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Billeddala: SIGMA Macro 70ml11 F2,8 EX DG, 111 25 sek. blO!lldc F/3,S

ANDY BELCHER SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV

En Paua skals blanke overflade spejler en skinnende knæler Det skaber scenen
for et SIGMA makroobjektiv der gengiver farvespillet og kontrasterne perfekt.
Objektivets multicoatede SLD (Special Low Dispersion) glas korrigerer effektivt
for farvefe;!. Den flydende fokuskonstruktion, hvor fronten ikke roterer, sikrer en
ekseptionel billedkvalitet og gør det nemt at bruge et polarisationsfilter. Fokusbegrænser og forstørrelsesskala giver nem indstilling af det ønskede
billedudsnit.
Makroobjektiv til både analog- og digitalkameraer

SIGMA MACRO 70m F2,8 EX DG
Import: FoviTech ApS - www.fovitech.dk
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Nyt fra bestyrelsen . .... 4

Pilegården lokale 7, Brønshøjvej 17,2700 Brønshøj
onsdage kl. 19.30

Onsdag 15. september Macrofotografering - Macrolights.
Som I kan se af Andreas Guldagers artikel i forrige medlemsblad, er der kommet et nyt og spændende produkt på markedet.
Supplement eller afløser for en ringblitz, et produkt med navnet
MacroLights, hvor lyskilden består af lysdioder.
Andreas Guldager der sammen med Christian Axelsen har
udviklet dette produkt, vil i aften demonstrere, hvordan det
virker og vise billeder der er taget med dette. I vil også få
mulighed for at afprøve MacroLights på jeres eget kamera.

Arets naturfotograf 2007 5-8

Bestyrelse:
Formand

Klaus Bjerre
tlf: 36 75 93 91
e-mail: eosf02graf@dadlnet.dk
Næstform.. Jens Rasmussen
tlf. 44 68 04 94
Kasserer
Per Vindis
tlf. 22 13 14 00
Per Fin Nielsen
tlf. 4847 57 71
Helge Sørensen
tlf. 33 26 20 26
David Buchmann
tlf. 28 15 62 25
Kontingent 400,- årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.

Dansk naturfotografi .. 9-10
Natufotografer . . . . .. 11-13

Ikoner ..... . ...... 15-18
26-28. november

Annoncer, artikler m.m. sendes via email eller
på cd til:

Bladredaktlon:
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jens
Rasmussen
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte
indsendt materiale ved pladsmangel.
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller
forfatterens tilladelse.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt
materiale.
Vær opmærksom på, at navngivne artikler
udtrykker forfatterens mening og ikke
nødvendigvis foreningens.

Sommerens billeder
Endnu en sommer er gået på hæld og I har forhåbentlig alle fået
taget nogle gode og spændende billeder. Mød op i aften
medbringende 5 til 10 af jeres bedste skud og præsenter dem
sammen med et par ord for et levende og kritisk publikum.

Den forgangne vinter. ..... 14

Medlemsbladet udkommer4 gange årligt. Februar,
maj, august og november. Deadline er den 1. i
måneden før udgivelsen.

Klaus Bjerre
Brøndby Parkvej 5 1. tv.
2605 Brøndby
Tit: 36 75 93 91
E-mail eosf02graf@dadlnet.dk

Onsdag 13. oktober

Årsmøde i Rørvig

NFD Nord
Artikler til bladet afleveres som Word
dokumenter.
Undlad formatering og brug en alm skrifttype som Arial eller Times New Roman i
10 punkt.

Lørdag 18. september Tur til Thy Nationalpark
Endnu ikke planlagt i detaljer.

Torsdag 7. oktober

Vi mødes på Lilletoften og ser, hvordan vi hver især fortolker
emnet landskabs stemninger.

Billeder til bladet afleveres som JPG filer
med en bredde pa 12,3 cm og i 300 dpi.

Lørdag 23. oktober
Forsidefoto
Ager Kohvede - Møns fyr
Nikon D300. 200 mm Micro Nikkor
f/8. 0 ISO 400
Foto: Lars Gabrielsen

ISSN: 1602-6659

Landskabs stemninger

Tur Til Hjerritsdal Mølle
Vi mødes kl. 09.00 ved den lille p-plads på vejen ned mod
Hjerritsdal Mølle.

Torsdag 4. november Fuglebilleder
Vi mødes på Lilletoften og ser, hvad vi har af fuglebilleder.

Check kalenderen på foreningens hjemmeside før du tager til et møde.

NFD en forening
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"Ikoner"
tPDigo

Af og til er der alligevel et lille bevis for indsatsen: Når man fotograferer som jeg til
alle årstider, kan der også samles ikoner til en kalender, Regelmæssigt hænger der en
køkkenkalender hos os, som kun er printet i et eksemplar og som fortæller, hvad der
skete for et år siden . . Små glæder i hverdagen. That's life,

D/GO· Wedigo Ferchland • digo@digo.dk

Siden det første digitale spejlreflekskamera kom i handlen, er antallet af ejere af et
spejlreflekskamera steget eksplosivt.
Ser vi 10·15 år tilbage i tiden, var antallet af naturinteresserede sikkert
hverken større eller mindre end i dag, men der er sket en markant interesseændring
blandt de naturinteresserede. Tidligere var interesserne fokuseret på iagttagelser eller
indsamling. I dag skal alt fotograferes.
Dengang var de fugleinteresserede medlem af Ornitologisk Forening,
insektfolket var medlemmer af Entomologisk Forening eller hvis ens interesse var
mere specifIk på sommerfugle, var det Lepidopterologisk Forening, man meldte sig
ind i. Var man til planter, ja så var man medlem af Botanisk Forening.
De her nævnte foreninger er alle traditionsrige og traditionelle foreninger.
Her mødes man til medlemsmøder, for at delagtiggøre andre i sine oplevelser i
naturen, for at høre foredrag eller for at lære af de andre medlemmer. Men ud over
at man får noget interessefagligt ud af møderne, har disse også et socialt formåL Det
er altid givende at mødes med andre med samme interesse som en selv. Ud over
medlemsmøderne afholdes også ekskursioner til forskellige lokaliteter, der udgives
et medlemsblad, og de fleste har også egen hjemmeside.
NFD er en forening helt på linie med de her beskrevne foreninger. Vi er
en forening for folk med en specifIk interesse i naturfotografering på samme måde
som Lepidopterologisk Forening er en forening for folk med sommerfugle/·
natsværmere som deres specifIkke interesse.
Vi har naturligvis medlemmer med dyb viden om enten fugle, insekter eller
planter, men fælles for disse er, at interessen koncentrerer sig om fotografering af
dyrelivet, plantelivet eller landskaber.
Som en følge af større velstand og mere fritid søger flere og flere
mennesker ud i naturen i deres fritid og mange har i dag også et kamera med. Takket
være den digitale tidsalder tages der i dag titusindvis af fotos i naturen. Det er alt fra
havørne til tanglopper, der må stå for skud og mange synes at andre også skal se,
hvad de har haft med hjem på kortet eller vil gerne vide, hvad det er for et kryb de
har foreviget.
Ingen foreninger spænder interessemæssigt så vidt, men her kommer
Internettet virkeligt til sin ret. Websites som FugleogNatur.dk eller den nyere
Naturephotos.dk opfylder netop manges krav om at kunne dele deres fotos med
andre eller at kunne få artsbestemt en plante, et insekt eller andet.
Her er helt klart en niche som disse to cyber communities dækker og jeg ser både
Fugleognatur og Naturephotos som fIne supplementer til NFD og andre etablerede
foreninger.
Klaus Bjerre/ formand
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fra bestyrelsen og redaktionen
Medlemstatus pr 20/8-2010
Dags dato er status 169 medlemmer. Nye navne er:
Claus Vagnart, Finn Rohde og Aren Giørtz-Behrens vi byder dem dem velkommen.
Her må lige indskydes - same procedure as last year and every year. Mange har svært
ved at huske at betale deres kontingent, det giver desværre ekstra arbejde til vores
kasserer.

Årsmødet 2010
Kun et medlem har endnu meldt sig til at være med i planlægning af årsmødet. Der
bliver dog trods alt et årsmøde. Men jeres muligheder for at præge det bliver
naturligvis ikke specielt store når I ikke melder jer.

Kontingentindbetaling:
Da vi er blevet forespurgt fra flere sider om indbetaling af kontingent kunne
foretages via betalingsservice har vi undersøgt proceduren omkring det. For en
forening på NFD' s størrelse var arbejdsgangene for besværlige og samtidig en større
udgift for foreningen end ved at sende en opkrævning ud sammen med medlemsbladet.

Ny hjemmeside?
Få dine billeder præsenteret på den bedste måde. Ingen indviklede programmer til upload af billeder eller til at skrive ny tekst
med. Meget fornuftige priser.
Kontakt Kasper Rasmussen e-mail: kasbjeras@hotmail.com
Har bl.a. lavet www.kbphoto.dk

4

ner, som kan dramatisere et almindeligt, normalt landskab i høj grad.
J eg har begyndt at kalde en del af mine billeder for "tapet"-billeder. Det kan
være landskaber eller dele af dem, en bevoksning, små skyggedannelser, karakteristiske nærbilleder, - ting der taler for sig selv, som kan blive en 'ikon' for et emne. Jeg
forestiller mig gerne en stor poster af motivet og spørger mig så, om det er værd at
se på i en længere periode. Disse ikoner kan efterhånden godt blive ens stil. En del
mennesker falder for fristelsen at vise alle af deres fremskaffede resultater. Nej, prøv
at lad være med det og fInd kun et eller to gode motiver om emnet den ene gang. En
anden gang kan du jo vise de andre!
I gamle dage fandt jeg min stil pga. kommercielle resultater. Nu, hvor denne
fristelse næsten er aflivet, kan jeg fotografere præcist således, som jeg selv vil se det.
Alligevel vendes der gang på gang tilbage til de gamle rammer.
Det perfekte billede fIndes ikke! Og det er godt sådan. På denne måde bliver
fotografering stadig en udfordring. Hidtil har jeg holdt et kamera i hånden i 56 år og
kunne ikke forestille mig en pensionering af denne passion. J a, jeg er en gammel
knark og har startet fototilværelsen i en sort-hvid-verden uden automatik og
hjælpeprogrammer. Mens man skruede ftlmen videre, kunne man overveje, om man
skulle ofre et billede mere på motivet. - Teknikken har skiftet, men fascinationen på
jagt efter det perfekte billede er stadig til stede. Jeg ved at et vellykket skud i
Færøernes fuglefJeld kan give lige sådan et kik som billedet af det eneste mål ved en
for længst glemt landskamp. Den gamle fotograf har prøvet begge dele.
Vi bliver overrendt med billeder hele tiden. Forholdet til illustrationer har
forandret sig, men det ægte naturbillede har stadig beholdt sin berettigelse. Alle
mennesker har et eller andet komplekst forhold til den natur der omgiver os. Hvor
mange gange undrer jeg mig over at jeg ikke møder nogen på en søndagscykeltur
over heden. Hvad laver alle de andre mennesker på sådan en dejlig dag? Men mine
billeder høster alligevel en vis anerkendelse senere. Måske et tegn på at man inderst
inde føler et stik dårlig samvittighed, da man ikke selv kunne opleve den specielle
stemning fra billedet.
Men jeg er ikke nogen missionær. J eg føler ikke at jeg tager mine billeder for
andre. Det er en personlig nødvendighed. I min familie har man vænnet sig til mine
vaner, og her kan jeg slet ikke imponere med nye skud.
Jo flere billeder der kommer på harddisken, desto mere kritisk vurderer jeg
dem selv. Rent fysisk kunne man nemt slette (hvem er så karakterstærk og gør det
systematisk?), men hvis der kan fIndes DET ene billede, som taler for hele
problematikken, så ville det være pragtfuldt. Jeg kalder disse billeder for IKONER,
billeder der kan stå for sig selv uden den lange undertekst. Nogle gange, synes jeg,
lykkes det, men spørg ikke efter procenttallet ift. optagelserne. Men gør det noget?
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Enhver naturfotograf har vel ofret tid på sommerfugle, et taknemmeligt
objekt med mange hurtige fotosuccesser (min sommerfugl blev kun taget til ære for
denne lille artikel).
Sandheden er at moderne kameraer gør det så nemt at få hæderlige billeder.
Mange gange resulterer det i stereotype motiver, som man har set uendelig mange
gange før. Og selve optagelsesprocessen er jo også sjov. De fleste mennesker har vel
en kreativ åre i sig, og der tilbyder sig fotografering som inspiration på genial vis. Se
bare mængden af blomstermotiver på de offentlige gallerier.
Dog fIndes der også mennesker, som har valgt fotografering til trods for
mainstream-tendencen. Her skal vi begrænse os på naturfotograferingen for at blive
lidt mere aktuel. LystfIskere og naturfotografer har det tilfælles at de bruger naturen
til deres egne interesser. Det kan være meget lærerigt at snakke med en gammel
lystfIsker om hans metier og 'hans' å. Så drejer det sig ikke altid kun om fIskens
størrelse.
En naturfotograf plejer gerne at besøge steder, som han har forberedt sig på,
enten en bestemt landskabstype til en bestemt årstid eller på evig jagt efter et
navngivet dyr. Og så skal teknikken helst beherskes. Der fIndes specialister inden for
alt, også naturfotografering, om makro eller fuglefotografering, alt kræver sin egen
teknik. At beherske teknikken er stadig vigtig, det giver glade, overblik og det gør det
hele så spændende, men det har også sine faldgruber.
Balancen imellem teknik og kreativitet, for slet ikke at tale om 'kunstneriske
standarder', er meget vidtfavnende. Først tager man vel billeder af alt, inden man
begynder at fInde sin niche. Og så bliver de personlige krav skruet højere og højere.
Pludselig kommer der også nye moderetninger, udfordringer er aldrig slut. - Inden
jeg går videre, skal jeg lige nævne begrebet HDR .... II!
Et godt råd til at begrænse sine personlige ambitioner er at se andres billeder,
- mange billeder! Det hjælper Internettet godt med, for der fmdes utrolig mange
'gallerier'. Og så kan vi også beundre mainstreamen. Tidligere fnysede man
ringeagtende af solnedgangsbilleder, men lige nu vil jeg kunne tilføje mange andre
emner, som ses om og om igen.
Er der mulighed for en egen billedstil? Vi taler om ønskeoptagelser. Her
spiller desværre udstyret og også de øjeblikkelige benzinpriser en væsentlig rolle. N år
det er sagt, må jeg tænke kreativt og udnytte de facts som mine egne begrænsninger
sætter. Og der står alligevel mange muligheder åbne! Hvor mange gange er vi ikke
gået igennem den samme skov, og alligevel kommer vi ofte hjem igen med nye
billeder?!
Vejret er også en spændende faktor! N år man som jeg ikke kan fotografere
med en ferieblå himmel over sig, giver de skiftende vejrfronter i det lille Danmark
rigelige muligheder. Jeg er altid meget opmærksom på forekommende skyformatio16

Hvad blev der af årets naturfotograf 2007?
Tekst og foto Lars Gabrielsen

Flue på nælde, Mols Bjerge. Nikon D300, Macro Nikkar 200 mm, 1160, fl8, ISO 400:
En tidlig morgen sidst i maj popper en mail med emnet: "Hvad blev der af årets
naturfotograf 2007?" op på min computer. Det viser sig at være Klaus, som fIsker
efter artikler til medlems bladet.
Ja, hvad blev der egentlig af ham? Det må jeg hellere fmde ud af, så her kommer en
lille beretning over første halvår af 2010.
Jeg har ikke været på nogen rejser og har derfor ikke nogen spændende
billeder fra eksotiske verdensdele. Dette bliver derfor mest en beretning om
fotografering i mine mere eller mindre lokale favoritområder.
Vi har vel alle vores større eller mindre favoritlokaliteter, steder hvor vi
kender naturen mere indgående, og hvor vi kommer jævnligt. Det kan være lige i
nærheden, hvor man kommer ofte, det kan være længere væk, men hvor man
alligevel kommer ofte. Nogle aflokaliteterne kan være i udlandet, men noget drager
og man besøger stederne igen og igen og opnår det lokalkendskab, som er så vigtigt
for naturfotografering. For mig er en væsentlig del af naturfotograferingen, at
udforske lokaliteterne og selv "aflure" dem deres hemmeligheder.
Syd for Arhus strækker skoven sig godt 10 km langs kysten. Det er en
5

ekstensivt drevet typisk østjysk løvskov, jo længere væk fra byen desto "vildere". Der
er stor variation med overdrevs lignende områder, fugtige skovenge, lerede skrænter
ned mod stranden, Giber å og meget varieret skov. De senere år er man begyndt at
slette flere grøfter, det hæver vandstanden og der er dannet mange interessante
vandhuller og fugtige lavninger. Området er altid godt for spændende oplevelser og
motiver.
Fra kysten er der lidt mod nordøst udsigt til et andet interessant område,
Mols bjerge og Helgenæs. Mange af jer kender det, og har fotograferet i området.
Meget bakket, så med den store fotorygsæk giver det god motion at bevæge sig rundt
i "bjergene".
Spændende område kendetegnet ved overdrev og den specielle flora og fauna, det
giver. Der foregår genopretning af overdrevene med græsning. Samtidig fældes meget
nåletræ for at genskabe overdrev.
Der er til tider ret overrendt af fotografer, naturfolk, "bjergvandrere" og turister, så
hvis det kan lade sig gøre, foretrækker jeg at komme derud på hverdage.
Området mellem Skanderborg og Silkeborg, ligger også indenfor det, jeg
kalder nærområdet. Der er de store søer: Skanderborg Sø, Mossø, Salten Langsø og
Silkeborgs øerne plus et utal af mindre søer og vandhuller. Der er desuden skovene,
Gudenå, og hederne syd for Salten Langsø.
Den varierede natur kan til tider gøre det svært at beslutte sig for, hvor
fototuren skal gå hen.

den eneste der har haft i denne vinter. J eg havde dog været ude og købe et par ekstra
batterier så jeg hele tiden havde nok strøm med til mit kamera.
For en god ordens skyld skal jeg fortælle at jeg et par år før min pension
havde købt et brugt Nikon AF-S 300mm f2.8 af vores nuværende kasserer Per
Vindis, et herligt og super godt objektiv som jeg kun havde brugt meget lidt, men
som jeg tænkte, det er godt at ha når man engang har tid til at dyrke sin hobby
"Naturfotografering" noget mere og så især til fugle. Jeg havde også købt et nyt
stativ (Gitzo GT3530LS og et nyt hoved J obu Black Widow Gimbal Lightweight 2),
det er nok den bedst investering jeg har foretaget mig, stativer let og hovedet er
utroligt let at bruge til fugle fotografering.
Min artikel er blot et udtryk for at jeg gerne vil bidrage med dette i ny og næ
i NFD bladet, men ikke er særlig aktiv på klubaftnerne da disse aftner har det med
at blive for tekniske og at billedvisning vil være den rene eksamen for mig, så nu viser
jeg et par af mine billeder (fra i vinter) her i bladet i stedet.
www.pbase.com/vadum

Ikoner - det endelige billede
- eller hvilken naturfotograf har endnu ikke fotograferet en
sommerfugl?
Teks og foto D/GO

Hestholm, Skjern Enge, Nikon D300, Nikon 18-70 mm, 1/250,j/9, ISO 400.

6

Er der for mange ligegyldige billeder i omløb?
Når man har beskæftiget sig med fotografering hele sit liv, føler man at der er sket
en devaluering af begrebet 'billede'. Det hænger sammen med udbredelse af de
moderne medier. Nu er en billedmaskine hvermandseje. Tidligere, da jeg havde
arbejdet i 15 år for opslagsværker og leksika, lærte jeg at allerhelst kun et billede skulle
kunne dække hele det omtalte emne. Jeg søgte derfor altid efter mine nøgle-billeder,
der kunne stå "i stedet for tusind ord".
Men tiderne forandrer sig. I dag er fotodokumentation ofte kun et
selvfølgelig biting. Alle løber rundt med deres mobilos, og det at tage (eller sende for
denne sags skyld) et billede er bare en refleks.
Denne udvikling må være godt for noget. Men den gamle fotograf, hvor
tidligere illustrationer i en turistbrochure kunne give et halv års livsunderhold, må
helst finde sig andre græsgange. Den slags fotos til illustration af brochurer eller
websider leveres helst gratis. Tænk bare på de mange fotokonkurrencer, hvor de
indsendte motiver vederlagsfrit fylder side op og side ned.
15

Den forgangne vinter
Tekst og foto: Peter Vadum

Blishøne, Nikon D300, Nikkor AF-S 300 mm 2,8+ Nikon Te-20EI/.

Da jeg nu endelig er gået på pension her den 1. oktober 2009, ja så havde jeg glædet
mig til at nu, skulle jeg endelig ud på en masse ture i efteråret 2009, for at fotograferer fugle, som havde stået højst p å min ønskeliste da jeg arbejdede og ikke havde
tid til den slags.
Men, men efteråret 2009 blev efter min mening et af de kedeligste, mest våde
og triste efterår i mands minde, så det var godt at vi ftk en rigtig vinter, med hård
frost og flere gode fotodage, hvor jeg kunne lufte mit udstyr. Det skal dog siges her,
at den hårde vinter er, m åske en billig baggrund til, at jeg kunne kommer tæt p å
mange fugle som jeg ellers ikke ville ha kommet, under en normal vinter, men det
kunne ikke tage glæde fra mig når jeg nu kunne komme hjem med mange gode og
brugbare billeder i kassen, og jeg havde nydt de mange fugle ud i den barske danske
vinter 2010, sad også mange gange bare og så på dem og nød min medbragte kaffe
og madpakke (lidt stiv frossen- både mad og mand - ind imellem).
Mit udstyr var helt p å toppen i den barske vinter, dog havde jeg en del
problemer med levetiden på mine batterier i det kolde vejr, men det er jeg nok ikke
14

Pilfra Fløjstrup. Nikon D300, Micro Nikkor 200 mm, 1/ 126, jlll, ISO 200.
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Hvid Admiral, Ulfs hale Møn. Nikon D300, Micro Nikkor 200 mm, fl8 ISO 400.
En vinterdag kan vestenden af Mossø ved Klostermølle være et godt valg med ænder
og stor sandsynlighed for havørn. Forår og sommer er der mange sommerfugle og
guldsmede på Addit Hede og langs de mange vandløb, søer og enge i skovene. Og
så er der selvfølgelig også botanikken, som også kan friste til lidt fotografering.
Længere mod vest ligger Skjern Enge, det er så langt væk, at det kræver tidlig
afgang hjemmefra, og det bliver nemt en lang "arbejdsdag" med kameraet.
Efter genetablering af sving og lavvandede søer er her skabt et meget rigt naturområde. Fra flere af fugletårnene i området er der gode fotomuligheder. T årnet ved
Lønborggård vil jeg godt anbefale. Lyset kommer bagfra og mange fugle passerer tæt
forbi og over tårnet. Efterår og vinter er der rigtig mange sangsvaner og bramgæs på
engene, og med lidt held underholder et par havørne med gåsejagt.
Til sidst skal vi lige en tur til Læsø. Det kræver mindst en weekend, gerne
længere tid, at besøge Læsø. Man bliver belønnet med enestående natur.
Strandenge og heder mod syd på Rønnerne. Syd herfor og i Bovet lavvandede vader.
På nordøen Højsande med gråklit som en rest efter sandflugten midt i 1700-tallet,
Holtimmen, en fantastisk kærlokalitet med en mangfoldighed af arter. Der er skove
og strande for at fuldende paletten.
Jeg var der bl.a. i januar, hvor vinteren virkelig bed fra sig.
Det var lidt om mine fotolokaliter jeg har besøgt i år, så helt på den lade side har jeg
da ikke ligget.
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Timiankøllesværmer. Canon EaS iD Mrk IV, JOO mm macro 2,8 L IS, fil O, ISO 400.
Fotosafarier dertil kan på det varmeste anbefales.
De fleste naturfotografer er yderst venlige og hjælpsomme mennesker - dem
der bor i og omkring disse øer er om muligt endnu mere hjælpsomme og imødekomne. Dejlige mennesker, der sammen med Leif Bolding for~ener aller største ros for
deres måde at være på.
Arrangementet med denne fototur til Møn er sket gennem hjemmesiden
www.naturephoto.dk. Et sted, hvor mange afNFD-medlemmerne lægger billeder op,
og det kan anbefales at kikke der under kalenderen og se, hvad der i øvrigt er om
turen her.
http://www.naturephotos.dk/NaturePhotos_show_kalender.php?menu=64&kgf
=195
Klik på vedhæftede link, og I vil se mange fotos fra turen.
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landskab, blev ikke sluppet løs, før naturvejleder Per Stadel Nielsen grundigt havde
sat os ind i stedets historie og genopretningsprojekt.
En orientering, der var guld værd og formidabelt godt formuleret. Den mand vidste,
hvad han talte om, og så var han opfyldt af en entusiasme og ikke mindst kærlighed
til stedet, der gjorde ham inspirerende ud over alle grænser.
N år jeg til daglig driver min store interesse for naturfotografering, er det alt
overvejende fuglemotiver, jeg går efter. Fugle er jo følsomme gemytter, der ikke
bryder sig meget om forstyrrelser. De flytter sig, hvis ikke man optræder aldeles
forsigtigt og helst usynligt. Ind imellem må man sidde urørligt i timer - ja dage - for
at få acceptable billeder med hjem. OK - det hænder da, og slet ikke så sjældent, at
heldet smiler venligt til en, og man får det perfekte billede serveret lige foran snuden.
Macrofotografering med biller, insekter og sommerfugle som mål er også
ganske velegnet som alenejagt i stilhed, men her kan man også arbejde sammen i flok,
uden at målene fordufter, og er man i besiddelse af evnen til at lade andre komme til,
så kan holdarbejde ligefrem være en fordel. Hvad den ene ikke ser, ser den anden og omvendt.
På denne udflugt deltog både egentlig fuglefotografer, og endnu flere
macro folk, og der m å jeg tage hatten af for nogle af macroerne. De ved præcis, hvilke
planter den og den sommerfugl sidder på og under, og vigtigst ved de, hvilken de
ikke er på.
Vi mødtes ved 1O-tiden og vandrede rundt og fotograferede løs til hen ad 14-tiden.
Temperaturen under den omtrent skyfri himmel var omkring de 30 g Celsius, så der
var ikke megen saft tilbage i vi deltagere, så her sluttede fælles fes ten for den lørdag
- en dag vi trods tropevarmen ikke ville have undværet. Og helt sikkert er det, at det
ikke varer længe, før jeg igen skal ud i det landskab.
Dag 2, søndag, mødtes vi på Ulfshale, hvor vi først og fremmest ville se og
fotografere hvid admiral.
Her benovede macro folket igen. Ikke fordi det var vanskeligt at ftnde admiralen den var over hele strækningen gennem skoven. Brombær og kaprifolium er
livs betingelser for arten, og de vækster manglede ikke. N ej det imponerende træk var,
at på et ca. 30 m langt udsnit, der ikke øjensynligt udskilte sig fra resten af den 2 km
lange vejstrækning, var der ekstra mange af arten, og der førtes vi direkte og uden
vaklen hen.
Og der var naturligvis masser af andre spændende sommerfugle, guldsmede og
insekter.
Temperaturen denne søndag lå som dagen før langt over det normale for dansk
klima, så nogen af os sluttede af den grund omkring frokosttid.
Men helt sikkert er det, at de øer der lidt syd for Sjælland er guldgruber for alle
naturfotografer - hvad man så end helst vil sigte imod.
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Dansk naturfotografi 1950 - 2010
Af Gerth Hansen

I sidste nummer af vores udmærkede NFD-blad gør J ens Rasmussen en slags status
over dansk naturfotograft (Dansk naturfotograft år 2010).
Jens tager afsæt midt i forrige århundrede, idet han fremhæver fugle fotografen
Arthur Christiansens ftne billeder. Fuldt fortjent; Arthur var naturfotograftsk en
foregangsmand, der delvis levede af fotograftet. Han stod i telefonbogen som
fuglefotograf. J ens skriver videre bl a, at der nu et halvt århundrede senere sandelig
er sket noget med dansk naturfotograft, og at der indenfor det sidste årti er blevet
udgivet flere bøger af danske naturfotografer, end der er blevet i hele sidste
århundrede.
Her føler jeg mig ikke helt enig, og så var det, at jeg, en ældre naturfotograf,
der nok var mest aktiv i 70'erne, 80'erne og 90'erne, rettede erindringens søgelys
langt bagud. Hvad skete der egentlig med naturfotograftet i disse længst glemte dage?
Og var det egentlig ikke her, at vore dages store interesse for naturfotograftet blev
skabt? Ja, allerede var til stede?
J ens fremhæver med rette Arthur Christiansen som pioner. Men der var
sandelig nok en naturfotograf, nemlig Elvig Hansen, som bør nævnes i den
sammenhæng. Elvig havde virkelig øje for de fotograftske muligheder i naturen. Han
rejste ikke vidt omkring; vandrede blot rundt i de nære omgivelser med sit Hasselblad
kamera og tog det ene skønne billede efter det andet. Begges billeder blev brugt i
mange publikationer bl a 10-binds-værket Danmarks Dyreverden udgivet af
Rosenkilde og Bagger i 1978. Værket er stadig en fremragende inspirationskilde for
alle naturinteresserede.
Flere kunne nævnes, men lad det være med det.
I 70'erne kom billedbureauet NATURFOTO, Tisvildeleje, på banen. Adskillige
naturfotografer deltog. Bureauet havde en vis betydning, men ikke lang levetid. I
stedet stiftede en skare entusiastiske fotografer omkring 1981 billebureauet
BIOFOTO med domicil i København. Så kom der gang i sagerne. På et tidspunkt
havde Biofoto omkring 80 mere eller mindre aktive fotografer i stalden. Jeg er sikker
på, at Biofoto var stærkt medvirkende til at øge interessen for naturfotograftet
(Bio foto er i dag en del af Scanpix-billedbureauet).
Det var også fra Biofoto, at Politikens Forlag m fl hentede de hundreder af
billeder, som pryder deres forskellige naturpublikationer. Mon ikke også disse bøger
er baggrunden for, at flere og flere fotografer slog sig på naturen?
Tilbage til bogudgivelserne:
I 70'erne dannede Ulla og Søren Koustrup samt Marianne Vibholm naturforlaget
SKARV. Skarv samlede en række naturfotografer omkring sig, og så kom der
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sandelig gang i udgivelsen af bøger skrevet og fotograferet af danske naturfotografer
- og det med succes. Jeg tror, at Elvig Hansen er mester for mindst 10 af disse bøger.
Jeg selv havde også fornøjelse af at deltage (sagt i al ubeskedenhed). Mange af
bøgerne står stadig på bibliotekerne og er absolut læseværdige og lærerige - også for
nutidens naturfotografer (kig også på nettet). J eg ved, at disse "værker" er baggrunden for flere danske fotografers naturinteresse i dag.
Altså - som jeg tolker det, blev grunden til nutidens store interesse for
naturfotografiet, herunder lysten til at skrive om oplevelserne, lagt navnlig fra 1980
til 2000, ja, interessen stod vel allerede i fuldt flor.
Så sprang bomben! Ud med det analoge, ind med det digitale. Nye typer
kameraer, computere, optikker, Photoshop osv. Ud med de dyre fUm, som nok har
været en hindring for mange. Fotografiet blev med et slag tilgængeligt for alle. Og
man tog det til sig, også de naturinteresserede. Derfor er vi så mange om buddet i
dag.
At de sidste 10 års udgivelse af bøger skrevet og fotograferet af danske
naturfotografer skulle overgå udgivelserne i tiden fra 1980 til 2000, tvivler jeg på.
Forklaringen er nok, at disse "gamle" bøger er blevet optaget i samleværket - den
store glemmebog.

Fuglefolk og macrofotografer
Tekst og foto Jørgen Dam

Indtryk fra en bagende varm weekend på Møn i selskab med en entusiastisk flok af
naturfotografer.
Allerede engang i januar meddelte Leif Bolding, at han ville arrangere et træf for
naturftografer på Møn.
Et godt initiativ der hurtigt fik mange til at tilmelde sig, og på dagen mødte 15 ivrige,
forventningsfulde kamerabevæbnede mennesker op ved et aldeles smukt og varieret
landskab i udkanten af Klinteskoven.

Køb fotobogen med billeder
fra drskonku"ence 2010 i flotfototryk,
bogen er pi 48 sider, indeholder de 10 bedste billeder fra hver
kategori samt drets naturfoto, bogeps pris kr. 370,00
•
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Høvblege, Møn - Canon ID Mrk IV, 20 mm jlI3. ISO 100.

(Ekse",pel pØ bogelIs forside,
for"'alet er 20,S x 23,0 c",)
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Bestil bogen inden 1.ntweliiiÆi'jlliiiiII: saftsanajen~765.net
husk navn og adresse samt indbetale beløbet pi girokonto: 1-246-4223
Bogen vil være med pi drsmødet, evL overskud pdsalg af bogen, vil gi til NFD
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Høvblege er navnet på netop den lokalitet, og det er et meget kuperet terræn
med stejle skrænter og for det meste kridtgrund.
Intensiv naturpleje gennem nogle år har genskabt den oprindelige natur, og i dag er
området rig på orkideer og andre sjældne planter, ligesom insekter og sommerfugle
optræder i stor mængde - enkelte arter findes ikke andre steder i Danmark.
Høvblege er en del af det EU-støttede "Overdrevsprojekt", og det kan anbefales at
læse derom på :
http://www.skovognatur.dk/N aturproj ekter/Projekter/Djurslandl Overdrev IPr
ojektomraader/Klinteskovenl
Vi naturfotografer, der var mødt frem til denne vandring i det smukke
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