10 år og tillykke NFD
Af Finn Olofsen

Ja, så gik der 10 hele år og standard og kvalitet indenfor dansk naturfotografi er nu
i verdensklasse. Og det var netop det, der var formålet med foreningen: At få løftet
den danske naturfotos kvalitet, ud over selvfølgelig at få samlet alle naturfotografer
i Danmark under én hat.
Man må sige at det første mål er nået til et trettental. Og efter stilstand i nogle år er
vores medlemstal i stigning og det skulle ikke undre mig at vi når 150 medlemmer
i år. Hvis alle medlemmer, når de møder en anden fotograf i felten der ikke kender
til NFD, lige lufter at vi eksisterer, ja så kan medlemstallet måske blive en del højere.
Jeg er personligt glad for, at stort set alt hvad vi igennem årene i bestyrelsen har
udtænkt er lykkedes! Ligeledes at bestyrelsen stadig kan løfte foreningen, og det til
trods for at halvdelen af bestyrelsen har været med i alle 10 år. Jubilæumsbogen
”Naturen i fokus” blev sat i søen for omkring 2-3 år siden - det er sådan et projekt
der er med til at holder gejsten oppe og gryden i kog i bestyrelsen og dermed også
blandt foreningens medlemmer.
Nye ideer og tiltag er det der gør, at vi alle i foreningen udvikler os – noget der er
yderst relevant i disse tider, hvor vi selv skal følge vores billeder helt til dørs. Det
varer jo nok ikke længe før alle NFDs fotografer er blevet digitale, og her har vi alle
en del der skal læres fra bunden. Man kan kun sige, at det er det lange seje træk og
det er her vi kan og skal bruge hinanden. Der er ingen grund til, at vi hver for sig
opfinder den dybe tallerken, når vi kan søge hjælp hos hinanden, så vi kan få det
bedste resultat ud af vores billeder. Vi kan jo godt fotografere, det har vi dokumenteret med ”Naturen i fokus”, men det digitale kan hurtigt løbe løbsk, fordi der er så
mange muligheder angående behandlinger, størrelser og medier. Her skal vi alle
kunne bruge og videregive hinandens guldkorn og tage imod positiv kritik, hvis man
kan se at et billede ikke er optimalt bearbejdet. Det er til det enkelte medlems og
foreningens fordel.
Som jeg ser NFD i fremtiden er det kun positivt, at vi har så mange muligheder og
ideer hver især, som bare skal op til overfladen og sættes i gang. Den digitale verden
giver så mange muligheder for brugen af ens billeder på en meget nemmere måde
end før.
Billederne og billedkvaliteten er blevet højnet i utrolig grad og vil i fremtiden blive
endnu bedre, jeg tør næsten ikke tænke på de næste 5 år frem, hvor NFD så bliver
15 år. Sikke en bog vi kan lave til den tid eller måske noget helt andet og endnu mere
spændende! Nu får vi se til den tid. Nyd jubilæumsåret og tak til alle der holdt
ved.......HIP HIP HURRA!

fra bestyrelsen & redaktionen
M edlemstal

Pr 1/5-2006 er vi 137 medlemmer i foreningen. Ny medlemmer siden sidste blad:
Mogens Hansen, Jan Brødslev Olsen, Nelly Hansen, Arne Volf, Gerner Majlandt
og Henning Rose Sørensen. Vi byder velkommen til dem alle.
Over stok og sten med sit Hasselblad! - medlemsmøde 18. januar 2006

Det var imponerende at høre Thorbørn Ponsaings fortællinger om, hvordan han
med ca. 60 kg. (fotoudstyr, telt, proviant m.v.) på ryggen, vandrede kilometer efter
kilometer over stok og sten og i alt slags vejr på det sslandske højfjeld. Jeg blev
samtidig ikke mindre imponeret af, at han også havde tid og kræfter til at tage en
stribe flotte billeder med sit Hasselblad. Der blev vist mange flotte landskabsbilleder
og noget af det der fascinerede mig mest ved billederne var, at de næsten alle kunne
havde vundet førstepræmien i kategorien ”form og figur” i vores årlige fotokonkurrence. Det var ikke kun formerne i landskabet der fascinerede mig, også farverne der
på grund af vejrets skiften i løbet af få minutter kunne ændre sig fra at være meget
kontrastrige til meget diffuse.
Godt gået af en ældre herre!

Naturen i fokus:
Fødselsdagsgave, julegave, bryllupsgave, konfirmationsgave eller ”bare” en gave til en god
ven!
Så køb den allerede nu hvor der stadig er nogle på lager.
Du kan bestille bogen hos næstformand Jens Rasmussen
på mailadressen safisanajens@2765.net
Bogen koster 100,- kr. inkl. porto og ekspedition.
Girokort til brug ved indbetaling vedlægges forsendelsen.
Du kan også indbetale pengene på postgirokonto:
12464223 (IBAN: DK74 3000 0012 4642 23)
med bemærkning ”jubilæumsbog”.
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NFD Årskonkurrence 2006
Vi er en forening for naturfotografer, der optager oprigtige billeder af den
virkelige natur, det er også den vi gerne vil vise, husk altid på det!

L AN D SKAB

KATEGORIER:
P O R TFO LIO X 3 ”V AN D , JOR D , LIV ”
- V Æ KSTER - INSEKTER - A ND R E D YR - F U G LE - P ATTED YR
Å R ETS D O M M ER ER : K LAU S N IGG E /T YSKLAN D

Alle billeder skal indsendes på CD med en billedliste på et A4 ark.
Max. 3 billeder i hver kategori. Portfolio SKAL have 3 billeder.
Hvert billede skal leveres i to varianter 300 dpi 38 x 25 cm og 72 dpi 1280x1024
pixels. Andre formater feks. 6 x 6 leveres i 300 dpi 25 x 25 cm og i 72 dpi 1024 x
1024 pixels
Hver kategori i begge opløsninger, skal have sin egen mappe på cd’en. Dvs.
Fugle300dpi, Fugle72dpi, Pattedyr300dpi osv.og filerne navngives som vist her:
PATTEDYR_1_KLAUS_BJERRE_72.JPG
PATTEDYR_2_KLAUS_BJERRE_72.JPG
FUGLE_1_KLAUS_BJERRE_72.JPG
FUGLE_2_KLAUS_BJERRE_72.JPG

PATTEDYR_1_KLAUS_BJERRE_300.JPG
PATTEDYR_2_KLAUS_BJERRE_300.JPG
FUGLE_1_KLAUS_BJERRE_300.JPG
FUGLE_2_KLAUS_BJERRE_300.JPG

Camera Natura
"Verdens smukkeste tidsskrift"

Billeder må IKKE indeholde tamdyr, have/potteplanter, kulturlandskab dvs.
INGEN huse, veje eller tydelige tegn på nye menneskeskabte ting.
Manipulering af billeder må IKKE finde sted
Normal brug af Photoshop er tilladt, så dit originalbillede/fil kommer til at stå
optimalt, det vil sige værktøjer så som: Curves, Levels, Hue Saturation, Color
balance, Shadows & highlights, Brightness Contrast, Unsharpen mask og noise, men
Billeder til Årskonkurrencen 2006 sendes til:
alt med måde. Læs øverst på siden!
Finn Olofsen H/F Engvang 109, 2300 København S.
Sandwich, Andre Filtre, lasso, Inverse (f.eks. til at ændre baggrund eller farve m.m.
Tryllestav, Kloning, Patch tool er ikke tilladt.(Kun til brug for fjernelse af
Indsendelsesfrist er den 15. august 2006
støv/ridser).
Altså ingen klippe klistre som Jørgen Klevin.
Hvis der kommer tvivl om et billedes originalitet, vil der blive spurgt efter den org.
RAW fil/dia/negativ og billedet vil blive sammenlignet af dommeren suverænt. Det
kan så blive godkendt eller afvist for deltagelse.

kan købes i løssalg hos:
Danm arks Fotom useum , Museum sgade 28 i Herning,
Boghandelen, Museet for fotokunst, Brandts Klædefabrik,
Brandts Passage 37, 5000 Odense C
Naturbutikken, Vesterbrogade 128A, 1620 København V
Prøv dit lokale bibliotek, m åske har m an Cam era Natura der!
Nærmere information: Ole Banke tlf. 35 42 72 95

Små oaser
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Tekst og foto Kurt Engelhardt

Det viste sig, at planen var at lave det om til en park-sø med asfalteret sti og
gråænder, som de gamle damer fra en nærliggende institution kunne fodre med
franskbrød. Søen i sin nuværende tilstand med mange krebsekloplanter blev betegnet
som kedelig.
Den grønne mosaikguldsmed lægger (næsten) udelukkende æg på krebseklo .Så
krebseklo er en forudsætning for dens overlevelse.
Heldigvis var det en sød og fornuftig kvinde, som stod for projektet. Jeg
forklarede hende situationen, fremsendte billed-dokumentation for den fredede
guldsmed og henviste til, at yngleområdet skulle beskyttes.
Projektet med park-sø, asfalt, gråænder og franskbrød er nu opgivet. Pilebuskene
vokser nok op igen.
Det følgende år glædede jeg mig til at tage nogle gode billeder af den grønne
mosaikguldsmed. Jeg så ikke en eneste. Men det var også meget småt med andre
guldsmede. Det var vist generelt et dårligt insektår og området var helt maltrakteret
af maskiner. Jeg prøver igen i år. Det er trist at tænke på, at denne meget smukke
guldsmed måske uddør. Men det er da godt, at der er naturfotografer. For uden
billeder er jeg ikke sikker på, at søen havde overlevet som natursø.

Nikon Digitale kameraer og optik:
Nikon D2H, D1H,
Nikon 18/2.8, 17-35/2.8 AFS , 17-55/2.8 DX AFS, 18-35/3.5-4.5 AFDED, 20/2.8 AF
24-70/2.8 AFS DED, 24-120/3.5-5.6 AFD, 105/2.8 AFD MACRO,
Nikon 28-105/3.5-4.5 AFD MACRO, 80-200/2.8 AFED
400/2.8 AFS D ED + Telekonverter TC 20 EII og TC 16 A

Grøn
mosaikguldsmed,
EOS 20 DHer
Canon
EF 180mm
L.
Jeg bor
i en forstad tilCanon
København.
er nogle
små 3,5
”oaser”,

hvor der aldrig
kommer nogen. Det undrer mig, fordi tilgængeligheden er god. Det må skyldes, at
de ikke virker attraktive for ”normale” mennesker.
En af disse oaser er en lille sø. Ja, faktisk er den så lille, at den måske skal kaldes
et vandhul. Her er grønne frøer, lille vandsalamander, rådyr og en del ynglende
guldsmede. En af disse er den sjældne, fredede og udryddelses truede ”grøn mosaikguldsmed”. Den er ikke bare truet i Danmark men efter alt at dømme i hele
udbredelsesområdet.
Jeg blev meget glad, da jeg fandt den. Ikke kun fordi den er sjælden men fordi
det er en af vores allerflotteste guldsmede. Der var desværre kun få eksemplarer og
fotograferingen gik ikke nemt. Jeg fik et nogle halvdårlige billeder af voksne og
nyklækkede. De bliver udfarvede efter et par uger.
Jeg har aldrig set andre end mig selv i det vandhul. Aldrig før en dag jeg
tilfældigt kom forbi ”uden for sæsonen”. Der var fuld gang i den. Tre personer var
i færd med opmålinger, udgravninger, fjernelse af planter fra søen, fældning af
samtlige buske omkring søen osv. Det var ikke lige det, der bragte mig i det bedste
humør.

Nikon Flash:
SB-80DX , SB-28DX , SB-28
Canon Digitale kameraer og optik:
Canon 1Ds, Canon 1D Mark II, Canon 1D Mark I, Canon 20D
500/4 L IS, 300/2.8 L IS, 300/4 IS, 70-200/2.8 L IS USM, 70-200/2.8 L NON IS USM,
180/3.5 L USM MACRO, 24-70/2.8 L USM, 17-40/4 L USM, 2 x konverter
Canon Flash:
550EX , 540EZ
Gitzo Carbon Fibre Tripod G1325 MK2 og andre, Gitzo G1380 Video Head, Gitzo G1325 V
Video Carbon Fibre Tripod etc Wimberly Head
KONTAKT KLAUS BJERRE 3675939 E-MAIL: EOSFO2GRAF@INET .UNI2.dk
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Boganmeldelse: Terje Hellesø: Min plats i ljuset
Tekst Ole Banke

Skogshare, foto: Terje Hellesø .

’Min plats i ljuset’ er en stor og flot bog i godt tryk på kraftig, glittet papir med
forfatterens tekster og billeder. Bogen er et rent overflødighedshorn af fotografier
fra de rent dokumentariske til de stærkt eksperimenterende og kunstneriske.
Billederne er gennemgående fantastisk fine og smukke – især hvis man er til billeder
med mættede farver: fotografiske fundamentalister vil rynke på næsen og - uha uha erklære hovedparten af dem underbelyste. Mine personlige favoritter er forskellige
natoptagelser med dusche blå farver, en række dystre og dæmoniske optagelser fra
Island – og så afsnittet ’Min vän haren’.
I hareafsnittet beskriver Hellesø i text og billeder sine meget intense oplevelser
med harer som han har givet personlige navne, så man klart fornemmer en stor
nærhed og nærmest venskab med de sky gnavere. Texten er både smuk og rørende
– og billederne i varmt og rødligt aftenlys er ganske enkelt af verdensklasse. Dog
havde det enkelte billede fortjent mere plads og luft. Egentlig burde forfatteren have
lavet en hel bog om sine oplevelser blandt harerne! Eventuel også i form af en
børnebog, det vil emnet egne sig glimrende til.
Billederne i bogen står rigtig flot og der er mange af dem. Det er nemlig en

rigtig billedbog – idet den er proppet med billeder, og det er synd for det enkelte
billede. Det er tydeligt for mig, at Terje Hellesø har meget svært ved at vælge ud, han
vil have dem alle sammen med – præcis som vi har oplevet ham ved NFDs årsmøde
for nogle år siden hvor han var gæst. Det medfører, at i stedet for at det enkelte
billede kommer til sin ret i al sin pragt over en hel side eller med en passende bred
passe partout, er der i stedet måske tre-fire billeder på samme side. Et opslag i
bogen viser typisk fire billeder i lidt varierende størrelse der fylder stort set hele
opslaget ud. Det er som at sidde med et album med familiebilleder. Næsten alle de
billeder jeg i årenes løb har set på tryk fra Terje Hellesøs hånd er med i bogen.
Faktisk savner jeg stort set kun hans billeder taget med fiskeøjeobjektiv, som der af
en eller anden grund kun er medtaget enkelte af.
Bogens finansiering er et kapitel for sig. Hellesø har fablet om den i mange år,
men det er ikke kun i Danmark det er svært at skaffe penge til projekter indenfor
naturfotografien. Men nu skulle det være: Venner, bekendte og firmaer gik ind i
projektet og flere end tusind bøger blev solgt på forhånd. Bogen er udgivet på eget
forlag.
Terje Hellesø kalder selvbevidst sin bog ’Min plats i ljuset’ – og så kan man selv
vælge hvor man vil lægge trykket. Han ved naturligvis udmærket, at han indtager en
vigtig plads i den nordiske naturfotografi. Og det er da også en flot bog, men så
meget desto mere ærgerligt for de mange gode billeder, at han har så svært ved at
begrænse sig….
Konklusion: Er du interesseret i en bog spækket med fremragende, meget
inspirerende billeder af en af Nordens mest nyskabende og personlige naturfotografer er denne bog et must. Bogen er tung, men portoen indgår i prisen, og bemærk
at der er tale om svenske kroner.
Hellesø Photography 2005, 288 s., pris 480 skr inkl. porto.

Rejsefæller søges:
Vi er tre NFD-medlemmer der fra den 22. december 2006 (afrejse fra DK den 20. dec.) til den 20.
januar 2007 har lejet et hus på Roberts Camp ved Lake Baringo i Kenya. Lake Baringo og den
nærliggende Lake Bogoria må regnes for nogle af de bedste fugleområder i Kenya. Desuden ligger
Nakuru Nationalpark og Samburu / Shaba nationalparkerne inden for en til to dages kørsel fra Lake
Baringo.Af praktiske årsager efterlyser vi et par rejsefæller der kunne være interesserede i at lave
et lignende arrangement i samme periode, da det er en god ide at være mere end en bil ved
længere kørsel i disse områder. Ud over et par eventuelle fællesarrangementer er slaget frit.
Der kan lejes hus eller bandas på Roberts Camp. Se deres hjemmeside: www.lake-baringo.com
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Jens Rasmussen på safisanajens@2765.net
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Det digitale hjørne

•

Hvordan færdigbehandler jeg mine digitale filer?
Af Klaus Bjerre

Alle der har et digitalt SLR kamera er klar over, at den afsluttende billedbehandling
af den digitale fil er altafgørende for kvaliteten af det endelige billede.
Det kan være en lang og snørklet vej med adskillige “fælder” undervejs, hvis
man fra start ikke helt er klar over, hvor man skal hen.
Hvordan den digitale fil skal behandles er 100% afhængig af, hvad det endelige
billede skal bruges til. Skal billedet sendes til et forlag skal vi gøre A, skal billedet
printes ud på en InkJetprinter skal vi gøre B og skal billedet bruges til en hjemmeside
eller vises via lyskanon skal vi gøre noget helt tredje.
I denne artikel vil jeg beskrive, hvordan vi skal behandle vores digitale fil når
den skal vises på et lærred via en pc og en lyskanon eller for den sags skyld på
Internettet.
Med den rigtige billedbehandling kan der laves store udsnit af originalbilledet
uden at det vil kunne ses på det færdige billede.
Lad os starte med de helt basale ting omkring filer til skærmvisning.
Først lidt om størrelser. Når vi taler om digitale billedefiler er der flere mål som en
del roder lidt rundt i.
En billedfils mål består af filens bredde angivet i pixels gange højden også angivet
i pixels, det kunne f.eks. være 1400 x 1024 pixels.
For at kunne se hele filen på skærmen uden at skulle schrolle op og ned er det vigtigt
at kende både skærmens og billedets dimensioner. Sagt på en anden måde billede og
skærm skal passe sammen i dimensioner, vi kan ikke vise et 1400 x 1024 pixels
billede på en skærm med en opløsning på 1024 x 768 pixels og der er heller ingen
grund til at nøjes med en billedfil på 1024 x 768 pixel, hvis vores skærm kan vise
1400 x 1024 pixel.
Billedfiler har også en anden information, der angiver hvor mange dots (prikker) der
er pr tomme og skrives som f.eks 72 dpi.
En dataskærm kan ikke vise mere end 72 dpi (72 dots pr tomme) så det er den
størrelse der skal bruges til skærm og lyskanon. Mere end 72 dpi er rent spild og er
bare med til at gøre filen større.
Med udgangspunkt i det udstyr vi pt råder over i NFD må din fil max være på 1400
x 1024 pixels i 72 dpi.
Hvordan skal filer til digital billedvisning så behandles for at få det maksimale
ud af filen.
Nedenstående er min fremgangmåde, der findes helt sikkert andre.

•

Optag ALTID dine billeder i RAW
Brug en RAW-konverter, hvori du kan lave så mange justeringer
som muligt
Sørg for at det konverterede billede har de rigtige proportioner
(højde x bredde)

•

Konverter til farverummet Adobe RGB 1998 (forklaring senere)

•

Konverter RAW-filen til TIFF (forklaring senere)

•

Åben det konverterede billede i Photoshop

•

Efterjuster evt. med Levels og Shadows and Highlight

•

Ændre billedet til den ønskede størrelse

•

Alle billeder indeholder støj mere eller mindre, fjern støjen nu
inden billledet tilføres sharpening.

•

Brug et støjreduseringsprogram (NeatImage eller andet) (A)
Når du fjerner støj bliver billedet mere blødt og skal efterfølgende
have tilført skarphed.(B)
Tilføj Unsharpen Mask med disse parametre: Amout 99, Radius 0,2
og Threshold 0.

•

Gør det flere gange (3-8) indtil du har opnået den rette skarphed.

•

På denne måde er det let at styre hvor meget eller hvor lidt
unsharpen mask der skal til.

•

Du kan evt. markere (C) det der skal gøres skarpere, det giver et
rigtigt godt reslutat. Et eksempel kunne være en fugl på en himmel,
her er det kun fuglen, der skal gøres skarpere.

Som nævt tidligere er vores RAW-fil blevet konverteret til TIFF. Hvis vi havde valg
at konvertere til JPG, ville vores endelige billede være blevet forringet med JPG
artifacter, som er komprimeringsstøj, der ses som sådan noget fnuller omkring
konturer. Det ses tit på tumbnailsbilleder på Internettet. Disse artifacter undgås helt
så længe man arbejder med en TIFF fil.
Når vi er færdige med alle korrektioner, støjreduktion og som det sidste har tilføjet
skarphed til billedet, skal filen have tilført det farverum, der passer til visningsmediet
(skærm og lyskanon). Dette farverum er sRGB.(D)
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Du gør dette ved at klikke på Image, vælg Mode og konverter til Profile sRGB.
Hvorfor sRGB? En skærm kan ikke vise hele Adobe RGB1998 farverummet og
billeder gemt i dette farverum bliver derfor lidt tamme at se på. Dine billeder ser
måske lidt friskere ud i sRGB på din skærm end du ønsker, men i det øjeblik de
bliver vist med lyskanonen, taber de lidt i farveintensitet, så i den sidste ende bliver
resultatet rigtigt godt. (E)
Til slut skal filen gemmes som en JPG fil.

NFD 10 års jubilæum 24. marts 2006

Hvis du ønsker at vise billeder i foreningen skal du huske at gemme filerne med et
løbenummer og dit navn,så du kan vise dem i den rigtige rækkefølge.

Fotografer på Sjølunds fagre sletter
tænkte store tanker dage og nætter.
En idé sprang med foråret ud,
og de modige sagde: Vi gør det ved gud!
En beslutning gjort i genialitet,
thi fra da af var NFD en realitet.

Et eksempel. 1_klaus.bjerre.jpg
A.

NeatImage professionel koster ca 600 kr og kan downloades fra
Neatimage hjemmeside http://www.neatimage.com/
Programmet lægger sig i Photoshops som et plugin under filter.
Fordelen er at man kan arbejde i tiff format og køre actions med
mange billeder.

B

C

Scannede dias, digitale billeder taget på ISO værdier på 400 og
derover og store billedfiler til print kræver en kraftigere støjreduktion end billeder til fremvisning på skærm, da de indeholder flere
pixels. Et billede på 500-1000 kbyte skal have mere nænsom
behandling

Selections i Photoshop laves ved brug af Magic Wand hvis motivet
er godt adskildt fra baggrunden. Hvis ikke er det bedre at bruge
Magnetic Lasso tool.

D

Det er vigtigt i Photoshop CS2 under Colorsettings at vælge
Working Space til Adobe RGB.

E

Det er fordi et billede i et stort farverum bliver "klippet" i farvegengivelsen, når det vises med udstyr i et mindre farverum som
foreksempel i sRGB. Lidt populært sagt er det vigitigt at du laver
konverteringen ned i det mindre farverum i stedet for at udstyret
gør det for dig!

Fra det nordjyske over sund og bælter.
Fra Skagen og helt til Den Helder
vil vi med sprogets ABC
hylde dig du tiårige NFD!

Formand Finn og Ole Banke
fik den idé og geniale tanke,
at de hver især som ambassadør
skulle drage vesten for Korsør.
Ja, der gik skam fra by til by
om dem et sandt og værdigt ry.
Som foreningens protektorer
belæsset med dias og projektorer
gav de kompetente bud
på fotografiske gode skud.
Så det var ej noget under,
at de kunne skaffe mange kunder.
Og så kom blad nummer et på gaden
med sort/hvidt foto på facaden.
Men, ja, I tror nok, det er lyv,
at vi allerede fra blad nummer syv
så designerne slå deres folder
med ny forside og så i color.
Invitationer til Virum, Samsø og Rørvig
kom ud. Og vi jyder tænkte: Tør vi?
Det stod jo klart, det indså vi snart,
at de sjællænder var skrappe.
Ja, ligefrem rappe til at diskutere,
men var de nu også gode til at fokusere?
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Vi kom, vi så og måtte annamme
at vor skepsis blev gjort til skamme.
Thi vi så dias, mesterligt skudt i
Kodak ektachrome elite og Fuji.
Jo, det var en smuk og billedrig kommers
med dem at rejse kloden rundt på kryds tværs.
Vi så Nikon, Canon, Hasselblad og Minolta
Men ingen pinupper, ej heller Travolta.
Thi kodeks var af den karat,
at intet dias, uanset hvor smart
med strejf af folk, der smider tøjet,
kunne komme gennem nåleøjet.
Der gik dage, der gik år, ja, der gik hele ti,
selv om der blev skrevet: Nu er det snart forbi!
Vi fik udstilling med makro og danske kyster.
Og så blev der kæmpet drabelige dysterisær i årskonkurrencen. Dog uden ”spønding”!
Thi hver gang vandt Jesper Tønning.
Der kom gæstebud fra nordisk fjeld og mose.
Andy, Terje og Geidemark til smuk apoteose.
Vi så og lærte meget nyt.
Men andre tænkte også pyt.
Mestre kan os meget lære, men alligevel
Hvorfor ikke prøve med os selv?
Ja, sådan går det lystigt og uden skår
i selvglædens rus en tre fire år.
Og det betvivles ikke, at vi værner
om billeder i analoge termer.
Indtil en modig person - er I da gale
gav et lille pip om det digitale.
Få så de nymodens nykker ud af ho’det.
Klap hesten og slå koldt vand i blodet.
Lød det fra dem, der helst så sig fri
For pixels, flashkort og dpi.

Men moderne teknik så hastigt iler.
Så nu sidder den formastelige og smiler.
For ærligtalt,
og det er vel ikke så galt,
er det opportunt at gøre den konklusion
at NFD er grebet af digital fascination.
Ord som JPG, Raw, Tint og Saturation
Resize, Hot Pixels og så lidt Compentaition
Går fra mund til mund i tågesnak.
Og lyder mest som rent gakgak!
Men det skulle vist være helt normalt
Når fotografen går fra analogt til digitalt.

At slutte nu vil på mig pynte.
Og det kan jo gøres, som jeg begyndte.
Fra det nordjyske over sund og bælter.
Fra Skagen og helt til Den Helder
vil vi med sprogets ABC
hylde dig du tiårige NFD!

NFD 10 års jubilæumsreception
- Domus Medica 24. marts 2006.
Af Albert Steen Hanmsen, foto Ole Banke

Til lykke!
Hilsen
Albert Steen-Hansen

Digo indskriver sig i gæstebogen.

“Fra Skagen og helt til Den Helder” Albert oplæser sit digt over de forgangne 10 år .

Selv den mest fremsynede blandt den lille gruppe af naturfotografer, som i foråret
1996 lagde de første spirer til NFD, NaturFotografer i Danmark, kunne vel næppe
på det tidspunkt have forudsagt, at foreningens 10 års fødselsdag kunne fejres på
baggrund af en medlemsskare på 135, fordelt over det ganske land, og udgivelsen
af en jubilæumsbog. Alt sammen i forvisning om, at foreningen er levedygtig og
stadig har en fremtid for sig.
I herskabelige omgivelser, Lægeforeningens Hus – Domus Medica i Kristianiagade København, havde bestyrelsen i den anledning kaldt til reception den 24. marts
i tidsrummet 17:00-20:00. Det var med en vis ærbødighed vi så bygningen an,
pressede den store indgangsdør på klem og bevægede os op ad de flere meter brede
trappetrin, alt, mens øjet gik på opdagelse i de pompøse omgivelser, og tankerne gik
til de mere ydmyge omgivelser i Aalborg. Men den svage, men dog mærkbare
fornemmelse af beklemthed forsvandt, da vi øverst oppe fik øjenkontakt med en
festklædt, smilende bestyrelse. Med håndtryk, omfavnelser, velkomst-, gensynsord
og indskrivning i gæstebogen gik tiden frem til det forjættede tidspunkt, hvor det
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bebudede traktement kunne indtages.
Et bredt udvalg af kulinariske fristelser bestående af minifrikadeller, cocktailpølser i svøb, sandwichs i flere udgaver, ostepinde og frugt stod fristende på langbordet,
hvortil der de næste tre kvarter gik en strøm til og fra af lækkersultne gæster, der
efter sigende talte op til 60 personer. Salen summede af menneskestemmer. Stående
grupperede man sig omkring de få runde borde, der fandtes. Andre søgte til
vindueskarmene og nogle formastede sig til biblioteket. Og som altid, når
naturfotografer er samlet, blev der udvekslet nye erfaringer, rejseoplevelser og
fremtidsplaner.
Pø om pø blev sulten stillet, og tidspunktet for aftenens festtale, holdt af
foreningens formand Klaus Bjerre, oprandt. Men for at sætte publikum i den rette
stemning og samtidig udtrykke sig med naturfotografens autoritet foretog han en
ufuldstændig forvandling, som biologerne kalder det, når larvestadiet springes over.
Fra at være klædt i festdragt skiftede han hud og forvandlede sig til naturfotograf i
reglementeret dresscode: Støvler, bukser, fotovest og kasket. Ja, og ikke mindst en
rygsæk. Til gæsternes overraskelse gjorde han opmærksom på, at en fotovest ikke
bare er en fotovest. Nej, den findes i forskellige udgaver. En med fire lommer
beregnet til JPG-filer og en anden med otte lommer beregnet til RAW-filer. Således
udstyret gav han et historisk rids over foreningens 10 årige liv. Fra den spæde tanke
fødtes og frem til i dag. Stort bifald!

Peter Vadum og frue ved buffeten.

Derpå oprandt aftenens højdepunkt. Jubilæumsbogen lå og ventede, godt indpakket
i kasser med bånd og sløjfer. Men inden båndene blev klippet, fik Finn Olofsen,
foreningens første formand, ordet for at fortælle om bogens tilblivelse. Og han lagde
ikke skjul på, at det havde været en både spændende og krævende opgave. Mange
møder og diskussioner var gået forud. En færdigtrykt udgave måtte kasseres på
grund af farvefejl. Derfor måtte der arbejdes på overtid med ny trykning, hvis
bogen skulle være klar til udlevering den 24. marts. Og det blev den. Snoren kunne
klippes i forvisning om, at kasserne rummede en bog, man var tilfreds med. En glad
Finn Olofsen fremdrog et eksemplar og fotograferne knipsede.
I de næste mange minutter så man folk foroverbøjet med ”guldklumpen” i
hænderne. Blad efter blad blev vendt. Og lur mig, om ikke langt de fleste bladede i
forventning om at se sit eget foto. Var der to? Det forekom jo, kunne man se.
Hvorledes tog det sig ud? Faldt det helt igennem? En ganske naturlig reaktion, som
ingen af os kan sige sig fri for. Uden at dette referat på nogen måde skal rumme en
anmeldelse af bogen, så måtte den umiddelbare reaktion den aften have være meget
positiv!
Et indslag på falderebet fra NFD-Nord med et historisk rids på rim blev også
modtaget positivt. Herfra fulgte tillige en lille gave som tak til bestyrelsen for deres
store arbejde, ikke alene i forbindelse med jubilæet og udgivelsen af bogen, men også
i det daglige slid med at holde liv i foreningen. Tak for et vellykket jubilæum. Vi ser
frem til Trelde Næs.

Formanden i feltmæssig korrekt beklædning.
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