Glimt af NFDs historie
af Ole Banke og Finn Olofsen

Det skete i de dage, at der udgik et forslag fra en af Dansk Ornitologisk Forenings
mange aktivister: Hvorfor laver du ikke et galleri her hos DOF? Som sagt så gjort,
Ole Banke huggede til og i løbet af kort tid hasvde DOF et velfungerende og
velbesøgt fotografisk galleri. Men hvordan finder man nu frem til, hvem der skal
udstille? Her var daværende naturvejleder ved DOF Anders Tvevad god at spørge.
På et vist tidspunkt pegede han på en galning på Amager ved navn Finn Olofsen, der
havde specialiseret sig i at vade rundt i vand til livet i de lokale sumpe iført waders
for at fotografere grågæs og sorthalsede lappedykkere.
Kort tid derefter var de to galninge stødt sammen og hurtigt fundet frem
til en masse fælles interesser. Kort fortalt blev Finn Olofsen en af de første udstillere
i Galleri DOF, men bekendskabet stoppede ikke dermed. De fælles interesser
omfattede også begejstring for den finske mesterfotograf Hannu Hautala, der resolut
blev inviteret til København for at vise sine billeder. Det skete i marts 1995 og blev
en stor succes ved et arrangement, hvor også mange senere NFD-medlemmer mødte
frem. På behændigste vis sørgede Finn og Ole for at de fremmødte alle fik en
indbydelse stukket i hånden til et kommende møde angående en eventuel forening
for naturfotografer.
Pænt mange mødte op i DOFs mødelokale på Vesterbrogade i København
et par uger senere, hvor der viste sig interesse for at gå videre med planer om en
forening. Der blev derfor nedsat forskellige arbejdsgrupper, blandt andet en der
skulle lave forslag til vedtægter og en der skulle arrangere møder det følgende efterår
og vinter.
I løbet af vinterhalvåret 95-96 begyndte der at ske ting og sager. En række
inspirerende møder blev afholdt – nu i Lægeforeningens strømliniede mødelokale
på Østerbro – med både egne oplæg og oplæg udefra ved den skånske gruppe Photo
Natura med Terje Hellesø i spidsen. Vedtægterne begyndte også at ligne noget og i
marts 1996 var man klar til at gå i luften. Dagen blev den 13. marts og seks af
initiativtagerne vovede pelsen og stillede op til valg til bestyrelse med Finn som
formandskandidat, Ole som næstformand og den senere formand Klaus Bjerre som
aspirant til kasserer. De seks blev énstemmigt valgt med applaus og resten er nu
historie.
Nuvel, det at blive valgt til den første bestyrelse var der ikke så mange ben
i. Næh, det rigtige arbejde viste sig først bagefter, hvor vi skulle i gang med at stable
en landsdækkende forening på benene. Der skulle med andre ord skaffes nogle
medlemmer. Nu havde bestyrelsen heldigvis en lang liste med navn og adresse på
interesserede og til dem afgik nu et brev med en folder i A-5 format med præsentation af bestyrelsesmedlemmernes geniale tanker angående hvad man ville med NFD.

Der var også vedlagt et girokort og kort efter begyndte pengene mærkværdigvis at
rulle ind på girokontoen. Det var så det. Næste punkt var at etablere et foreningsblad
for at holde sammen på foretagenet. Også det lykkedes ret hurtigt, allerede august
1996 blev NFD-blad nr 1 sendt ud til medlemmerne med Jens Rasmussen som
redaktør.
Næste punkt var at arrangere et weekendmøde for en billig penge i starten
af efteråret. Det fandt sted i en spejderhytte i nærheden af Allerød på Sjælland i et
naturskønt ommråde og med bestyrelsesmedlemmerne Jesper Plambech og Lars Gejl
som kokke. Trods en lidt famlende start blev den en succes – også kulinarisk. som
alle NFDs efterfølgende fotoweekender siden er blevet det.

Fra NFD’s første fotoweekend.

Derimod gik det skidt med den fjerde indledende ambition: Drømmen om et
årsmøde med udstillinger, konkurrencer, billedvisninger og international deltagelse.
Det viste sig at være for tidligt i forløbet. Planen var at mødet skulle finde sted på
Røsnæs og som gæst havde vi inviteret den svenske naturfotograf Anders
Geidemark, der havde accepteret i at deltage mod at få dækket sine rejseudgifter.
Men ak, da vi nærmede os datoen hvor betalingen for kursuscentret på Røsnæs
skulle falde var under halvdelen af det nødvendige antal deltagere hjemme. Risikoen
for en alvorlig økonomisk bet blev vurderet til at være for stor og arrangementet blev
aflyst. Ærgerligt, ærgerligt men et næsten identisk arrangement blev gennemført 3 år
se nere på Røsnæs med Anders Geidemark som gæst. Stor succes!
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NFDs årsmøder
Tekst og foto: Ole S. Nielsen

fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal pr 1. august 2006
Vi er nu blot 10 medlemmer fra de magiske 150 medlemmer - lad os se om vi når det
i jubilæumsåret.
Siden sidste nummer har Hans Peder Hansen, Palle Lenzing, Anders Lind-Hansen
og Knud Larsen Løvø meldt sig ind. Vi byder dem alle velkommen i foreningen.

Et lille suk fra kasseren
Alt for mange “glemmer” at betale kontingent til tiden. Der pt 25-30 medlemmer,
der ikke har betalt pr 1. august og ingen af disse har givet besked om udmeldelse, så
hermed en kraftig opfordring til at få regningen betalt. Har man netbank er det jo
ikke noget problem at lægge indbetalingen ind på et fast tidspunkt hvert år, så
glemmes det ikke.

Hjemmesiden
Der er flere der har ytret ønsker om at få lidt mere dynamik i hjemmesiden. Det er
taget til efterretning.
Fremover er det Ole Banke der er kontaktperson i forbindelse med ønsker mm til
hjemmesiden.
Ole er så bestyrelsens bindeled til Søren Koch - vores webmaster.
Det skal pointeres at vi IKKE kan gøre noget ved alm. utilfredshed med hjemmesiden, så som der sker for lidt, næh I må være mere konkrete. Fortæl hvad I ønsker og
der ses på det.
Til sidst skal jeg lige nævne at foreningens hjemmeside IKKE bliver en fotografernes
Netfugl - altså glem alt om Netfoto.
Der er stadig plads til mange flere fotografprofiler på vores hjemmeside og du må
også gerne løbende skifte dine billeder ud - det kunne være dit bidrag til at gøre siden
mere dynamisk. Hjemmesiden er lige så afhængig af dit bidrag som foreningbladet
er.

Fosdalen - Canon EOS 20D, EF 70-300mm 4,5 - 5,6.

Der står i bladet, at NFD holder årsmøde på Røsnæs Naturcenter. Vi skriver 1999.
Jeg har ikke været medlem ret længe, men jeg forstår, at dette er et helt nyt tiltag.
Både for foreningen og som det skal vise sig, også for mig. En hel weekend sammen
med vildt fremmede mennesker! Men jeg er jo blevet medlem af NFD og må derfor
tage skridtet fuldt ud. Og hvordan er det så gået?
Det er nu blevet til 6 årsmøder (jeg måtte springe mødet i 2002 over), hvor
jeg sammen med gode fotovenner har kunnet dedikere en hel weekend til min store
interesse. Jeg har også været steder, hvor jeg aldrig har været før. På Treldenæs i
2000 stiftede vi bekendtskab med den meget plastiske Lillebæltsler. På Stevns vendte
man tilbage fra fototuren med buksebenene indsmurt i kalk i 2001. Fosdalen er et
meget spændende område, som desværre bød på lidt for meget regn i 2004. Et
gensyn værd. I Rørvig blev vi som børn igen på Københavns Lærerforenings koloni
Nørrevang i 2003 og 2005. Jeg har stadig problemer med at overbevise vennerne om,
at mine billeder herfra viser en solopgang og ikke en solnedgang!
Årsmødet giver også lejlighed til at møde NFD medlemmerne fra vest for
Storebælt. Samtidig er rammen sat for afgørelsen af årskonkurrencen.
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Weekenden starter med, at vi ankommer til det valgte sted i løbet af fredag
eftermiddag. Vi kunne endda komme dagen før, da det blev holdt på Fosdalens
Naturcenter. Vi varmer så op med en god middag, hvorefter billederne kommer på
bordet, eller rettere sagt på lærredet. De første år var det som dias, men nu bliver det
mere og mere digitalt. Lørdag formiddag er til fri disposition, men de fleste går en
tur i området med kameraet. Efter frokost går det videre med billederne, kun afbrudt
af middagen. Søndag formiddag ryddes op og evalueres. Hvad var godt, og hvad
gøres anderledes næste gang.
Det er om aftenerne, at jeg kommer i tvivl, om jeg har de rette kvalifikationer til at være medlem ad NFD. Jeg er nemlig A-menneske, og det er unægtelig
blevet sent nogle gange, inden de sidste billeder er blevet vist.
I starten blev der indkaldt foredragsholdere udefra, især fra det svenske,
men nu klarer vi os ved egen hjælp. Det er helt fint, dog kan jeg godt savne lidt
inspiration udefra. I bogreolen står et signeret eksemplar af ”Stigen ur hav – av
vingar skuggad” og minder mig om en dejlig aften i selskab med Anders Geidemark.
Ved siden af står Lars Gejl og Finn Olofsens bog ”Glimt af den danske urskov”,
hvis tilblivelse blev beskrevet på et andet møde. I arkivet findes mine egne billeder
taget i forbindelse med møderne.
For mig har årsmøderne været det bærende element i mit medlemskab af
NFD. Det er her, man lærer hinanden rigtig. Det er her, man får ny inspiration. I år
afholdes årsmødet igen på Treldenæs. Om jeg skal med? Ja, prøv at gætte.

Hvordan og hvorfor opstod NFD-nord?
Tekst og foto: Niels Fabæk og Albert Steen Hansen

NFD Nord i felten - Nikon D100 + Nikkor 105 mm macro 2,8.

Svampe - Canon EOS 20D 105mm macro 2,8.

Det første spæde forsøg på et nordjysk NFD-tiltag var i december 1997, da
undertegnede arrangerede medlemsmøde med ”julehygge og billedkiggeri”, som der
stod i medlemsbladet. Fremmødet var meget beskedent – vi var to – så der var
rigeligt med både glögg og brune kager.
Bedre gik det ikke på den efterfølgende vinterfuglefototur i februar, hvor ingen
mødte op. Lettere slukøret forlod jeg mødestedet, og kørte ud i det pludseligt så
triste grå vinterlandskab, imens jeg prøvede at holde gejsten oppe; for der var jo
trods alt årsmøderne at se frem til.
Bortset fra afholdelse af årsmødet i 1998, skete der intet i Nordjylland (altså i
foreningsregi…) før Anders Pedersen fra Aalborg tog et skelsættende initiativ i
sensommeren 2003. Anders sendte et brev rundt til alle jyske medlemmer fra Århus
og nordpå, hvori han indkaldte til møde i Aalborg Fotoklubs lokaler den 25. oktober.
Ikke færre end 12 naturfotointeresserede troppede op – heraf fire nysgerrige ikkemedlemmer. Et helt pænt fremmøde i en forening med 128 medlemmer fordelt over
hele landet med størsteparten på Sjælland.
Efter en kort velkomst og en præsentationsrunde, der afspejlede en stor bredde
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indenfor de fremmødtes naturfotografiske interesser, gik det løs med en snak om
NFD; hvorfor man var medlem, og hvad man forventede af foreningen. Et
gennemgående træk var medlemmernes frustration over, at det hele skete i
København, så ”hvorfor skal jeg overhovedet være medlem?”. Med afsæt heri var
der bred enighed om, at der skulle ske noget fremover. Hurtigt fik vi nedsat en
arrangementsgruppe og stablet et fint program på benene. Som medlem af Aalborg
Fotoklub skaffede Anders husly til NFDnord i fotoklubbens hyggelige lokaler i
Aalborg Vestby – en ganske fornuftig placering rent geografisk.
Siden denne famøse oktoberdag har NFDnord kørt ganske godt – det er måske nok
ham den gamle søhelts soldater, der er aktive, men der kommer heldigvis også nye
medlemmer til. Ikke mindst turen til Fosdalen var en stor succes med hele 11
deltagere, der under kyndig ledelse af Svend fra Naturcenter Fosdalen fik en herlig
tur på den første rigtige forårsdag med firben og hugorme samt fin forplejning på
centret.
Vi opererer med 4 – 6 møder og tilsvarende antal ture om året, hvilket har bragt os
vidt omkring både emnemæssigt og geografisk.
Jeg tror godt at jeg på NFDnords vegne kan sige, at vi glæder os til de næste ti år…

ura
Nat tidsskrift"
"VerdensCamera
smukkeste

Kan købes hos:
Danm arks Fotom useum , Museum sgade 28 i Herning,
Naturbutikken, Vesterbrogade 128A, 1620 København V
Prøv dit lokale bibliotek, m åske har man Camera Natura der!
Nærmere information: Ole Banke tlf. 35 42 72 95/oleb@nypost.dk
PS: Camera Natura nr 2/2006 er næsten et særnummer om NFD!

Hvordan var det at blive kåret til årets naturfotograf? –
og hvad mener jeg om NFD?
Ja, det stod der i en mail, der dumpede ind i min mailboks.
Tekst og foto Kristian Mainz

Lad mig starte med at besvare det sidste spørgsmål:
NFD er min forening. I NFD forenes min kærligheden til naturen og fotografien.
I NFD møder jeg ligestillede og entusiastiske naturfotografer. I NFD bliver jeg
inspireret af alle I andre. I NFD bliver jeg udfordret på min fotografiske kunnen og
– en sjælden gang - på mit billedsyn.
Det er nok et emne vi kunne arbejde mere med i NFD – hvad er et godt
billede? Ja der er jo nok næsten lige så mange svar som der er medlemmer. Men dette
til trods er det nok et af de områder, hvor vi kan udfordre hinanden. Jeg husker en
aften, hvor jeg viste billeder i foreningens regi, og hvor jeg forsøgte at sige noget om
hvad der optager mig, hvad der for mig er et godt billede. Der var ikke så mange, der
bed på. Der er straks mere gang i diskussionen og ”kampgejsten” når emnet er
teknik.
Jeg ønsker mig at NFD fortsat vil give mig medspil og modspil. Jeg ønsker
mig at NFD vil søge samarbejde - for naturen - med andre grønne foreninger. Jeg
ønsker mig at den nordjyske måde at være NFD på vil smitte lidt af på den
sjællandske. Vi kunne godt gøre noget mere ud af at komme ud sammen i den lyse
tid.
Og hvordan var det så at blive kåret til årets naturfotograf? – sådan lød
opgaven fra redaktøren. Ja, det var for det første meget overraskende. Mens de 263
billeder, der deltog i årskonkurrencen i 2005 blev vist, sad jeg og glædede mig over
alle de fantastiske billeder.
Jeg var spændt på at se hvordan dommeren ville bedømme og begrunde
sine valg. Jeg synes det er flotte billeder man ser publiceret af Bert Wiklund, men det
er just ikke den slags billeder jeg laver flest af. Jeg synes det var en fin indledning
Bert kom med, hvor han betonede at det var de billedmæssige kvaliteter, der havde
været afgørende for hans bedømmelse – og ikke det eksotiske eller sjældne i motivet.
Bestyrelsens nytænkning omkring afvikling af konkurrencen og selve
afsløringen af vinderne gav det hele lidt ekstra spænding.
Personligt har det givet mig mere blod på tanden – givet min fotografiske
selvtillid et skub fremad. Da jeg så mit navn indgraveret sammen med så agtværdige
naturfotografer som Lars Gejl (min gamle læremester!), Jesper Tønning, Rudy
Hemmingsen og Niels Thye blev jeg sgu lidt stolt.
Jeg dristede mig efterfølgende til at indsende et par billeder og en lille tekst til
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Hvorfor fortæller jeg dette her? Jeg fik den opfordring til at skrive om
”københavneri” i bladet!? Jeg ved godt at jeg har benyttet udtrykket for nogle år
siden i kritisk betydning. Men hvorfor skal jeg fortsat hænges op på det? Jeg kan
godt se at det også har sine praktiske aspekter, når man skal køre en frivillig forening.
Min sidste rejse til hovedstaden var i anledning af bogudgivelsen (10 år NFD). Da
rejste jeg orange den samme dag frem og tilbage.

Eliots stormsvale, Canon EOS 20D, EF 100-400 5,6 L IS.

Camera Natura. Og sandelig, de bringer det i juninummeret!
Så jeg vil kraftigt opfordre så mange som muligt til at indsende billeder til
årskonkurrencen. Dommeren i år er en af de helt store internationale kapaciteter.
Opfordringen gælder naturligvis også til at deltage i årsmødet. Det er her vi for alvor
møder hinanden og får snakket på kryds og tværs. Det er her man mærker at vi via
naturfotografien har et fællesskab. Sæt kryds i kalenderen den 13.-15. oktober 2006.
Vi ses.

At føle sig usynlig
Hvad er der galt med københavneri?
Af W edigo Ferchland “Digo”

For mange, mange år siden boede jeg en gang to år på Færøerne.Denne gang var
”nutiden endnu ikke begyndt”, alt kørte endnu på et mere jævnt niveau. Ingen
regelmæssig søndagsavis, nej, endnu ikke noget TV. Når jeg havde hørt en flyver i
luften i dagens løb, så spadserede jeg om aftenen ned til byen for at kontrollere min
postboks for hilsner fra den store verden. Det var bare naturligt at forene turen med
en gang på kajen, i alt slags vejr skete der altid et eller andet. Eller også man dryssede
ind hos nogle bekendte på en kort kop te. Sådan gjorde man bare og man kendte
ikke til forhåndsaftaler.

Fiskehejre - Fuji FinPix S2 Pro m. 300 mm .

Så kan man spørge sig, hvad fik jeg ud af denne lange rejse? Jo, jeg mødte alle de
kendte rødder igen, som jeg ellers kun hilser på en gang om året ved efterårsstævnet.
Og det er vigtigt for mig.
I denne globaliserede verden kan man godt arbejde sammen tværs igennem
landet. Men når det drejer sig om fælles interesser i en fritidsforening, så foretrækker
jeg altid den uformelle kop te i forbifarten. Og her har jeg et problem med NFD.
Derfor orker man ikke at engagere sig så meget i foreningens daglige liv. Afstanden
er for stor, og hvis man så ikke benytter sig af de tilbud for personlig kontakt, når
man bor i periferien af Danmark, så er man efter min mening helt lost. Nej, det kan
vel ikke være anderledes, og vi andre må være glade for at måtte være med.
Det er ikke altid sjovt, når man føler sig usynlig af og til. Mit billede –
fiskehejren– er ikke perfekt, men måske følte fuglen sig også usynlig den dag? Vi
kunne godt se hinanden. Den gik rundt i sivene og var ligeglad med mig. Indimellem
spiste den noget. Jeg måtte indstille skarpheden manuelt ellers havde alle de sivstrå
spillet mig en puds. – Når man føler sig usynlig, så reagerer man ofte mere
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ukontrolleret. Ting som kunne diskuteres mand og mand imellem på fredelig vis,
bliver let misforstået, når det formuleres i korte mails. Derfor er et foreningsarbejde
mere effektivt inden for en gruppe der nemt kan løbe sammen. Det har jeg erkendt
og klapper derfor i hænderne af disse ildsjæle der står i spidsen for NFD og driver
den videre. Jo, københavneri måske, men hvordan kunne det være anderledes?

fotos til medlemsmøder, konkurrencer og hjemmeside.

Hvordan er det at være kvinde i en forening, der er
så mandsdomineret ?
Tekst og foto: Hanne Eibner

Jeg har filosoferet over forskellen på mandsdominerede og kvindedominerede
foreninger. Hvordan mon det er at være kvinde i en bokseklub eller mand i en
syklub?
Den enlige smukke, sexede kvinde, bliver ofte genstand for mændenes interesse
(uanset relevante kvalifikationer), og den enlige mand, bliver ofte genstand for
kvindernes interesse og hjælpsomhed (uanset ydre kvalifikationer). Ingen
sammenligning med NFD i øvrigt.
Jeg har ingen direkte problemer med at være medlem af NFD. Der er
endda fordele. Jeg får næsten altid eneværelse til årsmøderne og bliver ikke – i hvert
fald offentligt - så hårdt bedømt som mændene bedømmer hinanden. Mit enkle
spejlrefleks-kamera udgør heller ikke nogen trussel overfor alt det dyre, tekniske grej,
som de mandlige medlemmer bruger meget tid på at tale om.
Måske er der alligevel noget med den mandlige dominans, siden der ikke
er ret mange kvinder i foreningen. De der er, deltager sjældent i årsmøderne, skriver
artikler i bladet, eller viser billeder på møderne og på NFD’s hjemmeside. Det ville
være rart med lidt modspil/samspil fra nogle aktive kvindelige naturfotografer. For
mig er teknikken kun et redskab til bedre billeder, men fotografens billedsyn er nok
så vigtig. Måske taler vi i NFD for lidt om indholdet i billederne i stedet for næsten
kun at tale om teknik, men måske er tekniksnak mere neutralt. Selvfølgelig er
kvinderne også brugere af den avancerede teknik, men mere som konkret viden.
Kvindelige naturfotografer har også seværdige billeder og vil sikkert gerne
vise dem, men ”tør” ikke. Hvis bestyrelsen har et særligt ønske om, at der er flere
kvinder, som skal repræsentere foreningen, skal der mere til end at modtage
kontingent og derefter lade det være op til den enkelte at gøre sig gældende.
Jeg har haft stort udbytte af at være medlem af NFD, uanset mænd eller
kvinder. Ser mange naturfotos og møder mange mennesker, som giver mig
inspiration. Ikke mindst holder det mig til ilden, at jeg ”bliver tvunget til” at levere

Svampe på stamme, Canon EOS 300V EF 28-90 mm.

Enkeltstående og enestående
Tekst og foto:W innie Kristiansen – NFD-’repræsentanten’ Bornholm

Herfra hvor jeg sidder, kigger jeg ud over en solglitrende Østersø, hvis overflade
kruses let af vinden og indimellem brydes af småklipper, overdrysset med skrigende
måger, og omringet af ivrige andefugle. Indimellem nærmer svanerne sig lige for at
se, om alt går rigtigt til. Inden mit blik når vandet, er det blevet afbrudt af farverige
gavle og røde tegltage med lidt af det grønne drys spredt gavmildt omkring. Og jeg
tænker igen, hvor er her dog fantastisk. Ja, enestående. Alt hvad du behøver, er at
tage kameraet over skulderen og gå ud af din dør. Overalt på denne ø venter
oplevelserne. Skove fyldt med vilde planter og dyr og de mest underfulde stemninger
af lys og farver. Dansende skovnymfer og feer er det muligt at nyde i de allertidligste
morgentimer, hvor lystrålerne brydes i varmedisen fra skovbunden. Havet, som snart
er farligt sort, snart uhyggeligt frådende, snart dragende med blide, blågrønne
bølgeskvulp, der som en vrimmel af legende havmøer og havmænd omringer øen og
befolker vandene nær klipper og strande. Dybe dale, hvor nattergalens lokkende
toner vender op og ned på dag og nat til lyden fra den rislende kilde eller den
forårskåde kaskade af vinterens smeltevand.
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Året rundt – hver måned – hver dag – hvert minut har sine oplevelser, sine
stemninger. Der er ikke noget enkeltstående tidspunkt af året, som kan fremhæves
på bekostning af et andet.
Og så er det bare, at jeg spørger: hvorfor møder jeg – kun helt tilfældigt andre medlemmer af NFD på øen? Og kun på besøg? Og oftest om sommeren?
Hvorfor er der ikke flere medlemmer af NFD på Bornholm, hvor alle de unikke
tilbud ligger lige uden for døren? Rent faktisk er jeg det eneste bud på et regulært
medlem p.t. – altså NFD’s enkeltstående / ’enestående’ repræsentation på en ø, som
rummer Danmarks største samling af unikke tilbud for foto-feinschmeckere.
Mit lille afsluttende halesving nu går i al sin enkelhed ud på opfordre de
herrer (for dem er der jo flest af i NFD) til at planlægge en foto-session på
Bornholm. Det vil glæde mig i høj grad at mødes med en gruppe glade, entusiastiske
naturfotografer (tænk, hvis der også kom en kvindelig fotograf med), som jeg kan
få en masse gode fif af, og som omvendt kan få et fantastisk udbytte med sig hjem.

Tekst og foto: Bert W irklund

Der er ingen problemer i at tage et godt billede af en Knopsvane. For den
professionale fotograf er det afgørende at få en kunde til at betale 1000 kr. for at få
lov at bruge reproretten til billedet. Det er dét som skiller den professionale fotograf
fra amatøren. Altså ikke billedet i sig selv.

Knopsvaner - Pentax 67 m 45 mm optik, Fuji Provia .

“Sælunger” i sne, Olympus E-500 , 14-45 nmm.

Den digitale tidsalder

Når NFD startede for 10 år siden gik jeg selvfølgeligt med da, det er indenfor
naturfotografiet, som jeg arbejder mest. Dog ikke kun den rene naturfotografi. Det
er et alt for snævert område hvis man skal leve af det i Danmark. Markedet er
simpelthen for lille. Mit motivområde er naturen i bred forstand. F.eks er landbrug
en stor del af naturen og brug af naturen i Danmark.
I sin tid var jeg med at starte Biofoto. Dog viste det sig ret hurtigt at medlemmerne
for det meste var amatører, som ikke arbejde professionalt, men som havde et andet
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arbejde som gav indkomsten. Biofoto som organisation var professional, men
modsætningerne mellem flertalet af andelshaverne og den professionale indstilling,
gjorde at jeg gik alene.
Da NFD startede, var det fra begyndelsen klart at NFD aldrig vil blive en professional organisation, men et forum for seriøse naturfotografer. Det var en fremtidsikring
som holder. Jævnfør med hvad som er sket med Naturfotograferne i Sverige. Den
startede som en forening af seriøse naturfotografer. Efter nogle år kom ideen om at
medlemmerne kunne lave den professional. Idag førerer foreningen /N en
hensygnende tilværelse, mens Naturfotografernes Billedbureau slås en indæt kamp
med en masse andre af verdens billedbureauer.
NFD, Biofoto og /N har fra starten været en modvægt til forfalskede naturfotos. Jeg
tænker her på brug af tamdyr, eller til og med udstoppede dyr, og foregive at det er
optagelser fra den vilde natur. For 20 år sidden blev der i Danmark publiseret nogle
hårrejsende eksempler på det snyd.
Heldigvis fandt udgiverne hurtigt ud af at det ikke var vejen frem. Men nu begynder
spøgen at vise sig igen.
Globaliseringen og den digitale revolution i fotograferingen har gjort, at der er et
globalt marked for både fotograferne og aftagerne. For min del er det en kæmpe
fordel. Efterhånden sælger jeg mere og mere til udlandet. Idag er det absolut ingen
forskel på om jeg sælger til en aftager i København eller Hong Kong. Det går lige
hurtigt og smærtefrit. Det gør det selvfølgeligt også for den snydende og useriøse
naturfotograf. Med den digitale revolution og dermed billiggørelse af optagelser, kan
man idag købe et billede over internettet for $1 til fri brug! En fristelse for alle
udgivere. Det er heri som jeg ser NFDs mission fremover: At fastholde det seriøse
naturfoto i Danmark. At luge ud blandt de som vil snyde med optagelserne eller i
Photoshoppen. Med seriøsitet og ægthed holde fast i vores værdier, og få publikum
til at også værdisætte det ægte naturfoto.

Vi mangler stadig dine billeder til hjemmesiden.
Billederne sendes i 72 dpi opløsning i formatet
570 x 330 pixel
Du kan sende 6 eller 12 billeder. Husk lidt tekst omkring din
fotografering samt et billede af dig selv.
Billederne sendes til: Søren Koch e-mail: yaro@mail.dk

UNG i NFD
Af Mads ”melormen” Mardahl og David Buchmann

Da denne artikel er skrevet er det med en bog om dansk litteratur historie liggende
på bordet ved siden af tastaturet. Eksaminerne ligger lige om hjørnet og det er vel
det man kan kalde et forsømt forår, der er ikke lagt meget plads ind til fotografering
i den ellers nok bedste årstid til den slags…
Men at være ung fotograf har jo som bekendt også sine fordele - vi kan for
et eksempel, om nogen, se godt ud i olivengrønt camouflage tøj og så er der jo
pigerne, som kigger langt efter os unge naturfotografer! (- håber sgu det holder!)
Som medlem af NFD har vi begge følt os velkomne. Vi har nok på mange
områder været ’foreningens børn’ og fået særbehandling på flere områder.. Et godt
billede er for et eksempel blevet endnu bedre, når det er taget af en 15-årig, og det
har da været fedt, og samtidig været med til at opretholde motivationen (bliv ved
med det !).
Medlemsmøderne har været inspirerende og hyggelige på trods af
aldersforskellen - man mødes om fotograferingen og nørde-faktoren virker lige stor
uanset alder. Det er godt, for det er begrænset hvor meget man kan tillade sig at
snakke om fuglefotografering og telelinser over for sine frustrerede teenager
kammerater, hvis interesser ikke rækker til meget mere end piger og problemer med
uren hud.. Så er det rart at kunne dele interessen for foto og natur med nogen.
Men efterhånden har undertegnede været med i fem år og kan vel snart ikke
kaldes nybegynder mere. Vi er flyttet i lejlighed på Østerbro, og bliver studenter da
dette blad trykkes. Det giver os en frihed til at fotografere, vi længe har ønsket os.
Endelig kan vi tjene penge til digitalt udstyr (vi er jo efterhånden de eneste analoge
NFD medlemmer) og rejser og får forhåbentligt også tid til nogle mere målrettede
fototure i den danske natur.
Vi har store visioner med hensyn til fotografiet. Naturfotografiet i Danmark.
Jeg drømmer om at blive National Geographic fotograf og rejse jorden tynd og tage
stærke billeder af natur og fremmede kulturer.
Så for at opsummere: At være ung i NFD er fint. For selv om man jo
hovedsageligt er omgivet af nogle gamle tosser er det jo et rigtig hyggeligt miljø, hvor
vi har fået en masse hjælp og opbakning. Også selvom mange medlemmer er helt
tilbage fra før autofokusens tid (!), lærer vi stadig nogle ting og henter inspiration og
ikke mindst motivation i foreningen…
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