Tak til Finn O

fra bestyrelsen & redaktionen
Medlemstal pr 1.maj 2008
166 og vi siger velkommen til: Leo Odgaard, Roland Jensen, Søren Langkilde

Madsen, Peter Højgaard, Per Vindis, Leif Jensen, Claus Engfred Olsen og
Kirsten Wissing.

Ved det nyligt afholdte medlemsmøde i København om etik for naturfotografer var
der heftig diskussion. Blandt andet markerede Finn Olofsen sig med synspunkter,
som flere vil betegne som fundamentalistiske. Som den kætter han er mener han,
at et godt billede skal man skabe i søgeren ude i naturen og ikke derhjemme på
computeren. For Finn går bestemt ikke ind for, at et fejlskudt billede kan ’reddes’
med Photoshop. Der skal være rene linier, sådan er dét og sådan har det altid været
i de efterhånden 15 år jeg har kendt ham.
Ved den netop afholdte generalforsamling forlod Finn bestyrelsen, men
ingen kan påstå, at han løb af pladsen i utide. Tværtimod har han gået hele vejen fra
de første spæde diskussioner i starten af 90’erne om det rimelige i at starte en
forening for naturfotografer i Danmark, over den stiftende generalforsamling i 1996
og det efterfølgende arbejde i bestyrelsen fra 1996 til nu, heraf de første fire år som
formand. Der har været konsekvens og retning og det finder jeg rigtig flot: Godt gået
Finn.
Skal jeg dryppe lidt malurt i bægeret må det være noget med hans ganske
beskedne aktivitet med kameraet ude i naturen i snart mange år. Længe har
hovedmotivet været datteren Karla med brug af det lille smarte lommekamera. Det
professionelle Nikon spejlrefleks med den bekendte 300 mm/2,8 normaloptik har
samlet støv på hylden og har ikke rigtig trukket. Tør man håbe på det bliver det
anderledes nu?
Under alle omstændigheder er vi flere der gerne vil mødes med dig en tidlig morgen
i en af yndlingsbiotoperne Finn!
Ole Banke

Husstandskontingent
På foranledning af et forslag fra Else og Martin Berg blev det på generalforsamlingen
besluttet, at oprette et husstandskontingent på 500,- kr.
Et husstandskontingentet omfatter 2 personer der er bosat på samme postadresse.
Det kan så være et ægtepar eller mor og søn, far og datter o.s.v.
Begge vil kunne deltage i diverse aktiviteter som præsentation på hjemmesiden,
årskonkurrencen, udstillinger m.v. Deltagelse i årsmøder samt andre aktiviteter der
kræver et gebyr er til fuld pris for begge.
Husstanden vil kun modtage et medlemsblad pr. gang, hvilket vil sige 4 medlemsblade årligt. Hvis I ikke har modtaget ovenstående som mail og det har jeres interesse,
bedes I hurtigst kontakte næstformand Jens Rasmussen på safisanajens@2765.net
Rykkergebyr
Da vi i årernes løb har haft mange udgifter ved at opkræve kontingent fra
medlemmer der er i kontingentrestance, har vi i bestyrelsen besluttet at indføre et
opkrævningsgebyr på 50,- kr. Sidste indbetalingsdato samt opkrævningsgebyr vil
blive anført på girokortet
David Buchmann
Som skrevet står på modsatte side er Finn O udtrådt af bestyrelsen og ind er i stedet
kommet David Buchmann. Måske bedre kendt som en af knægtene og stadigt
foreningens yngste medlem. David har trådt sine NATURFOTOGRAFISKE
barnesko i Hareskoven under kyndig af Lars Gejl, hvilket jo borger for både det
gode billede og det rette natursyn. Vi gamle tynd- og gråhårede ser frem til nyt og
især ungt blod i bestyrelsen - velkommen til David.
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Motiver fra Arktis
Med Morten Hilmer i Nordøstgrønland
Tekst og foto:
Morten Hilmer
www.hilmer-koch.dk
Forventningerne var store, da jeg den 13. februar
satte mig ind i det lille propelfly på Island. Destinationen var Danmarkshavn i Nordøstgrønland, og
målet med de 9 uger var fotografering af den
fantastiske natur.
Det var et glædeligt gensyn, da jeg fem timer
senere steg ud af flyet og indåndede den tørre og
iskolde polarluft, men glæden blev langsomt forvandlet til frustration - efter tre uger havde jeg kun
observeret dyr langt borte, og mappen “pattedyr og
fugle” på harddisken var stadig næsten tom. Jeg
kunne fornemme sandet i timeglasset.

Den 13. februar landede den lille Twinn Otter på
landingsbanen ved vejstationen Danmarkshavn.
Jeg skulle tilbringe de næste 9 uger i nationalparken, og formålet med turen var, at
få lavet nogle af de billeder, jeg ikke havde mulighed for i min tid ved Slædepatruljen
Sirius. Både dyre- og fuglebilleder kræver planlægning og god tid, og når man hver
dag kører videre med slæde og hunde, lærer man aldrig et området ordentlig at
kende.
På vores slædeture har vi besøgt Danmarkshavn flere gange, og jeg huskede området
som meget rigt på både moskus, ræv, hare og rype, så det var ikke uden grund, at jeg
havde set frem til dette ophold længe

Forberedelserne til turen
Jeg forbereder mig altid, når jeg skal på fototur, men en længere rejse som denne
kræver, at alt bliver tænkt grundigt igennem. Glemmer man et objektiv, batteri, kabel,
harddisk eller andet, er det bare ærgerligt - der er fly én gang hver måned, og der er
ingen garanti for, at man kan få sit grej op på denne måde.
Jeg kendte stationen i forvejen, så jeg behøvede ikke at indhente informationer om området. Til gengæld havde jeg aldrig været der i denne periode, så jeg
begyndte at læse om, hvilke arter jeg kunne forvente, hvornår solen stod op og gik

ned, gennemsnitsvejret og andre nyttige informationer.
De “lokale” ligger ofte inde med de allerbedste informationer, så jeg skrev
lidt frem og tilbage med en af gutterne på stationen. Til min frygt fik jeg af denne vej
at vide, at der hverken var blevet observeret bjørn elle moskus i 2008, og at der kun
var en brøkdel af de ræve, som de var vandt til på denne årstid. Jeg tog det ikke så
tungt, for selvfølgelig var der masser af dyr, når jeg dukkede op en måneds tid
senere...
Jeg lavede en liste over det grej, jeg forventede at få brug for. Startede med
kameraet og gik så systematisk frem:
Nu har jeg mine kameraer, og for at de overhovedet virker, skal de bruge batterier,
og for at de virker, skal der opladere til. Hukommelseskort og film til mit XPan sådan.
Mit stativ med tilhørende hoved, og en fotorygsæk til det hele. Så kan jeg
lave billeder. Så skal billederne opbevares - computer, harddisk og backup af alle
nødvendige programmer. Det var det vigtigste - resten er rart at have men ikke
nødvendigt. Tilbehøret vælges ved at gennemgå det medbragte grej. Hvad skal jeg
have med til kameraet? Rensegrej, rem osv.
Når det hele er skrevet ned, finder jeg tingene frem, og stiller det på et bord eller på
gulvet, for at danne et overblik. Herefter samler jeg det, så kameraet sidder på
stativet med batteri og hukommelseskort indsat og et objektiv påmonteret. Jeg
prøver de forskellige kombinationer for at sikre, at alt er med.
Så er grejet på plads, og jeg begynder at gennemgå påklædningen på samme
måde. Temperaturene kommer til at ligge mellem 0 og -45ºC, så der skal en del
forskelligt med.
Alt blev pakket og vejet, og så var jeg klar til afgang.

Mødet med Danmarkshavn
Vejret var strålende, da jeg den 13. februar satte mine ben på den frosne jord i
Danmarkshavn. Solen havde netop på denne dato vist sig for første gang i år, og en
lang mørketid var forbi.
Jeg fik grejet ind på mit nye værelse, og efter få timer var det hele pakket ud
og sat op. Jeg vil skåne jer for en lang og rørende beretning om stationens funktion
og historie, og i stedet fortælle om mine oplevelser med kameraet.
Det blev jeg hurtigt klar over, at det jeg troede skulle blive et eldorado for
naturfotografen viste sig fra sin værste side. Dårligt vejr i tre uger og næsten tomt for
dyr.
Jeg mødte en ræv på en af mine ture, men den skyndte sig væk i lange
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spring, og de harer jeg stødte på var også meget sky. Jeg undrede mig lidt over dette,
da dyrene heroppe plejer at være ret tillidsfulde.
Jeg havde kun få lyse timer til rådighed hver dag, men lyset tiltog med stor
hast, så det var da et problem, der var til at overskue. Vejret skulle også nok bedre
sig, men hvad dyrene angik, var jeg lidt usikker. Folkene på stationen fortalte, at
moskusokserne først kom sene på året, men at der plejede at være masser af ræve ,
harer og ryper, og også jævnligt besøg af bjørn.
Denne oplysning var nærmest bare salt i såret.

Hvor gemte dyrene sig?

Det flotte landskab

Hareboksning - Nikon D2X, Nikon 200-400mm f/4 ED VR (200mm) ISO 400.

Termometerfjeldet. - Nikon D2x, Nikon 18-200mm f/3,5-5,6 VR (27 mm) ISO 200.

Jeg var ikke kommet til Norøstgrønland for at sidde og ærgre mig over, at alting ikke
var, som jeg havde forventet, så jeg måtte få det bedste ud af situationen, som den
nu så ud. Landskabet heroppe er jo utrolig smukt, så jeg satte fokus på det.
Vi havde masser af dage med meget blæst, så jeg fik lavet gode billeder af
snefygningen. Det blev også til et par gode ture i fjeldet, og så fik vi kørt lidt
hundeslæde med stationens hunde.
Efterhånden som dagene blev længere, fik jeg flere timer til rådighed, og jeg
begyndte nu for alvor at søge efter dyrene - de måtte jo være her.

Jeg vandrede rundt i området i min søgen efter dyr eller i det mindste spor fra disse.
Jeg var også med kammeraten Sebastian på en lang snescootertur i håb om at se lidt
liv, men der var ikke meget at komme efter.
En aften så jeg en snehare fra vinduet i stuen. Den var ved at stjæle mad fra
en af hundene, som intetanende lå og snorkede.
Desværre var det næsten mørkt, men bare det, at der var harer på stationen
var jo herligt. Dagen efter var der tre harer, og de kom før mørkets frembrud.
Hvor var det skønt endelig at sætte telen på kameraet og få nogle billeder i kassen.
Sneharerne er herlige motiver, og i løbet af en uges tid, havde jeg en rigtig flot serie.
Samme uge så jeg to ræve, som kom ganske nær, og jeg fik lavet et par gode billeder,
men det var den eneste gang, jeg havde set dem.
Det er afgørrende at kende lidt til dyrene, og have en ide om, hvor de
opholder sig - ellers der det jo en håbløs sag at finde dem. Det var et rent tilfælde,
at jeg mødte rævene, og de smuttede lige så hurtigt, som de var kommet, så jeg fik
ikke meget ud af det.
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Succes med ræven
En aften da jeg gik en tur langs landbrækket, fik jeg øje på en ræv, som lå og sov på
en isskosse et stykke ude på havisen. Jeg nærmede mig forsigtigt, og de lykkedes mig
at komme ganske nær, før det blev for meget for ræven.
Den løb et par hundrede meter længere væk og lagde sig på en ny skosse.
Da ræven rejste sig og luskede op i fjeldet, fulgte jeg med på afstand for at finde ud
af, hvor den var på vej hen. Det ville være af stor betydning for de kommende uger,
at jeg skaffede så mange informationer som muligt om disse små banditter. Desværre
var ræven væsentlig hurtigere end mig i den dybe sne, og jeg mistede den hurtigt.
Jeg fik ikke rigtig nogle billeder den dag, men det var anden gang, jeg havde
set ræven i det område, og det var på samme tidspunkt, så mon ikke, den holdt til
her? Jeg var ved godt mod, da jeg den aften satte kursen mod de varme kødgryder
hjemme på stationen.
Jeg sad og fotograferede harer i det gode aftenlys, og eftersom jeg vidste, at
de havde smag for hundenes fuldkost, havde jeg taget lidt af det med i lommen. Jeg
kunne på den måde lokke harerne en smule.
Rævens skarpe lugtesans må have registreret hundepillerne, for pludselig

mens jeg lå der på maven stod der en ræv mindre end 100 meter fra mig. Den var
tydeligvis interesseret. Jeg rykkede 50 meter væk, og ræven smuttede hen til det sted,
hvor jeg havde ligget, snuppede et par piller og så af sted igen.
Siden har jeg altid en lille håndfuld hundepiller med i lommen, når jeg skulle på
“rævejagt”, og det er lykkes mig flere gange at lokke den samme ræv til.
Efter halvanden måned på Danmarkshavn, begyndte brikkerne at falde på plads. Ved
at følge denne ræv, som var nem at genkende, da den havde nogle små brune
aftegninger på begge bagben, havde jeg fundet et mønster i dens færden, og det var
netop det, der skulle til, for at jeg kunne begynde at lave gode billeder.
Jeg tilbragte meget tid med at observere, og jeg fandt hurtigt ud af, hvor den
opholdte sig på de forskellige tidspunkter af dagen, og at den ikke var særlig sky. Nu
blev mit ihærdige arbejde belønnet. Jeg fik mange fede billeder og lige så mange
gode oplevelser.
Enkelte gange har jeg været så heldig at ræven er kommet ud på isen, mens
jeg har været der, hvilket har givet nogle rigtig gode baggrunde.
Jeg har som regel lidt foder i lommen, og et par gange har jeg haft held til at lokke
lidt med den lille Mikkel.
Når man anvender lokkemad i disse egne, må man tænke sig grundigt om. Man må
ikke lægge store mængder mad ud med jævne mellemrum i en længere periode. Dette
kan medføre, at dyrene bliver afhængige af foderet, og det er absolut ikke hensigtsmæssigt, da det med tiden vil resultere i en unaturlig stor bestand.
Når denne fodring ophører, vil den naturlige fødemængde være for lille, og
flere individer vil gå til grunde.

Besøg af isbjørn

Polarræv - Nikon D2X, Nikon 200-400mm f/4 ED VR (400mm) ISO 100.

Vi har haft den store ære at få besøg af isbjørnen her på stationen. Det er jo i
sandhed et prægtigt dyr, men også livsfarligt. Isbjørnen har en formidabel lugtesans,
og der er ingen tvivl om, at den kan lugte stationens afbrændte madaffald på mange
kilometers afstand. Om sommeren ser vi masser af sæler, der ligger ved åndehullerne, men på denne årstid ser vi dem aldrig, så bjørnen har i høj grad også brug for en
god lugtesans, hvis der skal mad på bordet med bare nogenlunde rimelige mellemrum.
Den kom ind på stationen om natten, og havde trykket væggen ind på en af
vores mindre bygninger. Det er enorme kræfter, der ligger bag, når den bruger sine
store labber som koben.
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Vi prøvede at skræmme den væk med signalskud og snescootere, og efter et par
forsøg lykkedes det os at jage bamsen bort.
Det ville naturligvis være rart med et så fedt motiv vandrende omkring, men
her kommer sikkerheden for folk og hunde naturligvis i første række.

Lyse nætter
Da jeg ankom her til Danmarkshavn midt i februar, var solen fremme i 20 minutter.
I skrivende stund, som er begyndelsen af april, står den op ved sekstiden og går med
omkring 21.00. Det bliver ikke længere rigtig mørkt om natten, fordi solen er så tæt
på horisonten.
Sidst i april er der midnatssol for første gang i år, men jeg er ikke sikker på,
at jeg når at opleve den. Til den tid er jeg sikkert tilbage i Danmark

Camera Natura
"Verdens smukkeste tidsskrift"

Kan købes hos:
Danm arks Fotom useum , Museum sgade 28 i Herning,
Naturbutikken, Vesterbrogade 128A, 1620 København V
Rejsebogladen Tranquebar,Borgergade 14, 1300 København K
Nærmere information: Ole Banke tlf. 35 42 72 95/oleb@nypost.dk

Vis dine billeder!
Af Ole Banke

I sidste udgave af Camera Natura har Jens Kristian Kjærgaard et utrolig smukt
billede af en flok klyder over to hele sider – et rigtig flot opslag. Jeg blev så
begejstret for det, at jeg spontant ringede for at sige tillykke. Stor var min forbavselse da han fortalte mig, at det ikke var ham der havde henvendt sig til Camera
Naturas redaktion. Tværtimod havde chefredaktøren kontaktet Jens Kristian efter
at have været inde på hans hjemmeside!
Nu har jeg efterhånden været dansk kontakt til Camera Natura i 13 år, men hidtil
har det da været sådan, at ville man have noget publiceret i bladet, sendte man en
stak billeder eller filer sammen med en kort tekst. Det må vist være første gang
forløbet er gået den anden vej rundt – så det skal du næppe satse på! Vil du have
billeder i Camera Natura skal du i første omgang sende omkring 10 billeder i lav
opløsning sammen med en kort tekst der fortæller lidt om, hvad dit projekt går
ud på. Derpå væbner du dig med rigelig tålmodighed…
Personlig mener jeg, at Camera Natura er et fremragende sted at udstille sine
billeder: Et blad på højt professionelt niveau og med fornemt layout og tryk. Et
andet og mere hjemligt er Billedgalleriet i Danmarks Naturfredningsforenings
blad Natur og Miljø. Her kan du sende et mindre antal billeder, som skal være fra
den danske natur. Hvert billede skal forsynes med en kort tekst der supplerer
billedets historie. I hver udgave er der fire sider i Billedgalleriet. Glædeligt mange
af de fotografer der optræder her er medlemmer af NFD.
Endeligt er det da en rigtig god ide at vise billeder på nettet, for eksempel på
NFDs hjemmeside eller evt. din egen. Men i øvrigt er der rigtig mange muligheder, fx www.netfugl.dk hvis du er til fuglebilleder. På www.nfd.dk ser du under
nyheder, hvordan, hvis du vil uploade til Månedens Billede. Hvis du vil på med en
egentlig præsentation, sender du 6 eller 12 billeder sammen med en kort tekst om
din fotografi plus et lille portræt til webmaster Søren Koch. Billederne skal være i
formatet 570x380 pixles ved bredformat og 250x375 pixles ved højkantformat.
Det er vigtigt at målene er præcise, ellers passer de ikke ind i hjemmesidens
skabeloner.
Den overordnede pointe er, at hvis du har en ambition om at vise dine billeder
for andre, så nytter det jo ikke at de bare ligger i arkivet på din computer. Andre
kan jo ikke vide, hvad du har liggende. Du må aktivt sende billederne ud via net
eller cd til NFDs hjemmeside, Natur & Miljø, Camera Natura, Netfugl eller hvor
du nu kan tænke dig at udstille.

På Panda safari i Kina September 2007
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Tekst og foto Niels Poul Dreyer

Det var tidligt om eftermiddagen på en flot solskinsdag i det centrale Kina. Vi havde
forinden fået at vide, at der var en stor panda med unge som lå i dyb søvn ved en

Det eneste vi kunne se, var en unge, men hvor var den store mor panda? Væk!
Selvom man var glad for at se en 4 måneders pandaunge, var vi alligevel skuffede.
Trackerne sagde det var for sent så vi måtte tilbage i lejeren, da klokken var 3 om
eftermiddagen. Der var jo fortsat 4-5 timer hjem!
Det var i september måned i Quingling Mountains i det centrale Kina i Foping
reservatet. Turen var arrangeret af Rockjumper Birding Tours, som har base i
Sydafrika. Jeg fløj først til Peking, hvor stødte til den overvejende amerikanske
gruppe. Vi overnattede på hotel, inden vi næste dag kunne fortsætte rejsen til Xi´an
i Shaanxi-provincen i det centrale Kina. Fra Xián besøgte vi den berømte Terra Cotta
Warriors and Horses Museum, som består af en hel hær af oprindelige efterligninger
af den Kinesiske Kejsers Qin Shi hær. I 1974 blev disse figurer i naturlig størrelse
fundet i forbindelse med en ny vandboring.
I de efterfølgende dage begav vi os op i bjergene i naturreservatet for at tilbringe en
uge i skønne omgivelser. Nu er det blevet muligt at se en panda i vild natur, fordi

Foping Reserve, Canon EOS D30, 100mm f/2,8 makro.

grotte. ”Vores lokale spejdere har fundet trofæet” var beskeden over radioen. Der
var kun det problem, at vi var 2-3 timers bjergvandring fra lokaliteten. Det var oven
i købet efter 4 timers opstigning i et uvejsomt område! Vi kæmpede op ad de stejle
skråninger i febrilskhed. Det var ikke til at bære, at vi fortsat havde en så lang
vandretur foran os! Op ad bjergkarme og ned igen i uvejsom terrain med vandløb og
bambus. En gang gled jeg og en sten rev sig løs på en klippe. Uheldigvis ramte den
vores guide David lige i nakken, så han fald bevidstløs om. I få minutter vidste jeg
ikke om han var levende eller død, men efter et kort øjeblik vågnede David op. ”Vi
må videre!” bliv det meddelt. Kort tid efter fandt vi ud af, at halvdelen af holdet var
forsvundet. Vores trackers måtte tilbage og lede efter de fortabte. Vital tid var gået
tabt. Efter vi omsider var samlet, kunne vi fortsætte videre helt op på toppen af en
bjergside, hvor der var en grotte. Det er her pandaerne giver fødsel og sover, når det
er koldt. Her var der udsyn til pandaområdet, men der var en stemning af utålmodig
hiven efter vejret med udpinte lunger. Efter en kort pause med drikkelse fortsatte vi
fortumlede ned til en bjergafsats midt i bambusskoven ca. 300 meter fra bjergryggen.

Baby panda, Canon EOS D30, 100mm f/2,8 makro.

kineserne har givet tilladelse til øko-turisme i området. Skoven består af oprindelige
løvfældende træer blandet med gamle fyrretræer i bambuskrat, som er fulde af sjove
sangere, larmdrosler og gyldne fasaner. I begyndelsen var vejret fint og klart, så der
var gode muligheder for spejderne (trackers) for at lede efter trofæet. Da vi var et
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hold på 13 personer plus lokal guider, vil det altid være en stor udfordring at lede
efter et så sky dyr i tæt bambusskov. Vi fik at vide, at pandaerne befinder sig højere
oppe i bjergene når det er varmt, da de følger bambusens årlige livscyklus. De lever
af friske skud. Vejret blev dårligt med 4 dages heldagsregn, så vi ikke fik flere forsøg
med at lokalisere andre pandaer.
Det var faktisk imponerende, men skræmmende så hurtigt udviklingen går i Kina.
Ved hver større by lægges flere motorringveje rund om bykernen. Allerede nu hat
Xián, som er på størrelse med København et motorvejsnet, der er 3 gange mere
udbygget and herhjemme. Lufthavnen var helt ny. I Peking var de allerede i gang med
at udvide lufthavnen til det dobbelte kun 5 år efter at den er åbnet. Intet gammelt er
tilbage i hovedstaden undtagen muren, den forbudte by og sommerpaladset. Ude på
landet i det flade lavland er alt kultiveret og de små lunde af træer består kun af en
art. Der er intet oprindelig natur tilbage i lavlandet og man ser kun nogle få
almindelige fugle langs de forurenede floder. Efter Mao under kulturevolutionen
besluttede at larme fuglene ned fra træerne, virker det som om, at bestandene aldrig
rigtig er kommet sig.

et sjældent dyr? Det er en form for jagtrejse, idet det spændende ligger i, om det
lykkes at få kræet i kikkerten, og sikkert også fordi så få naturinteresserede har gjort
det før. Jeg kender ikke nogen danskere, der har været på Panda Safari? Måske var
det påskud til at se Kina og den enorme udvikling, samt fuglene i naturen. Kort sagt
nysgerrighed. Men jeg synes dog, at vi var for mange på holdet, så jeg er bange for,
at aktiviteten forstyrrer pandaerne for meget. På den baggrund vil jeg nok være mere
varsom med at melde mig på en sådan type tur igen. På den anden side betaler holdet
en del for det, hvilket betyder meget for naturbevaringen i et land som Kina, hvor de
kun tænker på penge.
For at være ærlig, jeg fotograferer nok på en anden måde en de fleste i foreningen.
Jeg finder nye udfordringer ved at lokalisere et godt motiv i naturen. Jeg synes det
okay med arts-registering, så længe det kan bruges til noget nyttigt, som f.eks. at
fortælle en god historie.

Yderligere oplysninger:
http://www.chinagiantpanda.com/
http://www.wildgiantpanda.com/list/panda001.htm
http://www.rockjumper.co.za/index.htm

Kinesiske hjælpere, Canon EOS D30, 16-35mm f/2,8 L.

Man kan selvfølgelig spørge sig selv om, hvorfor tager man på en sådan tur for at se
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FLASHBACK anno 2001
af Finn Olofsen / NFD

Efter vores medlemsaften d.12/03-2008 om Etik for naturfotografer, fik jeg et
flashback til en artikel jeg skrev til Camera Natura i november 2001. Den holder
stadig vand kan jeg se og kan læse at vi ikke er nået længere den dag i dag end vi var
den gang.....!!
Hvornår kan man kalde et billede manipuleret og hvor går grænsen? Der er
ved at opstå et seriøst problem, hvad angår troværdigheden af naturbilleder og
fotografi i almindelighed. Personligt er jeg skuffet over at se naturfotografer
offentliggøre manipulerede billeder i bøger, kalendere og julekort uden oplysning om,
at de er manipulerede. Jeg vil da nødig have at mine billeder, som er taget under
troværdige og naturlige forhold, bliver kaldt snydebilleder eller noget i den retning.
Et eksempel er dette billede fra bogen ”Glimt af den danske urskov”, som jeg har
lavet sammen med vennen og fotografen Lars Gejl. Billedet blev af en anmelder kaldt
for teknikleg og uforståeligt. Det kan da godt være, at han ikke kan forstå billedet, det
er da helt ok. Men med hensyn til at kalde det teknikleg er der kun at sige, at
anmelderen så ikke har forstand på almindeligt fototeknik, til trods for at han selv
er naturfotograf. Billedet er taget på almindelig vis ved brug af et Nikon F3 T, en
300 mm. 2.8 på f/22, 1/15 sek. på stativ. Filmen er en Fuji Sensia 100 og motivet er
en helt almindelig solopgang, taget igennem træer med løv.
Hvor går grænsen, for hvad der kan accepteres? Idag bruges der film med
så meget farve, at man skulle tro farve-lakindustrien har været sponsor, varmtonefiltre i alle mulige grader, specielle fremkaldelser og meget mere...... og ikke mindst
Photoshop. En fotograf fortalte mig om dette nye vidunder, som bare kan redde
billeder - REDDE BILLEDER? Hvad med at tage det gode billede fra starten?
Selvfølgelig er det da rart, hvis man har taget et superskud og siden opdager at der
for eksempel er en grim ridse i billedet, at man så kan få den fjernet. Men her går
også grænsen for mit vedkommende. Det varer ikke længe, før vi alle er tvunget ind
i en ny tidsalder og til at bruge digitalkamera. Så er der ingen begrænsninger for valg
af farver, skarphed, ISO-værdier med mere. Alt kan man justere i og på sin pc’er,
inden man offentliggør billedet. Det er her troværdigheden skal stå sin prøve, i de
næste fem til ti år frem i tiden.
Vi skal allerede nu blive enige om, hvor grænsen skal gå for det troværdige
digitale naturbillede og for hvornår billedet er manipuleret. Vi skal også finde en
plads og eventuelt en titel til den slags billeder, der har været igennem hele photoshopmøllen. Jeg er bange for, at det fremover bliver svært at blive overrasket over
et naturbillede, uden samtidig at tænke over hvad fotografen egentlig har gjort ved
sit billede!
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