
SIGMA 

OUR Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer. 

WORLD 
Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo 's Universitet for udenlandske 
studier. Blev freelancefotograf med speciale i bjergbestigning i 1964, efter at have arbej
·det som redaktør. Har repræsenteret den japanske sammenslutning af Alpine Fotografer 
gennem 13 år. Arbejder i øj eblikket med naturoptagelser afbl .a. planter, insekter og dyr. 
Fotodata: Sigma APO MACR0180mm fJ3,5 EX IF HSM, Lukkertid: 1/125 sek.blænde 4. 

OSAMUMIY AKE 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-gIas (SpeciaI Low Dispersion) giver dette tele-macroobjektiv en enestående optisk 
ydenevne og det flydende, indvendige fokussystem gør det muligt at fokusere, med en fantastisk 
skarphed, helt ind til størrelsesforhold l: l . HSM -motoren giver en lynhurtig og lydløs fokusering, 
samt mulighed for fuldt manuel fokusering 
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En lysstærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse. 
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SIGMA APO MACRO 180 ~ F3.5 EX IF HSM 
Import: FoviTech NS - www.fovitech.dk 
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Efterår i skoven 
Foto:Poul Henrik Klausen 

Nikon DIOO 24-85 mm 2,8-4,0 D 
24 mm 1150 sec., fl3 ,5, ISO 400, polfilter 

ISSN: 1602-6659 

Aktivitetskalender 2005/06 
Pilegården lokale 7, Brønshøjvej 17,2700 Brønshøj -

onsdage kl. 19.30 

28.-30. oktober: 

Onsdag 16. november. 

Onsdag 7. december. 

Onsdag 18. januar: 

Onsdag 15. februar: 

Onsdag 8. marts: 

Fredag 24. marts 

Årsmøde i Rørvig 

Hvad blev der aftemaerne? Vi følger op på temaaftenen 
i sidste sæson og ser, hvad der er kommet ud af 
temafotograferingen. 

Julemøde 

Islandske landskaber 

Thorbjørn Ponsaing vil denne aften vise billeder fra sin 
tur rundt på Island i august 2004, bl.a. fra det fantastiske 
Landmannalaugar . 

Årets Naturfotograf Kristian Mainz viser billeder. 

Ordinær generalforsamling. 

10 års jubilæum og bogudgivelse, mere herom senere. 

NFD-Nord - Alle møder i NFD-Nord afholdes i Aalborg Fotoklubs lokaler, 
Harald Jensensvej 6 i gården. 

Lørdag 3. september kl. 9.00. Insektfotografering i Lille Vildmose. Vi mødes på 
rastepladsen ved Lille Sø. 

28. - 30. oktober. Årsmøde i Rørvig - husk det også gælder nordjyder! For samkørsels
koordinering fra det mørke Jylland - ring til Niels Fabæk på 98188636. 

1. december kl. 18.30 (bemærk tidspunktet). Julefrokost på sammenskudsbasis med 
billeder. Medbring efterårets bedste skud samt billeder af nisser taget i felten. 

For tilmelding og praktisk information ring til Niels Fabæk på 98188636. 



manipuleret. De, der ikke manipulerer, bør i deres offentliggørelse i bøger, i artikler 
osv. henvise til ægtheden i deres naturbilleder. Brug også Deres webside til at 
fremlægge Deres mening vedr. digital manipulation. Vig ikke tilbage for at kontakte 
redaktører, hvis De ser offentliggørelser af digitalt manipulerede billeder i tidsskrif
ter, som ikke er registreret som sådanne. Men gør det kun, hvis De er sikker på at 
kunne bevise manipulationen. 

En kendt amerikansk naturfotograf sagde en gang til mig: "Det lønner sig ikke 
længere at være puritaner, for ingen ved længere på hvilken måde disse billeder er 
blevet optaget". En person glemte han dog i denne udmelding, fotografen selv. For 
mig lønner det sig at være puritaner: jeg håber også, at det gør det for Dem! 
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ARSKONKURRENCEN 
Årets naturfotograf: Kristian Maintz - 11 point 

Nr. 2 Søren Koch - 5 point 
Nr. 3 Jesper Tønning og Jens Kristian Kjærgaard - 4 point 

Årets Naturfoto. Søren Koch 
(billeder i næste nummer og på hjemmesiden) 

Fugle Landskab Andre dyr 

Søren Koch Kristian Maintz Kristian Maintz 

Hanne & Jørn Wahlstrøm Jens Kristian Kjærgaard Niels Poul Dreyer 

Albert Steen-Hansen Jesper T ønning KurtStæhr 

Pattedyr Vækster Form&Detalje Portfolio 

Kim Billedgaard Kristian Maintz Jesper T ønning Helge Sørensen 

John Borgbjerg Søren Koch Kristian Maintz Jens Kristian 
Kjærgaard 

Klaus Bjerre Niels Fabæk KurtStæhr Poul Reib 

Ærlig naturfotografi? 
Det blad du holder i hænderne er domineret af en enkelt lang artikel af den tyske 
naturfotografTheo Aliofs. Den er for lang, var min umiddelbare reaktion, da jeg så 
den. Men da jeg havde læst en halv side af den, var jeg bare fanget ind og fortsatte 
til j eg var færdig: 
Den er nemlig rigtig god og tankevækkende. Den rejser nogle meget principielle 
problemstillinger for os som naturfotografer: Kan vi tillade os at bruge det geniale 
værktøj Photoshop til andet end små korrektioner? Eller skal vi til at være kreative 
ved computeren og skabe helt nye billeder ud fra noget råstof vi fra tid til anden 
henter i naturen? 
Underforstået at risikoen er, at vi kommer til at bruge mere tid forancomputeren end 
ude i naturen. Personligt mener jeg det vil være en både uheldig og ulykkelig 
udvikling. Men foreløbig vil foreslå, at du læser Theos artikel og lad os så høre, hvad 
det giver dig af overvejelser. Bladets spalter venter på dit indlæg! 

Vi har lovet at gøre opmærksom på Theos hjemmeside: www.theoallofs.com 

Ole Banke} medlem af redaktionen. 
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fra bestyrelsen & redaktionen 

Medlemstal 
Pr. l/lOer der 131 medlemmer - følgende nye er tilkommet siden sidste nummer 
af medlemsbladet: Mette Alkjær, Rasmus Birch, Else Berg, Kristian Ørsted 
Pedersen, Marianne Griitzmeier og Mr. Kenti, velkommen til dem alle. 

Italiensk fotobog HEuropa Nature Portfolio 1" 
Rettelse: Ved en fejltagelse kom vi i sidste blad til at skrive at bogen var udsat til 
november 2006. Det skal være november 2005 - men lad os nu se! 

Medlemsmøder 
Der var med stor forventning, at jeg mødte op til efterårssæsonens første medlems
møde den 28 september .Hvad havde "knægtene" David og Mads at diske op med. 
Jeg må sige, at de 26 fremmødte fik at se hvad foreningens fremtid har at byde på. 
Vi blev alle vidner til et inspirerende diasforedrag fra David og Mads, der på 
glimrende vis supplerede hinanden med gode kreative billeder og ind imellem med 
særdeles humoristiske kommentarer. 

Jens 

Med formanden på langfart. 
Sæsonens andet medlemsmøde bragte os så langt syd på man næsten kan komme i 
denne verden, nemlig til Falklandsøerne. Klaus Bjerre bragte os med sine digitale 
kameraer tæt på albatrosser, kjover, pingviner, søelefanter m.v. og så i en billedkvali
tet hvor selv jeg må indrømme, at det analoge dias har svært ved følge med. 
Vi så albatrosser svævende over de store vande samt nærbilleder af disse. Vi så de 
sjove pingviner der b.l.a. nærstuderede Klaus's gummistøvler og vi så de store 
søelefanter i portræt. Sidstnævnte var ifølge Klaus lettest at pejle sig frem til på 
lugten når de lå i den høje vegetation. Vi kunne også nyde de barske men imponeren
de landskaber i solskin, heftige regnbyger og sandstorm. 
Men, men, men Klaus, en lille piphans fotograferet på en hegnsstolpe der er 
menneskeskabt, det plejer ikke at være dig. Ha, ha, ha. 
25 medlemmer var mødt op til dette fremragende foredrag. 

Jens 
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i Photoshop. Derpå fulgte spørgsmålet fra tidsskriftet til fotografen om læserne mon 
ville bemærke dette? Tim Davis' s svar: Det var ikke op til ham at svare på dette 
spørgsmål. Han havde gjort dem (tidsskriftets redaktion) opmærksom på den digitale 
manipulation og havde dermed gjort sin pligt. Hvad de gjorde med billedet, var deres 
egen sag. 
Billedet dukkede virkelig op på forsiden uden henvisning til manipuleringen. senere 
modtog Tim Davis en meddelelse fra redaktionen om, at ingen havde lagt mærke til 
noget, i hvertfald var der ingen, der havde gjort indvendinger. 

Tom Mangelsens kendte og 100% ægte naturfotografi" Catch of the day" på 
hvilket man kan se en laks springe i gabet på en brun bjørn blev vist på forsiden af 
et tidsskrift. En læser protesterede meget ophidset til redaktionen over, at de havde 
udvalgt et manipuleret billede til forsidebillede. Tom blev nødt til at bevise ægtheden 
af sit foto. 
Dette overgik også mig med mit foto" Sjakal efter elefantben". hele to gange blev det 
offentligt udbredt, at det handlede om digital manipulation. J eg måtte også bevise 
billedets ægthed. 

Kevin Schafer kritiserede på Amazon.com den nye bog af Steve Bloom med 
titlen "Untamed". Han henviste med rette og meget sagligt til de mange digitale 
manipuleringer, som intetsteds i bogen var registreret som sådanne. Kevin blev på 
grund af hans kritik angrebet vredt af andre fotografer. Bloom selv truede med et 
retsligt efterspil. 

Svært anskaffede og usædvanlige dyrefotos, der delvist er blevet verdenskendte, 
finder man oftere og oftere i let forandrede variationer på digitale fuskeres websider. 
Således stødte jeg for nylig på "Photoshop-efterligninger" af de enestående billeder 
af Tom Mangelsen "Polar Dance" ( to opretstående, kæmpende isbjørne i en 
snestorm) og desuden" Bad boys of the Artic" ( tre isbjørne liggende afslappede på 
ryggen i sneen). 

Der findes (desværre) stadigvæk tilstrækkeligt med mennesker (også fotografer) 
som sidestiller digitale fotos med digital manipulation. Det digitale fotografi er et 
fremragende alternativt medie til det analoge fotografi. Med begge typer kan man 
lave" naturlige" naturfotos. Omvendt kan man manipulere med såvel digitale som 
analoge optagelser på samme måde i Photoshop. 

Der er intet at indvende mod digital manipulation så længe, at de på passende vis 
er betegnet således. Dette gælder for såvel ejeren som for de medier, der offentlig
gør sådanne billeder. Ikke som sådanne registrerede manipulationer er en foregøglel
se af falske facts med andre ord, snyd og bedrag. Photoshop gør det muligt at kunne 
kreere billeder af så høj kvalitet som knapt vil kunne opnås i det ægte naturfotografi. 

Enhver skal afgøre med sig selv, hvilken vej han vil gå. Den ærlige vej vil sikkert 
vise sig at have mest succes på langt sigt. Benævn de billeder, der er blevet 
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job, jeg udøver, besvarer jeg derfor kun ugerne med naturfotografering. At lade sig 
torturere af myg uden at kunne værge for sig; i dagevis ikke at have vand til et 
brusebad; at vente i ugevis på noget, der evt. aldrig indtræffer; hele tiden at indgå en 
risiko, der koster mange penge men muligvis ikke indbringer nogen. Det lyder alt 
sammen ikke særlig professionelt eller jobmæssigt. 

Hvorfor gør jeg alt det? Af lidenskab! Resultatet, fotografiet, er derved ikke den 
eneste prioritet. For mig og for alle virkelige naturfotografer betyder processen, der 
fører hen til fotografiet, meget mere. Hvad hedder det så passende: Vejen er målet. 
Sådan burde man også se naturfotografiet. Hvordan kan man stå inde for et foto, 
hvis man ikke med liv og sjæl var tilstede i situationen, der bliver vist på fotoet? 
Min ven, den svenske landskabsfotograf Hans Strand, sagde en gang: Et fotografi 
er et udtryk for noget du føler. Hvorledes kan man lægge følelser i et billede, hvis 
man ikke har oplevet det, som bliver udtrykt i billedet? 

N edenfor følger til overvejelse ( næsten) uden kommentarer nogle hændelser 
vedrørende digital manipulation: 

For nogle år siden modtog den amerikanske dyrefotograf Tim Davis en 
forespørgsel fra et fransk tidsskrift vedrørende et panda-fotografi, der var blevet 
udvalgt til forsidebillede. Tim Davis henviste til, at der ved dette billede var tale om 
en digital manipulation. Han havde sammensat pandaen og landskabet fra to billeder 
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Arsmødet i Rørvig 28. - 30. oktober 2005 
Arets møde var i år henlagt til kolonien Nørrevang smukt beliggende ved Rørvig. 
Det var forståeligt, at bestyrelsen havde valgt dette sted, selvom det også dannede 
ramme for årsmødet i 2003. Ser man bort fra kaffeproduktionskapaciteten, er stedet 
ideelt og velfungerende. 
Fra midt på eftermiddagen strømmede naturfotografer til fra nær og fjern. I alt 
deltog 34 medlemmer - flot, selvom der var plads (og mad) til flere. 
Efter et veltilberedt og meget rigeligt aftensmåltid, var tiden inde til det, det hele 
handler om; naturbilleder. Det bød på en emnemæssigt stor vifte af motiver. Vi kom 
fra Ølsemagle til Ethiopien. Der blev budt på smukke sort-hvide snelandskab er og 
insektfotos så skarpe, at man næsten kunne skære sig på dem. Og referenten står 
næppe alene med påstanden om, at aftenens højdepunkt var Klaus Bjerres 
perlerække af billeder fra Falklandsøerne, der både var en naturfotografisk nydelse 
og et forbilledligt eksempel på, hvordan digitale billeder kan se ud. Klokken ca. 23.00 
var der mange, der indtog køjerne. 
Efter morgenmaden lørdag var der (foto-)udflugt for dem, der havde den slags lyster. 
Turen gik til Hovvig - et skønt område med mange fotomuligheder; skægmejser i 
rørskoven, gulnede efterårsblade i modlys, svampe, forladt skarvkoloni m.m.m. 
Kl. 13 var der stor frokost "hjemme" på Nørrevang. Eftermiddagens første og 
største del gik med billedspil under J esper Plambechs ledelse - et spændende medie, 
som jeg tror, vi alle håber at se mere til fremover. Desværre havde blot to fotografer 
fulgt anvisningen er ak til Albert og Kurt), og fremsendt deres billedspil til J esper. 
Efter endnu et kolossalt måltid blev det tid til årskonkurrencen. Samtlige indsendte 
billeder blev forevist under en, for naturfotografer, usædvanlig andægtig stilhed. 
Arets dommer, Bert Wiklund, havde taget turen fra Brande, og var mødt personligt 
op, hvilket unægtelig gav dette punkt et stort løft. Bert Wiklund udtrykte stor ros til 
samtlige billeder og berettede om, hvor vanskeligt det havde været at udpege 
vinderne. Spændingen blev udløst oppe på første sal, hvor de vindende billeder blev 
præsenteret som forstørrelser i passepartout. Bert redegjorde for sin udvælgelse og 
Kristian Mainz blev under stort bifald kåret som Arets Naturfotograf. 
Resten af aftenen gik med kaffe (der var ikke mere øl!) og billedvisning. Først viste 
Thor og Niels Thye en stribe meget smukke mellemformatoptagelser efterfulgt af 
Hanne Eibner og Albert, der som de eneste havde medbragt 24x36 dias. Aftenen 
rundedes af med digitale billeder. Og vi må jo nok erkende, at det digitale er kommet 
for at blive. 
Søndag morgen stod på (overordentlig rigelig) brunch, oprydning og evaluering. 
Tak til arrangørerne for (endnu) et vellykket årsmøde. 

Ref: Niels Fabæk 
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Øland er den længste ø i østersøen 
Tekst og foto: Ole Andersen og Steen Drozd Lund 

For naturfreaks af enhver art, hvadenten man er vandrernenneske, kunstner, geolog, 
botaniker, entomolog, ornitolog eller fotograf - så er der noget betagende ved øerne 
i østersøen. De har hver deres karakter og et trofast publikum. 

En af disse øer er Øland, let tilgængelig fra Kalmar via broen. Den er sine 137 km 
lang og på bredeste sted 16 km. Vi skal her kort introducere den lange ø og nogle få 
af herlighederne, som igen blot er et lille udvalg af vore favoritsteder. 
Velkendt også langt uden for ornitologernes rækker er fugletrækket ned langs kysten. 
Forår og efterår træffer man flokke af camouflageklædte og alvorstyngede mænd 
udstyret med kikkert, teleskop og termokander. Yndlings biotopen er Lange Jan, det 
42 m høje fyrtårn nær sydspidsen. Her ligger fuglestationen, og et ca. 50 km langt 
stykke vej langs kysten i sydøst er omdøbt Fågelvagen. 

Vi tør godt afsløre, at der heller ikke er dårligt oppe i den nordlige ende. Området 
ved Grankullaviken er bedårende. Men ca. 20 km før det nordligste Øland bør man 
også se Byrums Rauker, dannet ved at bjergarterne har forskellig grad af nedsliding. 
Tilbage står nogler sælsomme søjler ved havet (fænomenet er endnu mere markant 
på Gotland). Herfra er der fin udsigt mod Den blå Jomfru - også værd at besøge, 
men det er en anden historie. 

Hornsjo skal også søges oppe i de nordlige, nogle få km syd for Byrum, i det 600 
ha store naturesreservat Horns Kungsgård. Hornsjo er den eneste ærlige sø på Øland 
og har øens bedste udvalg af flagermus. Hvidhalset fluesnapper er blandt de fugle, 
man kan træffe her. 
Man får naturligvis mest ud af at koncentrere sig om nogle få besøg på en dag. En 
af øens seværdigheder er "alvaret" , Nordeuropas største steppeland på kalkgrund. 
Der ligger nogle klatter nord for broen, men ellers skal man søge mod Ottenby efter 
at være kommet over broen. 
Det er kalkstenslaget, som gør Øland så meget anderledes. Her finder man planter, 
som i Norden kun vokser her og måske også kan opstøves på Gotland (Estland har 
også alvar). 
Ved pinsetid er frodigheden markant. Så invaderes Øland af firehjulede fartøjer, og 
især botanikere og ornitologer færdes i terrænet. 
Entomologen har sit eget mekka. Det Halltorps Hage nær vestkysten, mellem 
Farjestaden og Borgholm, et naturreservat præget af de ca. 1000 år gamle "sparekas
setræer" . Mange af dem er hule, og dog er der levende kviste i de fleste. Her holder 
to karakteristiske biller til. Egebukken og Eghjorten. Man regner med, at eghjort
bestanden rummer et års snit på ca. 200 individer. Hannerne er først fremme og kan 
træffes omkring midsommer. Langt mere sjælden er den store egebuk. Men næsten 
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tigre i vildnisset. Betingelserne var nu udmærkede, men det havde de allerede været 
de sidste tre dage. Foran ham i Rajbagh-søens flade vand rastede en gruppe Sambar 
hjorte. Rovdyret, en ung han, som først var blevet tvunget til selvstændighed af sin 
mor for få uger siden, lå usynlig for rådyrene i monsunpaladsets ruiner på en halvø 
og betragtede gennem et buet vindue byttedyrenes bevægelser, som vi ser dyreudsen
delser på Discovery Channel. 

Som altid var fotografen indstillet på en mulig aktion, selv efter time- eller dagevis 
med venten uden succes. U forstyrret kiggede han hele tiden gennem den 840 mm 
lamge brændvidde i retning mod tigeren. Ved siden af ham på bænken lå yderligere 
to teleobjektiver med forskellig rækkevidde påmonteret kameraer. Da guiden 
pludselig ophidset råbte hans navn, var fotografen forberedt på det længe ventede 
øjeblik. Tigeren sprang hen imod et moderdyr, der gik med sin kalv og uden bange 
anelser havde nærmet sig paladset på nær ganske få meter. Men så snart rovdyret 
havde sat af til spring, fik rådyrene øje på det. Der fulgte en dramatisk og usædvanlig 
langvarig forfølgelsesjagt over flere hundrede meter. Fotografen så gennem sin søger 
moderen og ungdyret og få meter efter fulgte katten med mægtige spring. Til sidst 
kunne begge rådyr slippe derfra, tigeren var ikke skabt til så lang en udmattelsesjagt. 
For fotografen var det uden betydning. Han havde nu endelig den optagelse, han 
havde ventet på i et halvt år. 

Bege historier tager udgangspunkt i virkeligheden. Den sidste helt ned i detaljen, 
den første er en pyntet version baseret på kendsgerninger a la J arnes Mitchener eller 
Leon Uris. Frembringelsen af næsehornsfotoet tager dog sit udspring i en virkelig 
hændelse. J eg gengiver den således som den digitale kunstner personligt skildrede 
den for mig. 

Hvoifor fortæller jeg disse historier? 

Sag 1 har efter min mening absolut intet at gøre med naturfotografering. Her 
tæller kun resultatet - det færdige produkt. Et produkt til hvilket formål? At tjene 
penge? Sikkert en forståelig grund. Men jeg ser her også noget andet. En slags 
selvforherligelse ved at fremstille falske kendsgerninger. Af hvilken anden grund 
oplyser kunstneren ved offentliggørelsen ellers ikke, at dette billede er en digital 
komposition? I ordet naturfotografi gemmer sig ordet natur. Det tilsvarende adjektiv 
er "naturlig". I en tysk ordbog finder jeg følgende forklaringer til ordet "naturligt": 
" således som naturen har frembragt det", "svarende til naturens sædvanlige forløb", 
" svarende til virkeligheden". 
Hvordan passer ordet "naturligt" til det sammenklippede næsehornsbillede? 

Sag 2 : Naturfotografering er en lidenskab. For mig er det endvidere også en 
livsstil. Job? Jeg ser ikke ubetinget naturfotografering som et job, selvom jeg 
modtager alle mine indtægter gennem naturfotografering. Spørgsmålet om hvilket 

15 



sådant foto ville have. 
Efter kort tids research havde han udtænkt sin plan. Han rejste til det sydlige Afrika, 
hvor han havde fundet et privat reservat der havde et ungt næsehorn. Det lille dyr 
var meget legesygt og forfulgte meget ivrigt turist jeepen. På den måde lykkedes det 
ham at få en frontal optagelse af det levende dyr, der meget lignede fotoet i kataloget. 
Desværre manglede optagelsen det nødvendige drama. Enhver kunne se, at det 
drejede sig om et harmløst, legesygt ungdyr. Men det havde han forudset og en 
løsning blev hurtig fundet. I reservatet levede der heldigvis også et udvokset 
næsehorn. Han portrætterede det fra en lignende vinkel, som den fra det løbende 
ungdyr. Vel hjemme igen arbejdede han de næste dage i Photoshop på at sætte 
hovedet fra det voksne dyr på det lille næsehorn ud fra de rette proportioner. Det 
krævede tålmodighed og fmgerspidsfornemmelse som hos en pas forfalsker. Men det 
lykkedes for ham. Støvet, der var kommet til i dag, gav fotoet det sidste dramatiske 
pift. 

N æppe nogen ville nogensinde ane, hvordan billedet var blevet taget. Eller? ... 

Indien, &nthambore Nationalpark, April 2004 

Termometeret viste 45 grader C i skyggen, da han efter middagspausen havde 
forladt sit logi og var kørt tilbage til Nationalparken. Det var to timer siden. Siden 
da ventede han og hans guide, som han efter seks uger helt igennem kunne kalde en 
ven, i den gloende sol. Det våde hovedtørklæde gjorde knapt nok den brølende hede 
mere tålelig. Intet under at tigeren ikke under disse betingelser kunne frembringe 
energi til at jage. 
Situationen ville være optimal for den optagelse, som fotografen indtil da havde 
ventet på i 6 måneder. Seks lange måneder i et tidsrum over tre år havde han forsøgt, 
oftest fra elefantryg og lejlighedsvis også fra en åben terrængående jeep, at 
fotografere en tigerjagt. Han var klar over, at der ud over megen tålmodighed også 
krævedes endnu mere held. Men med held-faktoren regnede han ikke. Han satte 
mere sin lid til statistik og god forberedelse. J o mere tid han tilbragte sammen med 
tigeren og jo bedre han var forberedt desto større ville hans chancer for succes være. 
For ham var fotograferingen af dyr ligesom en jagt. Han blev grebet af den samme 
lidenskab efter at opspore en tiger som jægeren, kun var bevæggrundene fuldstændig 
modsatrettede. Han havde brug for det samme kendskab til dyrs væremåde og viden 
om at læse spor. Imellemtiden havde han lært at kunne skelne tydeligt mellem 
hantigrenes og huntigrenes duftspor og også at kunne forstå den omtrentlige alder 
af sporet. Han vidste, om et rådyrs advarselsskrig hentydede til, at der var en tiger 
i nærheden eller om det kun var et udtryk for almindelig uro indenfor flokken. 

Han manglede endnu en optagelse af en tigerjagt til at fuldende sin historie om 
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hvert år vil man kunne møde den på de hærgede egestammer. Husk at kigge op - og 
gør det i juli! 

Der er mange landskabselementer, som fortjener at blive kigget på. Grøftekanter
ne er et eldorado afblomster. De østlige strandenge rummer mange gode fuglelokali
teter. Også kulturreservaterne er nyttige for naturfotografen, for her er gode 
betingelser for bl.a. botanik og insektliv. Det gælder f.eks. mange af de gamle 
borgruiner fra omkring folkevandringstiden - Øland har ca. 20 af slagsen. 
Generelt kan man sige, at søger man nord for broen, er det et mere frodigt Øland 
man oplever. Mod syd ligger det store alvar. Sporadiske vandhuller er her en del af 
i den tidlige sommer, senere tørrer her ud. Øland modtager langt mindre nedbør end 
fastlandet. Noget andet er, at kalklaget hindrer den hurtige nedsivning. Derfor er 
gummistøvler nyttige at medbringe. Der kan i april-maj være temmelig saftigt på 
gode besøgsteder som Mockelmossen, Knisa Mosse, Halltorps Hage og Ismantorp. 

Egebuk , Øland- Fuji S2 Pro + Micro-Nikkor 60 mm, 400 ISO. 

Litteraturforslag. 
• Gads naturguide Småland og Øland fra 2003 af Ole Andersen. 
• Natur och Kultur på Oland fra 2001, udg. af Linsstyrelsen. 
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KOWA TSN-820M serie KOWA TSN-660 serie 

TSN-821 
med zoom 20-60x vej!. kr. 10.000 

TSN-823 FLUORIT 
med zoom 20-60x vej!. kr. 16.600 

KOWA TO-1 

TSN-661 
30x Vidvinkel 

TSN-663 EO 
30x Vidvinkel 

vej!. kr. 7.800 

vej!. kr. 12.200 

Det er et imponerende syn at betragte motivet i et teleskop - men endnu mere 
imponerende at kunne fastholde det i skarpe, klare billeder ... 

. 450-1350 mm (svarende t il 35 mm f ilmformatet) f/2 ,S-4 
• Automatisk og manuel fokusering 
• 3,14-megapixel CCD 
• l,S" LCD monitor 
• SD-memorykort 
• USB-tilslutning 
• Tråd løs fjernkontrol 

vej!. kr. 16.300 

Import: Wntheimer AlS • Emvervsvej 30 • 2610 Rødovre· nf.: 44 as 34 00 • Fax: 44 85 34 01 
e .... all: InfoOwesthelmer.dk • www.westhelmer.dk 

Westheimer 
7I.f.-4-,"PI-G ~ 5--1M 

Tanker vedrørende digital manipulation inaturfotografiet 
Copyright Theo AI/ofs, oversættelse Merete Petersen 

yberspaceJ 0'beryear 2005 

Kaffen var i mellemtiden blevet kold. 
Den bitre, sorte drik rev ham brat ud af 
drømmeverdenen og tilbage til nutiden. 
Hans øjne smertede, hans ryg gik det 
ikke stort bedre. Han kiggede på uret. 
Lidt i midnat! Endnu en gang var det 
blevet sent, men nu var det endelig 
lykkedes ham. Han satte den tomme 
kop på skrivebordet, der var overfyldt 
med bøger, og rettede på ny blikket 
mod computerskærmen: Flot! Udmær
ket! Frem for alt virkede det hvirvlende 
støv meget ægte. Det var støvet, der 
havde manglet på billedet. Støvet i for
bindelse med det varme modlys fra den 
lavtstående sol. Resultatet af de sidste 
otte timers brainstorming havde en 
bestsellers potentiale. 
Otte timers Photoshop-magi i forbin
delse med hans kunstneriske kreativitet 
havde givet action-fotoet det sidste pift. 

Da han kiggede på det opslåede agenturkatalog, tændtes hans dårlige samvittighed 
i et kort sekund. 
Foran ham lå en samling af verdens bedste dyrefotos, taget af de fremmeste 
dyrefotografer, præsenteret af det på den tid mest succesrige billedagentur i verden. 
Det billede, som han kiggede på, viste et frontalt angribende spidsnæset næsehorn. 
Hans blik vandrede tilbage til computerskærmen. Også her så han et angribende 
næsehorn - et usammenligneligt bedre foto end det i kataloget. 
Han smilede frem for sig og beklagede den dyrefotograf, som måske havde sat livet 
på spil for at få dette foto. 
Han havde hverken tid eller lyst til at vente på sådanne øjeblikke i ugevis. Hvorfor 
skulle han også det? N u til dags er der alligevel ingen, der ved hvordan de fotos er 
blevet lavet. Og da slet ikke hvordan hans foto så dagens lys. 
Ideen fik han fra fotoet i agenturkataloget. Han så straks, hvilket salgspotentiale et 
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hvilke kendetegn der bør være tydelige på billederne, hvis billederne både skal have 
en kunstnerisk og "dokumentarisk" værdi. Bagsiden af hovedet, "brystkassen" 
(thorax og prothorax) samt de første og sidste bagkropsled vil i langt de fleste 
tilfælde være de vigtigste indikationer til artsbestemmelsen af danske vandnymfer. 

J eg har selv tilbragt mange spændende timer ved så og å i søgen efter vandnymfer 
som fotomotiver efter min første "vandnymfeoplevelse" i 2003 og kan kun anbefale 
enhver at gribe kameraet og gummistøvlerne. 

Vandnymferne venter derude! 

Camera Natura 
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Vandnymfer 
Teskt og foto: Lars Sjøberg Madsen 

Almindelig Kobbervandnymfe i det sidste lys, Fuji S2 & Tamron SP 90. 
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Min interesse for at fotografere vandnymfer blev egentligt vakt mens jeg forsøgte at 
fotografere de jyske krondyr engang i sommeren 2003. 

En tidlig morgen i juni måned sidder jeg og spejder efter krondyr ved en lille sø 
i Midtjylland, hvor jeg ved dyrene jævnligt kommer. Det er lige efter solopgang og 
jeg har siddet et par timer og ventet uden resultat, som også hele aftenen dagen før. 
J eg er begyndt at indstille mig på, at det ikke bliver til billeder af krondyr i denne 
omgang, og det har jeg det egentligt helt fint med. Efter sammenlagt 10 timer på en 
noget ukomfortabel klapstol i først bagende varme dagen før og dernæst kold klam 
morgentåge denne morgen, og hvor "turens højdepunkt" bestod af en overflyvende 
ravn og et par ringduer der kom for at drikke, er jeg faktisk begyndt at småkede mig. 

Mens solens første stråler når over granerne der omkranser dammen, kravler 
mængder af vandnymfer frem for at blive varmet op. De små insekter er dækket med 
dugdråber, og i det orange morgenlys ligner de små glitrende juveler som de hænger 
der fra hver deres strå. J eg skyndte mig at skifte taktik, telelinsen (der for øvrigt 
alligevel var totalt dugget til på frontelementet) blev udskiftet med en makrolinse der 
skulle gøre begivenhederne foran mig til fotografiske mesterværker. Det tog dog ikke 
mange minutter før jeg måtte konstatere at den kraftige dugudvikling var både godt 
og skidt; godt fordi lyset blev perfekt mens det gennembrød morgentågen og fordi 
fugten dannede de fineste dugperler på planter og insekter, men skidt fordi det også 
dannede de fineste dugperler på fotoudstyret og fordi bukser og støvler hurtigt blev 
gennemblødte. Mens jeg hoppede rundt fra tue til tue med svuppende støvler og 
forsøgte at fastholde hvad jeg så inden insekterne var flyveklare, fik jeg på 
forunderlig vis taget en række billeder der blev ganske gode. Faktisk var jeg så godt 
tilfreds med billederne, at jeg bestemte mig for at gøre mere ud af vandnymfefoto
graferingen efter at have set resultaterne. 

I denne artikel omtaler jeg kun fotografering af voksne individer, men fotogra
fering af nymferne er et noget overset område der indeholder spændende mulighe
der. Som inden for alle typer naturfotografering sætter kun fantasien grænserne. 
Fotografering af vandnymfer er naturligvis meget lig fotografering af de fleste andre 
arter af insekter, men der er dog et par detaljer der er værd at holde i tankerne når 
man forsøger sig med denne gren af makrofotograferingen. Eksempelvis det faktum 
at vandnymferne er små insekter; på grund af deres ringe størrelse er decideret 
makroudstyr i form af makrolinser eller mellemringe, telekonvertere og nærlinser en 
nødvendighed, hvis gengivelsen af insektet skal indeholde nogen form for detaljer. 
Selv foretrækker jeg min gode gamle 90 mm. Tamron makrolinse, da den for mig 
udgør et perfekt kompromis mellem rækkevidde og evnen til at fotografere 
håndholdt uden at skulle ty til kunstigt lys. 

Vandnymfernes lange bagkrop gør at man skal være meget opmærksom på om 
vandnymfen er fuldstændig parallel med billedpIanet, da man ellers ofte vil få et 
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billede af en vandnymfe med en skarp bagkrop og et uskarpt hoved eller omvendt. 
Man kan naturligvis have et ønske om bevidst at skabe denne effekt, men det vil 
være tydeligt for enhver om dette er gjort bevidst eller gennem sjusk. De fleste arter 
holder vingerne parallelt med bagkroppen i hvile, hvilket gør at man kan benytte en 
forholdsvis lav dybdeskarphed i modsætning til eksempelvis biller og stadig have 
perfekt skarphed på hele insektet. Dette gør at en flot jævn baggrund er lettere at 
opnå end ved fotografering af de mere "runde" insekter. 

Vandnymferne er naturligvis mere samarbejdsvillige tidlig morgen og sent på 
eftermiddagen, når lufttemperaturen er lavere end midt på dagen, men de kan også 
være sværere at finde. J eg har selv med held brugt den simple teknik at sætte mig ned 
i 10-20 minutter omkring solopgang og bare holde øje med vegetationen, På den 
måde får man gradvis øje på insekterne efterhånden som de kommer frem for at 
varme op. Hvis man buldrer hovedløst rundt gennem vegetationen i sin søgen vil 
man antageligvis ikke finde noget, og hvis man alligevel gør det er chancerne store 
for at insekterne vil have skjult sig hvor de er svære at fotografere. Selvom 
insekterne er sløve når de er nedkølede, kan man stadig skræmme dem når man 
nærmer sig med fotoudstyret, og hvis det sker vil de forsøge at sætte sig på en måde 
så de ikke kan ses eller som en "desperat handling" at lade sig falde ned på jorden. 

Ikke alle arter af vandnymfer er lige lette at fotografere; enkelte arter foretrækker 
at opholde sig ude i rørsumpen eller på flydebladsvegetation og i disse situationer 
kan en båd eller en kano give fremragende muligheder for fotografering, men oftest 
kan et par gummistøvler og en god portion tålmodighed også gøre det. 

Fotografering med stativ af vandnymferne er vanskelig, da insekterne let bliver 
skræmt hvis man støder til vegetationen med stativets ben. Midt på dagen er 
insekterne som oftest for aktive til at vente på at stativet bliver sat op alligevel. Et 
brugbart kompromis kunne være et etbensstativ, der lettere og hurtigere lader sig 
placere og som trods alt mindsker risikoen for rystede billeder betydeligt. Kunstig 
belysning benytter jeg selv sjældent, men blitz kan absolut have stor værdi. 

Særligt på dage hvor lyset er enten for svagt til at opnå den ønskede dybdeskarp
hed og lukkerhastighed, eller hvor lyset er for kraftigt og derved giver hårde skygger 
uden en blitz til at oplyse "skyggesiden" kan kunstigt lys være nyttigt. Som altid skal 
man naturligvis være opmærksom på at kunstig belysning kan resultere i en kulsort 
baggrund hvis afstanden mellem blitzen og motivet er meget mindre end afstanden 
mellem blitzen og baggrunden. Det er så op til den enkelte fotografs personlige smag 
om denne type baggrund opfattes som "dramatisk" eller som "kunstig". 

Hvis man hører til den gruppe fotografer som gerne vil kunne sætte et artsnavn 
på sine motiver, kan vandnymferne være en udfordring da mange arter ligner 
hinanden til forveksling. Derfor er et nøje artskendskab en nødvendighed for at vide 
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