotografering blev denne gang 
ikke til noget. Jeg vil nu opfordre jer 
som har læst dette til at bruge lidt af 
de mørke vinteraftener til at skrive en 
lille tekst om sig selv og finde nogle 
billeder til en præsentation på nettet. 
Hvis det ikke skulle være sagen, 
mangler redaktionen altid artikler. 
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------- ----- -- -

fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal 
Der er kommet 3 nye medlemmer siden sidste blad - Gert Roland Petersen, 
Johnny Madsen, Michael Risell og Lars Tranborg fra noget så eksotisk som 
Singapore. Bestyrelsen ønsker de nye velkommen i foreningen. 13 medlemmer har 
valgt ikke at betale kontingent for 2001, hvorfor disse hermed er udmeldt. 
Medlemstallet er herefter på 123. 

Næste blad -NFD nr. 23 - februar 2002 
Redaktører har besluttet at forlade den danske vinter fra den 5. januar til den 4 
februar. Derfor vil medlemsbladet ikke udkomme primo februar som normalt, det 
er nok mest sandsynligt, at det først vil komme i starten af marts. Til gengæld lover 
han en spændende artikel fra New Zealand og Chatham Island og et foredrag fra 
samme sted næste efterår. 

Logo forslag 
Bestyrelsen har til dato modtaget 2 forslag til et nyt logo. Vi vender tilbage når 
vi har fået flere forslag. 

Kodak scanner 
Der har fra både redaktionen og bestyrelsen længe været et ønske om indkøb af 
en diasscanner. På grund af stor velvilje fra Kodak Danmark AIS side, er det 
lykkedes at anskaffe en diasscanner til en meget favorabel pris. Med i aftalen 
hører, at Kodak køber annonceplads i medlemsbladet og at NFD udsender 
forskellige Kodak brochurer til foreningens medlemmer mod at Kodak betaler 
portoen. 

Medlemsmøder: 
25 medlemmer mødte op til vinterhalvårets første møde for at se og høre om 
Hanne og Jørn Walhstrøms fotografiske møder med den indiske natur. Der er 
sikkert mange der, efter den gang tigerbilleder , har fået blod på tanden til en 
tigertur til Ranthambhore i Indien. Hannne og Jørgn beviste med deres billeder, 
at stædighed og masser af tid er naturfotografens alfa og omega. 
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cano 

Så er fotokonkurrencen afsluttet. 
Vi har modtaget overvældende mange bidrag, og du kan se de 
billeder, der blev udvalgt som de 40 bedste her. 
Billederne vil være udstillet hos Jyllands-Posten på Kgs. Nytorv nr. 
8 i København fra mandag den 22. oktober til og med fredag den 2. 
november 2001. 
Derefter vil billederne blive udstillet på udvalgte biblioteker rundt om 
i landet. 
7 NFD'ere blandt de 40 bedst placerede - flot 
nr. 39 David Buchmann, nr. 25 Finn Carlsen, nr. 19 Niels Thye, nr. 
17 Rudy Hemmingsen, nr. 15 Jesper Plambech, nr. 5 Thorbjørn 
Ponsaing, nr. 3 Finn Carlsen (for anden gang) og nr. 2 Jesper 
Tønning. 

Et stort tillykke til de 7 dygtige fotografer. 

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift" 

kan købes; løssalg hos boghandler Arnold Busek, Købmagergade 49, 
København K 

; JyUand kan det købes hos Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 ; 
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Mellemøsten. Det er en kæmpestor 
tidevandslagune, med flere hundrede
tusinde vadefugle - blandt andet 
kobbersnepper, klirer, ryler og krabbe
ædere. Helt mod syd i Salalahområdet 
ved foden af Dhofar bjergene ligger en 
række fremragende laguner de såkaldte 
Khawr med Khawr Taqa og Khawr 
Rouri som de mest kendte. 
Er man til andet end fugle, ja så er 
Dhofar bjergene og det store ørkenom
råde Wahiba Sands med paprikarøde 
sandklitter på over 80 meters højde et 
par hundrede kilometer syd for Muscat 
værd at besøge. Er man til mere ørken 
og oaser er Salalah et godt udgangs
punkt for turen til kanten af verdens 
største ørken - The Empty Quarter. 

Allerede efter passagen af Dhofarbjer
kæden nord for Salalah begynder man 
at forstå navnet "The Empty Quarter". 
vil man begive sig ud i dette helt 
enestående område, gør man klogt i at 
leje en firehjulstrækker med chauffør, 
da hjulsporene nemt sander til og 
chancen for at fare vild er mere end 
stor. 
For landskabsfotografen byder især 
ørkenområderne på helt unikke moti
ver, men også på snigende farer for 
udstyret - HUSK støvtætte poser til 
grejet og husk at gøre det rent hver 
eneste aften, da det fine ørkensand 
kommer ind i alle kroge. 
Der kræves visum for at rejse til Sulta
natet Oman. Dette fås ved henvendelse 
på konsulatet i Århus. 

FUJIFILM FinePix 81 Pro Digital kamera 
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Super CCD 

18MB billeder 

USB port 

SM kort 

CF kort 

Software inkl. 

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

- - I 

Vær forberedt på Vinteren 
Tekst og foto Jesper Tønning 

Danske vintre er kendte for at være 
mørke og dystre. Man kan næsten 
sige, at der ikke er noget lys, ingen 
sol og ingen himmel over Danmark i 
vintermånederne. Mange dage er lyset 
gråt og kedeligt, regndis og tåge er 
dog med til at fortrylle landskabet. Jeg 
vil her prøve at aflive myten om, at 
den danske vinter er kedelig for en 
naturfotograf. Det er rigtigt, at vin
teren kan være grå, våd og trist, men 
det farveløse landskab har også sin 
charme. Det kræver dog viljestyrke at 
tage ud i landskabet på jagt efter vin
terstemninger, når alt er farveløst og 
dødt. 

Det er nok derfor jeg altid ser frem til 
de sjældne dage, hvor naturen viser, 
hvordan vinteren også kan se ud. På 
klare vinterdage får lyset en helt spe
ciel karakter og skaber nogle varme 
farver, som kan frembringe en unik 
stemning i landskabet. Vinteren er 
også et tidspunkt på året, som får de 
fleste til at sidde inde foran kaminen 
indpakket i tæpper. Mange pakker 
også kameraet væk når vintertiden 
sætter ind, men for mig er det den 
magiske tid på året. Desværre er det 
kun få dage om året, hvor vinteren 
sætter sit præg på det danske land
skab, så det er med at være forberedt, 
på disse specielle øjeblikke. 

Det er vigtigt at man har en ide med, 
hvad man vil fotografere eller hvilket 
område i sit nærmiljø, som kan være 
interessant, når rimfrosten eller sneen 

kommer. Nogle gange planlægger jeg 
lang tid i forvejen, men andre gange 
gør jeg det aftenen før. Jeg bruger en 
del tid på at rekognoscere i mit nær
miljø. Den tid er efter min mening 
givet godt ud, idet jeg finder motiver, 
vinkler og sollysets retning på forskel
lige tidspunkter på dagen i god tid før 
en eventuel fototur til området. Det 
gør planlægningen af fremtidige foto
ture mere enkel og jeg slipper for at 
løbe rundt som en hovedløs kylling, 
når det virkelig gælder. Jeg har set 
mange uerfarne og til tider professio
nelle fotografer som springer ud af 
bilen og tager en hel rulle film uden 
at tænke over lyset og hvad der ellers 
skal til for at et billede bliver en så
kaldt "klassiker", som jeg elsker at 
kalde mine billeder, som bliver ved 
med at fænge i lang tid. Med denne 
fremgangsmåde øger det også mulig
heden, for at kunne se billederne for 
sit indre øje i god tid før man tager 
billedet. Man får et mål med sin foto
grafi og det bliver lidt nemmere at 
løfte sin tunge varme dyne på en 
iskold vintermorgen. 

Når man omsider er kommet ud af sin 
seng er det også vigtigt at ens tøj og 
udstyr er gjort klar aftenen før, så det 
ikke skal tage en krig at komme ud i 
den knitrende sne eller frost. Når man 
så endelig er kommet ud, iført sin 
vinterudrustning er det min erfaring, 
at det højst må tage en halv time at 
komme frem til sit operationsområde, 
hvis man ellers har muligheden. Sidste 
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vinter tog jeg ud til en mose, som 
ligger i nærheden af hvor jeg bor, 
næsten hver morgen hvor rimfrosten 
og sneen lå i landskabet. Efter min 
mening er det et perfekt miljø om 
vinteren. Det er et sted jeg sjældent 
kommer om sommeren, men om 
vinteren er der en helt speciel stem
ning. Mosen ligger mod syd nede i en 
ådal. Fra en bakketop kan jeg over
skue omgivelserne og når solen står 
op kan jeg lave dramatiske modlys
billeder af birketræerne nede i dalen. 
Senere på dagen kan jeg finde på at 
komme tilbage, men som regel er 
stedet bedst i morgenlys. Selvom lyset 
kan være spændende hele dagen, er 
vinteren også årstiden hvor lyset kan 
ændre karakter meget hurtigt. Om 

morgen er lyset blåt, senere violet 
siden rød, orange og gul, om aftenen 
er det lige omvendt. Midt på dagen er 
lyset meget skarpt, den tid kan man 
bruge på at finde motiver, som kan 
bruges i aftenlyset. 

Jeg vil som det sidste opsummere 
mine råd: Find et eller flere spænden
de landskaber i dit nærmiljø, som kan 
byde på motiver i vinterperioden 
morgen eller aften. Brug tid på at 
rekognoscere efter motiver som du 
kan begynde at bearbejde inde i dit 
hoved og dermed skabe billederne for 
dit indre øje inden du trykker på af
trækkeren. 
Mit sidste råd er derfor planlæg og 
dernæst kom afsted. 

Frost i mosen, Nikon F4S AFS 3004.0 IDEF, Kodak El00 VS. 
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Steppeørn, Sunub Oman, Canon EOS 33002,8 L IS + 1,4 konverter foto: KB. 

Indisk Ellekrage, Sohar Oman, Nikon F5 3002,8 AF-S + 1,4 konverter foto: L4. 

15 



Vintertid er rejsetid 
Tekst og foto K/aus Bjerre 

Der er sikkert mange, der har det på 
samme måde med vinterhalvåret som 
jeg. Det er et nødvendigt onde, der skal 
overstås så hurtigt som muligt, inden 
foråret atter kommer med lys og liv til 
naturfotografen. 
I længden er denne indstilling til halv
delen af hvert eneste år dog ikke hold
bar. Hvad kan man gøre i stedet for 
blot at vente på bedre tider? Ganske 
enkelt: rejs ud i den store verden, er 
mit råd. Brug en del af din ferie på 
denne årstid, hvor det ser allermest 
håbløst ud her i Danmark, og rejs ud 
for at få lys, liv og inspiration til din 
fotografering. På denne måde får du 
taget has på en del af vinteren med 
planlægning, selve rejsen og alt det 
dejlige arbejde med at sortere og 
montere alle dine forevigede naturople
velser fra rejsen, og inden du ved af 
det, er det snart marts igen. 
Hvor skal man så rejse hen. Det kom
mer jo an på interesse, hvor meget 
sommeIVejr man vil have, og selvfølge
lig hvad budgettet kan bære. 

Som fuglefotograf skal man rimeligt 
langt væk, hvis man vil have godt vejr 
og mange fugle. Mellemøsten og Israel 
i særdeleshed er et oplagt mål. Her 
oveIVintrer tusindvis af fugle fra 
Skandinavien, Baltikum og 0st- og 
Nordeuropa. Fiskedammene og vådom
råderne i Israels nordlige og centrale 
dele er oplagte mål for fuglefotografen, 
idet både mængden af fugle og artsrig
dommen er stor. Israel er desværre 
bare ikke sagen i disse tider pga. den 
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heftige optrapning af Intifadaen. 
Oman er et godt, ja faktisk bedre alter
nativ til Israel selvom det er noget dy
rere som rejsemål. 
Sultanatet Oman ligger i det sydøstlige 
hjørne af den Arabiske Halvø. Landet 
har ingen egentlig turisme og har ikke 
været åbent som rejseland i ret mange 
år. Det er nemt at rejse rundt i på egen 
hånd og omanerne er hjælpsomme og 
meget venlige. For fuglefotografen er 
Oman et fantastisk land med masser 
af fugle og et helt fantastisk fotolys 
hele vintersæsonnen igennem. Fra 
oktober til marts er landet vinterkvarter 
for tusindvis af fugle fra både nord og 
øst. Eneste problem er varmen, der til 
tider er næsten ulidelig, køligste måne
der er december og januar, hvor det 
sjældent er over 30° C. 
I udkanten af landets hovedstad Mu
scat, der minder om en by fra "Tusind 
og en Nats eventyr" ligger Sunub 
Dump - en losseplads der er verdens 
kendt blandt rovfuglefotografer. 
Det var især disse mange historier og 
lovprisninger af Sunub, der lokkede Ib 
Andersen og jeg til Oman i november
december 2000. Det er imidlertid 
sjældent at rygter og lovprisninger 
holder, hvad de lover. Men hvad an
går Sunub overgik virkeligheden ryg
terne: Muscat er i sandhed "The Capital 
of Eagles". 
Oman er dog meget mere end en 
losseplads proppet med ørne og grib
be. Barr El Hikmann på østkysten 
ved det Arabiske Haver et af de vigtig
ste vinterkvarterer for vadefugle i hele 

Fotografering i bidende kulde 
Tekst og foto Jesper Tønning 

Midvinter på fjeldet, Nikon F4S 80-200mm 2,8 ED, Fuji Velvia. 

I Danmark bliver det sjældent særligt 
koldt. Når vi endelig synes det er 
koldt, er det fugtigheden som får det 
til at føles værre end det i virkelighe
den er. Snestorme har vi, men 
sammenlignet med hvad vinteren kan 
udrette nordpå, er det ingenting -
heldigvis for det. I Lapland findes et 
meget ekstremt vejr, som gør klæder
ne til noget af det vigtigste, men nog
le gange er det bare bedre at blive 
inden døre. 
Jeg bliver til tider spurgt om, hvordan 
man fotograferer i bidende kulde og 
om kameraerne kan klare kulden? 
Kameraerne kan sagtens klare miljøet, 

hvis man tager nogle forhåndsregler. 
Mennesket har en utrolig evne til at 
tilpasse sig, selv under de mest ekstre
me forhold. Kameraudstyr er konstru
eret til at yde sit bedste under norma
le forhold. Selvfølgelig findes der 
udstyr som er bedre til at modstå 
ekstreme forhold, men under alle 
omstændigheder er der nogle ting 
som er værd at tage i betragtning. 

Jeg vil nu fortælle om nogle af mine 
erfaringer med fotografering i 
temperaturer under -200

• For det før
ste er det vigtigt at have dobbelt så 
mange batterier med, end man regner 
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med at bruge. Lithiumbatteriet er det 
eneste udover en ekstern batteripak
ning, som kan klare kulden. Jeg bru
ger 6 stk. lithiumbatterier i mine ka
merahuse. Det har fungeret perfekt 
ved fotografering i -3So og selv i -Sso 
på en dag hvor vinden var meget 
hård. Batterierne genoplader sig selv 
når de kommer ind i varmen, og det 
kan udnyttes til de pludseligt dør. På 
min januartur i år brugte jeg 32 stk. 
batterier på 3 uger inel. dem jeg brug
te i min blitz. Fjernbetjening og TTL 
kabler fryser stive ved -20°, men kan 
stadig bruges, dog med lidt besvær. 
Ved -30° frøs olien fast på mit kugle
hoved, så kræfterne skulle lægges i. 
Jeg har et stativ af egetræ, som kan 
håndteres uden at man fryser fingre
ne. Et metalstativ er ubrugeligt dels 
fordi det er koldt, men også fordi 
benene køres ind i hinanden: Hvis der 
kommer vand med ind i rørene, fryser 
stativet sammen. Søgerinformationer
ne og kameraets display bliver forsin
ket, så der går et par sekunder før 
informationerne kommer til syne. 
Statisk elektricitet kan opstå ved for 
hurtig tilbagespoling og det kan ses 
ved en masse ridser i filmen, det er 
dog ikke noget jeg har haft bøvl med. 
Lukketiden er et problem hvis den 

overstiger 1/S00 sek. idet der så er 
risiko for halve billeder. Jeg havde en 
film hvor nogle af billederne var hal
ve, de var taget på en meget kold 
dag, med en nærmest konstant tem
peratur på -3So. I snestorme eller i 
stærk blæst hvor snekrystallerne hvirv
les op, er der risiko for at sneen kom
mer ind i kameraet gennem sprækker 
og revner. Det var ikke et problem 
med min Nikon F100, men ved min 
F4, som har aftagelig søger kom den 
fine sne ind på matskiven. Kan du 
forestille dig et kamera, som er en 
stor isklump, hvid af rimfrost på over
siden, indsmurt i frosset snot på bag
siden, jo det er et hårdt miljø. Et andet 
problem er ens ånde som fryser fast 
på okularet og besværlig gjorde foku
sering og komposition. Jeg brugte 
mine handsker til at rengøre okularet 
i kampens hede og fik forfrysninger i 
et par fingre, en lærestreg som jeg 
ikke vil anbefale til andre. 
Til slut noget meget vigtigt. Når du 
kommer hjem efter en tur i hård kul
de, skal du placere kameraet i en tæt 
plastpose inden du går ind og lade 
det tø langsomt op i fototasken. Tager 
du et meget koldt kamera direkte ind 
i varmen, vil luftens fugtighed fortæt
tes på det og støbe det ind i is! 

H SK FOTOWEEKE D N 
16-18. N VEMBER 
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Black-browed Albatross & White-chinned Petrel, Nikon Fl00 70-210 Sensia. 

Fra havnen i Simons Town er det også 
muligt for havfuglefreaks at komme på 
arrangerede havfugleture. Turen tager 
ca. 7 timer, og den lille båd sejler ca. 
40 km. ud på det Indiske Ocean. Det 
lykkedes os at finde 3 trawlere, der var 
i færd med at hale net ind. Det blev til 
et uforglemmeligt selskab med store 
mængder af Shy, Black-browed og 

Yellownosed Albatross, desuden Sod
farvet Skråpe og Storskråpe hhv. 1000 
og 1200 ex., Kapdue 800 ex. og storms
valer, kjover og suler i stort antal. Alle 
ganske tæt på vores båd. 
Desuden sås flere hvaler (Southern 
Right Whales) der kan blive op til 14 
meter, samt sæler og delfiner. 

Mere information og tilmelding til disse ture kan fås på: 

www.zestforbirds.co.za 
Regntøj og søsygepiller anbefales. 
Prisen er ca. 600 kr. pr. person. God tur. 

Flere fotos fra Sydafrika kan ses på min hjemmeside: 
www.vibeke-tofte.subnet.dk. 
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CAPE TOWN - tæt på pingviner og havfugle 
Tekst og foto Vibeke Tofte 

En S-ugers fototur til Sydafrika i efter
året 2000 sluttede med et besøg på 
halvøen mellem Cape Town og Kap 
det Gode Håb, bl.a. for at se pingvin
kolonien ved Boulders Beach i Simons 
Town. 
Efter sigende begyndte det med to 
par, der dukkede op på stranden i 
1989, måske drevet ud af kurs med 
strømmen sydfra, og i dag er de ble
vet til omkring 3.000. 
Det er en kæmpe oplevelse at sidde på 
stranden og fotografere de tillidsfulde 
fugle. Med en 70-210 mm. zoom er 
man dækket ind. For den mere kreative 
fotograf er stranden desuden et oplagt 
fotoobjekt, idet den består af fantasti 

ske store runde stenformationer. 
Sidder man helt stille, kan man betragte 
pingvinerne når de kommer svømmen
de som torpedoer ind til stranden, for 
så kluntet at vralte op på land. Enkelte 
var så nysgerrige, at de kom hen og 
nappede mig i benene mens jeg foto
graferede. 
Ellers stod de 4-6 meter fra mig og 
pudsede sig, og udstødte deres æsel
skrydende lyd. 
Vi havde valgt at bo i Bosky Dell i 
Simons Town, hvor vi fra vores værelse 
havde udsigt til pingvinkolonien, ja 
faktisk ynglede et enkelt par i vores 
have. 

jackass Pingvin] Boulders Beach] Sydafrika] Nikon F100 70-210 mm] Fuji 
Sensia . 
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Vintermotiver fra vandpytten 
af Kurt Stæhr 

Fabeldyr 

"Lets dance" 

Så er vinteren over os og det er tid til 
at gå på jagt efter vintermotiver. Nu er 
vinter med frost og sne ikke just det 
vi har mest af i vort lille land -
derfor føler jeg det som at få et ekstra 
"kick" når endelig muligheden dukker 
op. Jeg må straks ud med kammeraet 
og forsøge at gengive vinterstemnin
gen og det kan da ske den kan ham
le op med vore nordiske naboers. 
Men vi må nok erkende, at for det 

meste har vi blot lidt frostvejr, der 
udmynter sig i is på vandpytterne og 
det er netop her jeg mener, vi dan
skere har muligheder. Jeg finder det 
selv meget spændende at finde moti
ver i isen i form af "fabeldyr" eller 
figurer der har menneskelige træk. 
Hermed er ideen givet videre - god 

fornøjelse. 
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BOGANMELDELSE 

Det Færøske Lys 

Helbind med smudsomslag, tværformat 24,5 x 29 cm, 144 sider, 93 billeder. 
Fotos og efterord af Ole Banke, forord og digte Oddfridur Marni Rasmussen. 
Forlaget Rhodos 2001. Kr 298,-

Ole Banke lægger stærkt ud med en række velkomponerede 
og stemningsfulde landskabsmotiver, der lader os ane urkraf
ten og dramatikken i den Færøske natur. 
Vi bliver ført rundt på de fleste af øerne i alt slags vejrlig, tit 
med fugle som indarbejdede bimotiver i landskabet. 
Det afsløres hurtigt, at gråt, blåt og grønt er de dominerende 
farver på de 18 øer, og de vel mange fjord- og fjeld motiver, 
bliver en anelse monotone, i den sidste del af bogen. 

Men heldigvis er Ole Banke ikke kun landskabsfotograf. 

Banke har et godt øje for kulturen i naturen, to ting som er 
uløseligt forbundet med færingerne. 
I en række natur/kulturmotiver, hvor form og farver står stærkt 
og intense i stramme kompositioner i blødt gråvejrslys, skildrer 
Banke fornemt færingernes tro og samspil med naturen. 

Flere af natur/kulturmotiverne har deres eget liv og leder tan
kerne hen på styrke, forgangne generationer, stolthed og 
ydmyghed. Men især billedet af manden med leen, der slår 
græs på kirkegården, har sin egen historie at fortælle. 

Samtlige bogens billeder har fået den plads de fortjener og de 
varierer fint i størrelser og opsætning. 

En flot præstation af Ole Banke, som efter fire år med planlæg
ning, fototure og forhåbninger, endnu en gang har bevist, at 
det altså kan lade sig gøre, at lave fotobøger i Danmark. 

Bogen skal nok give en eller anden lyst til at prøve kræfter 
med den færøske kultur, lyset og landskabet. 

Lars Gejl 

Illustrationer fra bogen ''Det Færøske Lys" foto: Ole Banke 
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