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NaturFotografer i Danmark

Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer.

OUR
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 arbejdet 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 MACROl80mm fl3,5 EX IF HSM, Lukkertid : 1/125 sek.blænde 4.

OSAMU MIYAKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV

NYHED
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 l: l . HSM-motoren giver
en lynhurtig og lydløs fokusering, samt mulighed for fuldt manuel fokusering
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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Onsdag 4/10
"Down under"
Følg med på Åge Grønnes 25.000 km lange motorcykelsafari
gennem Australiens storslåede natur.
20. 21. og 22/10
Foto weekend
Onsdag 8/11
"Glimt af den danske urskov"
Finn Olofsen og Lars Gejl fortæller om hele processen fra ide til
virkelighed i forbindelse med udgivelsen af deres bog.
Tirsdag 22/11
"Julemøde"
"Same procedure as last year, and last year - julehygge med
gløg og brune kager - ledsaget af anonym billedkritik.
Nyt til aktivitetskalenderen sendes til Jens Rasmussen, Rønnevej 16,
2791 Dragør, e-mail safisana@qet2net.dk senest en måned før
medlemsbladets udgivelse.

Fotohylden:

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

Sælges:

Canon EF 300 mm f/4 L IS USM, købt i okt. 1999 og kun brugt få gange
Henvendelse Ulrik Bruun - tlf. 23 746053

kr. 11.500,-

Sælges:

Klaus Bjerre
Brøndby Parkvej 5 1. tv.
2605 Brøndby
Tlf: 36 75 93 91
E-mail klaus.bjerre@inet.uni2.dk

Canon vidvinkel EF 20 mm/2,8
Henvendelse til Ole Banke, tlf 35 42 72 95 .

kr. 4000,-

Sælges:

Lowepro street and fie Id udstyr til telen f.eks. 600/4, 500/4, 300/2.8 bestående af Lens
Trekker 600 AW, Lens Case 3, De Luxe Waistbelt,
Shoulder hamess. Som nyt. Kun brugt få måneder. Samlet
kr. 1.250,Poul Reib 44-480698 - E-mail preib@get2net.dk

Bladredaktion:
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jens
Rasmussen

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte
indsendt materiale ved pladsmangel.
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller
forfatterens tilladelse.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt
materiale.
Vær opmærksom på, at navngivne artikler
udtrykker forfatterens mening og ikke
nødvendigvis foreningens.

Hvis andet ikke er anført, afholdes medlemsmøder i København på adressen: Esplanaden 8 C, 2. sal 1263 København K. kl. 19.30

Sigma 180mm macro ...... 7

www.nfdnaturfotografer.suite.dk
Bestyrelse:

Aktivitetskalender 2000

Forsidefoto:
Vadehavet
Niels Fabæk
Leica RE + 28 mm
Fuji Sensia

Scanning, billedbehandling & digitalisering

-----

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

Tak til Mezzo der til dette blad har scannet alle fotos til dette blad

Fotoweekend 20-22 okotober 2000 - Troldehuset
Treide Næs ved Fredericia
Pris for hele arrangementet kr. 600,sidste tilmeldingsfrist er 1. oktober.
Beløbet indbetales på foreningens girokonto
Fredag 20/10-2000
Indkvartering i Troldehuset
kl. 18.30 Velkomst og aftensmad
kl. 20.00 Peter Klode, Odder viser sit diasshow "The Four Seasons in Rock"
kl.21.30 "De Fire Årstider" viser billeder fra forår og sommer på TreIde Næs og fortæller om området.
Kaffepause
Herefter viser medlemmerne hinanden billeder max. 15 min pr. gang.
Hvis vejret tillader det, vil vi prøve med stjernefotografering.
Lørdag 21/10
kl. 8.00 Morgenmad
Resten af formiddagen er afsat til fotografering, fotosnak m.m.
Frokost
kl. 14.00 Lis Bølling og Jens Rasmussen viser billeder fra deres Tanzaniatur i 1998.
Kaffepause
Resten af eftermiddagen er afsat til fotografering. Hvis vejret driller, viser vi
hinanden billeder - så tag godt med billeder med.
kl. 18.00 Aftensmad
kl. 19.30 Terje Hellesø, Sverige viser dias show.
Kaffepause
kl. 21.30 Annonym billedvisning med konstruktiv kritik, max 3 pr. deltager
Vi fortsætter herefter med at vise hinanden billeder evt. med (sjove)
historier.
Søndag 22/10
kl. 8.00 Morgenmad
kl. 10.00 Evaluering
kl. 12.00 Frokost og farvel og på gensyn
Peter Klode har vist sit diasshow mange offentlige steder, bl. a. også i DOF-regi. Peter
var meddommer ved fotokonkurrencen "The Golden" i 1999.
Terje Hellesø er norsk men bor i Sverige, er medlem af den svenske gruppe "Photo Natura" og er en af Nordens mest spændende naturfotografer.
Foto nr 7-11/1993 og nr. 7/8 1998 og Camera Natura nr 9-15.
Et praktisk tip fra de lokale på egnen - husk gummistøvler og skiftebukser
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NFD - en levende forening?
af Thorbjørn Ponsaing

Da jeg i sin tid støttede oprettelsen af
NFD og meldte mig ind, såjeg det blandt
andet som en mulighed for at komme i
kontakt med andre fotografer med samme
interesse for naturfotografering og få et
miljø hvor naturfotograferingen var det
centrale. Samtidig håbede jeg at fmde
inspiration, og et sted hvor man kunne
udveksle synspunkter og erfaringer med
andre medlemmer af foreningen.
Jeg har siden haft stort udbytte af at deltage i foreningens forskellige aktiviteter og
har mødt mange andre fotografer med
andre motivområder, indfaldsvinkler,
synspunkter og holdninger til naturfotograferingen.
I bladet har man kunnet læse artikler og
debatindlæg indsendt af medlemmerne,
og vi har set en stadig forbedring af bladet. Foreningen har i dag en hjemmeside
på internettet, hvor mulighederne for at
vise billeder, komme med aktuelle artikler
og debatindlæg er større p.g.a. muligheden for hurtigere opdatering af siden og
lavere omkostninger for foreningen.
Alligevel mener jeg stadig, at bladet
indtager en central plads i NFD, fordi det
er det eneste, der uafhængig af tekno logi,
kan forene medlemmerne i en landsdækkende forening.
Det der kan bekymre mig er kritikken om,
at det er Tordenskjolds soldater, der skriver i bladet, måske med rette og så de
stadig tilbagevendende opfordringer til
medlemmerne om at deltage mere aktivt i
foreningens arbejde. Det bekymrende er,
at hvis det er de samme personer, der
bliver ved med at tegne foreningen, kan
den let gå hen og blive ensformig, og
både bestyrelse og medlemmer kører død

i ensformigheden og ligegyldighed.
Så lad os derfor alle prøve at skabe et
inspirerende miljø for naturfotografer i
Danmark. Send indlæg til bladet og internetsiden, udklip, anekdoter, historier og
ikke mindst billeder. Kom med forslag til
arrangementer for eksempel ture ,foredrag
osv. der viser alsidigheden i foreningen
og at den ikke kun, som et medlem skrev,
styres af "fjerjuntaen" .
Til sidst vil jeg opfordre til, at man deltager aktivt i de initiativer som bliver taget,
bl a. ved at sende billeder til foreningens
udstilling i forbindelse årtusindskiftet
med emnet "Den Danske Kyst". Selvom
kravet er, at det skal være uden tegn på
menneskelig aktivitet, så se dette som en
udfordring, og lad det ikke ende med,
som et tidligere bestyrelsesmedlem foreslog, at vi kan omdøbe det til udstillingen
uden spor aktivitet.

Isvinter, Møen, Hasselblad, Distagon
50mmlf:4
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fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal:
Vi siger velkommen til 4 nye medlemmer:
Anders Pedersen, Josef Lehner, Ole Friis Larsen og Torben Møller. Samtidig må vi
desværre også sige farvel til et par stykker, der ikke længere ønsker at være med.
Derudover er der en flok på 25-30 medlemmer, der endnu ikke har kunnet tage sig
sammen til at betale. De har alle fået dette blad, så vi håber at de iler på posthuset.

Mitt utstyr i naturen:
~ Nikon F3 (2st), F4 (2st) og Nikon FS (2st).
~ 16mm fisheye, 20mm (2st), 28mm,
3S-70mm zoom, SSmm macro, S8mm noct, 80200mm zoom, 8Smm, 10Smm macro, 13Smm,
180mm, 200mm macro, 300mm (2st), 400mm
(2st), SOOmm reflex, SOOmm, 600mm, 800mm og
1000mm reflex.
~ Flere telekonvertere.
~ Ulike stativer - Sachtler og Manfrotto.
~ Mellomringer og nærlinser.
~ Radiostyring, og ulike snorutløsere.
~ Diverse filter: avtonet gråfilter mest brukt.
~ Vaselin og diverse lommelykter.
~ Schaktsøker og annet småplukk.

Medlemsmøder i København:
Onsdag den 12. april mødte 25 veloplagte, nysgerrige og forventningsfulde NFD
medlemmer op hos Colorgruppen for at høre og se, hvordan der arbejdes på et professionelt foto laboratorium, ogjeg tror ikke, der var nogle der gik skuffede derfra. Vi blev delt
op i to grupper og ftk forevist alle Colorgruppens forskellige arbejdsprocesser.
Det mest interessante var nok den digitale LambdaPhoto-proces, som bliver fremstillet
med et digitalt forstørrelsesapparat, der benytter laserlys til belysning af det sølvbaserede
fotopapir.
Aftenen blev afsluttet med en spørgerunde over en gang pizza, øl og vand.
Tak til Anette Steenberg fra Colorgruppen for et vellykket arrangement.

DET NATURLIGE FILMVALG

Thorbjørn Ponsaing
- nyt bestyrelsesmedlem
Jeg er 47 år og begyndte at fotografere i
begyndelsen af 70eme. Mine motiver har
jeg fundet over alt, men naturen og især
landskaber har altid været min hovedinteresse. Lige fra starten har bjergene og
fjeldene dog været der, hvor jeg er vendt
tilbage til og har fundet inspiration, og
tager mindst en gang om året på vandretur
i fjeldet, især i Skandinavien.
I starten fotograferede jeg med 24x36, og
fra 1980 også med 4x5 ,'" kamera. i 1992
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- MED DE NATURLIGE FARVER
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solgte jeg min Contax-udrustning og købte en Hasselblad.
Jeg er i dag medlem af fotogruppen Biogon. Den består af 5 medlemmer, hvoraf
yderligere 2, Michael Molter og Rudy Hemmingsen, er medlemmer afNFD. Vi har en
internetside på WWW.BlOGON.DK. hvor man bl.a. kan se nogle af mine og de øvrige
medlemmers billeder og links. Der er desuden links til andre interessante sider.

Niels Thye - nyt bestyrelsesmedlem
J eg er 37 år og har interesseret mig
for naturfotografering siden 1979,
dog med en lang pause fra 1985 1990. Det der for alvor fIk sparket
mig igang igan, var en 5 ugers tur til .
USA i 1992. Intensiteten er dog .
steget markant med etableringen af
NFD. I NFDs forum har jeg mødt
og fotograferet sammen med mange
ligesindede, hvilket for mig er et af
de største plusser ved NFD. Uden
foreningenhavde jeg næppe lært så
mange at kende med samme interesse som mig. Mit yndlingsmotiv er
stemninger, hvor lyset, linier og
farver er de vigtigste elementer,
samt landskabert. Men jeg fotograferer i øvrigt alt muligt i naturen stort og småt.
Mit værktøj er Canon og Pentax 6x7.

D

et skjer mye med meg som fotograf på et år. Jeg er ute i naturen
ofte, jeg fotograferer mye og arbeider
med bilder nesten døgnet rundt. Under
et år er jeg ute å fotograferer mellom
100 og 150 dager, og mitt arkiv øker
med mellom 12000 og 15000 nye bilder.
Dette gir meg en verdifull rutine, både
fototeknisk men også bildeteknisk. Dessuten rar jeg en frekvent kontakt med
mine motiver.
Jeg reiser aldri langt når jeg fotograferer. Nesten all min fotografering

skjer i nærmiljøet rundt Ångelholm
Skåne.
Motivene er ofte de samme, og jeg
kan jobbe med samme motiv under flere
o ,
ar.
Det er blandt disse motivene jeg kan
bedre enn noen andre, som jeg fornyer
meg som fotograf. Om jeg skulle ha
reist rundt hele verden på jakt etter bilder hade jeg aldri fått den motivkontakt
jeg behover.
For det er bare gjennom å skape nærhet til motivene som de beste bildene
kan skapes ...

Camera Natura "Verdens smukkeste tidsskrift"
kan købes i løssalg hos boghandler Arnold Busek, Købmagergade 49,
København K.
i Jylland kan det købes hos Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28 i Herning, samt
hos Viggo Madsens Boghandel, Bispensgade 10 i Ålborg.
På Fyn kan det købes i Boghandelen, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik
Brandts Passage 37, 5000 Odense C.
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NFD på det europæiske naturfotokort
I forbindelse med årtusindeskiftet har det tyske forlag "Tecklenborg Verlag" besluttet
at lave et særnummer af "Naturfoto" tidligere "Fotografie draussen".
"Nature photographer associations in Europe" præsenterer 12 europæiske naturfotoforeninger, heriblandt også NFD.
Hver forening præsenteres på 8-10 sider med billeder og med en kort introduktion til
foreningen på tre sprog, tysk, engelsk og for NFDs vedkommende på dansk.
Særnummeret bliver på ca 100 sider og trykkes i 5.000 eksemplarer. Det vil blive
præsenteret på Photokina i KoIn i september.
På grund af stort tidspres, indsamling af billeder og færdiggørelse af artikel på både
dansk og englesk, besluttede bestyrelsen at ringe til 16 aktive fotografer, for at høre
om de ville/kunne levere 5 kvalitetsdias i løbet af en uge. De 16 der blev udvalgt, er
alle fotografer der enten har deltaget i foreningens konkurrencer eller har lavet artikler
til medlemsbladet.
Vi er klar over, at der er medlemmer, der vil føle sig forbigået, men vi mener at have
tilgodeset de medlemmer, der til stadighed er aktive i foreningen, og den korte tidsfrist
umuliggjorde anden fremgangsmåde.

Det ligger en stor prestasjon i det å kunne fange de mange forvandlinger, som
stadig hentes fram av lyset. Å kunne se
alle disse øyeblikk av inntrykk, som kan
gi bilder. Vil jeg dessuten gjøre noe mer
enn å avbilde et motiv, krever det også
at jeg lærer meg å se forbi de ytre særdragene hos motivet. J eg må lære meg å
se forbi det vanlige. En forutsetning for
å kunne skape et bilde som er unikt - et
bilde med mine egne fmgeravtrykk.
J eg synes alltid det er spennende å
utforske hvordan vanlige motiv og alldaglige utsnitt kan oversettes til bilder
som forundrer og utfordrer fantasien.
Men det rekker ikke å gjøre merkelige
bilder med støtte av kunstneriske klisjeer. Det krever også en ærlighet hos meg
selv!

Kunst er noe som kommer innifra mennesket - det fmnes ingen ferdig kunst å
hente fra naturen, eller i den fotografiske teknikken.
Er naturfoto kunst? Selvfølgelig.
Men det er også så mye mer ... Kunsten
er et altfor begrenset forum for å forklare hva naturfoto er!
Om du har kunstneriske ambisjoner,
øker du din kreativitet som fotograf mer
om du også blir oppmerksom på andre
kunstarter - oljemaling, akvarell, tegning, skulptur, poesi og musikk. På den
måten kan du utvikle en generell kunstoppfatning som hJelper deg å skille ut
hva det er som tiltaler deg visuelt. Men
du blir også mer oppmerksom på de
særdrag fotografiet har som kunstform.

Bestyrelsen

Aktivitetskalender:
Bagerst i bladet, som regel på side 19, samt på hjemmesiden kan man se overskriften
"Aktivitetskalender". Under overskriften skulle der gerne være fyldt op med NFDaktiviteter fra hele landet og ikke kun fra København. Men det kræver, at der er aktiviteter
rundt om i landet og ikke kun i hovedstaden.
Jeg skriver dette indlæg på grund af, at der er et NFD-medlem, der har meldt sig ud af
foreningen, fordi han mener, at NFD er og altid har været en klub for sjællandske
naturfotografer med hjemadresse i København. Han mener derfor ikke, at han har fået
nogen valuta for sit kontingent i form af arrangementer m.m ..
Kære NFD-medlemmer ude i landet, kom op af starthullerne og lad vores endnu unge
forening bestå som en forening med aktiviteter over hele landet. "Klubben" i København
kan j o af gode grunde ikke stå for aktiviteter i resten af landet. Kom i gang med at stille
nogle aktiviteter på benene i form af møder, udstillinger eller fototure.
Jeg sidder og venter på nyt til aktivitetskalenderen. Skriv, e-mail eller ring til

"Nyfødt land" - Vestmannaeyjar, Island.

Jens Rasmussen, 3253 9994, e-mai!: safisana@get2net.dk
6
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A

v og til er jeg en impulsiv impresjonist, men jeg kan også
velge en mer ekspresjonistisk uttrykksmåte. Jeg gjør like gjerne abstrakte bilder som konkrete bilder.
Mange av de bilder som jeg gjør kan
oppfattes som "kunstneriske", men jeg
gjør også bilder av mer dokumentarisk
karaktær . Min personlige bildestil ligger
ikke i bildeteknikken eller i en spesiell
fram-gangsmåte.
J eg velger mine utgangspunkter hos
motivene, og forsøker la motivets personlighet være det avgjørende. For meg
er kamerateknikk og bildeteknikk bare
verktøy for å forbedre mulighetene til
kommunikasjon. Min bildestil ligger
ikke i teknikken ...
F or meg handler fotograferingen
mye om det å få insikt. Det å kunne sine
motiver så bra at jeg kan se og forestille

meg bilder, som jeg aldri ellers skulle ha
kunnet se. Bare da kan jeg se mulighetene til å trenge enda lenger inn i det fascinerende bildespråket.
På mange måter kan man også si att
det handler mye om å vente, og å kunne
gi seg selv tiden til å vente. Men det
handler ikke om å være tålmodig i stor
stil, det handler om å bruke den verdifulle ventetiden til å planlegge bilder
eller til å få kontakt med motivene.
En forutsettning for å kunne kommunisere med bildene, og å få motivene til
å kommunisere ibildet.
Ernst Haas har en gang sagt: Ifeel a

responsibility towards the image as
much as a writer feels for the words ... I
am in search for images which reflect
myself as much as it reflects the subject
matter. I am not interested in shooting
new things - I am interested to see things new.
Nældeklokke, Canon EDS 3, Sigma 180 mm macro 3,5 EX IF HSM, Fuji SENSU

SIGMA APO MACRO 180 mm F 3.5 EX IF HSM
Jeg har i min sommerferie testet SIGMAs nye 180 mm macro, som et alternativ til org.
macroerne fra Canon, Nikon og Minolta.
Betegnelsen HSM angiver at optikken er forsynet med en hypersonic motor, svarende til
Canons USM og Nikons Silent Wave, hvilket gør autofokusen både hurtig, præcis og
lydløs. Anvendt sammen med et kamerahus uden booster er den samlede balance helt
eminent og optikken er utrolig let at arbejde med i felten. Korteste afstand er 41 cm ,
hvilket giver l: l. Den gode balance gør at fotografering på 1160 sec. helt inde i nærområdet
er muligt uden at få rystede billeder. Optikken er lige nem at bruge både med og uden
auto fokus og er forsynet med 3 fokuseringsområder i autofokusmode.
Uden at have et direkte sammenligningsgrundlag, vil jeg dog mene, at optikken er helt i
top. Jeg har absolut intet at udsætte på de 15 film, j eg har taget med optikken. Nærbilleder
af sommerfugle og planter viser alle knivskarp tegning og naturtro farver både i solskin og
gråvejr.
Er man sommerfuglefotograf, kan jeg varmt anbefale denne optik, der pga. sin 180 mm
brændvide giver en passende fotoafstand uden at skræmme de små kræ.

"Stormmåge" - Rossjon, Skåne.
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Klaus Bjerre
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Årets fågelbild 1999
Arest mastere John Larsen har i flere olika publikationer gjort sig kiind som en utsokt
fågelfotograf Med årets vinnarbild visar han sig på den rigtigt styva linan.
Flyktbilden på en notskrika lamnar inte mycket ovrigt att onska, och juryn blev ovanligt
snabbt overens om att det var den basta bilden
"Vi gratulerar till en i det narmeste perfekt flyktbild. Vi misstanker att det ligger en hel
del medvetet och !raget arbete bakom denne bild, som annars latt kan uppfattas som en
ogonblicksbild. Vinghållning, skiirpeplacering och /jus - allt stammer. "

Flotte ord af Jan-Michael BreiderlN til John LarsenlNFD i det svenske fugleblad
Vår Fågelvårld 3/2000.
NFD ønsker tillykke til John Larsen, der gennem mange år har været fast
inventar på Kolabakken ved Falsterbo og derfor er lige kendt i danske og svenske
fuglefotokredse.

Skovskade, Falsterbo Sverige, Nikon F5, Nikon 300 mm 2,8 AF-S , Fuji Sensia

8

'Døt pø'90ll'iIlØ IIatl4,6i'''øt
af Terje Hellesø

H

os meg bor det så mye mer enn
bare kunnskap om naturen,
kunnskap om komposisjon og perspektiv, og nøyaktige tekniske innstillinger. I
meg finnes det også en filosof som ofte
ser saker og ting fra en annen innfallsvinkel.
Symbolikken i mine bilder er viktig,
og jeg jobber gjeme fram en annen
symbolikk enn hva man skulle kunne
forvente seg.
For de som ser på mine bilder i tekniske termer, kan det virke som jeg bare
fotograferer vanlige motiver på en ny
måte. Men det handler ikke om teknisk
fantasi, og et stort behov av å bryte mot
normer og regler. For meg er det alltid
symbolikken som rar bestemme teknikken.
Jeg forsøker ofte å knyte sammen
kjente eventyr eller sagn med plassene
jeg fotograferer på. Kittelsen, Asbjømsen og Moe er selvfølgelig alltid i nærheten når jeg fotograferer norske urskoger og vakre blåner. Nettopp for å forsterke eller framheve min norske identitet og bakgrund.
Men jeg er en helt annen fotografpå
Island eller på Irland. Den nordiske
mytologien rar en sentral rolle når jeg
fotograferer på Island, som i min portfolio "Nyfødt land" der Ymer spiller en
sentral rolle. På Irland henter jeg inspirasjon fra The Famine War, men også
hos deres spesielle forhold til det underog overjordiske. Blandt annet tror mange fortsatt på the Bandog og the Banshee i isolerte trakter av Connemara.

J eg forsøker hele tiden å fotografere
på naturens vilkor, og jeg tar alltid
utgangs-punkt i hvordan naturen ser ut,
dens karaktær og typiske særdrag. Med
kulturelle influenser, selvfølgelig. Deretter velger jeg den teknikk og den komposisjon, som best forsterker dette. Derfor gjør jeg aldri de samme bildene på
Island og Irland, som jeg gjør i Skåne
eller i Norge.
Om jeg fotograferer harer på Hallands Vadero forsøker jeg selvfølgelig
fange harens spesielle uttrykk og personlighet. Målet med min fotografering
av haren har vært å kunne se lengre enn
til arten jeg fotograferer. Jeg må kunne
se individene, forstå deres særdrag og
personlighet - og la dette påvirke stemningen i bildene. Jeg må kunne se forbi
den vanlige og typiske dokumentasjonen. Og gjøre ærligere bilder ...
Jeg vil forsøke vise naturen og dyrene i situasjoner som er "mer naturlige",
der jeg som observatør har vært åpen for
mine inntrykk og motivenes uttrykk.
Min rolle er å være en usynlig observatør, som kan fange hendeIser fra harens
hemmelighetsfulle liv, og der jeg med
subjektive øyne henter fram harens
karakteristiske særdrag.
I mitt prosjekt "The Seeret Life of
The Mountain Hare" til National Geographie Magazine, har disse tankegangene vært spesiellt viktige. Haren opptrer
naturlig og viser sine særdrag og sin
personlighet i bildene.
Bildene viser ikke haren som art,
men en rekke ulike individer med vekslende humør og utstrålning.
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Ringen er sluttet - et anderledes jubilæum
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Der er kvælende vannt og støvet både i
og uden for bilen, men jeg ænser det
knapt, for gennem vannedisen kan jeg
for første gang skimte Rødehavet og den
lille by Eilat i horisonten ..... .
Dette er ikke begyndelsen til en rej seroman, nej det er begyndelsen til 25 år med
eventyrlige foto- og naturoplevelser.
Datoen er den 15. april 1976 altså 25 år
tilbage. De efterfølgende dages oplevelser
i Eilat Mountains kom til at påvirke 25
års fuglefotografering i så høj grad, at jeg
nu siger "hjem til Eilat".
Siden mit første møde med Eilats fantastiske rovfugletræk har jeg stædigt troet på
, at jeg engang ville være med til at illustrere en bog om verdens mest spektakulære rovfugletræk. Der gik mange år, før
j eg fandt frem til de rigtige fotosteder i
bjergene bag Eilat, og skuffelserne var
især de første år i absolut overtal. Fuglene
skal passere på den rig!ige side afhenw
til lyset mellem 8 og 100m morgenen og
i en afstand på mellem IO og 20 meter, så
den mindste smule skift i vinden er katastrofal. Stem mer disse ting ikke - ja så
må du prøve igen i morgen eller næste år.

Alle skuffelser bliver imidlertid som
blæst for solen når man først har haft
nærkontakt med flere hundrede SteppeeIler Hvepsevåger på en halv morgentime.
Der er naturligvis sket en del med teknikken i løbet af 25 år, både film og udstyr
er i dag langt bedre end i 70er og 80erne.
Det var utroligt frustrerende år efter år at
kunne konstatere, at de bedste skud altid
manglede lige det sidste i at være helt
skarpe. Det er historie nu, hvor de lange
teler har indbygget auto fokus.
Jeg blev imidlertid ved år efter år på
trods af skiftende vinde og uskarpe billeder og i dag 25 år efter, sidder jeg med
belønningen "Raptor migration in Israel
and the Middle East" skrevet af en af
verdens førende ornitologer - Hadoram
Shirihai og illustreret med mine billeder.
Dette er et eksempel på stædighed, mange vil mene helt utrolig stædighed, men
det er også et eksempel på, at et klart
fotografisk formål har været drivkraften
bag mine mange besøg i Israel og i særdeleshed Eilat.
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LLV'vLeV'v og Ltjset: Fotog YCtfeyLV'vg LVCt(i{eVlCtVet
{Af N~eL$ F{A~~R,
Det dtÆv\'s~e/ttjs~e/noLLtÆv\'ds~e vtÆdentÆv ey ev\'fOYVLv\'deYL~g LtÆv\'ds~tÆbsttj
-pe. De ~tÆLt 1.2.000 ~vtÆdytÆt~~LoVlÆ-etey
ey voLdsoVlÆ-t -pyæ,get tÆf VlÆ-ev\'v\'es~ets
~v\'dg y~bev\' VlÆ-ed ~VLv\'sHgt S~tÆ bt
LtÆv\'d, d~gey, dæ,VlÆ-v\'~v\'gey, ~tÆV\,tÆLey,
SLVLSey og eV\, ~oLosstÆ L besttÆ v\'d tÆf
nVLsdljY. MeV\, VIÆ-~dt ~ _dette ~VLLtVLY
LtÆv\'ds~tÆb f~v\'dey v~ eV\, neLt VLv\'~~
v\'tÆtVLY, SOVIÆ- neLe HdeV\, s~~ ftey ~tÆ ytÆ~
tey. To gtÆV\,ge ~ døgV\,et ~oVlÆ-VlÆ-eyHde
VtÆ v\'det ~v\'d fytÆ NoYdsøev\' VlÆ-ed v\'lj
V\,æ,y~v\'g HL det VLftÆtteL~gt y~ge L~v.
M~LL~ov\'ey og tÆttey VIÆ-~LL~ov\'ey tÆf VlÆ-VLSL~v\'gey, sV\,egLe, ~yebsdtj y og bøysteoyVlÆ-e gøy vtÆdentÆvet HL et tÆf veydeV\,s
v~gHge s-p~se~tÆVlÆ-ye fOY VIÆ-~LL~ov\'ey tÆf
fVLgLe VLv\'dey tyæ,~~et HL og fytÆ de
v\'oydL~ge tjv\'gLe-pLtÆdsey.
Ntly VlÆ-tÆ V\, fæ,Ydes ~ s~ov eLLey-ptl -eeLd,
~tÆ V\, VlÆ-tÆ V\, ofte f ti eV\, foyV\,eVlÆ-VlÆ-eLse tÆf
tÆt HdeV\, sttly sHLLe. MeV\, nev ~ vtÆdentÆvet s-paLey HdeV\, eV\, v~gHg yoLLe.
-ndeV\, ey V\,æ,vvæ,yeV\,de. DeV\, o-ptyæ,c{ey
neLt ~ov\'~yet ~ foyVIÆ- tÆf HdevtÆ v\'det,
vtÆdentÆvets -pVLLs. 'PtI se~ HVlÆ-eyey tÆLt
foytÆ v\'dyet. Det dey føy LtI SOVIÆ- eV\,
v~dtstytÆ~t StÆv\'dfLtÆde ey v\'VL dæ,~~et
tÆf VtÆ v\'d . Kæ,VIÆ--peVlÆ-æ,ss~ge OVlÆ-ytl dey ~
vtÆdentÆvet ey stiLedes ntÆv ~ se~ HVlÆ-ey
fOY deyeftey tÆt bL~ve HL LtÆ v\'d ~ de V\,æ,ste se~ HVlÆ-ey.
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Sv\' L~v\'~e oVlÆ-g~vet tÆfto feLtey, stldtÆv\'
~tÆ V\, VlÆ-tÆ V\, neLt ev\'~eLt bes~y~ve det, tÆt
foto g ytÆ fe ye LtÆv\'ds~tÆb ~ vtÆdentÆvet.
L~v\'~ev\'; noy~sov\'tev\' ey et v~gHgt eLeVlÆ-eV\,t ~ LtÆ v\'ds~tÆ bet. NtÆtVLYL~gv~s
fLv\'des dey eV\, VlÆ-æ,V\,gde dettÆUey btlde
ovey og VLv\'dey L~v\'~ev\', VlÆ-eV\, det ey
L~v\'~ev\', dey føyst ftÆv\'gey øjet, og ~tÆV\,
g~ve eV\, foyV\,eVlÆ-VlÆ-eLse tÆf "nøjt HL
Loftet" . L~v\'~ev\' og Lljset. Det ev~gt
s~~ftev\'de Lljs. seLv et ev\'~eLt og
VLVIÆ-~ddeLbtÆ vt OVeYS~VLeL~gt LtÆ v\'ds~tÆ b
SOVIÆ- dette ~tÆ V\, Ltjset fOYVlÆ-e og fOytÆ V\,dye -ptl gtÆv\'s~e ~ovt Hd .

Niels Fabæk har leveret billederne til dette nummers Galleri.

foto; NLeL.s

FCtb~R

Billedet på forsiden og billederne på de to næste sider er
alle taget med Leica RE og
28 mm på Fuji Sensia
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