




En fandens mælkebøtte
Tekst Klaus Bjerre og foto Lars Dahl Nielsen

I forbindelse med hver eneste Årskonkurrence har spørgsmålet omkring emnet
Naturfoto ikke Naturfoto været på programmet.
Først i bestyrelsen ved gennemsyn af de indsendte konkurrencebilleder, derefter hos
dommeren (denne gang foreningens medlemmer) og til sidst hos jer medlemmer ved
offentliggørelsen af årets vinderbilleder.
Bestyrelsen og i særdeleshed konkurrenceudvalget har fra år til år konkretiseret og
udkrystalliseret reglerne for hvad der er tilladt og hvilke motiver, der hører til i
kategorien NATURFOTO.
Alligevel er der hvert år fotos der IKKE opfylder disse enkle og logiske krav. Vi
undres lige meget hver gang. 
Forsøger man bevist at snyde, eller ved man ikke at en ko er et tamdyr eller at en
tulipan eller bonderose ikke er vilde planter her i landet og ved man ikke at en robåd
er menneske skabt.
Det kan heller ikke passe at en NATURFOTOGRAF ikke er klar over at naturfotos
tages i naturen og ikke i køkkenet.
At vi ikke må lade Photoshop ændre vores billeder markant, burde også være gået
klart ind på lystavlen hos alle.
Og så alligevel denne fandens mælkebøtte, som fotografen ærligt forklarede var
blevet til i køkkenet ved hjælp af kummefryser, pincet og en kunstigt placeret
vanddråbe. 
Det går ikke og jeg håber at I alle vil være med til at højne moralen og vil være med
til at få naturfotografiet tilbage på rette spor, så begrebet naturfoto ikke ender med
at være totalt udvandet.

fra bestyrelsen & redaktionen

       
Medlemstal pr 1. oktober 2007
Der er lidt udskiftning i medlemmerne i øjeblikket. Det aktuelle medlemstal er
166. Nye medlemmer:
Jimmy Lassen, Jesper Salomonsen, Meint Sijp, Allan Modeweg- Hansen, Andreas

Gulager, Ole Hetland, Jacob Arnholtz, Lars Clausen, Christian Axelsen, Lars Mejlby,
 Michael Rosenberg og Michael Jensen.

Medlemsmøder
Medlemsmøde i København den 26. september

Oven på en megen aktiv og vellykket fotoweekend så vi frem til et større fremmøde
af de af foreningens medlemmer der er bosat i Københavnsområdet, da emnet denne
aften var billeder fra weekenden. Da der ikke mødte mange medlemmer op, og ingen
af dem havde billeder med fra weekenden måtte vi så finde på noget alternativt til at
fylde aftenen ud med.
Klaus Bjerre havde heldigvis været forudseende og havde medbragt alle årskonkur-
rencens billeder (ca. 500) som blev gennemset og diskuteret for deres fejl og
mangler, både kompositionsmæssigt og teknisk.

Nyt fra bestyrelsen
Vi går pt. og arbejder på at få gjort “rammerne” klar til en ny udstilling.

I samarbejde med Kristian Ørsted Pedersen fra DN håber vi at vi om et år eller 1 ½ 

kan få stablet en udstilling på benene med temaet Nyindvandrede dyr og planter i

Danmark.

Meninger er at vi i NFD skal tage os af billedematerielet, mens DN vil sørge for at

billederne suppleres med informative plancher med tekst og udbredelseskort.

På den måde burde det være muligt at nå ud til både naturinteresserede og folk med

interesse i naturfoto med udstillingen Det må være en udstillingen der er selvskrevet

til naturcentre og andre lignende steder.

Vi håber snart at kunne melde ud hvilke dyr og planter det er vi skal bruge billeder 

af, så vi alle kan komme i gang med kameraet.
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NFD Årsmøde 2007 09.10  september
Tekst Albert Steen-Hansen

For anden gang i foreningens 11 årige historie dannede Fosdalens Naturcenter i

dagene 7-9 september ramme om årsmødet. Tre dage med billeder, fotosnak, god

mad, velsmagende vine,  kage og spandevis af kaffe. Dertil kom Svend Møller

Nielsens praktiske sans, smittende humør og  store omsorg for alle. Men stille

stormen kan han endnu ikke. Fra Bornholm i øst over Sjælland, Fyn, Østjylland til

Mors i vest strømmede folket til i løbet af fredagen. Enkelte havde benyttet sig af

Svends tilbud om at møde op nogle dag i forvejen og derved gøre en mindre ferie

ud af årsmødet. Så da uret viste 18:30, og  skinken med flødestuvede kartofler blev

stillet frem til fri afbenyttelse, kunne man tælle ikke mindre end  38 glade ansigter.

Flot at ca. en fjerdelen af foreningens medlemmer således havde taget den lange tur

helt op i det smukke Hanherred. Men som en af deltagerne betroede referenten, så

vil et årsmøde afholdt på Fosdalens Naturcenter  uanset tidspunkt på året  være

must!.

Der gøres klar til aftenens billedevisning. Foto Erik Thomsen.

Formanden bød velkommen og redegjorde for programmet de følgende dage.

En del havde funderet over programmet for lørdag formiddag, hvor temafotogra-

fering for strammere og slappere skulle afvikles, og ønskede en præcisering af

temaerne. Ideen om temafotografering blev suspenderet og opgaven kom derefter

til at omfatte jagten på det gode fotografi.  ”Gå ud og fotografer. Lørdag eftermiddag

finder I så de to bedste billeder, som I vil vise os, og gør samtidig rede for, hvorfor

I synes, at netop det billede er godt” , lød det fra formanden. 

Fredag aften med programsatte billeder:

Vanen tro afslørede billedrækken, at NFD medlemmerne kommer vidt omkring

såvel i Europa som andre verdensdele. Men mange finder også fine motiver i de

hjemlige omgivelser. Emnerne er brede. Fra det fabulerende billede, hvor der ”tales”

i form og farve over det stramt dokumentariske, til det malende landskab. Vi så

fremragende fuglebilleder. Ikke noget usædvanligt, at vi ser mange  af den kategori

til årsmøderne, da en stor del  af NFD’s medlemmer er ornitologer. Her var

makrobilleder og flugtbilleder af insekter i så fremragende kvalitet, at det tog pusten

fra en. Salen holdt vejret i forventning om det næste kræ fotograferet frit svævende

i luften.  Opskriften lød på gæret banan tilsat sirup. Dette fluidum smør man på en

gren et strategisk sted i haven. Sætter kameraet på manuel fokusering og tager

ustyrligt mange billeder. At det virker, så vi med egne øjne. Nogle fotografer har

specialiseret sig i en specifik kategori. Andre spænder bredt og prøver kræfter på vidt

forskellige kategorier. Et mindre diasshow krydret med forskellige overblændingstek-

nikker  var også en del af aftenshowet. Endelig var det dejligt at se fremragende

billeder skudt af helt nye medlemmer. 

Lørdag formiddag på jagt efter det gode billede:

Vi var gået til køjs med en forhåbning om, at den stærke blæst ville lægge sig i løbet

af natten. Men ved morgenmaden, der allerede stod klar ved 6-tiden for at servicere

”strammerne” , var der intet tegn på, at vinden var løjet af. Tvært imod! En stærk

kuling gav stof til svære overvejelser i forbindelse med jagten på det gode billede.

Skulle man tage til stranden? Køre til Bulbjerg eller Hanstholm? Ja, endog helt til

Skagen for at fotografere Bairds Ryle?  Eller skulle man drage til skovs, hvor der

ganske vist ville være ret mørkt, men i det mindste mindre vind.  Som det senere

efter frokosten viste sig, havde folk taget vidt forskellige beslutninger, og var

kommet hjem med forskellige oplevelser. Det kan der læses om andet steds i bladet. 

Der var nu frem til kl. 17:00 tid til at se billeder og finde de to bedste frem. De

bærbare kom på bordet, og der bredte sig en stemning af workshop i lokalerne.

Nogle fandt billeder, andre afprøvede ny teknik, og atter andre fik små lektioner i
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Hanne (tv) og Winnie i Photoshops forunderlige verden.Foto: Albert-Steen Hansen.

billedbehandling.  16 fotografer var nu klar til at vise, hvilke godter, der var kommet

i kassen, og  samtidig kommentere det enkelte billede.  Efterfølgende kunne

tilskuerne da komme med bemærkninger. I løbet af den næste time så vi ca. 40

motiver i svingende kvalitet. Hvilket vidnede om, at vejret ikke var optimalt, og at

der skal kæles for det gode billede.  

Lørdag aften med årskonkurrence  og  medlemmernes billeder: 

Efter en god aftensmad var tiden kommet, hvor vi blev konfronteret med alle

konkurrencebilleder.  I dybeste tavshed tog seancen sin begyndelse, men efterhånden

bredte der sig en utålmodighedsmumlen rundt om i krogene.  Derpå pause med

kaffe og is. Og så kom den endelige afsløring. Men den fortælles der om et andet

sted i bladet.  Thorbjørn  Ponsaing indledet aftenens sidste program ”Medlemmer-

nes billeder” med en flot serie dias fra Landmannalaugar i Island, og viste hermed,

at den ”gamle”, analoge billedkvalitet ikke skal fornægtes.  Hvad der senere hændte,

forbigik beklageligvis referentens opmærksomhed, da han gik til køjs.  

Søndag morgen evaluering:

Lidt selvdisciplin efterspurgtes af formanden, da han i henhold til det

programsatte tidspunkt kom til morgenmad kl. 8:30. Da havde de fleste nemlig

allerede spist, og en del var forduftet. Aftenen forud havde vi ellers fået besked på,

at evalueringen af mødet ville finde sted under morgenspisningen. Den måtte så ske

med de resterende fotografer. Følgende bemærkninger kom frem: * Stedet, maden

og faciliteterne var upåklagelige. 

* Årskonkurrencen: for mange billeder, kriteriet for kategorierne kunstnerisk kontra

dokumentarisk er uklare. Måske skal antal kategorier skæres ned.  * Billedstørrelse

blev berørt. Kan læses på hjemmesiden 

* Ønske om et FORUM på hjemmesiden, hvori man kan hente forklaring og

udveksle erfaringer. 

* For lidt dynamik på hjemmesiden. Hjemmesiden er jeres og ikke bestyrelsens,

fastslog formanden 

* Fin årstid for et årsmøde, hvor vi hvert 3. år arrangerer mødet med en form for

workshop * Få jyder tilstede. Dette i relation til, at mødet blev holdt i Jylland * En

fjerdedel af medlemsskaren mødt op. Flot!

* Mange af de billeder, der blev vist til årskonkurrencen var uldne, uskarpe og havde

forkerte dimensioner. Folk skal lære at komprimere billederne og mætte farverne.

Dette kan i øvrigt  læses på hjemmesiden, eller i Klaus Bjerres artikel i medlemsblad

nr. 40-11. årgang – maj 2006  ”Hvordan færdigbehandler jeg mine digitale billeder?”

* Der blev foreslået, at hver gang, der ryger en opgave ud vedrørende billeder, så skal

den ledsages af en vejledning.  

* Flot opstilling af vinderbillederne

* Er der stemning for et årsmøde på Bornholm?

* Stor tak til Svend
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Traditionen tro er kåringen af Årets Naturfotograf og kåringen af de

forskellige kategorivindere et fast og væsentligt indslag på Årsmødet. 

Æren ved at vinde kan blive endnu større, hvis endnu flere medlemmer

deltager i Årskonkurrencen

Vi har gennem foreningens 10 år haft forskellige personer som dommere til

Årskonkurrencen.

At det har ikke været lige heldigt hver gang, tror jeg godt de fleste vil give mig

ret i. Næsten hver gang er der blevet sået tvivl omkring resultatet. Hvorfor har det

billede vundet og hvorfor ikke et andet og hvorfor vandt dette billede ikke?........ Ja

I kan sikkert alle nikke genkendende til bemærkninger som disse omkring

Årskonkurrencerne.

Det er der jo sådan set ikke noget galt i, man kan oven i købet sige  at det da

er glædeligt at medlemmerne engagerer sig i foreningens aktiviteter. Det viser også

at Årskonkurrencen virkeligt optager de af os, der deltager år efter år.

Konceptet til den netop afgjorte årskonkurrence blev til i mit hoved en kold

novemberdag på en af mine utallige ture langs vandet ved Rørvig. Utålmodig som

mange vil mene jeg er, ringede jeg straks til Ole Banke for i begejstrede vendinger 

(Ole var knap så begejstret) at fortælle om mine ideer.

På de efterfølgende bestyrelsesmøder blev der snakket meget frem og tilbage og det

skal da ikke skjules, at vi bestemt ikke var enige om konceptet. Det hjalp lidt da vores

webmaster Søren Koch blev involveret i projektet, og det hele begyndte så småt at

tage form først på foråret.

Der var 2 helt klare mål. Det skulle som noget nyt være weborienteret og vi skulle

afprøve en kollektiv bedømmelse af billederne.

Rent teknisk kom det hele til at fungere upåklageligt takket være Søren, men betragt

det alligevel som en generalprøve. Der er meget vi gerne vil justere til næste gang og

vi håber at I vil være med til konceptet en gang til.

ÅRSKONKURRENCEN
 2006-07

Nu til selv konkurrencen.

37 fotografer har deltaget i årets konkurrence og de har til sammen uploadet 502

billeder. Det er en klar stigning både i antallet af deltagende fotografer og i det

samlede antal billeder. Sidste år deltog 25 fotografer med 355 billeder. Jeg vil tillade

mig at se stigningen som et klart signal fra medlemmer om at konceptet ikke er så

tosset endda, det er trods alt en stigning på lige knap 50% og så mange flere

medlemmer er vi trods alt  ikke blevet siden sidste år.

Vinderne i de enkelte kategorier blev:

Form & Detalje: *, Lars Gabrielsen, Karl Ravn

Landskab: Morten Hilmer, Søren Koch og Lars Gejl

Andre Dyr: Kim Billedgaard, Albert-Steen Hansen og Albert-

Steen Hansen

Pattedyr: Morten Hilmer, Lars Gejl og Lars Ræder Clausen

Fugle: Christian Axelsen, Søren Koch og Kim Billedgaard

Vækster og Insekter havde vi i år valgt at dele op i en dokumentarisk og en

kunstnerisk kategori. Mere herom senere.

Vækster Dok: Frank Joe Hansen, Lars Gejl og Lars Gabrielsen

Vækster Kunst: *, Søren Koch, Kristian Mainz

Insekter Dok: Lars Gejl, Lars Gabrielsen og Allan Modeweg-Han-

sen

Insekter Kunst: Lars Gabrielsen, Kristian Mainz og Lars Gabrielsen

Dette resultat betyder at Lars Gabrielsen med 10 point blev kåret som årets

Naturfotograf. Vi siger STORT tillykke og godt gået ef et nyt medlem.

Lars Gejl kom ind på en flot 2. plads med 8 point

tæt fulgt af Søren Koch med 7 point

* Billedet efterfølgende diskvalificeret, se senere i teksten
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Løvfrø - Kategori Andre dyr - 1. Foto: Kim Billedgaard.

I kategorierne Form & Detalje og Vækster Kunstnerisk var Lars Dahl Nielsen

kortvarig vinder og Lars løb også kortvarigt med titlen Årest Naturfoto.

Da Lars fortalte helt ærligt om billedet af mælkebøtte frøets tilbliven i køkkenet ved

hjælp af dybfryser og pincet og ikke helt kunne  redegøre for den blå farve i sit billede

også med mælkebøttefrø, var vi mange der følte os snydt.- Naturbilleder tages i

naturen.

Som formand havde jeg så valget at erklære Lars for diskvalificeret nu og her, men

med fare for at resten af Årsmødet ville ende i ren diskussionsklub. I stedet valgte vi

i bestyrelsen at sende Lars en mail allerede mandag, hvori vi kort fortalte, at han var

blevet diskvalificeret pga. en overtrædelse af konkurrencens spilleregler. Herefter blev

alle deltagere til Årsmødet informeret om diskvalifikationen. Efterfølgende var der

en del medlemmer der takkede bestyrelsen for hurtig og konsekvent handling.

Bagefter kan vi så alle ærgre os over at Lars 2 billeder overhovedet kunne komme

gennem nåleøjet og deltage i afstemningen. Det er let at være bagklog, men både

Finn og Ole, der har set billederne igennem har diskuteret disse billeder, men de

valgte at tro på at de var OK. 

Man kan heller ikke fortænke medlemmerne i at stemme som de har gjort, Lars

billeder var teknisk meget flotte og iøjefaldende, men altså ikke efter reglerne og alle

har vel stemt med den overbevisning, at når de er med, er de OK.

Tidligere i teksten skrev jeg, at der er meget vi gerne vil justere til næste gang. 

Der blev givet udtryk for at det er for meget at se alle 502 uploadede billeder, det er

alle vist enige i.

Vi kan skære kraftigt ned i antallet ved kun at vise de billeder der har fået mindst én

stemme.

Næste år vil der også blive skåret ned på det maksimale antal uploadede billeder. Det

kunne være noget med at man kun må uploade i 3 kategorier. Det burde også betyde 

en højning af kvaliteten af de uploadede billeder, idet man nu ikke bare kan loade up

i alle kategorier for at have så mange billeder med som muligt. Altså kvalitet frem for

kvantitet.

Vi vil også love jer, at der bliver klare regler for hvor billederne må have være vist før.

For at forhindre en gentagelse af det uheldige efterspil vi havde i år, vil vi dele

billedbunken op således at vi får fuglefotografer til at se fugle billederne igennem, en

botaniker vil se plantebillederne igennem osv. alt sammen for at undgå, at der slipper

billeder igennem til afstemningen der ikke overholder spillereglerne.

Til slut en opfordring til alle der vil deltage. Husk at det er en konkurrence, du skal

vise dine bedste billeder..

Om at blive ”Årets naturfotograf”

       Camera Natura 

  "Verdens smukkeste tidsskrift"    
   

Kan købes hos:

Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 i Herning,

Naturbutikken, Vesterbrogade 128A, 1620 København V

Rejsebogladen  Tranquebar,Borgergade 14, 1300 København K

Nærmere information: Ole Banke tlf. 35 42 72 95/oleb@nypost.dk
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Lars (th) og Digo dybt koncentrerede bag skærmen.

Tekst og foto Lars Gabrielsen

Min kone blev en dag spurgt henne i Brugsen, om det kunne være rigtigt, at jeg var

blevet set kravle rundt nede i et vandhul med et kamera. ”Det kan godt passe”

svarede hun ”min mand er nemlig naturfotograf”.

Jeg er nyt medlem i NFD, men ”gammel” naturfotograf. Jeg har fotograferet

natur, siden jeg var barn, specielt har det været fuglene, som har stået for tur. Som

så mange andre har også jeg fået en fotografisk genopstandelse ved overgangen til

digital fotografering. Arbejdsgangen tiltaler mig, den hurtige proces fra optagelse til

et færdigt produkt, samtidig med at det fotografiske håndværk, som jeg lærte for

mange år siden, stadig er vigtigt for de gode billeder.

Min fotografering har bredt sig fra fugle til mange andre motiver. Jeg er meget

fascineret af former, farver og detaljer i naturen. Jeg forsøger at gengive mine indtryk

i de motiver jeg vælger. Det kan starte med dokumentariske fotos, men ofte går det

over i variationer, spændende vinkler og forsøg med lyset, hvis dyret er samarbejds-

villigt. Jeg søger at få billedet rigtigt allerede under fotograferingen, jeg synes mine

billederne bliver bedst, når jeg kan klare mig med så lidt Photoshop som muligt.

Måske er det mine evner med Photoshop som er begrænsende, men det arbejder jeg

på at blive bedre til det. 

Det er ofte tilfældigheder som bestemmer, hvad jeg fotograferer på en given

fototur. Støder jeg på noget spændende og interessant, kan jeg bruge meget tid på

nogle enkle motiver. Jeg fotograferer meget i mit nærområde, hvor jeg kender

forholdene, lokaliteterne, planterne og dyrene. Det er ofte ture af få timers varighed,

en tidlig morgen eller efter arbejdstid. Her er det godt at kende sit terræn, så jeg

målrettet kan gå efter noget bestemt.

Nogen påstår det må være meget afslappende at gå og fotografere i naturen.

Jeg tager det da også som afslapning, men til tider kan jeg egentlig godt blive ramt af

det moderne fænomen, stress. Specielt om foråret når tingene går rigtig hurtigt,

trækfuglene, de forskellige insekter har korte flyvetider, blomsterne vælter frem og

så er der det med lyset, det er også kun rigtig godt i perioder. Da kan jeg godt mangle

nogle ekstra timer i døgnet.

Da jeg meldte mig ind i NFD, besluttede jeg mig hurtigt for at deltage i

årskonkurrencen. Jeg fandt nogle gamle billeder frem, som jeg var meget glad for, og

jeg havde styr på flere af kategorierne. Så kom meddelelsen om, at det skulle være nye

billeder, som ikke havde været offentliggjort. Det medførte at billeder, som havde

været vist på diverse hjemmesider måtte pilles ud, og nye findes frem. Jeg måtte

tænke målrettet på motiver til de 4 kategorier med insekter og vækster. De

kunstneriske insekter og vækster var meget spændende at arbejde med. Hvor går

grænsen mellem dokumentarisk og kunstnerisk? Et godt dokumentarisk billede må

efter min mening gerne have en kunstnerisk værdi også. Min egen forvirring førte da

også til, at jeg kom til at uploade den samme flue i to kategorier. Det var et uheld, da

jeg pludselig ikke kunne finde rundt i mine egne mapper og filnavne, og bordet

fangede. 

Efter afstemningen var afsluttet fik jeg hurtigt en mail, hvori jeg blev bedt om

at sende alle billeder i printklar opløsning. Det var en rar mail at få, det betød at jeg

havde fået mindst en 3. plads. På årsmødets lørdag aften, hvor vinderne skulle kåres,

blev jeg utrolig overrasket, da jeg så, at 5 af mine billeder var med i udstillingen. Da

jeg så blev årets naturfotograf, blev jeg overvældet af en utrolig glæde og taknemme-

lighed over, at mine billeder var faldet i så god jord blandt nogle meget kompetente

dommere. Tak for det.

Årsmødet bærer selvfølgelig præg af, at der er mange som har kendt hinanden

længe og har meget at snakke om, sådan skal det være. Som ny vil jeg sige, at jeg følte 
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Pragtvandnymfe - Nr 2 i kategori Insekter dokumentarisk.Foto: Lars Gabrielsen.

mig meget velkommen og det var godt, at få sat ansigter på nogle af dem, jeg kun

kendte som navne under flotte naturbilleder.

Jeg glæder mig allerede til næste årskonkurrence, hvor jeg igen vil sende mine

bedste naturfotos og glæde mig over alle de andre fantastiske billeder.

Jeg håber I alle vil få nogle gode timer derude, hvor våde sokker,

mudrede knæ og kolde fingre er en del af det gode naturfoto.

Digitalt Online Fotokursus

Et kursus i fotografering og 
billedbehandling,  samt opsætning 
af workflow.
Lærer, naturfotograf Lars Gejl. 

www.larsgejlfoto.dk

Fredag den 7 september.
Tekst Ander Pedersen NFD/Nord

Glæden over at skulle til årsmøde havde fyldt mig de seneste dage optil afviklingen

af årsmødet. Glædet mig til, at gense og hilse på gengangere fra tidligere årsmøder,

og ikke mindst at se nogle naturbilleder i den kvalitet som man kun ser når NFD folk

mødes. I mit stille sind, gik jeg rundt og forberedte mig fra tidlig morgenstund efter

konen var sendt på arbejde. Vejret var heldigvis også bedre end det havde været de

sidste mange dage, og tankerne samlede sig om, at nu var sommeren snart over uden

at kameraet var blevet luftet ret mange gange i løbet af sommeren. En sommer som

de fleste husker som sommeren der regnede væk. Batterierne var sat til opladning

mens jeg pakkede fototasken med det mest nødvendige grej, og smurte madpakke

og bryggede kaffe til turen. Jeg havde besluttet mig for, at tage op til Fosdalen ved

10 tiden om formiddagen og gøre en fototur ud af det og nyde at nu skulle jeg

endelig ud og lufte kameraet igen. Jeg havde også fået en ide der skulle afprøves om

den virkede. For nylig har jeg købt mig en Honda med 3 sæder foran. Midtersædet

kan køres tilbage og det giver en plan flade i bunden. Her skulle mit stativ stå med

det ene ben slået op på midtersædet så det stod stabilt. På stativet ville jeg afprøve

min Nikon 300mm f/2,8 med 2x converter. Med digital forlængelse er jeg oppe på

900mm i en rigtig god kvalitet. Fra førersiden kan vinduet i højre side elektrisk køre

op og ned, sådan jeg ubemærket kan rette kameraet mod objektet og bruge bilen som

modlysblænde. I venstre vindueskant har jeg anbragt et stykke rørisolering i

skumplast i vinduets bredde, det fungerer udmærket som støtte når kameraets

objektiv hviler på det og vinduet er justeret i rette højde, er det behageligt at sidde

med.

Jeg ankom til Fosdalen lidt over 11. Nogle NFDére var der allerede, de var

ankommet aftenen før. Fik hilst på dem og Svend, mens jeg lossede sovepose m.v.

ind på et værelse.

Nu skulle jeg ud og fotografere, og se om min ide holdt stik. Fra Fosdalen går

et hjulspor langs med landevejen ned mod kysten Her har jeg ofte før i enebærbuske-

ne har set mange fugle og hugorme der solede sig på vejen. Men hvor var det dødt

den dag. Ingen fugle eller andre dyr var i sigte. Tårnfalken plejer at vise sig når den

fanger firben. Den var der heller ikke den dag. En enkelt stenpikker blev mit offer

da den fløj op i enen. Ideen med stativet i bilen virkede helt efter hensigten, men det

blev kun til 3 billeder inden den også forsvandt og den totale stilhed indtraf igen.

Nu var det blevet frokosttid. Frokosten blev indtaget på en rasteplads i læ nede ved 
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havet. Lidt optimistisk har jeg altid kameraet ved siden af madpakken når jeg spiser.

Men jeg fik madro den dag. Men heldigvis var jeg ikke kun på motivjagt, og kunne

med god samvittighed nyde solen i læ af hylden og enen. Glæden over at være ude,

er hos mig lige så stor som glæden over et godt billede. Du kender det sikkert selv,

der er tidspunkter hvor stilheden og koncentrationen går op i en højere enhed, hvor

alle andre tanker er lukket ude og man føler sig i et med naturen, sådan var det for

mig, og så føler jeg mig allermest lykkelig.

Efter en times tid besluttede jeg mig for at bryde op. Jeg har gode erfaringer

med at gå langs med Sletter-å. Et pragtfuldt landskab løber langs med åen. Så derfor

kørte jeg dertil. Åen rislede mere end den plejer, da den førte sommerens store

vandmængder ud i havet. De høje skrænter og træerne ydede et perfekt læ og solen

varmede så dejligt men jeg gik. Halvvejs er der en bænk, der blev udset til et hvil og

kaffepause. En enkelt topmejse gav sig til kende, men var væk igen inden jeg fik fat

i kameraet. Mens jeg sad der og nød kaffen og solen kom et ældre ægtepar trækkende

med hver sin hest. Har du noget imod vi gør dig selskab spurgte de. Nej de var

Anders i action. Foto: Albert-Steen Hansen.

naturligvis velkommen. Hestene dampede af sved og trængte til en pause ligesom

ægteparret. Er det i orden vi ryger spurte de, ja-ja bare i ikke stikker ild i naturen.

Med stor ivrighed fortalte de mig om deres daglige glæde ved at færdes ude i naturen

på ryggen af hestene. Om hvordan de tit havde været mere tæt på dyr end de ellers

kunne være kommet til fods. Jeg fortalte dem lidt om mit ærinde og årsmødet inden

de igen steg op på hesten og vinkede farvel. Samme glæde kan gøres på mange

forskellige måder. Fotografering er bare en af dem. Tiden var nu så fremskreden, at

jeg måtte vende om og finde Fosdalens naturcenter igen. De fleste var nu mødt op,

og årsmødet 2007 var klar til at starte.

Næste blad udkommer medio november med flere

artikler fra Årsmødet 2007
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