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13. august

Fototur til Djursland

24. september

Fototur til Råbjerg Mile

6. oktober

Torsdagsmøde på Lille Toften

3. november

Torsdagsmøde på Lille Toften

2. december

Julemøde på Fosdalens NAtureenter.
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Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte
indsendt materiale ved pladsmangel.
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller
forfatterens tilladelse.
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Spurveugle
Canon EaS 7D, EF 500 mm 4.0
[/5.0 ISO 400
Foto: Kim Aaen

ISSN: 1602-6659

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

Et høydepunkt ellers var 1. pIas sen i BBC Wildlife Photographer of the Year
i 1994 i klasen "In Praise of Plants" med bilde av en krøkt fjellbjørk i høstfarger samt dertil hørende bildevisning i London. 1996 kom boken "Magiske øyeblikk" ut
i 6000 eksemplarer. Den var sammen med svenske Janos Jurka og Lassi Rautiainen.
lover 25 år har jeg vært juryformann i tidsskriftet Villmarkslivs konkurranse
"NorgesMesterskap i Naturfoto" som er Norges største og eldste i sitt slag. Blogg:
http://fotojakta.wordpress.com. For bilder og mer info besøk gjerne mine album på
nettet: http://photos.ah-foto.noogblogg:http://hjellbrekke.wordpress.com.
Takker for innbydelse og sees i november!
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Arskonkurrencen 20 I I
Følgende kategorier vil indgå i årskonkurrencen 20 I I

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

LANDSKAB-FUGLE og PATTEDYR
i alt IO kategorier
Sagt med andre ord en NFD classic
Datoer, dommer mm. vil komme på hjemmesiden senere på året.
Vi håber at rigtigt mange vil deltage.

o

Husk også Arsmødet 20 I I
18.til 20. november
Kolonien Isøre - Rørvig
Årets gæst er Asie
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Hjellbrekke fra Norge

Kunne dette også ske i Danmark?
Af Helge Sørensen

I april tilbragte jeg et par dage med at fotografere fugle i junglen Kaeng Krachan i
Thailand. En dag fandt min guide en redeplads for en af junglens flotteste
skabninger - "den rødskæggede biæder". Den smukke biæder havde redehul i
skrænten langs den grusvej som førte igennem junglen. Der var store unger i reden,
og min guide mente godt jeg kunne prøve at tage et par fotos fra bilen et stykke fra
reden. Min guide havde også vist reden til en anden guide som også tog et par fotos.
Min guide foreslog at vi næste dag skulle tage ind i junglen når den åbnede kl. 6, og
sætte et fotoskjul op nær reden. Da vi næste dag langsomt futter af sted i jeepen på
den elendige vej, bliver vi overhalet af en 4hjuls-trækker som kører virkelig hurtigt ....
Senere ser vi den holde i vejkanten, og 3 thaier i army-dress går og gennemsøger
vejens skrænter. Det er det helt forkerte sted de holder, så vi kører blot videre - og
efter yderligere et par kilometer er vi fremme ved reden. Vi parkerer bilen 100 m.
længere fremme, og sætter hurtigt et camouflagetelt op, og kravler ind med udstyret.
5 min. senere kommer 4hjulstrækkeren snigende. Han parkerer bag vores bil, og
snart står der 3 mand i army-dress ved siden af vores skjul og begynder at gøre
stativerne klar. Jeg går ud af teltet og beder dem på engelsk om at respektere at jeg
står i skjul, og lade mig arbejde i fred den times tid, det vil tage for mig at få mit
billede. De lader som om de intet forstår, og går uanfægtet i gang med at indstille
deres kameraer .... Så blev jeg sur - og sagde en masse rigtig grimme ord på engelsk,
og ud fra deres ansigtsfarve var de tydeligt at se at det forstod de. Efter at min guide
blandede sig, gik de to op til deres bil og hentede to camouflagetelte, men den tredje
blev bare stående frit fremme.
Jeg gik atter ind i mit skjul og ventede ..... desværre var det ikke lige
biæderen som kom, men yderligere tre kæmpe 4hjulstrækkere, og yderligere en
håndfuld camouflagetelte blev stillet op rundt omkring mig. Da fuglen endelig
nervøs kom for at fodre de sultne unger, stod alle disse amatører med deres
superteler og sigtede mod indgangshullet. Fuglen landede først på en siddeplads nær
hullet, hvorefter jeg begyndte at fotografere som den eneste. Da de andre kunne
høre mit kamera, startede en voldsom palaver fra telt til telt .... "Hvad skyder han på,
ham udlændingen ... hvor er den forbandede fugl. ... ". Anden gang den kom, havde
de vist lært det, for en regulær salve fra en hel peloton af kameraer beskød den
stakkels fugl. J eg havde fået nok, pakkede has tigt ned og kørte videre.
Min guide forklarede mig at dette cirkus gentog sig hver weekend når en
sjælden eller fotoattraktiv fugl blev meldt ud på nettet. Ifølge ham så var alle
fotograferne lokale thaier fra Bangkok, som alle oploadede deres fotos på et særligt
internetforum. På dette sted var der således myriader af identiske fotos af årets
fotografiske hits ..... For denne sammentømrede sociale gruppe af fotografer, var
det vist primært følelsen af socialt sammenhold, og behovet for at vise "I was also
there ... ".
Kort og godt - så var jeg vildt overrasket over hele dette cirkus, men
samtidig glad og stolt over, at sådan kunne vi naturfotografer i Danmark, i hvert fald
ikke finde på at opføre os ..... .
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30 år med naturfoto
av AsIe Hjellbrekke/NN

fra bestyrelsen og redaktionen
Medlemstatus pr 3/8-2011
Dags dato er status 153 medlemmer.
Nye navne er: Flemming Due, Jens Hyldstrup Larsen, Ard Jongsma, Mads Bonde
Raad og Kirsten Grube - vi byder velkommen.
Helt på linie med de forrige år er der stadigt 20 medlemmer der endnu ikke har faet
betalt deres kontingent. Det er irriterende og tidskrævende arbejde for vores
næstformand at skulle rykke jer endnu engang - fa nu betalt det kontingent.

Fuglefotofestival
Vi har været i kontakt med både DOF og Netfugl for at høre om de ville være med
til at arrangere. Begge takkede pænt nej. Vi er egentligt lidt forundrede over DOF's
nej, da de jo meget gerne ser gode fuglebilleder i deres publikationer, men sådan er
der jo så meget!
Netfugl har ingen midler til den slags, men de vil meget gerne annoncere for
festivalen på Netfugl, det var trods alt en håndsrækning, vi gerne tager imod. Hvad
der videre skal ske er endnu ikke besluttet. Der tages endelig beslutning inden
udgangen af august.

Bliven ørn til Lightrool11
WORKSHOPS4U tilbyder et specialkursus i tidens mest
benyttede billedbhandligsprogram Adobe Lightroom 3.0.
3 x 4 timers undervisning på Frederiksberg Rimelige priser og høj kvalitet - underviser Klaus Bjerre
Læs mere på www.workshops4u.dk
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U/v Fin/and, Nikon D3, 650 mm lf8 ISO 640.

I begynnelsen av åttitallet ble jeg medlem av Norske Naturfotografer (NN)
etter noen år som deltids fotograf og ante lite om at jeg senere skulle være leder for
denne gjengen med dyktige proffer i til sammen 12 år. Med dataspesialist som
utdanning og hovedyrke har all min fototid gått med til å ta de motivene som jeg
alltid har følt mest for uten å tenke altfor mye på inntekt. Datakarrieren er nylig lagt
på hylla etter mange år i IBM, og jeg er nå naturfotograf på heltid. Trives med alt fra
nærbilder av insekter tillandskapspanoramaer og setter gjerne arter inn i deres miljø
- inklusive mennesker i naturen - men arrangerer aldri bilder, kun tar de slik som jeg
finner dem. Ser veldig mye bilder fra hele verden, men beholder min "kompakte
måte" å ta bilder på uten å etterligne andres.
Guiding er en annen aktivitet, og jeg er inne i mitt femte år med rovdyrs afaris (bjørn, ulv, jerv m.m.) i Lassi Rautiainens plass på den finsk/russiske grensa. De
siste årene er det også blitt guidede turer til Chile (Atacamaørkenen/altiplano) og
Patagonia (Chile/Argentina) etter å ha reist rundt og fotografert i godt over ett år i
Sør-Amerika. Har hatt bildevisninger/kurser/workshops ved Naturfotofestivaler og
lignende rundt i Europa, for eksempel 15 ganger ved festivalen i Vårgårda.
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En tur til Lofoten
Tekst: Julie Skotte, foto: Julie Skotte og Johannes Due-Hansen

Vi tog på en uges tur til Lofoten i starten af marts 2011. Målet var at se og
fotografere noget flot fjeldlandskab og forhåbentlig nordlys.
Indflyvningen over Lofoten fra Bodø til Svolvær var rigtig flot, der var mest
overskyet men en gang imellem brød lyset igennem skydækket og ramte kysten, hvor
vandet blev oplyst i smukke farver. I lufthavnen ftk vi udleveret vores lejebil, og det
skulle vise sig at vi blev meget glade for pigdækkene, da temperaturen skiftevis lå
over og under frysepunktet og vejbanerne var ren is. Efter en kort tur køretur var vi
inde i Svolvær, hvor vi skulle overnatte første nat. Planen var så at køre ned til byen
A, enden på ElO og det sydligste man kan køre på Lofoten. Det var en meget smuk
tur, og undervejs stoppede vi et par steder for at fotografere. Dvs. vi stoppede de
steder det kunne lade sig gøre, for der var desværre ikke mange P-pladser langs vejen,
og høje snedriver på begge sider af vejen gjorde samtidig, at det var ikke ligetil at
svinge bilen ud i vejkanten. Det første billede er taget ved sådan et stop tidligt på
dagen. Det var mest overskyet, men en gang imellem kom der enkelte solstrejf
igennem skydækket, og der kom lidt farver på landskabet. Jeg er meget glad for at vi
stoppede undervejs, for de næste par dage nede omkring A og Reine var totalt
overskyede og med en masse snevejr.

Spurveugle i redehul, Canon EOS 70, EF 500 mm4.0 L IS,f/5 ISO 400.

Alt i alt var det en fed tur til Norge, og selvom der er mange gode
argumenter imod, at alle render runder og tager de samme billeder i købeskjul,
kan jeg kun anbefale en tur til en urfuglespilleplads i april/maj.
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Lo/Olen - Canon 7D, EF 70-200 mm 4.0 UI00mmf/8, ISO 100.

5

L%ten - Canon EaS 500D, EF 24-105 mm 4.0 L lSI 35 mmfl4.0, ISO 100.

Spillende urfugle, Canon EaS 7D, EF 500 mm 4.0 L IS + 1,4 EX, 11400 fl8 ISO 400.

Vi bevægede os langsomt nordpå igen, og på en ekstremt blæsende og nu regnfuld
dag ankom vi til Ballstad. Vi fik ikke set meget at området den dag,. Vi forsøgte dog
at bevæge os op ad vejen mod havneindsejlingen, men måtte opgive omkring 20m
henne af vejen, regnen og blæsten slog simpelthen for hårdt i ansigtet. Det var hård
storm og rorbuen vi overnattede i gyngede voldsomt, og jeg var nærmest bange for
at den skulle blæse væk. Dagen efter blæste der stadig en stiv kuling, men det regnede
nu ikke længere og det meste af sneen var væk. Vi forsøgte at komme til tops på
Skottinden, men måtte opgive et stykke oppe da vi næsten blæste af bjerget.
Vi fortsatte videre rundt på Lofoten, og der faldt nu sne igen. Pludselig så
vi et par sangsvaner i et lille isfrit vandhul. Vi stoppede bilen, der var ikke rigtig noget
parkeringsplads, så vi kørte bare lidt ud i siden af vejen. Vi fik tdeobjektiverne frem
og nærmede os langsomt svanerne. Det var de ikke glade for, men vi fik da et par
skud inden de fløj væk. Da vi kom tilbage til bilen, kunne vi godt se, vi var kørt en
andse for langt ud i siden af vejen. Vi forsøgte at køre op igen, men det gik ikke
særlig godt, og vi havnede endnu længere nede i sneen. Efter 5 minutter kom der en
dame forbi, hun stoppede og hjalp med at skubbe lidt, men vi kom ingen vegne.
Kort efter kom der endnu en mand, og han havde en stor sneskovl med. Han
begyndte at skovle sne væk fra inden under bilen, men lige meget hjalp det. Men

Aftenstemning, Canon EaS 5D Mrk II, EF 24-70mm 2,8, fl22 24 mm ISO 50.

6
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heldigvis for os, ville mandens kollega i en traktor komme forbi lige om lidt, og det
gjorde han. Traktoren stoppede og hev os op, der var nok gået et kvarter siden vi
fandt ud af at vi sad fast, så det var hurtigt hjælp fra nogle flinke nordmænd :)
Indtil nu var det overskyet det meste af tiden, bortset fra et par enkelte
solstrejf engang imellem (mest om morgenen og formiddagen). Alle nætter havde
været helt overskyede, så vi havde ingen nordlys set. Men de sidste 2 aftener tilbragte
vi i byen Laukvik, der ligger på den nordlige side af øen Austvågøy. Dette er et idealt
sted for nordlys (frit udsyn over vandet til at nyde nordlyset, og ingen skyggende
fjelde i vejen), og vi var da også meget forhåbningsfulde, da der faktisk var sol hele
dagen. Det blev mørkt fra omkring ved 17-tiden, og kl19 så vi det første nordlys
danse hen over himlen. Vi stod ude helt til midnat, og jeg var meget glad for min
nyindkøbte dunjakke, for sådan en klar nat var også meget kold. Og næste aften/ nat
gentog showet sig, en helt forrygende oplevelse.

En smuk dame i snevejr. Canon 7D 500/4. 1/800 1f4,5 ISO 320.

Det der lokkede meget var et perleugleredehul, som Terje kendte inde i
Sverige. Perleugle havde jeg kun hørt, så jeg ville meget gerne se arten og
måske endda med lidt held fotografere uglen. Det blev igen Jamtlandsvagen
der blev futtet op ad, dog skulle der drejes til venstre lidt før den svenske
grænse, hvor jeg så kørte på en meget lang grusvej, der viste sig at være
formidabel til at se ~urhøner. Dette resulterede i stop and go kørsel hele vejen
til perleuglelokaliteten med telen hængende ud af vinduet.
Sceneriet langs vejen var også smukt. Elvene var godt vandfyldte pga. tøvejret.
Ugleredehullet viste sig at være i ret lav højde på en afbarket stamme
lige ved siden af vejen. Redehullet var et forladt sortspættehul med den typiske
ovale form. Uglen kunne ikke ses, så jeg håbede at den sad dybere i hullet.
Tricket var nu ikke at forstyrre perleuglen for meget, så efter anvisning fra
Terje riggede jeg kameraet op på stativ og gjorde det klar, hvorefter jeg gik
over og kradsede på træstammen med neglene. Dette fikke uglen til promte
at stikke hovedet frem og stirre meget bestemt på mig så jeg lige kunne nå at
tage et bar billeder. J eg kradsningen en enkelt gang hvorefter jeg forlod stedet.
Efter perleugleudtlugten var det tid til en nat mere ved urfuglespillested og
denne gang var lyset heldigvis bedre.
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Nordlys L%ten - Canon EaS 7D, EF 24-1053.0 L 1S/ 24 mmf/4 30 sec. ISO 400.

Ugen var gået og vi havde haft en meget indholdsrig tur på Lofoten, vi
havde fået hvad vi kom efter og lidt til. Lugten af tørfisk er ikke noget jeg vil savne
herhjemme, men jeg vil meget gerne tilbage til Lofoten, måske på en midnats-soltur
næste gang.

7

op i overlevelsesposen med kanelgifler og chokolade, gik vi ned af en skråning
mod en frossen sø. Jordbunden var meget våd da der var tøbrud, men om
natten lå temperaturen dog omkring nul. Terje hentede et teltskjul ved
skovbrynet lidt væk og fik det sat nede ved søbredden, urfuglene skulle spille
ude på isen, så det var med at komme tæt på kanten. Jeg havde heldigvis lånt
sovepose og liggeunderlag af Terje, og der blev lagt granris ud i det bundløse
telt. Efter at jeg havde arrangeret mig og peget telen ud af teltet, forlod Terje
mig klokken ca. 01 :30. J eg satte et vækkeur til kl. 4, men det viste sig unødvendigt, for urfuglehannerne dukkede hurtigt op, og de støjer en del når man er
så tæt på.
Afstanden til fuglene var dog denne første morgen ret stor, og lyset
blev aldrig helt godt, så da spillet sluttede ved 8-9 tiden havde jeg kun nogle
lettere artistiske og uskarpe skud på kortet.

Nærkontakt af tredje grad
Tekst og foto af Jon Geriche Detlefsen

Elg, Yel/owstone NP - Nikon D300s, Nikkor 500mm f/4 VRlI, f/4 ISO 200

+ 1,7 EV.

Den svirpende gren efterlader et rødt mærke i min pande, men jeg ænser intet og
maser mig videre gennem det ufremkommelige skovkrat, der skærer rifter i mit ansigt
og på mine arme og ben som fremtidige vidnesbyrd på mit eventyr.
På afstand har jeg set det store dyr bevæge sig let og lydløs, som en skygge,
gennem underskoven, jeg følger dens formodede retning mens adrenalinet pumper
lige dele frygt og spænding hele vejen fra min mave, rundt i kroppen og ud i
fingerspidserne. Krattet slutter tæt omkring mig, og mit synsfelt belejres af blade og
grene, mens jeg famler mig frem i et håbløst forsøg på at undgå larm.
For mit indre ser jeg en indianer lydløst og adræt snigende sig gennem den natur, han
er i et med i jagten på sit bytte. Mit ydre viser en dansk pubertetsdreng, der larmende
vælter gennem en smålandsk skov i klodset jagt på et overlegent, vildt dyr.
Uden varsel gennembryder jeg en mur aflys og luft, og mens jeg fortumlet
børster blade og bark væk fra ansigtet, mærker jeg en isnen ned ad nakke og ryg. J eg
stivner. Jeg er ikke alene. I den lille lysning, jeg uventet er tumlet ud i, står dyret kun
ti meter væk og stirrer direkte på mig.
8

Intens uskarp fight mel/em to urfuglekokke taget kl. 04:30.
Canon 5DMarkII 50014 + 1,4 extender. I150f/ 6,3 ISO 1250.

Selvom Terje havde anbefalet, at jeg sov om dagen mellem de to
"skjul-sittings", ville jeg gerne ud og køre rundt på grusvejene ind mod
Sverige.
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Som duellanter står vi og måler hinandens sindstilstand i forsøget på at vurdere den
andens hensigter. Jeg er ganske ufarlig med de bare næver som eneste forsvar, og det
store, vilde dyr, der så let som ingenting kan sparke mig til pindebrænde, står roligt
og indser tydeligvis, at jeg er harmløs.
Efter nogle sekunders, min hukommelse siger minutter, gensidig nedstirren gør den
unge elgtyr lydløst omkring og spankulerer væk med al tid i verden. Tilbage i
lysningen står jeg og har netop oplevet mit livs første nærkontakt med et stort, vildt
dyr.
Oplevelsen fra mine drengeårs somre i Småland, hvor mine forældre i en
årrække havde en hytte, står klart, som skete det i går. r dag, 20 år senere, oplever jeg
samme frygt, glæde og fascination, når jeg står ansigt til ansigt med naturens vildskab
personificeret i et vildt dyr, der er mig langt, fysisk overlegent.
r vinters var jeg så privilegeret at besøge Yellowstone N ationalpark i USA, der er et
ubegribeligt overflødighedshorn af vilde dyr. Her boltrede jeg mig i bisonokser,
wapitihjorte, prærieulve, hav- og kongeørne, elge, bjergfår og, på afstand, kongerne
af den nordamerikanske, vilde natur, de grå ulve.
r modsætning til barndommens eskapader i Småland var jeg nu bevæbnet med et
kamera. To faktisk, Nikon Danmark havde generøst lånt mig et ekstra kamerahus
sammen med et Nikkor SOOmm. f/4 VRlr, et Nikkor 70-200mm. f/2.8 VRlr og den
nyeste 2x-teleconverter.

Tøbrud, urfugle og ugler
Tekst og foto Kim Aaen

I starten af maj måned i år var jeg kommet med på en konference om
vindmøller og deres påvirkninger af naturen i Trondheim i Norge. Fruen og
chefen, som af og til kan være en og samme person, havde udover de tre dage
konferencen varede givet mig udepas i yderlig to dage. Da jeg tidligere har haft
et mislykket forsøg med at fotografere urfuglespil ved Skovde i Sverige,
besluttede jeg at betale mig fra et forsøg mere.
Det passede fint med at Terje Kolaas fra Levanger lejede et teltskjul
ud ved en søbred en lille times kørsel fra Trondheim. Hjemmefra fik jeg
planlagt at ligge i skjulet i to morgener for at forøge chancerne for at ramme
ind i noget godt lys, det skulle senere vise sig at være en god ting. Starten af
maj ligger i slutningen af urfuglenes spilleperiode. I denne sidste fase af
spilleperioden er chancen for at se hunner på spillepladsen større end i starten
af spilleperioden.
Eftermiddagen hvor konferencen sluttede, drog jeg fuld af forventning
af sted fra Trondheim i en lille lejet Polo. Aftalen med Terje, troede jeg, var
at mødes ved midnat ved Skogn Station lidt nord for Trondheim. Da der var
lang tid til midnat, valgte jeg at køre en tur op mod fjeldene og grænsen til
Sverige. På denne trilletur østover ad Jamtlandsvagen (rute 72) blev det dog
ikke til meget fotografering, men landskabet var smukt og der lå stadig noget
sne. Ved enkelte stop sås ringdrossel, vandstær, sjaggere og mange vindrosler
samt en ~urhøne der trissede af sted i vejkanten. J eg skyndte mig at skyde lidt
billeder af den med 500'eren, men en kombination af ringe lys og røvvendthed
sendte billederne lige i skralderen, da jeg kom hjem.
Jeg ville nødig komme for sent til mødet med Terje ved Skogn Station,
så jeg sørgede for at være der i god tid. Da klokken rundede midnat var Terje
ikke at se nogen steder, og da den blev kvart over var jeg så småt begyndt at
panikke, så jeg ringede til Terje. Det krævede adskillige forsøg at vække den
sovende nordmand, og det viste sig at vi var gået fejl af hinanden. Terje mente
bestemt, det først var dagen efter vi skulle mødes. Heldigvis dukkede han
hurtigt op for at følge mig op til spillepladsen. Terje sagde "hæng på hjul" på
syngende norsk, og så mindede det om finsk rallykørsel ad kringlede grusveje
frem til holdepladsen. Straks vi steg ud af bilerne kunne en syngende perleugle
høres i det fjerne. Da jeg havde fået bakset mit fotogrej på ryggen og hanket
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Prærieulv, Yellowstone NP, Nikon D300s, Nikkor 500 j74 VRI/, j74 ISO 200 + 1,7 EV.
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med det vilde, at min sjæl er i balance, og jeg, som menneske, føler mig hel.
Det er med den bevidsthed, at jeg begræder naturens og miljøets tilstand her i
Danmark og i resten af verden. Med min naturerfaring, mine tiltagende, fotografiske
evner og min uddannelse som journalist forsøger jeg at sprede glæden, fascinationen
og bevidstheden om den natur, vi ikke kan være foruden, men som vi forarmer og
udrydder.
Tilbage i en smålandsk skoven sommer for længe siden står jeg nu alene i
den lille lysning. Elgen er væk, som havde den aldrig eksisteret. Jeg ryster, sveden
driver af mig, rifterne i ansigt og på arme og ben svider, og jeg hiver efter vejret, som
havde jeg netop overstået en maraton.
J eg sætter mig svimmel i græsset og stirrer op i den blå himmel med udsigt til
evigheden. Noget er plantet dybt i mit indre. Bevidstheden om noget stort hinsides
fatteevne. Elgen stod i denne smålandske lysning tusinder af år før jeg kom, og den
står her stadig tusinder af år, efter jeg er gået.
Dengang og i dag lægger jeg mig på ryggen i græsset, lukker øjnene og smiler
for mig selv. I naturen er jeg lykkelig.
Jeg udstiller på fotofestival i Thy sidste weekend i september, og jeg blogger om
natur og foto på www.geriche.dk.
Bison. Yellowstone NP, Nikon D300s, Nikkor 500mmf/4 VRlI,f/4IS0 200 + 2 EV.

Min erfaring med at fotografere vilde dyr er sparsom, men jeg har nogle få,
klare og uomgængelige krav til mig selv, og jeg har en mangeårig, naturmæssig
erfaring i ryggen. Derfor er tilværelsen som natur- og dyre fotograf ikke et stort spring
- om end det er en kæmpe udfordring.
Barndommens somre og vintre i de smålandske skove og i det norske høj fjeld sidder
dybt i mig og danner grundfjeldet i det naturmenneske, jeg er i dag. Den helbredende
fjeldluft, jeg indånder, når jeg befinder mig i Rondane Nationalpark i Norge, sænker
min puls til koma-interval, mens roen og selvhvilen slutter sig om mig.
Men også herhjemme, når jeg færdes langs Gudenåen i Randers, hvor jeg
bor, når jeg sidder i vildtreservatet ved Hanstholm, eller når jeg udforsker de
eventyrlige skove og søer omkring Silkeborg, indånder jeg naturen og opfyldes af
dens livskraft.
Nærhed og øjenkontakt med vilde dyr kan være en rystende og grænseoverskridende
oplevelse. Når jeg fotograferer de vilde dyr, vil jeg fange deres sjæl. Jeg vil nå ind
under laget af pels og finde det inderste urinstinkt afspejlet i dyrets øjne eller adfærd.
Igen er det naturens vildskab, jeg bliver fanget af. Det er uforudsigeligheden
og utilregneligheden. Det er manglen på den kontrol, vi mennesker er så besatte af,
som fascinerer mig og har gjort mig afhængig af naturen og dyrene. Det er ved mødet
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