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Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer.
Osamu Miyake: Født 1932, Tokyo. Studerede ved Tokyo's Universitet forudenlandske
studier. Blev freelancefotografmedspeciale i bjergbestigning i 1964, efter athave arbejdet som redaktør. Har repr.r;senteret den j apanske sammenslutning af Alpine Fotografer
gennem 13 år. Arbejder i øj eblilcket med naturop tageIser afbl .a. plan ter, insekter og dyr.
Fotodata: SigmaAPO MACR0180mm f/3,5 EX IP HSM, Lukkertid: 11125 sek.blænde 4.

OSAMU MIY AKE 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 hunfi-ø.
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
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En lys stærk 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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Hvorfor fotografere fugle?

A f Henrik Hougaard Larsen

Teks og foto Henrik Hougaard Larsen

Det er skrevet før, men nu gentages gammel visdom nok en gang. Spændende
motiver er lige så lette at finde i nærmiljøet som på et eller andet eksotisk feriemål.
Faktisk er sandsynligheden ofte større her, fordi du kan vende tilbage til dette sted
gang på gang.
Jeg ved godt, at det somme tider kan hjælpe på inspirationen at komme til et andet
land eller en ny lokalitet, fordi det kan være med til "at holde gryden i kog" efter en
død periode herhjemme.
Men det er dog mange gange lykkedes mig at tage et mere helstøbt fuglebillede i
umiddelbar nærhed af, hvor jeg bor ved at gå mere i dybden med de mere almindelige fugle. Det er stadig muligt at være nyskabende selv med de mest udbredte
arter, vi kender.
Jeg kom til at tænke på et spurvehøgbillede, jeg så for nylig i et engelsk foto blad.
Billedet var taget hjemme i fotografens baghave, men det var slet ikke til at se.
Fotografen skrev, han ofte havde observeret fuglen spise sit bytte på netop det
sted. Det, der gjorde billedet så fuldendt, var kompositionen og det bagvedliggende
miljø. Mon ikke vi alle kan komme i tanker om sådant et billede. Ofte tager man
sig selv i at sige: "Det billede kunne jeg også godt have taget" eller "hvorfor har jeg
ikke tænkt på at tage billedet på den måde?".
Det viser bare, at begejstringen over et godt billede mest handler om den måde, det
er set på og ikke i så høj grad, hvilken art der er på billedet. Disse betragtninger
gælder dog nok mest for os som fotointeresserede eller for mere "almindelige"
mennesker, der ikke har et stort et kendskab til fugle.
Hardcore ornitologer går derimod mere op i billeder af sjældne fugle, og kigger
ikke så meget på billedets kvalitet. Dette kan man nemt konstatere ved at kaste et
blik i ornitologiske tidsskrifter, hvor billederne ofte er slørede eller uskarpe.
Min opfordring skal derfor lyde. Prøv at tænke på en fugleart, du har rimelig chance for at komme til at fotografere i dit nærområde. Tænk dig til en situation, du
gerne vil have et billede af, og start dernæst med at planlægge din fotografering.
Det betyder ikke, at man ikke skal være åben overfor en spontant opstået situation,
men at man skal prøve at bevare fokus på en bestemt fortolkning af et motiv.
Selvfølgelig kan man også godt opnå et "pletskud" ved et rent tilfælde, men mange
gange lønner det sig at have gjort sig nogle forestillinger over et bestemt scenarie,
inden man propper flimen i kameraet.
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Havterne, Nikon F-lOa, Nikkor AF-S 300 2,8 + 1,4 konverter, Fuji Velvia 50.

At fotografere fugle handler for mig først og fremmest om at fordybe mig i og blive
klogere på de fugle, der siden barnsben har fascineret mig dybt.
Fotografering gør det ved mig, at det øger min koncentration og skærper min
iagttagelsesevne. Når jeg fotograferer fugle, tilbringer jeg længere tid sammen med
et enkelt individ af en bestemt art, end jeg ville have gjort uden kamera. Det gør, at
sandsynligheden for at komme ud for helt uforudsete situationer øges.
Et andet aspekt ved fuglefotografering, som jeg ikke får tilfredsstillet ved kun at
kigge på fugle, er spændingen ved at opsøge og komme tæt på motivet. Det er i sig
selv er en stor udfordring at komme tæt på de fleste fugle her til lands, og derfor får
man sig undertiden en gevaldig overraskelse, når man har mulighed for at komme
på "skudhold" af en fugl. Spændingen kan føles så intens, at man ligefrem begynder
at svede og ryste på hænderne. Mon ikke jægere kan nikke genkendende til situationen?
Spændingen ved at fotografere fugle kan føles på samme måde, som når man skal
3
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sætte sig op til en sportspræstation og kan opleves stærkt vanedannende. Det er som
om, man aldrig når et mæthedspunkt ud over de krav til fysisk hvile, kroppen stiller.
Mit bud på, hvorfor man gider stå op før solopgang og trodse både blæst og kulde,
er, at man håber at opnå denne tilstand af sejrsglæde/livsglæde over at det endnu en
gang er lykkedes at virkeliggøre en fotografisk ambition.
Ikke overraskende er jeg med årene nået til den erkendelse, at tiden er den afgørende
faktor for kvaliteten af de billeder, jeg kommer hjem med. J o længere tid, jeg bruger
på motivet, desto større chancer har jeg for at opnå nogle billeder ud over det
sædvanlige. Det kan godt virke frustrerende på een engang imellem, at man ikke altid
kan afse den fornødne tid til fotograferingen. Men det gælder jo i lige grad alle
facetter af naturfotografering.
Selvom situationen en gang imellem stiller krav om hurtig reaktion fra min side, er
der ikke ret mange af mine fotos, jeg vil kalde snapshots. Mange gange har jeg
oplevet situationer, jeg godt kunne tænke mig at gengive fotografisk. Disse "indre
billeder" danner udgangspunkt for mange af de billeder, det senere lykkes at omsætte
til praksis. J eg bruger lang tid på at vente på, at et klimaks indtræffer eller lyset
skifter. Jeg lægger lige så stor vægt på miljøet og lyset som på fuglens fremtoning.
~t ~ål er ikke at tage statiske portrætter, men at gengive så mange forskellige
sltuatIoner som muligt. Det giver mig mulighed for senere at sammensætte små
serier, der viser forskellige sider af den pågældende fugls adfærd.
Personligt foretrækker jeg still-billeder frem for levende billeder af den grund, at de
giver mulighed for fordybelse. Nogle gange afslører billedet ting, jeg ikke engang
observerede i optagelsesøjeblikket. Andre gange fremkalder billedet en stemning eller
det giver øjet mulighed for at gå på opdagelse og finde detaljer, som ægger ens
nysgerrighed eller æstetiske sans, ligesom når man studerer et udstoppet dyr.
Heldigvis når man som fuglefotograf aldrig et punkt, hvor mulighederne er udtømte.
Der vil altid være nye arter at forevige eller nye situationer, der aldrig er fotograferet
tidligere. Eller også sker der en udvikling af fotointeressen, så man bliver inspireret
til at kaste sig over helt andre motiver i naturen.
Til sidst vil jeg nævne, at jeg også føler trang til at fotografere fugle, fordi mine
billeder kan være med til at åbne andre menneskers øjne for naturen. Et godt billede
afsløres bedst i blikket på den, som betragter billedet.
Hvis man fornemmer, at billedet har en effekt på personen i retning af: "Bare det var
mig, der havde haft den oplevelse", tror jeg at målet som naturfotograf er nået.

kan gøres i lille format: En gren med blade eller bær, en sandstrand med muslingeskaller eller noget andet repræsentativt for fuglens levested. Her er der jo helt klart
tale om en glidende overgang i forhold til det allerede omtalte "koncept". Man kan
også gå endnu et skridt tilbage og bringe selve landskabet ind i billedet. Billedet af
rødhovedet and er taget i S'Albufera på Mallorca. Aftenlyset fremhæver farverne i
det vådområde, som fuglen svømmer rundt i.
I?enne lille artikel har forhåbentligt givet et lille indblik i, hvordan man kan gøre
livet som fuglefotograf endnu mere besværligt for sig selv, når ikke kun fuglen skal
makke ret. Ofte har fuglefotografen jo rigeligt besvær med overhovedet at komme
i nærheden af fuglene, og derfor er man ofte henrykt for overhovedet at have fået
et billede. Men vil man som fuglefotograf videre end bare registreringen af fuglene,
så er virkemidlerne de samme som indenfor al naturfotografering: At bruge det
naturens lys og farver til at "male" smukke billeder. Kan man så oven i købet få
fuglen til at stille sig i en smuk positur eller måske endda gøre et eller andet, så
skulle den være hjemme

Rødhovedet and, Canon EaS D60, EF 5004.0 L IS + 1,4 konv. - ISO 200.
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fordi naturligt lys aldrig ville fungere på den måde.
Knopsvanen på isen blev fotograferet ved solopgang en vintermorgen. Den opgående sol farvede selvfølgelig himlen i flotte sopopgangsfarver, men valgte man den
rette vinkel i forhold til solen, så fik isen også et orange skær. Det stod jeg lidt og
lurede på uden rigtigt at kunne gøre noget ved det, og sandelig om ikke en af
knopsvanerne dappede hen og stillede sig lige det rigtige sted. Det var selvfølgelig
held, men en gang imellem kan man jo også opsøge heldet.
Billedet af Sanglærken er et eksempel på en baggrund, som normalt ikke ville
fungere. Fuglen sad simpelthen med en delvis lys, delvis mørk baggrund, som gik
midt igennem fuglen. Billedet er taget ud af et bilvindue, så der var ikke mange
manøvremuligheder. Et forsøg på alligevel at møve lidt rundt på forsædet skræmte
fuglen, som fik meget lyst til at flyve sin vej. Det betød, at den bukkede sig forover,
og pludselig var den lige præcis indenfor den mørke del af baggrunden. Et enkelt
skud blev det til, så var fuglen fløjet.
Så sprang jeg jo let og elegant over ideen med fuglen som en del af landskabet. Det

Knopsvane, Canon EaS D60, EF 500 4.0 L IS - ISO 200.
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Kan dit fotoudstyr gøre dig til en bedre fuglefotograf?
A f Kim Billedgaard
Det er en gammelkendt sandhed, at en god fotograf kan tage gode billeder med
dårligt udstyr - og en dårlig fotograf kan tage dårlige billeder med godt udstyr.
Men der er sket meget på den tekniske front indenfor fotoverdenen de sidste 20 år.
Vi har fået auto fokus , avancerede lysmålingssystemer, stabiliseringssystemer i
objektiverne, masser af billeder i sekundet o.s.v.
J eg har selv startet med fuglefotograferingen med et manuelt kamera. Både blænde
og lukkertid skulle stilles, og selvfølgelig skulle der også fokuseres. Senere kom der
blændeautomatik på, og endelig dukkede autofokus'en op -langsom ganske vist.
Den digitale teknik har givet fugle fotograferingen et ekstra skub. Ikke så meget p.g.a.
den digitale optagelse, men fordi et kamera som Canon EOS lOD giver en forøgelse
af brændvidden på 1.6 gange. 400 mm telen er pludselig en 640 mm - og det til en
overkommelig pris. Har man fulgt med på nettet kan man også se, at mange af
digiscoperne har skiftet til netop denne kombination af kamera/ optik - og det har
godt nok hjulpet på billedkvaliteten (det kunne ofte heller ikke blive meget værre... !)
Selv har jeg i skrivende stund skiftet til min sjette model af Canons EOS kameraer.
Denne gang blev det for første gang til en topmodel: Canon EOS 1D Mark II. J eg
har endnu ikke haft tid til de helt store udskejelser med kameraet, men nogle
erfaringer er dog høstet. Kombineret med min 500 mm tele og teleconverter kan jeg
få en brændvidde på 1300 mm (500 x 2 x 1.3) og stadig have en god og hurtig
auto fokus. Uden converter er autofokusen nærmest overnaturligt hurtig - specielt
når man har skiftet fra en D60! Objektivet har Canons Image Stabiliser system, så
grænsen for rystede billede er flyttet til meget langsomme lukkertider. Med 1300
mm's brændvidde kan der med tages skarpe billeder med en lukkertid på 1/125
sekund eller langsommere, hvis fuglen sidder stille. Samtidig kan man uden
problemer køre med 400 ISO uden problemer. Det hjælper også på lukkertiden og
øger dermed mulighederne for at få nogle skud i kassen.
At tage billeder handler bl.a. om at se det, som allerede er der. For fuglefotografen
er der yderligere det problem, at det man ser, ofte ikke er der ret længe. Jeg har
bandet og skældt mange fugle ud (blandt fuglefotografer er der vist meget brugt at
tale til fuglene), fordi de kun sad stille i få sekunder, så jeg ikke nåede at få fokuseret,
inden de var videre på deres vej. Dette problem er blevet meget mindre nu, ligesom
actionfoto ligefrem bliver en realistisk mulighed, hvilket det absolut ikke var med
5

_ _ _ _1 _ _

D60'eren.
Så måske kan fotoudstyret gøre dig til en bedre fuglefotograf. Den moderne teknik
kan i hvert fald hjælpe dig, så du misser færre skud. Om de skud der så kommer i
kassen er gode, ja der er vi så tilbage til det med den gode eller dårlige fotograf. Det
gælder stadig om at se billederne. Det gælder også om at vide noget om, hvor fuglene
er og kende deres adfærd, så man kan komme dem nær. Så moderne fototeknik alene
afgør ikke sagen.

Fujifilm FinePix S2 Pro
Sanglærke, Canon EaS ID Mrkll, EF 5004.0 L IS -ISO 250.

3. gen. Super CCD

6.17 million pixels
36 MB TI FF Filer

Dual interface
FireWire & USB
Nikon F bajonet
100 - 1600 ISO
SM + CF kort

Yderligere info

~ FUJIFILM
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nødt til at smide sig ned på maven i vådt græs eller noget andet snask. Man kan
blive helt baggrunds-fanatisk på den måde. Mange kender nok den amerikanske
fuglefotograf Arthur Morris, som er en netop sådan fanatiker. Faktisk mener
manden nærmest, at han har opfundet konceptet med diffuse baggrunde, og han
betragter det i hvert fald som sit varemærke. Kender man navnet Arthur Morris, vil
man nok også vide, at manden i hvert fald ikke underdriver sine talenter...
Amerikanerne har for øvrigt også en anden dille, som de ivrigt benytter til at fremhæve fuglen. Udover en neutral baggrund, så benytter man meget ofte fill-flash.
Hvis det er gjort på en måde, så man egentlig ikke kan se, at der er brugt flash, så
kan det virke rigtigt godt. Men mange gange er det alt for tydeligt, at der har været
brugt flash og det hele kommer lidt til at ligne de billeder, man altid så i gamle
bøger om burfugle. I ved dem, hvor fuglene er placeret mod en lyseblå kartonbaggrund, evt. med lidt skyer på. Det hele så meget kunstigt ud, og sådan synes jeg
også alt for mange flashfotos af fugle ser ud. Det slemmes te eksempel, jeg har set,
var billeder med fugle mod en meget blå Florida-himmel, hvor fuglen lige havde
fået en gang flash for at bløde det hårde sollys op. Det så fuldstændig forkert ud,
23
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Skjul dig ..... .

Tekst og fot Kim Billedgaard

Tekst og foto: Poul Reib

Som fuglefotograf må hovedopgaven ellers være at få selve fuglen til at træde frem
og være i centrum. Hvis ikke omgivelserne kan bidrage til billedets kvalitet, bør de
være så neutrale som overhovedet muligt. Men utroligt mange fuglebilleder skæmmes af distraherende objekter: Grene bagved fuglen, grene foran fuglen, rodede
baggrunde o.s.v. En lille tur rundt på internettets fuglesider, vil overbevise enhver
om rigtigheden af denne påstand. Men der er måske en helt naturlig forklaring på,
at det er sådan.
Lidt provokerende kan man inddele fugle fotografer i to grupper:
1) Fugleldggeren. Fuglen er selve målet med at tage billedet og den må gerne
være sjælden: Den har jeg set! Omgivelserne omkring fuglen betyder mindre. At
det heller ikke altid betyder så meget, om billedet overhovedet er skarpt og veleksponeret er en anden sag, ligesom fuglen gerne må vende ryggen delvist til eller være
kraftigt sidebelyst, men det skal der ikke bruges mere tid på her!
2) Fotografen. Fuglen betragtes som et motiv, og så er det stort set lige gyldigt om
fuglen er almindelig eller sjælden. Hovedsagen er at lave et æstetisk tilfredsstillende
foto. Det betyder, at hele billedfladen skal fungere.
Forfatteren til denne artikel er startet som 1), og hold da op, hvor blev der taget
mange dårlige billeder af sjældne fugle, som var meget langt væk. Men den altid
lurende fotointeresse fik efterhånden jaget fuglekiggeren i baggrunden. Nu kan jeg
bruge time efter time på at få billeder af gulspurve eller bogfinker.
Et fuglefoto, som bevæger sig udover den blotte registrering, kan man opnå på to
måder: Man kan præsentere fuglen i samspil med sine omgivelser, og så skal omgivelserne jo også være dekorative. Eller man kan "placere" fuglen i rimeligt neutrale
omgivelser. Det sidste går ofte mere eller mindre af sig selv, men der kan stadig
arbejdes mere med konceptet.
Det gælder om at få fuglen fotograferet med en baggrund, som er neutral og samtidig placeret så langt bagved fuglen, at den ikke kommer ind i fokusområdet, men i
stedet fremstår som uskarp og diffus i farven. Noget af det flotteste er efter min
mening baggrunde i forskellige grønne nuancer, som fremhæver de fleste fugle på
smukkeste vis. Billedet af landsvalen er en klassisk løsning indenfor genren! En blå
himmel kan også ofte være effektiv, men måske lidt mere kedelig.
Man behøver ikke bare at stille sig tilfreds med baggrunden uden videre. Gå søgeren igennem og se, om der er distraherende objekter. Måske skal man bare flytte
sig en halv meter til siden for at få en meget bedre baggrund. Måske bliver man

J eg har efterhånden dyrket den ædle kunst med at fotografere fugle i omkring 15
år. Rigtigt for alvor startede det i 1994, da jeg begyndte at fotografere dias efter at
have anskaffet mig en 600mm PENTAX tele, doneret af min moder ved hjælp af et
arveforskud.
Telen blev efterhånden alt for tung at slæbe rundt med, og den er siden hen blevet
byttet til noget lettere - og nok også bedre - CANON udstyr.
J eg ved, at jeg i sammenligning med nogle af mine kolleger stadigvæk er relativ ny
i faget. Ikke desto mindre er jeg frimodig nok til i denne lille artikel at forsøge at
videregive nogle af mine egne erfaringer m.h.t. fuglefotografering. Det er som sagt
mine personlige erfaringer - andre fuglefotografer har måske helt andre måder at
anskue tingene på.
J eg mener - måske et lidt upopulært synspunkt - at fuglefotografering kan
sammenlignes med egentlig jagt, idet det jo for fotografen gælder om "at være lidt
smartere end fuglen" for at komme tæt på og opnå de fotomuligheder, man satser
på. Almindelig hensyntagen til fuglen i f.eks. en ynglesituation er naturligvis en
selvfølge.
Jeg vil derfor beskrive min "fuglejagt" som følger:
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Snige sig ind på fuglen - såkaldt stalking
Brug af kamuflagenet
Brug af bilen som fotoskjul
Brug af teltskjul.
Metode nr. ler nok den de fleste - og måske især nybegyndere - anvender. Det er
nok lidt som at skyde med spredehagl. Man går ud i skoven eller ved stranden for
at se, hvad man kan støde på og skyder til højre og venstre. Fordelen er vel, at man
får bevæget sig i naturen og tilmed af og til kan være heldig at snige sig ind på byttet.
Påklædning diskuteres meget. J eg tror personligt ikke, at man behøver at gå rundt i
hjemmeværns-uniform" for at komme på skudhold. På den anden side er afdæmpede tøjfarver nok en fordel.
Man kan naturligvis også dyrke målrettet stalking og af og til med fremragende
resultat. J eg har gennem de sidste 3-4 år forsøgt at fotografere Lille Flagspætte i
Vaserne ved København i marts-april måned. Flere besøg hvert år uden resultat.
Men for nylig bar anstrengelserne frugt - en lille han fouragerede 4-5 meter fra mig,
og jeg fik en lang række gode billeder.
7

Brug afkamuflagenet har jeg ikke de helt gode erfaringer med. J eg købte for nogle
år siden i en Army-shop et net, som kunne tages på som et regnslag. Der var sågar
en kamuflagehue til! Fordelen er, at man kan sidde på sin stol, delvist dækket af
nettet og med god udsigt til alle sider. Problemet er, at de lidt mere smarte fugle
gennemskuer kamuflagen, blandt andet fordi, man ikke kan undgå at bevæge sig.
Derfor fører nettet nu en kummerlig tilværelse i min garage.
Brug af bilen som kamuflageskjul er - som de fleste fugle foto grafer ved - ofte
en glimrende løsning. Tro mig, farven på bilen spiller ingen rolle, jeg har gennem
årene anvendt hvide, røde og grønne biler. Teknikken er den, at man i god tid slår
motoren fra, så man kan glide op til fuglen med langsom hastighed. Inden skal man
sørge for at rulle vinduet ned, hvad jeg ofte glemmer. Jeg savner de gode gamle
håndtag, hvor man manuelt forsigtigt kunne rulle ruden ned. En såkaldt bønnepose
til at hvile telen på er nødvendig. Det engelske firma: Wildlife Watching Supplies.har
en udmærket prisbillig model, som giver en virkelig gode base for telen.
Der er naturligvis fugle, som forsvinder, når man kommer glidende, men i
forbavsende mange tilfælde lykkes operationen. J eg har blandt andet fotograferet den
yderst sky Dobbeltbekkasin på denne måde. Mange fotografer fra København
kender steder som Borreby Mose og Nyord ved Møn, hvor rigtig mange billeder af
f.eks. Stor Kobbersneppe er taget gennem årene. Fordelene ved bilfotografering er
mange, specielt hvis vejret er koldt og blæsende. Problemet er naturligvis, at det er
relativt få gode fuglesteder, hvor man kan "køre hen til fuglene" - og gudskelov for
det. Fred og ro kan det ofte knibe med ved denne form for fotografering.
Så er der det egentlige teltskjul/ fugleskjul, som i mange tilfælde er det optimale,
såfremt man ønsker at fotografere de mere sky arter som f.eks. adulte vadefugle.
Der er skrevet tykke bøger om fugleskjul. Om hvordan man syr dem og om hvordan
de skal anvendes. Glem alt om at sy skjulet selv - med mindre du er uddannet
indenfor faget - det bliver alligevel aldrig til noget. I Danmark kan du også glemme
de gyldne regler om at anbringe teltet på lokaliteten i nogle dage eller uger, inden
selve fotograferingen begynder. Det kan du måske gøre på din egen grund, ellers
kender jeg ingen steder i Danmark, hvor jeg ville forlade mit skjul gennem længere
tid! J eg har før fortalt den gribende historie om mit første IKEA fugleskjul (et lille
børnelegetelt), som jeg af ren nærighed startede med. Skjulet fungerede for så vidt
godt nok, men det gjorde min ryg ikke bag efter!
Nu har jeg langt om længe investeret i et rigtigt kamuflagetelt fra samme engelske
firma som ovenfor nævnt. Det er stort nok til, at man på en stol kan sidde fuldt
oprejst, og der er relativ god plads til udstyret. Teltet har tre vinduer forsynet med
8

der er på vej væk fra fotografen hen over isen mod solnedgangen.
Billedet er taget med et panoramakamera, hvilket tilføjer billedet ekstra kvalitet.
Når jeg ser dette billede tænker jeg på, om pingvinerne klarer turen eller om det
også er deres "solnedgang" og om hvorfor de har valgt at krydse den endeløse
isflade. Mere uddybende kan jeg ikke beskrive denne genre.

Eller begge dele?
Det er sikkert de færreste fuglefotografer, der aldrig blander de to genrer, jeg har
skitseret - den "kunstneriske" fotograf vil jo som oftest overveje, om billedet kan
tilføjes ekstra kvalitet med ændret komposition og lignende, mens den "tekniske"
fotograf almindeligvis vil forsøge at gøre motivet genkendeligt.
Det er dog min overbevisning, at de fleste fotografer bevidst eller ubevidst vælger
en af de to retninger, antageligt på baggrund af personlig interesse.
Hvis fuglen bare er endnu et motiv, er det oplagt, at fotografen vil vælge den
kunstneriske retning og lede efter andre elementer i billedet, der kan hjælpe til en
større gennemslagskraft, mens den fugleinteresserede sikkert vil forsøge at vise det
motiv han eller hun kender, og elsker som den helt centrale del af billedet, uden at
vægte andre elementer så højt.

Nikons High Grade serie byder på uovertruffen optisk kva litet
Multicoatede linser, sølvbelagte prismer og avanceret optisk
design giver et skarpt og klart synsfelt - også helt ud til
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kamuflagenet og kan tøjres til jorden, når det blæser. Det hele er gedigent fremstillet
og kan sikkert holde i mange, mange år, hvis det behandles rimeligt. En let stol med
ryglæn er en stor fordel, hvis man skal opholde sig længe i teltet.
Ulempen med et telt er helt klart det ret snævre udsyn. Du skal være rimeligt sikker
på, at der overhovedet kommer fugle på den lokalitet, du har valgt, og ventetiden kan

Rødhals, Fuji S2-Pro Nikkor 4003,5.

publikum end den artsdokumenterende, tekniske ge~re.
..
Inden for dette område arbejder man mere kreativt med kOmpOSitiOn, farver,
former, teksturer og stemninger.
Selv abstrakte billeder af fugle er mulige og meget imponerende billeder, kan
skabes hvor man ikke umiddelbart genkender fuglen.
Stemninger kan også benyttes yderst virkningsfuldt i fuglefotograferingen; hvad
med for eksempel skalleslugeren, der kommer svømmende frem gennem morgendisen en tidlig morgen?
Utraditionelle brændvidder og perspektiver kan også give interessante billeder med
stor gennemslagskraft også uden for fugleinteresserede kredse - jeg hus~er specielt
et billede fra en fotokonkurrence med en ugle fotograferet under landing med et
vidvinkelobjektiv i jordhøjde, som set fra en mus inden uglen slog ned.
I denne genre vil målet være at fremkalde følelser hos publikum.
Hvis dette sker, har billedet tilstrækkelig gennemslagskraft.
Jeg har en bog om fuglefotografering, hvor et af billederne viser en flok pingviner,
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Stor regnspove, Canon EDS IOD, EF 300 mm 2,8 L + 1,4 konverter.

ofte være lang. Jeg bruger ofte min CD walk-man for at fordrive tiden.
Teltet har for længst bestået sin prøve - det er hurtigt at slå op - og fugle som f.eks.
.
.
sky vadere og isfugle er ligeglade med teltet
Sidste efterår sad jeg på mit sædvanlige vadefuglested ved en lagunesø 1 NordSJælland. Der var vist gået 2 timer uden en eneste fugl- jeg havde hørt alle mine CD'ere
og sad og smådøsede lidt.
Det er farligt! Pludselig landede der en Storspove omkring 8 meter fra, hvor jeg sad.
Jeg nåede at få mine billeder. Den fløj først af sted, da den var så tæt på teltet, at den
hørte kameraet klikke!.
Jeg håber, disse betragtninger kan hjælpe dig i din jagt på fuglene!
9
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Fascinationen ved at fotografere fugle fra fotoskjul.
Eller alle gode gange fire!
A f Albert Steen-Hansen

Fuglefotografering; teknisk eller kunstnerisk?
Hvilken retning?
Af Lars Madsen

Tunge dugdråber, der tager farve af den tidlige morgensol tynger græsstråene i bro.
Vandpeder hængt på snor mellem tuerne afslører en heftig aktivitet hos edderkopperne, der i de sene nattetimer har spundet deres sindrige fangstnet. Ikke en vind
rører sig. Kun lyden af fuglestemmer bryder stilheden og lader sammen med det
specielle plantesamfund og lugten fra den nærliggende fjord ingen i tvivl om tid og
sted. En tidlig morgen på strandengene er noget særligt.
Belæsset med kamera, stativ, fotoskjul og kaffe på termokanden er jeg atter på vej
til mit smultronstalle, som svenskerne kalder det. Hvor en af afvandings kanalerne
på Staun Barmer Enge udmunder i fjorden, rejser jeg, for jeg ved ikke hvilken gang,
mit fotoskjul, kort før solskivens runding viser sig over Gjøl Bjerg. Egentlig burde
jeg ha' rejst mig af fjerene noget tidligere, så skjulet havde været på plads inden de
lyse timer. Men mon ikke det går, selvom min ankomst og rumsteren med teltet
forstyrrer fuglene i deres morgentoilette. Det er gået før, så det går nok endnu
engang Det ferske vand fra engene er fortræffeligt bade- og drikkevand for mange
af fjordens fugle, som hele dagen finder vej hertiL
Klokken er nu 5.
Vandstanden er forholdsvis lav, og drænvandet har dannet små sandbanker i
"deltaet". Fine ståsteder, tænker jeg, for den fugl, som efter badet skal i gang med
fJerpudsningen. Solen har nu sluppet horisonten, og blot få minutter efter min entre
i teltet viser de første hættemåger sig. De får 5 minutter senere selskab af yderligere
3 hættemåger. Ingen lader sig anfægte af min tilstedeværelse. "Plyt-plyt!" Lyder det
så pludseligt. En klyde kommer til, og i samme nu lander en sølvmåge. På vandet
svømmer en toppet skallesluger forbi.
Men så er der med et helt tomt for fugle De store måger ligger langt ude, og en
strandskades adfærd afslører, at den opfatter mit telt som et fremmed element.
Men da klokken er 5:45 sker der noget igen.
Fire strandskader er nu inden for telens rækkevidde, og en gravand har slået sig ned
på vandet.
Klokken 6:30 ser jeg fire klyder gennem mit lille vindue og fanger en af dem i søgeren.
Det er halvskyet, og kulden svirper om benene. Men kl. 7:00 kommer der liv i
kludene. Et par gravænder i nypudset yngle dragt kommer løbende ind i mit synsfelt.
Hunnen forrest i søgning efter føde. Hannen lige i rumpen på hende. Pludselig
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Fra oktober 2003 til april 2004 har mit fotografiske arbejde stort set udelukkende
drejet sig om fuglefotografering.
] eg har i den forbindelse gjort mig nogle tanker om, hvad et godt fuglefoto bør
indeholde.] eg er nået til den konklusion, at der er to helt forskellige retninger, man
kan rette sin fotografiske indsats imod: den teknisk betonede retning og så den
mere kunstneriske.

Den tekniske?
Med den teknisk betonede retning mener jeg billeder, der ofte hovedsageligt har
interesse for andre fugleinteresserede.
Det er ofte rene artsportrætter, hvor hovedvægten er lagt på fuglens udseende eller
adfærd. Alt andet end fuglen er ofte uønsket i billedet og derfor beskåret væk eller
ude af skarphedsområdet, og man vil nok foretrække et prof.tlportræt, hvor fuglens
særkender er tydeligt fremhævede.
Denne form for fotografering kan være meget krævende, og ofte er stor tålmodighed - og viden om den enkelte fugleart - en absolut nødvendighed for at kunne
opnå brugbare resultater. Men som tidligere nævnt fænger billederne sjældent hos
folk, der ikke er specielt fugleinteresserede - billedet viser bare endnu en pipfugl
set med deres øjne.
Samtidig skal man huske på, at hvad der er sjældent i Danmark, med stor sandsynlighed er almindeligt et andet sted på jorden (med ganske få undtagelser) så det
store arbejde med at få det gode billede af den sjældne fugl, betyder sandsynligvis
ikke meget uden for Danmark.
Hvis man ud over det rene artsportræt kan fange fuglens opførsel på billedet, vil
chancen for en positiv modtagelse, uden for det snævre felt af ornitologisk interesserede, sikkert forøges markant.
Et vellykket billede i denne genre må siges at være et billede, der beskriver en fugl
(eller fugleart) med størst mulig detaljerigdom og præcision.

Eller den kunstneriske?
Den anden retning inden for fuglefotograferingen er den kunstneriske.
Fuglefoto, der ligger inden for denne gruppe, vil oftest appellere til et bredere
19

samme sumpede biotoper, som man føler sig hjemme i. Men det er svært at komme på øjenhøjde med en stående vadefugl, de fleste fotos bliver unægtelig taget lidt
oppefra, med mindre man kan få fuglen op i et træ som fx i Lapland eller op på en
sten eller en pæL Et andet problem med vadefuglefotografering er, at de er så
mange af gangen. Taget på kort afstand er der problemer med dybdeskarpheden,
mens fuglene måske bliver ubestemmelige, fotografiet derimod bedre, når afstanden er stor. ] eg foretrækker stadigvæk nærfotografering eller feltgenkendelsesfotografering, selvom jeg anerkender de æstetiske kvaliteter, der ligger i billeder, hvor
det har været baggrundens farvespil, former og linier, som har været hovedmotivet.
Helst skulle det hele tilgodeses, men det er svært at være dobbeltfokuseret på fugl
og natur samtidigt.
Fotografering af flyvende fugle er et kapitel for sig. Det er både let, fordi autofokusering og spotmåling af lyset tillader, at de fleste fotos kan tages automatisk og
svært, fordi det går så stærkt. Inspireret af Klaus Bjerres formidable serie af flyvende albatrosser fra Kaikoura, New Zealand besøgte jeg selv lokaliteten i februar
2004. Forinden havde jeg forberedt mig på feltbestemmelsen i Harrisons klassiske
guide (1) og Hadoram Shirihais nye pragtværk (2). Men feltbestemmelsen var nu
ikke så svær, derimod fotograferingen nok så krævende. En af dagene, den bedste
blæste det over 24 sekundmeter, flere af de ombordværende på den lille båd led
søsygens kvaler i hen ved 3 timer og for at fotografere var det nødvendigt foruden
at klamre sig til båden både at have øje for den næste brådsø og fastholde følgefokuseringen på albatrossen, som med hundrede km i timen strøg forbi. Horisonten
skulle jo også gerne stå lige. Det var en stor oplevelse, her gik feltornitologi og
fuglefotografering op i en højere enhed.

l. Harrison P. Seabirds. Christopher Helm, London 1985.
2. Shirihai H. A complete guide to antarctic wifdlife. Alula

Press Gy, Finland 2002.

Husk årsmødet.
22-24. oktober ved Fosdalen i Nordjylland
vel mødt bestyrelsen
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stopper hun op og giver sig til at æde mågegylp. Af og tilløber hun hen til kanalen
for at skylle næbbet. Og vender derpå atter tilbage til gylpet. Hannen er tilsyneladende ikke interesseret. lover 10 minutter opholder de sig ved mit telt. Senere flytter jeg
op på selve engen, men tiden går, og intet sker. Sådan er betingelserne for det meste.
Derfor er tålmodighed, tålmodighed og atter tålmodighed en vigtig egenskab at være
i besiddelse af , hvis man agter at tilbringe en del af livet i et fotoskjuL
Men de ledige stunder giver tid til eftertanke og tilbageblik: Konstruktionen af mit
første fotoskjul skriver sig helt tilbage i slutningen af 60'erne. Det var også i de år,
min interesse for fuglefotografering begyndte. I bogen "] eg ser på fugle" skrev
konservator Erik Petersen et afsnit om bygning af skjul. Her var forslag til flere
løsningsmodeller. Da jeg selv var i besiddelse af en trappestige af passende størrelse,
blev den inddraget. En teltdug blev syet i pasform, og et bræt blev lagt mellem de
nederste trin og bagstiverne. Her kunne jeg sidde i ro, men ikke i mag, og vente.
Desværre kom der kun et eneste billede i kassen i den korte tid, jeg ejede dette lidt
uhandige skjul, men hvilket billede! En engpiber på to til tre meters afstand. ] eg
havde en aprildag kl. 4 sat skjulet op i Ulvedybet. Det var i de tider, hvor der endnu
var fri adgang til engene. På min pind sad jeg i stive 6 timer og havde et kort øjeblik
selskab af engpiberen.
Kort efter fik skjulet sit endeligt på strandengene ved Nibe. Kreaturerne fandt
åbenbart dette mærkelige bygningsværk, som jeg havde rejst ved en af pytterne, for
interessant. Så da jeg næste dag kom for at tage det i brug, fandt jeg kun laser og
knækkede trin. Mange år senere byggede jeg mig et mere rummeligt og lettere skjul
af bambus og elektrikerrør af plastic. Et skjul, som jeg i øvrigt let kunne flytte uden
at træde ud af det. Blot jeg rejste mig, kunne jeg bære det på hovedet Mange timer
har jeg tilbragt i dette skjul, og utallige [tlm, såvel sort/hvid som farvedias, er blevet
kørt gennem diverse kameraer. ] eg husker en septemberdag i 1988, hvor jeg igen
havde stillet skjulet op ved fjorden. Denne gang hen på eftermiddagen for at undgå
det tidspunkt på dagen, hvor jagttrykket var størst. Næppe havde jeg sat mig på min
lille stol, førend dobbeltbekkasinerne bogstavelig talt flokkedes om mig. Enkelte
kom i deres søgen efter føde så tæt ved teltet, at jeg ikke kunne se dem. ] a, fuglene
havde på intet tidspunkt observeret mig, så derfor kunne de senere roligt tage sig et
lille blund. På de kun to timer, jeg var her, kom der: mudderklire, alm. ryle, islandsk
ryle, dværgryle, hjejle, strandhjejle, engpiber, gul vipstjert, forskellige mågearter, og
en flok krikænder på 25 stk. slog sig ned på engen bag mig.
Også dette skjul mistede jeg, men under mere dramatiske omstændigheder. I 1997
tog jeg på turne i min Transporter til østeuropa. Naturligvis var en del af udstyret
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mit gode fotoskjul. Endemålet var Sortehavet, og her var jeg indstillet på at blive et
par uger for at fotografere fugle. Men opholdet i Bulgarien blev kortvarigt. Skjulet
kom aldrig ud af bilen, som desværre forsvandt sporløst med alt inventar på
tredjedagen. Om skjulet er kommet i anvendelse, ved jeg ikke. Måske har biltyvene
kunnet bruge det som camouflage ved næste kup.
Så var det for en tid slut med selvbyggeri. Ved et tysk firma, som har specialiseret sig
i salg af tilbehør til naturfotografering, købte jeg et vandtæt telt i mørkegrønt
polyester. Vægt 3 kg. Problemet var og er blot, at når solen skinner, så kan fuglene
se silhuetten af fotografen. Derfor måtte jeg i en jagtforretning købe et camouflagenet,. som så skulle stå sin prøve den 17. august 1999. Kl. 4:15 samlede jeg lidt
proviant i en pose. Grejet havde jeg pakket aftenen før. Tågebankerne lå tæt over
lavningerne omkring Vår Å. På Vals ted Enge ved fjorden var tågen så tyk, at jeg ikke
kunne se de små træer, som vokser midt på diget. Men ude i horisonten lyste den
opgående sol bag et tyndt skyslør, så det var kun et spørgsmål om tid, så ville lyset
bryde igennem, og morgendisen gå i opløsning. Mit mål var det østligste punkt på
Vals ted Enge.

Sortbrynet albatros, Kaikoura NZ, Canon EDS 3 EF 400 4. OL IS, Fuji Sensia.

Dobbelt bekkasin, Canon EDS 3, EF 600 4.0 L IS, Fuji Sensia. foto Peter Glensback.
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fotograf, selvom jeg endnu mangler at tage det perfekte billede. Eksisterer det
fotografisk perfekte billede, eller kunne man tænke sig, at en eller anden lille ændring ville gøre det gode billede endnu bedre? Måske snarere sidstnævnte, idet jeg
dog skal være den første til at fastslå, at jeg har set masser af fuglebilleder, som jeg
under ingen omstændigheder kunne ønske mig ændret det mindste, trods en detaljernæssig ufuldkommenhed. Hvorimod en inspiration til en anden gang at forsøge
at tage et endnu bedre billede, skønt enhver fuglefotograf ved, at nogle fotos tages
"once in a lifetime". Jeg er (endnu) ikke gået over til digital fotografering med dertil
hørende fristende mulighed for bearbejdning af billedet i fotoshop'en, men kunne
da ønske, at mit kamera havde ventet lidt med at adlyde min finger, så denne eller
hin gren eller dette eller hint fuglehoved ikke havde forstyrret hovedmotivets
komposition. På den anden side synes jeg også, at en smule rod i fuglefotografiets
komposition gør det mere naturtro og levende, så længe dette rod ikke stjæler
opmærksomheden fra billedets tema.
Mine foretrukne fotografiske motiver er vadefugle. De er forholdsvis lette at fotografere, er smukke, ret neutrale af farve og findes næsten overalt på jordkloden i de
17

Hvorfor fotograferer en ornitolog fugle?
Tekst og foto Jens Knud Larsen

Mine fuglefotos har jeg set tusindvis af gange: privat, ved seriefremvisninger og
som enkeltbilleder i lange rækker af fotos ved Klaus Malling Olsens aftenskolekursus i feltornitologi. Fx et vinterbillede af skærpiber, lettere rystet og fejlplaceret på
en alt for lys havnemole, sammen med andre tilsvarende billeder, taget af andre
fotografer. Billedet genkendes øjeblikkeligt, den fotografiske setting, hvem der
ellers var med, vejret, lyset og temperaturen. Stod fotografer skulder ved skulder
med snurrende kameraer, var fingre og tæer ved at fryse af, var det en ensom
oplevelse i mange timers krumbøjet stilling i fotoskjul eller var det et tilfældigt
skud, når man gik søndagstur med sit kamera? Svaret ligger i billedet som medium
til at fastholde nuet, det ornitologiske millisekund.
Det begyndte i 70'erne med Nikon og håndholdt Novoflex 400mm/S,6, som i visse
dele af verden kan forveksles med og bruges som våben, men som ornitologer
straks genkender: der kommer en Novoflex gående med en fotograf. Senere, da
trætheden over utallige rystede flugtbilleder meldte sig, skiftedes udstyret ud til
Canon EOS 3 med AF og EF 300 mm/4 L IS. Sidstnævnte har også den fordel at
kunne kompensere for aldersbetinget svagsyn, i princippet behøver man blot at
pege i retning af motivet med programmet multieksponering og trykke af en gang
imellem. Det er i det mindste godt nok til at kunne dokumentere sine feltornitologiske observationer, men ligesom udsagnet: en enlig svale gør ingen sommer, gør
denne metode ingen ornitolog til fotograf.
J eg har lært mere om fuglene ved at fotografere dem, end jeg kan forestille mig
nogen anden metode kunne lære mig. I venten på det rigtige billede, den rigtige
postion, den rigtige placering i forhold til baggrunden, det optimale lys, glimt i øjet
etc. bliver man automatisk en del af fuglenes verden og deres gøre og laden, ser
med andre ord fra fugleperspektivet på fotografen som for at sige: så er det nu
billedet skal tages. J eg er altså blevet en bedre feltornitolog, er blevet optaget af
tertiærenes projektion, vingebånd og -striber, øjen- og skægstriber, farven på iris,
benenes længde og farve, yderhalefJerenes farve og fuglens jizz. Fuglefotografering
har lært mig, at man mange steder blot kan slå sig ned for at vente. De bedste
billeder tages måske uden alt for komplicerede forberedelser med nedgravning eller
opbygning af skjul, selvom særlige optagelser som fx nærfotos af traner kræver et
skjul. I den forbindelse kan jeg som andre bekræfte, at en bil kan være et udmærket
fotoskjul de steder, hvor man må køre i bil. Fra bil kan man dyrke den udmærkede
sport det er at forevige fugles pælesidning og -ståen. Ganske vist skaber det konflikt i relation til Foreningens program erklæring om ikke at anerkende menneskeskabte objekter som acceptable i et naturfotografi, men fugl på pæl kan være et
glimrende fuglefoto.Mærkværdigvis er jeg også i al beskedenhed blevet en bedre
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At der var fugle, jo, det hørtes på lang afstand, men selvom jeg samlede teltet i
passende afstand, så fortrak alle. Måger, ænder og vadefugle. Engen var svuppende
våd. Duggen lagde sig overalt og på alt. Selv inde i teltet duggede mine briller og det
samme gjorde optikken. J eg havde fundet et godt sted. En sandflade tæt ved
vandkanten, hvor jeg forventede, fuglene ville komme. Det skulle senere vise sig, at
være både klægt og meget blødt. Stolen sank dybere og dybere i. Samtidig knagede
det i stoffet. Det var kun et spørgsmål om tid, så ville den brase under mig.
I min notesbog skrev jeg:
5:45 - To rødben lander. For mørkt til at fotografere. En fiskehejre slår sig ned et
kort øjeblik, men er urolig ved synet af teltet. stor præstekrave og alm. ryle flyver
rundt om mig.
6:00 - Hættemågerne er ved at indfinde sig.
6:50 - Stadig lidt diset, men kan fotografere hvid vipstjert, som kommer helt hen
til skjulet.
7:30 - Toppet skallesluger med 6 unger svømmer forbi. Enkelte blishøns er ved at
vende tilbage. Småt med vadefugle!
8:00 - Så er Hættemågerne tilbage i pænt tal. Bader og pudser sig, og vandet perler
i gyldne farver. J eg skyder løs. En sølvmåge har besvær med en strandkrabbe.
8:30 - En lille flok stære slår sig ned i det opskyllede ålegræs.
9:20 - Stolen braser.
10:00 - Flytter skjulet. Er træt af at sidde i mudderet.
11 :00 - Fotograferer hvidklire. En af fuglene lægger sig til at sove. J o, skjulet virker!
Pludselig flænges luften af et lyn, og tordenen buldrer ude over fjorden. J eg springer
ud af teltet og smider mig på jorden ved diget. Et telt på åben flad strandeng rager
godt op. Går dog ret hurtigt hen for at redde teltet. Et vindstød eller en lille
skypumpe kunne let have ført det ud på Klosterholmen.
Jeg pakkede sammen. Men ved 16:30 tiden befandt jeg mig atter i skjulet. Denne
gang ved Barmer Enge. Fik selskab af storspover, rødben, præstekraver, hvidklirer,
krumnæbbede ryler og rørhøg. Ved solnedgang kom en flok grågæs i rosafarvet
fjerdragt flyvende mod Vår Holm. Et flot punktum på en strålende dag. J o, skjulet
virkede. Selvom det er lidt besværligt med det ekstra net, så er teltet på grund af dets
lethed også velegnet til rejser.
Det er sidste skud på stammen imidlertid ikke, da det er bygget i træ og vejer over
20 kg. Men ideen med et skjul af træ er, at det er velegnet i al slags vejr, og at det
desuden kan opstilles hvor som helst og blive stående i flere dage på samme plet.
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Om at fange bevægelsen
Tekst og foto Niels Fabæk

Måger, Canon EDS 1, EF 3004.0 L, Fuji Ve/via.
For mange mange år siden købte jeg en bog med den sigende titel: "Fugle. Færdigheder, flugt og fart." Udenpå var der et billede af to rider der sloges om noget spiseligt. Billedet var taget på en ikke alt for hurtig lukkertid, hvorved en vis bevægelsesuskarphed var en dominerende del af billedet. Ved første øjekast syntes jeg at
billedet var underligt og uskarpt, men billedet havde alligevel formået, at brænde
sig fast i min bevidsthed og med tiden kom jeg til at holde af det. Det var jo netop
ved at udnytte en langsom lukkertid at betragteren fik et glimt af fugleflugtens bevægelser. Siden har jeg selv leget med at indkredse fugleflugtens sjæl gennem at
lege med forskellige lukkertider i den langsomme ende af skalaen.
Jeg har stor respekt for de knivskarpe flugtskud, der fastfryser fuglene på tusindedele af et sekund. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange meter flim jeg på den
bekostning har sendt direkte i skraldespanden. Jeg må tilstå, at jeg stadig forsøger
mig udi denne disciplin, men nu har den altså fået en ikke mindre filmslugende
pendant.
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At fange bevægelsen er ikke helt nemt, der er nemlig særdeles stor forskel på om
et billede er bevidst uskarpt eller om det er et motiv, der skulle have været skarpt,
som så er fejlet. Derfor er det vigtigt, som ved al anden fuglefotografering, at man
ikke er nærig med fllmen. Her kommer digitaliseringens velsignelser for alvor til
sin ret ...
N år man skal fange bevægelserne er det meget vanskeligt at opstille nogle faste
regler for lukkertider og blænder, da faktorer som vind og hvordan man panorerer
er af stor betydning for det færdige resultat. Det eneste råd jeg kan give, er at være
opmærksom på baggrunden, og så ellers blive ved med at eksperimentere. Man vil
uundgåeligt komme hjem med mange ringe resultater, men før eller siden skal det
nok lykkes, at få et af disse svævende drømmebilleder.

Camera Natura
'Verdens smukkeste tidsskrift"
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