Lysten der inspirerer
Af David Buchmann

Inspiration er egentligt noget mærkeligt noget. Alle søger det på den ene eller anden
måde: om man så er idrætsmand eller maler, forfatter eller fotograf, er det at blive
inspireret, kilden til at udvikle sig. Så det er vel en god ting at søge inspiration, på den
måde bliver man jo bedre hele tiden og får måske fornyet lysten til at få gjort noget
ved det hele.
Som nu efter en veloverstået NFD naturfotofestival, hvor min egen
inspiration og lyst til at komme ud og tage billeder er større end den har været længe!
Jeg vil ud og gøre det bedre end jeg har gjort det tidligere, jeg vil ud og skabe noget
nyt! Men hvor finder man så den bedste inspiration, det er vel det store spørgsmål.
Der er ingen tvivl om at bøger og billedforedrag, hjemmesider og fotokurser (for
ikke igen at nævne vores egen festival) er en rigtig god måde at udvikle sig på som
fotograf, men er det nok? Jeg har selv været blottet for inspirationen længe. Og det
er bestemt ikke fordi jeg ikke har søgt efter den, men evnen til at komme på nye
ideer - mine egne vel og mærke - har jeg ikke kunne finde frem.
Men så var det at en god ven en dag i februar ringede og spurgte om jeg ville
med ud og endelig fik jeg tasken på ryggen og kørt til nordskoven i Jægerspris. Der
gik vi længe rundt og skød fra hoften uden nogen større mening med det og så lige
pludselig under et øjebliks stilhed, fik jeg inspirationen - eller måske rettere lysten tilbage! Og så kom jeg i tanke om, at min higen efter inspiration og følelsen af, at jeg
ikke udvikler mig som fotograf og tanken om ikke at komme nok ud og få taget
billeder har afsporet mig helt fra hvad der egentlig var meningen med det hele til at
starte med: nemlig at det skulle være sjovt og inspirerende for MIG SELV! - At
fotograferingen og det at komme ud i naturen ER det der inspirerer mig. Og at det
jo selvfølgelig skal være lysten i sig selv der skubber mig frem. Jeg tror bestemt at en
pause kan være sundt nogle gange. Hvis man ikke kan finde motivationen eller
måske hvis motivationen er blevet for stor. Med det mener jeg at hvis tanken om at
man skal have billeder med hjem rummer mere end at man skal have nydt sin tur og
de oplevelser man har haft er det måske ikke så tosset at lægge kameraet på hylden
og gå en tur uden det. Så kommer det helt af sig selv! Selvfølgelig er det en god idé
at ville skabe gode billeder og ikke mindst vise sine billeder og glæde andre. Måske
kan vi oven i købet bruge billederne til at give naturen et skub i den rigtige retning
som et led i at skabe et bedre klima?

Fra bestyrelsen & redaktionen
Medlemstatus pr 1/4-2009
Dags dato er status 185 medlemmer. Nye navne er: Bjarne Reinholdt Eskelund,
Henrik Just, Jesper Tønning, Michael Fahlgren, Michael Fisker, Palle Røssell, Suna
Thomsen, Rolf Helge Larsen, Leif Rasmussen, Allan Winge-Rasmussen, Elmer
Jensen, Patrick Thomas Sørensen, Carsten J. Bruun, Leif Bolding, Lene Justesen,
Bjarne F. Tulinius, Jørgen H. Andersen, Esben Korsgaard Pedersen, John Nielsen
og Steen Brølling.
.

Ny lokalafdeling på Fyn.
Onsdag d. 11.03.09 var hele 4 fynske medlemmer!!! (af 12 mulige) samlet til et møde
vedrørende stiftelse af en ny NFD-Fyn afdeling. Ikke umiddelbart det største
fremmøde, kunne man mene, men der var dog forud for mødet positive tilkendegivelser fra stort set alle fynske medlemmer, så tilslutningen skal nok komme hen ad
vejen.
Senere på året vil vi naturligvis også forsøge at arrangere nogle billedaftener, måske
lave fælles ture til foredrag, udstillinger osv. Jeg vil da også gerne benytte lejligheden
til at sige, at såfremt der er medlemmer fra andre dele af landet der ku’ ha’ interesse
i at deltage i en af de fynske ture, så er man naturligvis MEGET velkommen til at
melde sig til. (F.eks. kan jeg gøre opmærksom på vores tur til Klokkefrøerne på
Klintholm d. 16.05.2009, en art man jo ikke møder hvor som helst). Det ville da være
en stor gevinst hvis vi på den måde kunne lære flere medlemmer fra hele landet at
kende.
Kim Thrane kimthrane@live.dk Tlf. 70179121

Årskonkurrencen 2009

Men inspirationen til at få taget billederne udspringer i lysten og glæden ved
at gøre det. Og det må man ikke glemme!

Se foreningens hjemmeside
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Generalforsamling NaturFotografer i Danmark
Onsdag den. 18. marts 2009 i København - Finn Carlsen

I alt 12 fremmødte, alle medlemmer.

Pkt. 4:

Helge Sørensen fremlagde regnskabet for 2008, der også kan ses på hjemmesiden.
Dernæst blev budgettet for 2009 fremlagt. Budgettet inkluderede en kontingentforhøjelse (der fremgår af pkt. 5 på dagsordenen).

Pkt. 1: Valg af stemmetællere
Der valgtes ikke stemmetællere idet antallet af fremmødte ikke var mere end
12 medlemmer.
Pkt. 2: Valg af dirigent (og referent)

Regnskab og budget blev godkendt.
Pkt. 5:

Efter næsten et år er det lykkedes at blive medlem af IFWP, International
Federation of Wildlife Photography. Vi er bl.a. repræsenteret via link på IFWP’s
hjemmeside. Vi har to billetter til IFWP’s årsmøde. Mødet afholdes i Schweiz i
september. Hvis man er interesseret i at repræsentere NFD, kan man henvende sig
til formanden, Klaus Bjerre.
Årsmødet blev endnu en gang en succes. Der var lidt snak om bespisningen,
da der vist var rigeligt med mad, men til næste årsmøde skulle der være fod på det
og vi glæder os alle til Niels Poul Dreyers franske fristelser, eller bliver det mon
madpakker og cornflakes?
En interaktiv hjemmeside har i flere år stået højt på mange medlemmers
ønskeliste og det ønske er vi godt på vej til at have opfyldt. Måske ikke til punkt og
prikke, men langt hen ad vejen og Rom blev jo ikke bygget på én dag. Der vil
komme nye tiltag og småjusteringer hen ad vejen. At medlemmerne har taget godt
imod den nye side illustreres fint af, at mere end 50 medlemmer er repræsenteret på
gallerisiden – det er meget flot.
Det er ikke kun teknikken men også hardwaren, der er blevet justeret.
Vi har investeret i en ny super projektor, så medlemmernes billeder kan vises på den
bedst tænkelige måde, vores økonomi taget i betragtning vel at mærke. Samtidigt har
vi så kunnet tilgodese Nord, der har overtaget den gamle projektor.
En skærmkalibrering er alfa og omega, hvis man vil vise billeder med gode/rigtige
farver. Foreningen råder nu over en kalibrator, man kan leje.
Medlemstallet er stort set uændret med en lidt stigende tendens, men der
dog en del ‘gennemtræk’ af medlemmer.
Og så er der brugt rigtig meget tid på at arrangere foreningens første
aturfotofestival, som primært Jens Rasmussen og Ole Banke har aktier i.
Beretningen blev godkendt ved akklamation.

Kontingent.

Kontingentet ønskedes forhøjet fra de nuværende kr. 350 til kr. 400 for ordinære
medlemmer og fra kr. 500 til kr. 600 for familiemedlemskaber.

Som dirigent valgtes Ib Andersen og som referent Finn Carlsen.
Pkt. 3: Formandens beretning.

Regnskab og budget.

Kontingentet blev godkendt.
Pkt. 6:

Indkomne forslag.
Der er ikke indløbet forlag til denne generalforsamling.

Pkt. 7:

Valg af kasserer.
Helge Sørensen blev genvalgt. ved akklamation.

Pkt. 8:

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
Jens Rasmussen og Ole Banke blev genvalgt.
Niels Poul Dreyer blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Pkt. 9:

Valg af suppleanter.
Hans Erik Lund og Winnie Kristiansen blev genvalgt.

Pkt. 10:

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Søren Stenholdt og Steen Olsen blev genvalgt.
Pkt. 11:

Næste generalforsamling.

Afholdes i marts 2010 i København.
Pkt. 12:

Eventuelt.

Ole Banke mente, vi burde have et billedforedrag på programmet for at lokke
flere medlemmer til at deltage i generalforsamlingen, hvilket der var enighed om.
Klaus Bjerre efterlyste et medlem, der vil repræsentere NFD i IFWP i
Schweiz til september (se under Formandens beretning ovenfor). Dette vil blive
annonceret på hjemmesiden.
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Mapiri Giamt Skipper - Rio Negro, Bolivia, Canon EOS 1D Mrk III, EF 100 mm
macro f/2,8.

Sommerfuglefotografen

Tekst og foto Lars Andersen

Som naturfotograf kan man fotografere det hele, og dog? For at nå de spektakulære
fotos, som vil få værdi som afslørende og oplysende fotos om naturen omkring os,
er man ofte nødt til at finde et speciale som man brænder for! Nogle naturfotografer
er til landskaber, andre til fugle og orkideer. Så er der enkelte der fotograferer
insekter. Og selv inde for insektfotograferingen er der specialer som guldsmedebiller-fluer-cikader-tæger-hvepse og dag-natsommerfuglefotografering. Nu er den
nemmeste indgangsvinkel til insekternes verden for mange naturfotografer nok
dagsommerfuglene.
I Danmark er der fundet ca. 98 arter dagsommerfugle, hvor ca 61 arter er
fastboende, 11 arter er trækgæster og 13 arter tilfældige fund. Læg hertil 13 arter der
er uddøde, eller kun forekommet over en kortere periode her i landet. Der er meldt
flere tvivlsomme fund, samt fundet flere indførte arter. Flere af de fastboende arter
er tæt på at forsvinde i vores hårdt kultiverede land. Desværre er vores effektive
landbrug den store synder - det bærer alene hovedansvaret for at flere af vores
dagsommerfugle er ved at forsvinde! Det er gået hårdest ud over blåfugle,
perlemorsommerfugle og pletvinger. Trods alt findes der dog arter som har det fint
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i landet som takvinger og kålsommerfugle.
Her er lidt staldtips til at finde og fotografere sommerfuglene:
Først og fremmest kræver det man har et kamera, enten det er et lille digitalt
eller et stor digitalt spejlrefleks med tilhørende makroobjektiv. Og så kommer det
sværeste: at finde en sommerfugl. I den første tid vil man opleve mange skuffelser,
som at skarpheden ligger forkert på vingen, man bliver overrasket over hvor få
milimeter man har at lege med, at billederne er rystede osv. At sommerfuglene ofte
stikker af lige før man har dem lige i skabet. At mit på dagen er de så aktive, at det
er umuligt at få et eneste skud!
Man skal lære at snige sig ind på sommerfuglen, ingen unødvendige lyde,
pludselige armbevægelser, og undgå at tabe fotoremmen under fotograferingen.
Tænk på dem som dyrker Tai Chi, og prøv de samme rolige bevægelser ind mod
modellen. Ens skygge, en knækket gren, et græsstrå der berør en anden stilk, det er
nok til man står og bander stille bagefter, når sommerfuglen er fløjet.
Det første sted man kan se sommerfuglene er i haver, parker og kolonihaver. Der
finder man kålsommerfugle, nældens takvinge, dagpåfugleøje og admiral. Det er gode
modeller at starte med.

Sæsonen for at fotografere sommerfugle starter allerede i marts-april når pilens rakler
står i gult, raklerne tiltrækker div. takvinger. Favoriten er blomstrende mirabel, for

så får man sommerfuglen på blomst op mod himlen. En nyfældet birkestub kan også
trække lidt takvinger som nældens takvinge, det hvide c og sørgekåbe. Men det er
først når skoven begynder at springe ud, at der sker noget. Så er det nu fotografen
skal stå sin prøve. Der vil man opdage hvor svært det er at fotografere en aurora
f.eks.
I juni-juli regnes det for den bedste tid at se på sommerfugle i Danmark, der
kan man tage ud på skovlysninger, enge, overdrev og heder. Ofte er det tidligt om
morgenen og sidst på dagen der er bedst til at fotografere dem. Her er det på sin
plads at nævne, at mange dagsommerfugle har et tæt tilhørsforhold til deres
værtsplante. Så det vil være en rigtig god ide at lære de forskellige planter at kende.
F.eks. hvis du finder rundbælg, vil du også finde dværgblåfugl! Sensommeren har
sine dyr, det er der man kan se admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge på
sommerfuglebusken, sørgekåbe på nedfaldne æbler, guldhale på kanadisk gyldenris
osv. Og hvis man er heldige på varme augustdage se høsommerfugl i lucerne-markerne.
En god fidus er at lære sommerfuglenes adfærd at kende, deres foderplanter,
foretrukne nektarblomster osv. Her findes der hjælp i litteraturen og på nettet. Der
findes tricks som rødvinssnore, rådnende frugter, lyslokning til natsværmere og
hjælperedskaber som en lille kikkert kan bruges i felten. Gode kort er også ret vigtige
hvis man skal finde de gode lokaliteter. Hvis det er større skove man vil besøge, kan
det med fordel gøres på cykel, for så afdækker man et langt større område.
Nu er sæsonen for at fotografere dagsommerfugle kort i Danmark. Sidste
vinter 2007/2008 oplevede man dog, at der blev set admiral i alle årets måneder på
de milde vinterdage. Man kan også lave sommerfugleklækninger, følge processen fra
parring, æg, larve, puppe og tilsidst forvandlingen til den nyklækkede sommerfugl.
På hjemmesiden Fugle og natur er der i sidst i januar startet en tråd i forum
sommerfugle, indlægget hedder Mange-tout som omhandler at man køber slik- eller
sødærter i supermarked som er dyrket i Kenya, og måske er heldig at finde larven af
vandreblåfuglen, som man kan klække efter nogle uger.
Der er også den mulighed at forlænge sæsonen ved at tage sydpå og
fotografere sommerfugle. f.eks. i troperne omkring ækvator findes der en del
spændende dagsommerfugle. På verdensbasis er der fundet flere end 18,000 arter,
hvor den største artsrigdom findes på Andesbjergenes østskråninger i Venezuela,
Colombia, Equador, Peru og Bolivia. Der er registreret ca. 5500 arter indtil videre
i Andes.
Til sidst er det ganske lærerigt at komme ud med en der har erfaringen som
lepidopterolog, som kender sommerfuglenes foderplanter osv. Og som kan give lidt
af sine staldtips videre, lære én god etik om hvordan man lader være med totalt at

Grøn busksommerfugl, Melby overdrev. Canon EOS 40D EFS 60mm.
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nedtrampe sårbar vegetation og vise metoder til hvordan du kan finde larver osv.
Huske at spørge om lov til at gå ind på privat indhegnet mark. Samt lære de regler
der er omkring fredninger osv.
Når ens interesse er vakt for at fotografere sommerfugle som jeg, er man villig
til at tage op til Lappmarken i flere uger med rygsæk, for at fotografere nogle små
mørke perlemorsommerfugle. Eller hvad med en tur til Bolivia for at lide i varmen
og blive stukket godt og grundigt igennem af lede sandfluer, imens man forsøger
forgæves at lave flugtskud af de store morphoer i en stejl kløft! Men mindre kan også
gøre det, jeg har haft en masse pragtfulde dage i det danske land, hvor nogle af de
mest spændende ture som ud i Pinseskoven på Vestamager for at fotografere iris.
Eller cykle skovene tynde omkring Køge for at finde de sidste rødlig perlemorsommerfuglebestande på Sjælland!
I sommeren 2003 begyndte jeg at lave en hjemmeside om dagsommerfugle;
www.danske-natur.dk
I starten var det bare for at dele min glæde ved at fotografere sommerfugle, siden
hen har siden udviklet sig til den mest omfattende artsgalleri med tilhørende
beskrivelser om deres levevis og hvor man kan finde dem. Der er over 120 arter
dagsommerfugle fra Sverige, Norge og Danmark, repræsenteret på siden. Der er over
30 fotografer der har udlånt deres sommerfuglefotos til at vise på siden. Jeg har også
fået meget hjælp fra Zoologisk Museum og div. sommerfugleforeninger.
Hjemmesider som omhandler alt om sommerfugle:
www.fugleognatur.dk som er Danmarks største naturside med observationer,
gallerier og forum.
www.bugbasen.dk som er Lepidopterologisk Forenings hjemmeside.
Litteratur om dagsommerfugle:
Stoltze, M.: Dagsommerfugle i Danmark. Felthåndbog. 1997
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. ISBN 87-7501-133-6.
Trolle, L.: Gads håndbog om sommerfugle.2. udgave, 2003. Gad. ISBN
87-12-04079-7.
Lepidoptera: Rhopalocera / Dagfjärilar. Nationalnykeln. 2005. Omhandler
dagsommerfuglene i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Hardback. ISBN
91-88506-51-7.
Ole Fogh Nielsen har sammen med Danske Dyr i 2008 udgivet Dagsommerfugle i
Felten.
Lidt generelt om udstyret til sommerfuglefotografering:
1. Udstyret til sommerfugle fotografering behøver ikke at være dyrt. Man kan sagtens

bruge et lille digitalkamera, for dens faste objektiv i vidvinkel har ofte en nærgrænse
på omkring 1 cm. Ved mere sky insekter og sommerfugle vil man dog komme til
kort,. Her skal man bruge et digitalt spejlrefleks (dslr) med en makrotele, selv de
billigste modeller fra Olympus, Nikon og Canon er velegnet til formålet. De fleste
af dem har cropfaktor fra 1.6x til 1.5x. De har makrofordele i forhold til full frame
dslr. Dog vil de dyreste modeller bedre klare sig mod fugt og snavs ude i den rigtige
natur, da de er mere robuste overfor vejrpåvirkninger..
Mellemformatet er straks mere uhåndterligt, men man kan da godt sætte en Leaf
med en Sneider 120mm makro op til makrofotografering, selv om det kan blive dyrt.
2. Her lidt om de makroobjektiver til dslr der kan bruges til formålet.
Vidvinkler; fra 18 til 24 mm er gode til actionfotografering, specielt når sommerfuglene flyver stille omkring. Kan også bruges til habitatsfotografering, når både
sommerfugl og dens miljø skal være med på billedet.
Normal makroer; fra 50 til 65 mm har mere at byde på, med når man skal rigtig tæt
på motivet, som for eks. portrætter af sommerfugle og ægfotos. Ofte kan de
fotografere i forholdet 1:1. Kombineret med mellemringe og liveview kan man
komme virkelig tæt på. Bruges ofte med ringflash og trådudløser på stativ, og er også
gode til mere almindelig sommerfuglefotografering.
Telemakroer; fra 85 til 105 mm er mest velegnede til normal sommerfuglefotografering i dagslys, dog er dem med intern fokusering mest egnet til autofokusbrug. Kan også bruges til flugtskud på lidt afstand. Billigere makroteler, eller
ældre modeller har ekstern fokusering, kan ofte kun bruges med manuel fokusering. Flere af dem er i 1:2, enkelte går til 1:1 macro.
Superteler; fra 150 til 300 mm kan bruges til de sky sommerfugle hvor bare det at
høre den svage lyd fra autofokusmotoren, er nok til at de skræmmes væk. Der
kan en billedstabilisator være en fordel. Mange af mine fotos af div. randøjer er
taget med en 300 mm tele med billedstabilisator. Ofte med en 25 mm mellemring
monteret.
Størrere brændvider er for svære til at håndtere til sommerfuglefotografering.
Zoomobjektiver frarådes, da de oftes ikke står knivskarp i makrofunktionen.
3. Der findes også ekstraudstyr til makrofotografering som mellemringe, nærlin12

ser, filter, ringflash, reflektorskærme, fjernudløser osv. En fotorygsæk eller
skuldertaske der kan tåle lidt snavs. Og til sidst et stativ!

NFD Naturfotofestival 2009
Af Poul Henrik Klausen

4. Påklædning, det kræver solide bukser, eller knæbeskyttere, da man ofte er nede
på jorden og kravle rundt. Hvis man er ude i de fugtige enge, er et par gummistøvler eller sandaler der kan tåle vand en fordel. En hat til den skarpe sol, myggenet i
tasken er heller ikke en dårlig ide. Gode kort, små bøger om sommerfugle og
planter. Og vand + madpakke til heldagsturen.

Stærkt inspireret af vore nordiske søsterklubber, havde bestyrelsen inviteret til
fotofestival i Kulturhuset i Smørum - det blev en vellykket debut, som må give
inspiration til at arbejde på, at det bliver en årlig tilbagevendende begivenhed i
NFD-regi.
Af deltagerlisten kunne man se, at festivalen havde trukket gæster både fra
Fyn, Jylland og fra Sverige. De danske billedvisere/foredragsholderne kom alle fra
Jylland, og fra Norge havde man formået formanden for Biofoto Kai Jensen til at
causere og vise nogle meget flotte billedspil. Ca. 100 fotointeresserede var mødt op
- meget flot første gang.

Camera Natura
”Verdens
smukkeste tidsskrift”
Frans Lanting

Følgende steder kan du købe Cam era Natura i løssalg:
Danm arks Fotom useum , Museum sgade 28, 7400 Herning
Rejsebogladen Tranquebar, Borgergade 14, 1300 Københaven K
Inform ation i øvrigt: Ole Banke, m obil 21697487,
oleb@ nypost.dk

Ny hjemmeside ?
Få dine billeder præsenteret på den bedste m åde. Ingen indviklede
program m er til upload af billeder eller til at skrive ny tekst m ed.
Meget fornuftige priser.
Kontakt Kasper Rasm ussen e-m ail: kasper@ zeitgeistm edia.dk
Har bl.a. lavet www.kbphoto.dk

Kulturformand Jens Jørgen Nørgaard fra Egedal Kommune bød velkommen, og fremhævede bl.a. vigtigheden af at sætte fokus på naturen. Han gav videre
udtryk for, at han værdsætter det arbejde vi i foreningen udfører i relation til naturen.
For foreningen bød Ole Banke velkommen, og fremhævede forbillederne
fra Sverige (Vårgårda og Hässleholm), og nævnte, at disse festivaler havde været til
stor inspiration i forbindelse med arrangementet ligesom han håbede, at festivalen
villle inspirere til at komme mere ud i naturen - gerne tidligt på dagen - for at tage
flotte billeder.
I løbet af dagen bandt Kristian Mainz de enkelte programpunkter sammen,
og fremhævede dagens første billedviser Niels Fabæks mange bogudgivelser.
Naturen i den danske skov var titlen på Niels Fabæks billedvisning. Vi blev
ledt gennem de forskellige årstider i primært Rold Skov - fra de største træer til de
mindste insekter. Et meget varieret indlæg, der viste Niels Fabæks sans for at se og
fastholde naturens farver og former.
I forbindelse med festivalen havde foreningen udskrevet en fotokonkurrence, som de udstillende firmaer havde sponseret meget flotte præmier til. Blandt de
godt 60 indsendte billeder, havde bestyrelsen på forhånd udvalg 15, som var printet
og udstillet i lokalet, så publikum kunne stemme om placeringerne i konkurrencen.
Herom senere.
Desværre havde næste billedviser været nødt til at melde afbud, men man
havde med få dages varsel formået Jens Kristian Kjærgaard til at sammensætte et
program med samme titel - Naturen langs de danske kyster. Det var mest fra de
nordvestlige jyske kyster, Thy og Mors. Jens Kristian Kjærgaard er begunstiget af at
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være selvstændig, hvilket giver ham den fornødne frihed til at kunne tage ud for at
tage billeder når de ideelle forhold opstår, og vi så nogle flotte billeder fra alle
døgnets timer og fra alle årstider.

What’s the main target of Wild Wonders of Europe?
Interview Staffan W idstrand

Wedigo Ferchland udtalte skuffelse over ikke at kunne vise billeder fra skove
og vand, idet disse emner jo allerede var brugt. Altså havde han ændret sin
billedvisning til at omfatte landskaber. Digo viste billeder fra klitheder, plantager,
værneenge, samt fra Skjern Enge og Nørholm Hede, og han causerede underholdende over disses forskelligheder. Billederne var af noget svingende kvalitet, og indlægget
kunne nok med fordel have været strammet lidt op.
Det får mig til at foreslå, at de enkelte indlæg/billedvisninger i fremtiden
gøres lidt kortere, og at der indlægges længere pauser mellem disse (som f. eks. i
Vårgårda).
Sidste billedviser var Kai Jensen fra Norge. Han bor meget centralt nord for
Oslo - hvor han har mange af sine kunder - og i umiddelbar nærhed af naturen, f.eks.
Nordmarka. Kaj Jensen causerede over emnet Det norske kulturlandskab, de norske
fjelde og de norske kystlandskaber, gennem Norges “12 årstider”. Vi så mange
fantastiske billeder fra fjeldene på niveau med Oslo til Lofotens barske natur fra alle
årstider, og med afstikkere til Canada, Alaska og Finland. Som ekstranumre viste Kaj
Jensen to meget flotte billedspil med musikledsagelse om henholdsvis årstiderne i
hans nærområde Nordmarka og vinteren i Nordnorge. Alt sammen fantastisk
inspirerende og levende.
Programmet sluttede med en workshop, hvor fotograferne stillede sig til
rådighed for spørgsmål fra forsamlingen og fortalte om deres arbejdsmetoder.
Publikums stemmesedler var i mellemtiden blevet talt op, og resultatet af
fotokonkurrencen blev, at Steen Drozt Lund vandt førstepræmien - et Sigma 70 mm
macroobjektiv - for et billede af to kobbersnepper. Andenpræmiebilledet var af nogle
sølvmåger taget af af Carl-Erik Mabeck, hvilket udløste en fotorygsæk i præmie, og
trediepladsen gik til et billede af to rørdrummer. Billedet var taget af Karsten
Gadegaard, som fik en fototaske. Fjerdepladsen blev besat af Niels Poul Dreyer for
et billede af et rødben. Pæmien et års abonnement af Camera Natura.
Sideløbende med billedvisninger m.v., havde man formået FoviTech og
Rosenmeier Electronics til at komme og vise nogle af deres forskellige produkter lækre objektiver i alle prisklasser, tasker og rygsække, samt computerskærme og
tilhørende kalibreringsværktøj.
Helt klart et meget vellykket arrangement, som må give bestyrelsen inspiration til
efterfølgelse - godt gået.

It is to reveal the amazing richness and variety of our own European natural
heritage, to the 700 million Europeans and the World, and to tell the good story that
a lot of it still around for us all to enjoy. And that it may also continue so, if we take
proper care of it for the future. We also want to tell the almost unknown story that
wildlife is actually coming back in numbers, in great parts of Europe. And we want
to make Europeans more emotionally engaged in their continents’ natural wonders.
We believe that, in order to be in favor of nature conservation, people need to 1.
know that this nature at all exists, and 2. have strong emotional feelings for it.
How long have the organizers been thinking about this project? Why did you
decide to try it?
The idea took shape in November 2005, when the ILCP (International
League of Conservation Photographers) was created, and we then spent 2 1/2 years
to make it come true, and we started officially the Great Wild Quest on May 8, 2008.
The reason was two-fold:
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1. There is a wonderful story to be told about reconnecting to European
nature, it needs to be told and no-one has done it properly yet.

And we wanted to have both specialists and generalists, and also photographers with quite different styles.

2. Nature photographers’ work need to reach out to a much bigger audience
in order to have a big enough effect on conservation, and this can be achieved only
by joining forces together.

But again, first of all, we wanted people who could deliver amazing pictures!

What kind of handicaps have you found on the way?
Of course the main obstacle has been securing enough funding for such an
epic project. It is the biggest nature photography project ever carried out, in the
World. Possibly also the biggest photography project ever carried out in Europe. We
are still working a lot on the funding, but have secured enough funds to cover most
of the mini-budget for the 100 missions, by 62 photographers, in 45 countries in
Europe!
But in order to be better at the outreach side of the work, we still need a lot
more funds. We are working hard to sign up new partners in this epic European
Quest, and are of course very happy to hear about your readers' possible suggestions.
How about the name, Wild Wonders of Europe?
We want to celebrate things Wild. Not only spectacular wilderness areas, but
everything that is Wild. Also wild plants, garden birds and the squirrel in your
backyard. We believe that wild beings - wild flowers, wild birds and animals - are
necessary to humans, that meeting the wild creatures and beings, make us happier as
human beings.
We also mean that we have a shared European natural heritage, and that all
Europeans need to see it more from that horizon. It is not only a question for Spain
or Sweden or Serbia, it is an ancient heritage, which is the fundament on which all
European cultures have been founded on. A heritage that we need to reconnect with.

How did you choose locations?
We made a list of the places and species that we think are the "Crown
Jewels" of nature in Europe. The most amazing places and the most charismatic
species. And then chose the sites where these could be photographed most easily
with the highest chance of success.
What can all we photographers do for this incredible pathfinding project?
You can do a lot:
1.

Tell all your friends about Wild Wonders, mail around the link to the web
site to all that you know and sign up for our Newsletter, on the site.

2.

Join one or more of our Facebook, Plaxo, Bebo or MySpace Wild Wonders
of Europe groups. And spread the word in your web communities

3.

Join our monthly European nature photo competition on the web site. send
your own best images each month and compete for a number of nice prizes,
and/or go in and vote for the pictures on the site. Help us choose the
European Nature photos of the month!

4.

Help us open doors to possible funding organizations. Companies, ONG:s,
authorities etc.

5.

Talk to polticians in your city, to ask them if they would like the Wild
Wonders of Europe outdoor exhibition to come to their city.

How did you choose the photographers?

Will you do follow-ups in other places later?

We wanted to enroll proven competent photographers, who we could expect
would deliver a number of world-class images, and that speak English reasonably
well (to avoid misunderstandings) and who are also good, friendly and loyal team
players, who would be good ambassadors for the project wherever they go. We also
wanted to have as many countries represented as possible, while still keeping the
quality level very high (we managed at least 18 countries!). We wanted to have both
male and female photographers.

Yes, we have already been asked to do similar ventures in other countries
and continents, and we are planning for several sequels. That is both possible and
necessary. Wild Wonders of Spain for example. We have already registered the web
site and the name…
www.wild-wonders.com

18

