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Etik og naturfotografi
Af Hans Erik Lund

Da NFD blev startet i 1996 blev der vedtaget et sæt vedtægter og et sæt
særregler. Særreglerne har siden da levet et ret upåagtet liv. Det skyldes måske a de
er en blanding af forretningsgange og alt muligt andet, hvoraf en del må siges at være
ret irrelevant i dag, og derfor bør fjernes fra særreglerne. Og en del hører rettelig
hjemme i vedtægterne.
Særreglerne indledes med et par punkter om etik.
Men kan man lave særregler om etik? Hvordan er sammenhængen mellem moral og
etik og alle de andre regler og retningslinjer, som mere eller mindre styrer vores
adfærd?
Ja, hvis vi vender os mod de virksomheder, som mange af os er ansat i eller
blot kender, så er det ikke regler, der er i højsædet. Hvis man fx ikke får sine krav
indfriet, så trues der med at ”arbejde efter reglerne”! Nok en trussel, men mere et
godt eksempel på regler, der ikke er særlig intelligente.
Til gengæld er værdier in.
Det skyldes naturligvis en erkendelse af, at man kommer meget længere med værdier
end med regler. Effekten kommer så at sige ”indefra”. Til gengæld kræver ”efterlevelse”, at de involveredes holdninger påvirkes i den ønskede retning, og det kan let være
noget af en opgave.
Værdier, moral og etik regulerer vores adfærd mennesker imellem.
Men der er også behov for at regulere vores adfærd som fotografer og som
naturfotografer i særdeleshed.
Nærliggende eksempler er at respektere privatlivets fred og andres ejendom.
Eksempelvis færdsel langs kysterne, hvor man selvfølgelig ikke går længere ind på
området end loven giver ret til. Men ejernes moral er vel heller ikke altid i top, når
der lægges hindringer i vejen for færdsel langs kysten nord for København, eller ad
kirke- og skolestier, som har været benyttet af offentligheden i århundreder. Disse
rettigheder er på det seneste i adskillige tilfælde blevet inddraget uretmæssigt af
ejerne.
Men mennesker kan sige fra ved overtrædelser. Det kan miljø, dyr og planter
ikke. Det er her din etik kommer ind som en vigtig regulator.
Man kan undlade at færdes i skoven når der har været snefald efterfulgt af isslag.
Råvildt og andre dyr vil let skære benene på isen. Tilsvarende har jeg et par gange set
svaner ligge og hvile sig på fjordens is med næbbet under vingen i perioder med hård
frost. Herligt motiv, men de har nok ikke brug for at ødsle deres fedtreserver til flugt
i den situation.
Og når vejret er til en tur i skoven, så er det da fristende at gå udenfor vejene

og de fasttrampede stier. Det er jo tilladt i statsskovene og på alle tider af døgnet,
ingen tvivl om det, men derfor man da godt overveje hvordan denne ret skal bruges.
Det bør være højt prioriteret at fotografere uden at forstyrre, dvs. at liste sig tilbage
uden at dyrene har mærket noget som helst til dit nærvær.
I en del fotobøger er der omtalt tillokning af dyr eller fugle ved fx fodring. Etisk
korrekt?
Anvendelse af tonet gråfilter, etisk korrekt eller en marginal forbedring af noget
der allerede var der? Manipulation i Photoshop, ”gardening” eller blot en optagevinkel som ikke viser det uønskede. Etisk korrekt? Flash til glimtet i øjet på kræet. Etisk
korrekt?
Ikke altid så let at afgøre. Nye måder at skabe billeder på kommer ikke ved at
holde sig til regler eller det ”normale”, men ved at bryde dem.
Det uetiske er ikke hvad man gør eller ikke gør med sine billeder, men mere hvad
man fortæller eller netop ikke fortæller om det. En påført vanddråbe på den enlige
”faldskærm” på en mælkebøtte er som sådan ikke forkert. Det forkerte er, at billedet
giver sig ud for noget andet, nemlig en ”naturlig tilstand”.
Etik? Ja tak, men lad os tale om det. Facitliste? Findes ikke.

fra bestyrelsen & redaktionen

Medlemstal den 15. januar 166 medlemmer. Nyt medlem: Jakob Bramm Jensen.

NATURFOTOFESTIVAL 2009
Husk at tilmelde dig vores naturfotofestival i god tid.
Ved for få tilmeldinger bliver vi nødt til at aflyse
pga økonomien i projektet.
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Welcome to another day in paradise
Tekst og foto: Klaus Bjerre

hundrede mennesker. Her er én butik to restautanter og én take away, så den side er
let at overskue. Fra Oban er der lavet et godt stisystem rundt på øen og der er
vandreture fra et par timer til op til flere dage. Man kan også vælge at kombinere
vandreturene med en tur i en watertaxi, hvor man går den ene vej og sejler den anden
vej. En anden mulighed er at flyve til eksempelvis Mayson Bay. Her findes som flere
andre steder hytter man kan overnatte i og herfra kan man så vælge at gå de fire timer
tilbage til Freshwater Bay, hvor man så bliver samlet op af en watertaxi der
transporterer en tilbage til Oban. Der er naturligvis mange andre muligheder alt efter
hvad man ønsker at fotografere. Den her beskrevne tur er turen hvis man ønsker at
fotografere kivier i dagslys.
Det er yderst risikabelt at forlade stierne og langt de fleste steder er det heller
ikke muligt, da største delen af øen der nu er udlagt som nationalpark er et stort tæt
og ufremkommeligt vildnis. Farer man først vild er man ilde stedt på disse kanter.

Ringa Ringa beach, Stewart Island. Canon EOS 1D Mrk III +EF 24-105 f/4.0 L IS.

Denne morgenhilsen fra Bruce Storry er siden min forrige tur til Stewart Island
gang på gang dukket op i min hukommelse.
Jeg boede hos Bruce Storry - Thorfinn Charters i hans private hus med udsigt
over Horseshue Bay. Det var virkeligt som at være i paradis, når man om morgenen
stod op og fra fra hans terrasse kunne se ud over det turkisgrønne og til tider meget
oprørte hav med en lind strøm af forbiflyvende bullers- og white-capped Albatrosses.
Der gik ikke mange dage før jeg fandt ud af at Bruce virkeligt mente det han sagde.
Stewart Island ligger syd for Sydøen en lille halv times flyvning fra Invercargill eller
en lille times sejlads fra Bluff. Turen dertil er i sig selv en oplevelse, hvad enten man
vælger fly eller båd. Mange vil måske mene, at det bedste ved turen er, at den hurtigt
er overstået. Vejrforholdene er tit barske med kraftig vind til kuling, noget der sætter
kolorit på både flyve- og sejlturen.
Man flyver eller sejler til Oban som er byen på Stewart Island. Her bor et par

Kaka, Half moon Bay. Canon EOS 1D Mrk III, EF 70-200mm f/2,8 L IS.
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White-capped Albatross, Stewart Island. Canon EOS 1D Mrk III, EF 300 f/2,8 L IS.

gøres i meget god tid af hensyn til ens egen planlægning og dels er det svært at regne
med bookningerne , da turerne tit må aflyses pga hårdt vejr eller manglende deltagere.
Jeg havde forsøgsvis booket en dagstur rundt om hele øen, som det absolutte
højdepunkt for min tur, men blot 3 uger før afrejse fik jeg mail om at turen var
canceled pga manglende deltagere. Det betød så at jeg skulle grave dybt i tegnebogen
for at få en tur på bare 5 timer ud på åbent hav. Jeg havde til gengæld så råderet over
både skipper og kaptajn og vi fik da også sammen lagt en rigtig god rute med masser
af HAV og fugle. Det endte med at blive turens bedste dag, selvom jeg stadig går og
drømmer om at komme hele vejen rundt om øen. Som et plaster på såret tilbød
skipper en gratis “fisketur” på 3 timer dagen efter, hvor der også kom billeder i
kassen.
Den bedste periode at besøge øen og New Zealand på generelt er fra oktober til sidst
i marts som er forår og sensommer.
Kommer man inden jul er der gode chancer for både at se/fotografere Yelloweyed Penguin og Fjordland-crested Penguin.
Morgen og aften er lydrummet omkring Halfmoon Bay og Oban fyldt af Kakaens
(bjergpapegøje) hæse skrig fra de høje træer eller fra overflyvende fugle perfekt
akkombaneret af Tuiens og Bellbirdens eksotiske baggrundsmusik. Jo her giver
Bruce’s morgenhilsen “Welcome to another day in paradise”virkeligt mening.
Jeg behøver vel ikke at sige at det ikke er sidste gang jeg har været på Stewart Island.
Hvis du vil se billederne og høre hele beretning fra min tur i marts til Stewart Island
og New Zealand så mød op til medlemsmødet i februar i København,

Stewart Island eller Rakiura som øen hedder på maori er et paradis også eller måske
især for en naturfotograf. Motiverne er utallige og scenen skifter hele tiden pga det
omskiftelige vejr her tæt på “The roaring Forties” hvor kuling mere er reglen end
undtagelsen. De skiftende lysforhold, de flotte og skiftende skyformationer for slet
ikke at tale om de fantastiske sol op-og nedgange, der er blandt de flotteste i verden
gør at man hele tiden ser nye billeder. Men husk regntøj og en vandtæt rygsæk ellers
kan det blive en kedelig oplevelse for både fotograf og kamera.
Mit hovedformål med denne tredje tur til Stewart Island, men den første med
digitalt kamera, var helt klar at komme ud at sejle for at fotografere havfugle.
Albatrosser, skråper og petreller findes her i stort tal. Det man skal bruge er en båd
med skipper, et hurtigt kamera, en god og lysstærk optik og rigeligt med hukommelseskort.
Advarsel! Er du ikke søstærk så bliv hjemme eller hold dig til en lille fisketur tæt
ved kysten. Her er også fugle men det er mindre rough end længere ude på den
anden side af Muttonbirds Islands.
Det er svært, ja næsten umuligt at booke sejlturene hjemmefra. Dels skal det jo

RAKIURA
Generel inform ation
http://www.stewartisland.co.nz/
Stewart Island Fligths
http://www.southernair.co.nz/
Stewart Island Ferry
http://www.stewartislandexperience.co.nz/
Tur arrangører:
Ruggedy Range Wilderness Experience
http://www.ruggedyrange.com
Aurora charters
http://www.auroracharters.co.nz
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Vejen til bedre billeder
- monitoren en undervurderet spiller
Af Klaus Bjerre

Vejen til teknisk korrekte digitale billeder kan være lang og besværlig vil
mange sikkert mene.
På Internet fora som www.dpreview.com, www.naturephotographers.net eller
et af de tusindvis andre der omhandler digital fotografering, er der læsestof til
adskillige måneder og mere kommer til hver eneste dag.
Her kan du læse alt om digitalt work flow, RAW konvertere, Photoshop,
Lightroom, CaptureOne eller hvad de nu hedder de mange forskellige billedbehandlingsprogrammer. Der er mange mere eller mindre kloge betragtninger og bud på,
hvilket program der er det bedste til det ene eller det andet. Fælles for disse er at de
fleste indlæg er meget subjektive. Det betyder nødvendigvis ikke at disse er
ubrugelige, men at de skal læses med en naturlig skepsis og indholdet skal tolkes med
et gran salt.
Andre steder på nettet kan du læse alt om digitale kameraer og objektiver. Her
er reviews af de nyeste kameraer, tit stillet op så du direkte kan sammenligne de
tekniske specifikationer med andre modeller i samme klasse. Fin og informativ
læsning og der skal slet ikke herske tvivl om, at disse fora er et godt sted at starte
inden man bestiller sit næste digitalkamera.
Som bekendt kan man købe sig til det meste, men ikke alt. Ønsker du et
kamera med 24 megapixel eller et kamera med mange fokuspunkter, ja så må du
betale, hvad et sådant kamera koster. Du skal dog være klar over, at for den merpris
du betaler for enten 24 megapixels eller mange fokuspunkter, får du en 24 megapixel
sensor eller mange fokuspunkter - men det er i sig selv ingen garanti for bedre
billeder - husk det.
Der er et gammelt mundheld der siger: “Det er øjnene der ser, der skaber
billedet” Før den digitale æra betød det frit oversat, at det var fotografen bag
kameraet der skabte billedet (underforstået motivet). Sådan er det naturligvis stadigt
rent motivmæssigt, men her i den digitale tidsalder er det ikke nok - der skal også
være styr på teknikken.
Artiklen har indtil nu omhandlet isenkrammet, softwaren og som det sidste
vores øjne. Netop øjnene vil jeg gerne fokusere lidt mere på. Hvor er det vi bruger
øjnene? Vi bruger vores øjne når vi tager vores billeder. Det er en proces der varer
et splitsekund eller mindre.
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Den proces der hedder billedbehandling går jeg ud fra at du bruger mere end et
splitsekund på og her er det også de øjne der ser, der skaber billedet, øjne der ser på
SKÆRMEN.
Skærmen er i mine øjne, det mest undervurderede element når vi taler om
digitale billeder. Vi bruger (mange af os i det mindste) timer bag skærmen både når
vi behandler vores digitale billeder og når vi ser på andres billeder på nettet. Men ser
øjnene det samme hver gang? Vi har sikkert alle oplevet, at de billeder vi har lavet en
sen aftentime måske ikke ser så godt ud næste gang, vi ser på dem. Øjne kan blive
trætte og øjne reagerer forskelligt i forskellige belysninger. Billeder fremstillet i et
lokale, hvor der er meget dagslys viser sig oftes at være for mørke og modsat billeder
fremstillet i et for mørkt lokale bliver tit for lyse.
For at minimere disse forhold er der en række ting du skal være opmærksom
på. Sørg for at belysningen i det rum, hvor du billedbehandler er den samme hver
gang. Et mørkt rullegardin er en god hjælp da det holder dagslyset ude, således at det
hver gang kun er lokalets lys der er lyskilde. Der må hverken være for lyst eller for
mørkt i lokalet. Når disse forhold er OK kommer vi til selve skærmen. Den skal
naturligvis være indstillet så billederne vises skarpt på skærmen. Lys og kontrast skal
også være justeret så det er i orden og endeligt er der farverne. Din skærm skal være
justeret så den viser farverne korrekt. Det kan være svært at kalibrere skærmen blot
ud fra, hvad du ser, især da dine øjne ikke ser det samme hver gang.
Brug i stedet for en skærmkalibrator, den får aldrig trætte øjne og den ser det
samme hver gang. Husk på at du skal kalibrere skærmen i det lokale, hvor din
billedbehandling foregår og med de samme lysforhold som du bruger ved billedbehandling, ellers ser du og kalibratoren ikke det samme.
En kalibrator fungerer i korte træk som følger:
Der installeres først et program på din pc. Når programmet startes vises en række
firkanter på skærmen. Først vises hele gråtoneskalaen, derefter en række farvede
firkanter med forskellige lysniveauer. Ned foran skærmen hænges en censor der
registrerer og måler lyset fra gråtoner og de farvede firkanter. Ud fra værdierne fra
disse målinger kombineret med de rigtige farveværdier dannes en farveprofil en
såkaldt ICC profil. Profilen indlæses når pc’en tændes og justerer således skærmbilledet så farverne og lys og kontrast vises korrekt. Dine billeder vil således blive vist
korrekt hos dig selv og hos alle andre, der har en kalibreret skærm. Det er ikke altid
kalibreringen gør den store forskel, men du vil som regel kunne se en vis forskel.
Du har nu mulighed for at leje en kalibrator med en dansk vejledning i
foreninegen. Det koster kr. 150,- for to dages leje plus forsendelse. Eller du kan
hente den hos foreningen formand Klaus Bjerre eosfo2graf@dadlnet.dk.

Boganmeldelse ”NIVIARSIAQ”
Tekst Steen Olsen, foto: Kristian Maintz

En af kunstens opgaver er at hjælpe os med at åbne vore sanser mod
skønheden, hjælpe os til at se, at føle, at sanse og fornemme alle de vidunderlige
nuancer, som gemmer sig i billeder, uanset om disse billeder er skabt med ord, er
malet med pensel og palet eller er fastholdt gennem en kameralinse.
Sådan skriver ildsjælen Inger Hauge fra Nuuk i forordet til bogen ”NIVIARSIAQ”. Bogens danske titel er ”Grønlands sjæl”.
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Bogen er bygget op omkring maleri, digte og fotografi. Malerierne er malet af
Gerda Nietzer, der med saft og kraft beskriver Grønlands smukke flora ved at gå helt
tæt på blomsterne, meget intenst. Digtene er skrevet af Kristian Olsen aaju, digtene
passer godt til bogens billeder, men fylder lidt vel rigeligt, da digtene er på 4 sprog.
Hovedformålet med denne anmeldelse er Kristian Mainz’ fotografier, som jeg
vil anmelde efter bogens titel på dansk ”Grønlands sjæl”.
Men først lidt geografi. Grønland har et samlet landareal på 2.184.700 km2,
i alt 1.799.850 km2 er dækket af is, tilbage som isfrit er 384.850 km2 eller næsten som
Sverige. Grønland er ca. 2.700 km langt og op til 1.300 km bredt. Kristian har besøgt
og fotograferet ca. 200 km2 af dette gigantiske land.
Derfor er det imponerende hvor meget af Grønlands sjæl Kristian har fået
med i sine billeder. Billederne er optaget omkring Tunugdliarfik/Eriks Fjord både på
Narssarssuaq/Itilleq siden og på Qagssiarssuk/Tasiusaq siden samt baglandet. En
meget lille, men meget historisk del af Sydgrønland. Erik den Rødes Land.
Grønlænderne er dybt præget af naturen, der på de kanter til tider er meget mere
barsk end vi er vant til. Der tales om dem, der ikke kom tilbage. Når det er mørketid
kommer fablerne frem. Inspirationen er hentet i naturen.

Kristians billeder af is viser det. Isbjerge og isskosser danner former som fabeldyr,
der kan virke meget fæle i dunkel belysning, men meget smukke i solskin. Kristians
billeder af klipper viser det samme, bløde klipper med mos og lav samt nøgne,
smukke men ugæstfrie klipper. Blomster der gror i muld samt blomster, der gror i de
bare sten.
Når Kristian Mainz kan finde Grønlands Sjæl i det forholdsvis fredelige
Sydgrønland, hvad kan det så ikke blive til i Nordgrønland, gerne nord for Nuussuaqhalvøen, med flere måneders mørketid om vinteren og midnatssol om sommeren.

Desværre er Niviarsiaq beskrevet i forordet som Gederams/Epilobium Augustifolium = Grønlands Nationalblomst, men Niviarsiaq er Storblomstret gederams/Chamaenerion latifolium, det er denne, der er Grønlands Nationalblomst.
Niviarsiaq betyder for øvrigt ”lille pige”.
Kristian ”go for it”, jeg glæder mig allerede til din næste bog.

Klippevæg ved brækant Canon 5D 28-80 mm f 22, 1/60 iso 320 .

14

Årets naturfotograf
Tekst og foto Jimmy Lassen

Min trang til at skabe billeder, startede allerede som lille dreng. Dengang tegnede jeg
især sejlskibe og flyvemaskiner, men også fugle som dengang var min største
naturinteresse. Gennem årene fulgte også interessen for sommerfugle og guldsmede.
Interessen for naturen har været der så længe som jeg husker, nok stærkt påvirket af
mine forældre som oftest valgte at tage en tur i skoven.
Senere i livet, da jeg var i lære som skiltemaler, kom den idé, at købe et
fotografiapparat så jeg kunne fotografere fugle.
Uden at vide noget som helst om fotografering, blev mit valg et spejlreflekskamera, Nikon FG og en Tamron 80 – 210 mm. Så var det jo bare ud i naturen og
finde nogle fugle, hvor svært kan det være, men ak 210 mm rækker overhoved ikke
til fuglefotografering. Fuglene blev nærmest bare små uskarpe klatter på mine
papirbilleder. Det kan være, det var af den grund, jeg mere eller mindre droppede
fuglefotograferingen til fordel for sommerfuglene og især guldsmedene.
Dengang boede jeg i Gundsømagle, hvor min færden især var i moseområdet
nordvest for Gundsømagle Sø. Her blev det til en del fotografiske udfordringer, dog
med meget svingende resultater, da jeg trods alt havde meget at lære endnu. Men
uanset mine beskedne fotografiske evner, havde jeg mange fine oplevelser i naturen.
Efter at være flyttet til Valby nogle år senere, fik jeg, efter nogle besøg i Botanisk
Have og en ferie i Alperne, en meget stor interesse for de vildtvoksende orkidéer fra
især Danmark.
Herefter gik jagten i stort set hele Danmark for at se og fotograferer
orkidéerne. Jeg vil nok mene, at fotograferingen i høj grad har været styret af min
meget store interesse for orkidéerne. Interessen var så stor, at jeg til tider næsten
glemte, at der også var andre motiver at fotograferer. Først efter at jeg i 2005 skiftede
fra, analog, Nikon F3 til digital D2x, har jeg fået øjnene op for de mange andre
motiver, og er begynd eksperimenterer, sandsynligvis fordi jeg med det samme kunne

se om resultatet kunne bruges.
Første gang jeg hørte om NFD, var for ca. 10 år siden, da jeg sammen med
en god ven, mødte to naturfotografer i Jydelejet ved Møns Klint. Vi kom til at sludre
lidt om fotografering, og jeg fortalte, at vi var på jagt efter nogle orkidéer som skulle
fotograferes. De spurte om vi havde hørt om foreningen for Naturfotografer i
Danmark? Den havde vi aldrig hørt om, hvorefter de begejstret fortalte om
foreningen. Da vi efter lidt tid skiltes, havde de argumenteret så godt for foreningen,
at jeg næsten havde lovet at melde mig ind, men fik beklageligvis ikke gjort det. Der
skulle gå næsten 10 år, før jeg igen mødte en der var medlem af foreningen.
Jeg havde fået den ide at fotografere Vandstær ved Rådvad Mølle i vinteren
2007. Mens jeg sad og ventede på at fuglen skulle komme forbi, kom der en fotograf
med en "paparazzikanon af et objektiv og forstyrrede" (Ib Andersen). Vi kom dog
hurtigt i snak, og på et tidspunkt kom snakken ind på NFD som han bestemt mente
var noget for mig, "der er altså lidt Jehovas Vidner over de medlemmer". Igen lovede
jeg at melde mig ind, og denne gang fik jeg taget mig sammen.
Årskonkurrencen var jeg nær gået glip af. Da jeg opdagede, at tidsfristen var
ved at udløbe for indsendelse af billeder til årskonkurrencen, satte jeg mig straks ned
for at gennemgå mine billeder. Med lidt søgen på computeren fandt jeg frem til de
billeder, som jeg nogenlunde mente, kunne kvalificere sig til en konkurrence af så høj
kvalitet. Efter således at have sent billederne, og efterfølgende afgivet mine stemmer,
var det nu bare at vente.
Ca. en uges tid før årsmødet ringede Jens Rasmussen for at spørge, om jeg
ikke skulle med. Jeg sagde, at jeg desværre havde en anden aftale, og derfor ikke
kunne komme med. Jens fortalte at der jo er en årskonkurrence, hvor der skulle
udtrækkes vindere fra de forskellige kategorier samt årets billede og kåring af årets
fotograf. Det mente han ikke, jeg måtte gå glib af. Dertil svarede jeg, at det kom vel
til at stå i medlemsbladet eller på hjemmesiden. Uden dog at have afsløret noget om
konkurrencen, afsluttede vi samtalen. Efter en smule betænkningstid og undren over
at næstformanden havde ringet til mig, strejfede tanken mig at jeg måske havde
vundet en af kategorierne. Efter en kort samtale med min kone, besluttede vi os for
at aflyse vores aftale, så jeg kunne komme med til årsmødet.
Det blev til et par fantastiske dage. At se sine billeder som vindere af 3
kategorier samt en tredje plads, og så oven i købet at blive kåret til årets naturfotograf, blandt så utrolig dygtige fotografer, varmede mit hjerte, og så efter knap nok at
have været medlem af foreningen i et år.
Jeg vil kort fortælle lidt om et par af mine favoritbilleder til årskonkurrencen.
Det første billede er fotograferet på Ordrup Næs i Vestsjælland. Jeg var på tur for at
fotograferer orkidéen Plettet Gøgeurt. Desværre var der ingen planter at fotograferer,
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men da jeg nu var nået helt her ud, ville jeg gå på opdagelse på selve næsset. Langs
stranden, som består af sten i forskellige størrelser, tang, muslinger, krabber og andet
opskyl, fandt jeg en del spændende motiver. Mange har måske spekuleret over hvad
det egentligt er mit billede forestiller. Motivet er ganske enkelt tegninger af sollysets
reflekser på en hvid sten. Mønstrene dannes når solens stråler, bliver afbøjet af de
små bølger, som ruller ind over stenene på ca. 5 til 10 cm dyb vand. Det blev til
omkring 50 billeder af sceneriet, hvor hvert eneste har sit eget udtryk. Det er utroligt
fascinerende at se mønstrene fare hen over stenbunden mens de hele tiden skifter
form. Selv om mønstret er meget enkel, har det alligevel utallige former og detaljer,
som med et islæt af mystik nærmest for billedet til at blive abstrakt kunst. På et
tidspunkt kom der en mand forbi i en kajak. Da han så at jeg stod og fotograferede
ned i vandet, blev han åbenbart så nysgerrig, han at sejle ind til mig, for at se, hvad
jeg havde fundet af spændende sager. Jeg fortalte ham om lysfænomenet nede i
vandet, hvorefter han sagde nå og sejlede væk. Jeg tror ærlig taget han blev lidt
skuffet, og tænkte at jeg var lidt underlig, hvad han sandsynligvis nok har ret i.

Nikon D2X+ Nikkor 300 mm

Det andet billede er et udsnit af snebyge fotograferet over Hjelm Bugt, lige syd for
Høvbleget ved Møns Klint. Egentlig var jeg på jagt efter vinterstandere af Stor
Gøgeurt til et nyt hæfte om orkidéerne på Møns Klint. Mens jeg søgte efter
vissenpinde af gøgeurter, trak en lille men meget og markant bygesky forbi ude over
bugten. Resolut vendte jeg blikket samt kameraet mod den spektakulære snebyge for
at fotograferer den. Med lidt forskellige objektiver prøvede jeg at fange stemningen
i snebygen. Det bedste billede blev med et 300 mm teleobjektiv, hvor jeg har fange
stemningen af en snefanen over vandet, samt det varme lys fra den lavtstående sol,
som lige akkurat er ved at træde frem bag den meget mørke sky.
Den generelle opfattelse om valg af objektiv til landskabsfotografering er
sædvanligvis et vidvinkelobjektiv, men ofte mener jeg, at man med meget gode
resultater kan anvende et teleobjektiv. En lang brændvidde gør, at billedet bliver
meget mere intenst, ved at trækker tingene i motivet sammen, samtidig med at man
kan isolerer det essentielle med den snævre billedvinkel.
Nikon D2x + Zeiss 2/100, bl. 8 og 1/250 samt våde fødder.

Til sidst vil jeg gerne udtrykke en stor tak, til alle de dygtige fotografer som deltog,
enten med billeder eller stemmer.
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