SIGMA

medlemsblad nr. 59 16. årgang o feb 2011
0

FD NaturFotografer i Danmark

OUR
WORLD

ANDY BELCHER: Født i 1948 i England.
Emigrerede i 1972 til New Zealand. Vinder af 108 priser for undervandsog adventure-fotografering. Anerkendt i hele verden for sin evne til at
skabe portr.ctter og fotografier i mange forskellige genrer.
Billeddata: SIGMA Macro 70mm F2,8 EX DG, II1 2S sek. blænde 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 farvefejl. 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.
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Makroobjektiv til både analog- og digitalkameraer

SIGMA MACRO 70m F2,8 EX DG
Import: FoviTech ApS - www.fovitech.dk
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15 år med NFD og 15 år i bestyrelsen

PS ...
Overgår danske naturfotografers bogudgivelser i de sidste 10 år hele
forrige århundrede?
A f Gerth Hansen
Efter at have skrevet artiklen om "Dansk Naturfotografi 1950-2010", i blad nr 57,
hvor bl a ovennævnte spørgsmål blev behandlet, tænkte jeg nærmere over tingene
især over, hvorfor de mange udgivelser af bøger skrevet og fotograferet af danske
naturfotografer så tæt på nutiden, er mere eller mindre glemt.
Billedmæssigt, altså fototeknisk, kan disse "gamle" bøger ikke måle sig med
dagens digitale. Men teksten er der ikke noget i vejen med. Bøgerne er efter min
mening stadig aktuelle, læseværdige og lærerige og for~ener opmærksomhed også i
dag.
Derfor tog jeg mig for at drage dem frem af glemselens mørke, jf nedenstående oversigt, dels for erindringens skyld, dels i det håb at vække fornyet interesse.
Nogle kan måske ikke længere skaffes, andre står stadig på bibliotekerne. Adskillige
af bøgerne er oversat til andre sprog; en enkelt har modtaget en fransk udmærkelse.

Elvig Hansen
Omkring æbletræet, På engen, Gæster i
hønsegården, I stalden, Langs gærdet, Det
hule træ, Bladet,
Gæster i skorstenen, Hvad sker der i græsmarken? Hvad sker der i kornet?
Niels Bolwig
Min ven markmusen
Benny Gensbøl
Gak-Gak og andre gæs
Niels NyhoIm
øjne i mørket (ugler)
Svend Erik Jørgensen
Livet på lavt vand
Jens Ploug Hansen
Lystfisker på Øresund

Søren Breiting
Kystlandets økologi, Undersøg årstiden
Peter Bang
Vildmarksliv
Poul Egede Hansen
Honning - et naturprodukt
Gerth Hansen
En bog om guldsmede,
Tømmermænd og blomsterbørn, I nælderne,
Dyrenes begravelse (Naturens skraldemænd)
Bjarne Jensen
Skovsøen

Det bør sluttelig nævnes, at danske naturfotografer den gang også skrev
naturartikler til forskellige tidsskrifter og magasiner, bl a leverede Emil Liitken og en
fotokollega en smukt illustreret artikel om isfuglen til National Geographic.
Hvad der i øvrigt måtte være udgivet af andre danske naturfotografer i
forrige århundrede har jeg ikke styr på. Men summasumarum - de sidste 10 års
udgivelser halter bagefter i antaL
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af Jens Rasmussen

Overskriften "15 år med NFD og 15 år i bestyrelsen" taler for sig selv, og 15 år i
bestyrelsen er når jeg nu er blevet folkepens10nist stort set en fjerde del af ens
nuværende liv.
Og hvordan har det så været at sidde i en bestyrelse så mange år og skal
man fortsætte, i mit tilfælde som næstformand eller som menig bestyrelsesmedlem,
en eller flere perioder endnu, det er de spørgsmål jeg stiller mtg selv her i starten af
2011 hvor der i skrivende stund kun er ca. 3 m åneder til næste generalforsamling.
J eg kan ind imellem godt føle mig lidt " slidt" efter så mange år i
bestyrelsen fors tået på den måde, at det nogle gange kan være svært at finde på nye
ideer til medlemsakuviteter m.v. og at man nogle gange på det sidste, skal trække sig
selv op ved hårrødderne for at komme ud af døren til f.eks . et bestyrelsesmøde eller
et medlemsmøde. Jeg vil kalde det for en form for metaltræthed! Derfor mener jeg,
at bestyrelsen trænger til nyt blod, hvilket vil sige nye bestyrelsesmedlemmer med nye
ideer og visioner der kan være med til at forme og udvikle foreningen, gerne måske
på et tidspunkt inden for de nærmeste r.ar generalforsamlinger. Så kan V1 "de gamle"
1 bestyrelsen stille og roligt trække os tilbage for at nyde vores otium med en vished
om, at NFD drives videre i samme ånd og med samme formål som i dag.
For at vende tilbage til indledningen, så er det 15 år jeg nødigt ville have
undværet og jeg vil her fremhæve det gode samarbejde, der har været bestyrelsesmedlemmerne tmellem (der har i de 15 år været valgt 16 forskellige medlemmer til
bestyrelsen hvoraf der har været 4 på formandsposten) og alle de spændende
aktiviteter vi har søsat, hvor der vel rundt regnet har været afholdt 225 meillemsmøder i København (har ikke tjek på antallet i provinsen), 14 årsmøder og en
naturfotofestival, så det er da blevet til en del akuviteter i årenes løb. Udover dette
er der udkommet, medregnet dette blad, 59 medlemsblade hvilket vil sige ca. 1200
trykte sider som de første par år var i sort I hvidt, senere delvis i farve hvor der blev
klippet og klisteret og siden hen i farve og til i dag hvor det hele bliver lavet på en pc,
prmtet og foldet af redaktøren og stort set med den samme redaktion alle årerne,
nemlig Klaus Bjerre, Ole Banke ogJens Rasmussen. Der er også blevet udgivet en
10 års "jubilæumsbog" (er stadig på lager til 100,- kr. inkl. forsendelse) og sias t men
ikke mindst en "årskonkurrencebog 2010" (se: www.nfd.dk) som viser vinderbillederne og de 10 bedste billeder i hver kategori i et meget flot layout.
Udover ovenstående aktiviteter narvi i årenes løb udstillet konkurrencebilleder flere steder i landet på bl.a. biblioteker, kulturhuse, rådhuse og ikke mindst en
stor udstilling i 2009-10 på fotomuseet i Herning.
Så der er nok at tage fat på i årerne frem for et par nye bestyrelsesmedlemmer.
Som du kan se af indkaldelsen (som er trykt i eller vedlagt medlemsbladet) til den
ordinære generalforsamling den 23. marts 2011, skal der vælges mindst 2 nye
bestyrelsesmedlemmer. Hvis det er noget for dig at indtræde i bestyrelsen så er
profilen til bestyrelsesposterne: 2 initiativrige mik NFD-medlemmer sørges til
bestyrelsen. Af praktiske grunde helst med bopæl i Storkøbenhavn. Send gerne på
forhånd en mail til bestyrelsen hvis du er interesseret.
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fra bestyrelsen og redaktionen
Medlemstatus pr 6/12-2010
Dags dato er status 160 medlemmer. Nye navne er:
Carsten Egevang, J an Geriche Detlefsen og Per Hallum, Jesper Plambech,
Malte Parmo og Lars Parmo.
Vi byder dem alle velkommen.

norske fotovenner. Jeg har haft nogle fantastiske ture til Norge, hvor jeg bl.a.
fotograferede ørne. Herhjemme går jeg hovedsageligt efter rovfugle og isfugl.
Isfuglen er blevet mit ynglingsmotiv.
J eg har 2 sønner, som også fotograferer, og vi har haft nogle oplevelsesrige
ture sammen. J eg har bevæget mig mest rundt i Vestjylland med kameraet, men efter
jeg er flyttet til Silkeborg er der kommet nye revirer, som skal udforskes og læres at
kende. Jeg har heldigvis en kone, der også er meget naturinteresseret og som kender
til det lokale område.
Min arbejdsplads er stadig i Struer og på køreturen frem og tilbage er
kameraet min trofaste følgesvend. Nogle dage tager turen betydelig længere tid, fordi
jeg prøver at snige sig ind på en musvåge, der ikke lige har lyst til at lege med mig.
J eg håber fremover at kunne få mange store naturoplevelser og gode fotos
her i det midtjyske, da foto er blevet en stor del af mit liv og efterhånden er det
blevet sådan, at jeg betragter verden i billeder.

FugleFoto Festival
Det blev på et ekstraordinært bestyrelsesmøde vedtaget at udskyde Fuglefoto
Festivalen til marts 2012. Det giver lidt ro og bedre tid til planlægning af det store
arrangement. Der vil blive informeret mere herom på både hjemmesiden og her i
bladet, når vi har noget mere konkret at fortælle.
o

Arskonkurrencen 20 I I
Følgende kategorier vil indgå i årskonkurrencen 20 II

ANDRE DYR - INSEKTER -VÆKSTER
FORM & DETALJE
Tre kategorier med to underkategorier Danmark og resten af verden

LANDSKAB-FUGLEogPATTEDYR
i alt IO kategorier
Sagt med andre ord en NFD classic
Datoer, dommer mm. vil komme her i bladet og på hjemmesiden senere på

året. Vi håber at rigtigt mange vil deltage.
Musvåge - Canon EGS 40D, EF 3002,8 L.
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Medlemsportræt Roland Jensen

Mine nætter i natravnens rige

Tekst og foto: Roland Jensen

Tekst og fotos Henrik Hougaard Larsen

På opfordring kommer her en lille præsentation af personen bag kameraet.

Blåmejse - Canon EaS 40D, EF 3002,8 L,fl2,8IS0 400.

Jeg er 60 år og bor i Silkeborg på andet år, jeg kommer fra Struer, hvor jeg har haft
hele min opvækst - det var også her interessen for foto startede. Da jeg var 18 år
købte jeg mit første kamera, - et spejlreflekskamera Minolta og jeg fremkaldte selv
mine billeder. Interessen herfor varede i ca. 4-5 år, men jeg følte at arbejdet med at
fremkalde selv blev for besværlig og blev lagt på hylden.
Da de digitale kameraer så dagens lys blev min interesse igen vakt, og jeg
købte et Canon 400D og en Sigma 50/500 mm. I dag bruger jeg en Ca non 7D og en
40D med en Canon EF 300 mm f/2,8.
Eftersom jeg altid har interesseret mig meget for naturens dyr og fugle, blev
det også naturen, der blev mit ynglingsmotiv. I perioden mellem mørkekammertiden
og den digitale fødsel interesserede jeg mig meget for jagt og fiskeri, men jeg synes,
at glæden ved at fotografere er meget større end glæden ved jagt og fiskeri, og
naturoplevelserne med kameraet giver større næroplevelser, hvor man er mere i pagt
med naturen. Her drejer det sig om at færdes så stille som muligt og forsøge at falde
i med naturen. Så man kan få de store oplevelser, som f.eks. se et rådyr komme helt
ind på 5 meters afstand for at fouragere og derefter forsvinde igen uden at have
opdaget, at man sidder der.
Jeg har haft fototure rundt i Danmark og Norge og fået mange danske og
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Sovende natravn, Nikon D2x, Nikkor 300mm fl2,8 + 1,4 x konverter, ISO 100.

Stor var glæden, da mit billede af sovende natravn blev tildelt 3. pladsen i kategorien
Danske Fugle i den netop overståede årskonkurrence. Dette motiv har været
karrierens hidtil sværeste at få i kassen, så derfor føltes det som en velfortjent
belønning at modtage denne anerkendelse.
I nærværende artikel vil jeg forsøge at løfte sløret for, hvor svært det i
grunden har været at komme på skudhold af denne sagnomspundne fugl.
Historien starter i virkeligheden helt tilbage i min barndom, da jeg som dreng
deltog på en ekskursion til Christiansø med Dansk Ornitologisk Forening. Her
overværede jeg ringmærkningen af en natravn på nærmeste hold og har lige siden
næret en dyb fascination af denne fugl.
J eg husker tydeligt, at fuglen på et tidspunkt gabte og afslørede et gigantisk,
rødt gab, samtidig med at den udstødte en hvæsende lyd, som minder om lyden fra
en slange. Næbbet er omkranset af en række stive børster, der ydermere *ner som
et effektivt fangstnet. Jeg opdagede dengang, at den har nogle usædvanligt store øjne
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for en fugl af den størrelse. Det er dog sjældent, man ser dem, fordi den om dagen
kniber øjnene sammen for ikke at afsløre sin tilstedeværelse. Dens fødder og ben
syner derimod ikke af meget og vidner om et liv på vingerne, ganske som dens nære
slægtning mursejleren.
Derfor var min motivation stor, da jeg for 12 år siden for alvor besluttede
at gøre et forsøg på at opspore en natravn i dagslys på en kendt ynglelokalitet i
Midtjylland.
Til at starte med var strategien at holde mig vågen den ganske nat for at
observere, hvor fuglen slog sig ned om morgenen efter endt fouragering. J eg har haft
mange uforglemmelige oplevelser efter mørkets frembrud og i de tidlige morgentimer. Hannens karakteristiske stemme, der i nogen grad minder om lyden af en
knallert med startvanskeligheder, gør ham let at lokalisere. Den svæver graciøst eller
flyver med langsomme vingeslag, når den gennemsøger terrænet for natsværmere.
Somme tider snapper den også forbipasserende insekter på fluesnappermaner fra en
vandret gren.
Hannen udviser en speciel kurtiserings adfærd overfor hunnen, som man
forholdsvis let kan gøre efter. I lav flugt klasker han højlydt vingerne sammen i
såkaldt imponereflugt på samme vis som en ringdue. Klapper man i hænderne, kan
man narre ham til at tro, det er en rival. Ikke sjældent har jeg lokket en han helt tæt
på, når jeg udfører dette trick. Hannen adskiller sig fra hunnen på en række hvide
pletter på håndsvingfjerene og halefjerene, og selv i mørke ses disse tydeligt.
En nat med fuldmåne oplevede jeg en han og en hun i ren luftakrobatik, og
det mindede om kåd elskovsleg. I det hele taget er oplevelsen af fuglene mere intens
i kraftigt m ånelys. Et par gange har jeg forsøgt mig med fotografering om natten,
men det er svært at stille skarpt i mørke selv ved brug af flashens ledelys. Det er dog
lykkedes at tage nogle uskarpe billeder af fuglen i flugt - eller rettere sagt af dens
øjne, fordi de effektivt reflekterer lyset.
De søvnløse nætter viste sig dog ikke at være vejen frem. Lokaliteten er
simpelt hen for stor og uoverskuelig, og jeg var for udmattet hen på morgenstunden
til at observere noget som helst. Godt gemt fra alfarvej inde i en større granplantage,
har lokaliteten det også med at blive ulidelig varm op ad formiddagen, så jeg m åtte
udtænke en ny metode.
Løsningen blev at køre ud til lokaliteten om aftenen og prøve at gøre mig
nogle iagttagelser, hvor fuglene i særlig grad opholder sig. N år jeg mener at have
stedfæstet et muligt territorium, lægger jeg mig til at sove i min bil. Tidligt om
morgenen, inden varmen for alvor slår igennem, står jeg op og gennemsøger
territoriet systematisk ved at gå frem og tilbage i lige linier. Til det formål bruger jeg
min håndkikkert intensivt, fordi jeg helst vil nå at opdage dem på passende afstand.
For flere år siden, lykkedes det for første gang at finde en hvilende han på
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Falke-hannen sætter sig et stykke længere henne på klippevæggen, og på trods af at
afstanden er for stor til at fuglen kan fylde billedrammen bare nogenlunde ud, vælger
jeg alligevel at kante mig sidelæns på den smalle klippehylde jeg har opholdt mig på
- med stativ og stort objektiv stikkende ud til siderne. Det lykkes mig at komme lidt
tættere på fuglen, men hele klippevæggen ligger i skygge, så heller ikke det motiv ser
ud til at kunne bruges! Jeg føler mig efterhånden noget modløs, men så sker det
utrolige: I klippevæggen bag fuglen som skygger for solen er der en lille kløft, og
netop her er solen nået til på sin vandring på himlen. Det betyder at falken nu bliver
ramt af en smal lysstråle, mens resten af omgivelserne stadig ligger i skygge. Omsider
har jeg en interessant situation foran mig! J eg skyder et par hurtige billeder, men det
vanskelige lys snyder kameraets lysmåling. Først da jeg kompenserer med 3 hele stop
lykkes det at få lyset på falken korrekt. Falken sidder 2 minutter længere i lyset, og
forlader så klippen igen for at tage på fangst.
Lettet kan jeg pakke mit udstyr sammen, og m å endnu en gang konstatere
at det aldrig er til at forudsige hvad for en type billeder en naturfotograf kommer
hjem med ..
Carsten Egevang er naturfotograf med speciale i billeder fra Grønland.
Carsten er aktuel med NFD-foredrag d. 2 marts i Brønshøj, samt med udstilling på
Roskilde Rådhus i perioden 31. marts til 29. april, hvor han udstiller sammen med
akvarelkunsteren Sten Asbirk.

Polarræv - Canon EDS 1D Mrk 1Il, EF 70-200 2,8 L IS, fl7.1 1S0320.
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polarræv. Også fuglene er pænt repræsenteret i Kangerlussuaq-området, med de
almindelige arter som gråsisken, laplandsværling, stenpikker og snespurv. Desuden
er området et godt bud på at finde ynglende arter som islom samt canada- og blisgås
og endelig findes der her en stor bestand af vandrefalke og i mindre antal jagtfalk.
Tilbage ved falkefjeldet er mine finger efterhånden godt kolde, og
termokaffen er sluppet op for en time siden. J eg kan ikke direkte se falkereden, men
jeg ved at hunnen ligger et eller andet sted omkring 75 meter nedenfor den lille
klippehylde jeg er kravlet ud på med min nyindkøbte Canon 800 mm. Mit håb er at
han-falken har fanget en små fugl under de mange timer den har været væk fra reden,
og at han nu kommer tilbage for at aflevere byttet til hunnen, og at jeg kan fange
denne situation med kameraet. Pludseligt sker tingene meget hurtigt! J eg får øje på
hannen der kommer flyvende lavt over terrænet mens den kalder højlydt på hunnen,
der svarer ham et sted dernede på redehylden. Selve overlevering af byttedyret
(sandsynligvis en gråsisken) sker ekstremt hurtigt lige foran næsen på mig, men jeg
må sande at 800 mm'eren ikke er det rigtige valg af objektiv. Jeg kan simpelthen ikke
når at fange de hurtige fugle i luften med den lille billedvinkel. Jeg bander for mig
selv! Endnu en spildt chance - og dette er min sidste dag i Kangerlussuaq.

jorden blandt nogle barkstumper. Selv i kikkert på 10 meters afstand var han
ekstremt svær at skelne fra omgivelserne. Jeg var helt fyr og flamme, for jeg havde
læst, at natravnen stoler på sin camouflage og er til at komme overordentlig tæt på.
Bedst som jeg troede, nu var den i kassen, åbnede han pludselig øjnene for derefter
at tage flugten. Jeg sad tilbage helt paf, for det stod der ikke noget om i bøgerne.
Uden at have taget et eneste billede, vendte jeg slukøret hjem fuld af selvbebrejdelse.
År efter år har jeg benyttet samme taktik. Efterhånden var jeg begyndt at
miste modet, for der er tusindvis af grene at gennemse og et utal af egnede steder pa
jorden, så det er som at lede efter en nål i en høstak. De seneste år har mine
forventninger til at få billeder været på nulpunktet, men glæden ved at se og høre
dem i skumringen er uformindsket, og derfor drager jeg typisk derud mindst en gang
årligt.

Natravne territoriet i månelys, Nikon D2X /7-35 mm Nikkor A F-S 2,8, f/5,6IS0 100.

Vandrefalk, Canon EaS ID Mrk III, EF 800 mm 5,6 L IS, f/16 ISO 250.
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Den skæbnesvangre tur derud sidste sommer var på ingen måde planlagt. Sidst på
aftenen, den sidste lørdag i juni kiggede jeg ud af vinduet og opdagede, det var klar
himmel og fuldmåne. Da min sommerferie netop var startet og jeg trængte til en
naturoplevelse, besluttede jeg at tage af sted.
Jeg ankom i sidste øjeblik. Intensiv skovning havde åbnet området og
tiltrukket flere hanner end tidligere. De var allerede i fuld gang med deres velkendte,
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snurrende sang. Flere hanner betød, det var lettere at skelne territorierne fra
hinanden. Mæt af indtryk lagde jeg mig til at sove i bilen omkring klokken et.
Klokken halv fem stod jeg ud af soveposen med klaprende tænder. Nattens dug
gjorde bukser og sko drivvåde. Terrænet er kuperet med spredte fyrretræer og
lyngbevoksede skråninger. Jeg koncentrerede eftersøgningen om en solbeskinnet
skråning, hvor aktiviteten havde været særlig høj aftenen før. V æltede træstammer
med enklaver af kvas og barkstumper lignede et ideelt gemmested for en natravn.
Pludselig på få meter afstand lettede en fugl. I kikkerten fulgte jeg den, til den atter
satte sig på jorden. Søreme om ikke det var en natravn. Jeg indprentede mig stedet
og gik tilbage efter fotoudstyret. Det måtte bare ikke gå galt denne gang, så jeg gav
mig god tid og mavede mig lige så stille på skudhold af fuglen. Udsynet var delvist
blokeret af højt græs, så det var ikke ideelle fotobetingelser. Lige pludselig tog fuglen
atter flugten. Satans også, tænkte jeg, men fulgte den med øjnene i retning mod nogle
fyrretræer. Fra bakketoppen genfandt jeg natravnen i kikkerten siddende på en
vandret fyrregren. Dette var bare det ønskemotiv, jeg havde gået og drømt om. Med
dirrende hænder bevægede jeg mig støt og roligt ned ad bakken på numsen med
kameraet monteret på stativ. For at få ro på mig selv skød jeg det ene billede efter det
andet. På omkring 8 meters afstand anede jeg en uro hos fuglen og turde ikke nærme
mig yderligere. Med 300 mm og påmonteret 1.4 x konverter var det dog tilstrækkelig
til at gengive fuglen i sit vante miljø.
Hele turen hjem samt de efterfølgende uger følte jeg den største sejrsfølelse,
jeg endnu har oplevet som fuglefotograf. Da dommeren lørdag aften afslørede, at mit
billede havde opnået en placering i årskonkurrencen, kunne jeg derfor ikke dy mig
fra at udbryde, at dette billede har været 12 år undervejs.

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
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Falken på klippen
Tekst og foto: Carsten Egevang

Det er midt i juni måned, og solen er så småt ved at arbejde sig op på horisonten
over de grønlandske fjelde. Det er tredje morgen i træk jeg sidder ovenfor for
vandrefalke-reden, og venter med mit kamera på at en interessant situation skal
opstå.
Egentlig burde jeg være godt tilfreds med situationen. Jeg har været heldig
at finde et ynglepar af den grønlandske vandrefalk, hvor redeområdet er relativt
lettilgængeligt! Normalt placeres reden højt oppe på en stejl klippevæg, hvor det er
næsten umuligt at komme tæt på reden uden decideret klatreudstyr. Men denne rede
er placeret så man oppe fra klippens top kan gå nedad, og næsten komme i samme
niveau med reden - uden at skabe forstyrrelse omkring reden. Men jeg føler mig ikke
tilfreds. For det første er jeg sur på mig selv fordi jeg har fået for lidt tøj med ud til
falkereden, og derfor efter et par timer hvor jeg har siddet stille er begyndt at føle mig
temmelig kold. Med 15 års erfaring med feltarbejde i Grønland i bagagen, burde jeg
vide bedre. Selvom det nu er sommer og relativt varmt midt på dagen, er det
overraskende koldt, når man skal sidde urørlig i de tidlige morgentimer. Den anden
grund til at jeg ikke er helt tilfreds med situationen er, at jeg er lidt ærgerlig over at
det ikke har lykkes for mig at få noget brugbart på mit hukommelseskort trods
mange timer i selskab med falkene. Men det er midt i falkene rugeperiode, og på
dette tidspunkt er der ikke meget "action" omkring reden! Kønsrollerne er særdeles
veldefmeret hos falkene. Det er hunnen der ruger, og hun flytter sig kun meget
nødigt fra æggene i de ca. 30 dage som det tager fra æggene er lagt til de klækker. Det
betyder at hun er ekstremt afhængig at hannen, der i samme periode er den der
skaffer føde til dem begge. Således går der lange perioder med meget lidt aktivitet
omkring ynglefjeldet - hannen er på jagt, og hunnen ligger helt stille på reden.
Jeg er på vej på ftre ugers biologisk feltarbejde, hvor jeg skal besøge en lang
række fuglelokaliteter langs Vestgrønlands kyst i en gammel udslidt fiskekutter, men
jeg er taget tre dage tidligere af sted for at fotografere dyr og fugle omkring
Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) i det centrale Vestgrønland. Stedet fungerer som
hele Grønlands trafikale knudepunkt, og jeg har været her mange gange tidligere. Det
er ikke fordi Kangerlussuaq er min favorit-lokalitet i Grønland: Landskabsmæssigt
synes jeg ikke stedet står mål med de fleste andre steder i dette store, naturskønne
land, og selve byen rummer ikke de særegne kulturelle værdier, der gør Grønland til
et spændende rejsemål for fotografer. Men Kangerlussuaq indeholder nu alligevel
værdier, der gør stedet særlig interessant for naturfotografer. Ud over transportmæssigt at være simpelt, og dermed relativt billigt, at komme til, findes der netop her
Grønlands største bestand af moskusokser, og en sund bestand af rensdyr og
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beskyttelseskategori (kategori 1b, wilderness area) efter internationale standarder sat
af IUCN (the International Union for Conservation of Nature). Standarder, der,
trods FN's anbefaling, ikke følges af de danske myndigheder.
Mit mål i dag er vilde dyr i den vildeste natur, der findes på den hjemlige side
af rigsgrænsen i verdens mest intensivt dyrkede land. Som udgangspunkt har jeg
blænden sat på størs te åbning, 2,8. J eg søger dyrene stemnings fuldt indrammet af den
slørede for- og baggrunds former og farver og samtidig uforstyrret af distraherende
og unødvendige detaljer. Fokus, farve og form er nøgleordene. Afhængigt af
afstanden mindsker jeg blænden, så hele dyret konstant er 100 procent i fokus. Jeg
fotograferer med Nikkor 300mm. 2,8 VR og kommer ikke så tæt på rådyrene, at det
er muligt at arbejde med varieret dybdeskarphed på selve dyret.
'Natur er den uorganiske og organiske verden i modsætning til kultur, der består af alt
det menneskeskabte i samfundet: skriver fremmedordbogen, og Den Danske Ordbog
skriver blandt andet, at natur er 'oprindelig og ægte tilstand'. Og det her er ægte
natur. Her er ingen mennesker, ingen biler, ingen skorstensrøg i horisonten, Ingen
pesticidoverdængede, gyllelugtende marker, ingen baggrunds sus en fra det ellers
allestedsnærværende samfund. Stilheden larmer. Jeg kan høre adrenalinet suse og
hvert fiber spænde i min krop, når jeg møder de vilde dyr, der accepterer min
tilstedeværelse, så længe jeg respekterer dem og ikke forstyrrer deres naturlige adfærd.
At færdes i naturen er en livsbetingelse. Jeg har levet i og med den fra
barnsben, og den friske luft, de åbne vidder, albuerummet og friheds følelsen er en
livsforudsætning på linje med indtaget af mad og vand. Udover mine egoistiske
bevægegrunde til at befinde mig i naturen og fotografere den, føler jeg også en
forpligtelse som medborger, naturfotograf, journalist, oplyst og tænkende individ i
en stadig mindre verden med en voksende befolkning og en mere og mere forarmet
natur med en forsvindende mangfoldighed.
En forpligtelse til at dele glæden ved vores natur, til at udbrede kendskabet
til Moder Jords tilstand og nødvendigheden af en radikal indsats for at stoppe det,
som Danmarks Miljøundersøgelser kalder en global katastrofe på linje med
dinosaurernes uddøen. Halvdelen af arterne herhjemme er i tilbagegang. Den
biologiske diversitet skrumper med uhyggelig fart. Haren er rødlistet. Vores natur
er ved at forsvinde.
J eg betragter billederne fra dagens fototur. Selvom jeg har begrædt den
bortsmeltede sne, husker jeg nu, at naturen også er forunderlig uden. Den er
forunderlig året rundt. I sol, sne og regn. J eg kalder på min kone og viser hende den
natur og de vilde dyr, som jeg elsker så højt. Og her begynder det. Bevidstheden om
det, som går tabt, og det som stadig kan reddes, breder sig som ringe i vandet. Jeg
deler mine billeder og viden. J eg påvirker mine omgivelser. J eg kæmper for naturen.
Kæmper du også?
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Nyt fra vulkanøen
Af Ole Banke

Sigurgeir Sigurjonsson: Vulcano Island, Forlagio 2010, 142 s., 27 euro.
Kanfx købes hos http://nammi.is
Rikke Pedersen: Eyjafjallajokull. Gyldendal 2010, 165 s., 249 kr.

For medlemmer, der er interesseret i vulkaner og specielt de islandske, er der for
nylig udkommet hele to bøger om de dramatiske forårsmåneder i 2010, da store dele
af den europæiske flytrafik blev lammet. Den ene er islandsk og den anden dansk.
Begge er de spækket med fremragende - mange spektakulære - fotografier fra de to
vulkanudbrud i foråret sidste år i det sydlige Island. Først den harmløse vulkan
Fimmvorouhals mellem de to gletchere eller jøkler Myrdalsjokull og EyjafJallajokull,
der udviklede sig til et populært turistmål. Derpå den langt farligere vulkan under
EujafJallajokull, hvis askesky hurtigt lammede store dele af luftfarten. Fra begge
vulkaner er der meget smukke, men også skræmmende billeder både fra luften og i
øjenhøjde. Enkelte er taget fra fly jhelikopter på klods hold med kig lige ned i det
aktive krater - ganske voldsomme billeder.
I begge bøger følger derpå en række billeder fra landskabet, der blev ramt
af askeskyens fane. Mildes talt uhyggelige billeder med bondegårde helt dænget til
med aske, marker der kort forinden har haft nydeligt grøn t græs og nu er grå, grå aske
så langt øjet rækker. Det ligner døde månelandskaber - uhyggeligt! Hovedparten af
billederne i Volcano Island er taget af Sigurgeir Sigurjonsson, vel nok Islands
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fremmeste landskabsfotograf med en lang række fotobøger bag sig. Enkelte er af
andre fotografer, bl.a. er et af billederne taget af Hans Strand fra Sverige.
Den danske bog er skrevet af den danske geolog Rikke Pedersen, leder af
Nordisk Vulkanisk Center i Island. Hun blev kendt som en meget vidende ekspert
i vulkaner på tv, da udbruddet på EyjafJallajokull var igang april sidste år. Her har hun
en grundig gennemgang af baggrunden for de to vulkanudbrud - både en historisk
og aktuel - på en meget pædagogisk måde. Bogen har en række fremragende og
meget spektakulære billeder af den svenske fotograf Fredrik Holm. Den mand har
virkelig været tæt på!
Men i betragtning af de fremragende billeder er det ret ærgerligt, at begge bøger er
trykt i et lille format på 23 x 23 cm. Billederne havde i den graf fortjent et både større
og bredere format.

Red, hvad reddes kan
Vi elsker naturen, vi færdes hjemmevandt i den og fotograferer dens
storslåede mangfoldighed. Hvad skal vi fotografere, hvis den forsvinder?
Tekst og foto af Jon Geriche Detlefsen

TILBUD TIL NFD MEDLEMMER

Goecker foto, som leverede de flotte præmier til årskonkurrencen har
nuet tilbud til NFD's medlemmer.
Vi har nu mulighed for at leje objektiver blandt det store udvalg som
Goecker råder over.
Normalt udlejes der ellers kun til professionelle fotografer og formaer,
men nu er der også åbnet op for NFD medlemmer.
Der kræves dog billede ID og for de helt dyre objektiver kan et depositum komme på tale.
Goecker er en særdeles velassorteret fotobutik med afdeling både i
København og Aarhus. Indtil for nylig har de primært henvendt sig til den
professionelle fotograf indenfor stidiefotograferig, pressefoto mm. De
har et veluddannet personale og giver god professionel rådgivning,
ligesom de afholder div. fotokurser.
Deres hjemmeside www.goecker.dk er for den professionelle og deres
prisliste er ex. moms. (det er her du finder udlejningspriserne)
Til den private fotograf er der på hjemmesiden
www. Kamerakompagniet.dk masser af fotokram.
Per Finn Nielsen
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Rådyr, Hanstholm, Nikon D300S, Nikkor 300 mm 2,8 VR,f/4,5 200 ISO.

Varsomt sætter jeg foden i rensdyrlav og revling. Det knaser, så jeg frygter at blive
hørt og afsløret. Efter at have orienteret mig fra toppen af en klit, har jeg sneget mig
tættere på, skjult via lavningerne i klitheden. Nu er mit bytte lige omme på den anden
side af en lille forhøjning. Langsomt stikker jeg hovedet over kanten og ser de
smukke rådyr, der poserer og dovent nyder den, trods vinter, lune formiddags sol.
Jeg har indskudt mit Nikon D300s på forhånd, så indstillingerne er klar. Jeg får styr
på åndedrættet og tager første aftræk. Pletskud.
Rådyrene er foreviget. De hører spejlets 'klak' men kan ikke bestemme
retningen og bliver ikke foruroligede. De er ikke så nervøse, da de ikke har mange
fjender her i vildmarken med permanent jagtforbud. Jeg befinder mig i en vaskeægte,
dansk vildmark med nogle af de sidste rester af den vilde natur uberørt af menneskehånd, vi har herhjemme. Hanstholm vildtreservat er underlagt den næsthøjeste
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