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Nyheder pg skarpe decemberpriser på teleobjektiver
I december giver. vi ekstra gode priser på de lange Nlkon teler
og så har vi fået ae nye Canon 300 og 400mm/2,8 på lager.

NIKON
Nikk.or 200mm .f/2G EO-IF AF-S VR II
Decemberpris: kr. 36.250,- (29.000,-)

-

ED

Nikkor 300mm fl2.8G
VR II AIf-S
Decemberstrls: kr. 36.250,- (29.000,-)

...

Nikkor 400mm f12,80 EO-IF VR II AF-S
Decemberprls: kr. 61.250,- (49.000,-)
NIkkor SOOmm f/40 EO-IF AF-S VR

Decemberprls: kr. 52.500,- (42.000,!)
NIkkor bOOmm f/40 EO-IF AF-S VR It
Decemberpris: kr. 63.750,- (51.000,-)
Tilbuddene gælder så længe lager haves, dog
Ikke længere end til 31. december 2011

NYHED Canon EF 300mm f/2,8 L USM IS II

(kr. 52.495,- (41 ~995,-)

NYHED Canon EF 400mm f12,8 L USM IS II

kr. 83.745,- (66.995,-)
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Aktivitetskalender 2012
Pilegården lokale 7, Brønshøjvej 17,2700 Brønshøj
tirsdage kl. 19.30

Tirsdag 13. december ]ulemøde med vinterbilleder
Efter to måske tre rigtige danske vintre i træk må der
være rigeligt med vinterbilleder at kunne vise. Så hvis I
tager 10 til 20 billeder med hver især, vil der være varm
gløgg og æbleskiver til at varme sig på

Oplevelser med fjerkræ mm. 5-8
Ved et hus i Småland .. 10-13

Tirsdag 17. januar

Følg med på hjemmesidens kalender

Formand

Kontingent 400,' årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.

Ole Stadsbjerg Nielsen . . .. 14
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Galapagos - en fantastisk øgruppe
Novembers aflyste medlemsmøde om Galapagos bliver
afholdt tirsdag den 14. februar 2012 hvor turen går med
biolog, rejseleder og naturfotograf Lars Holst Hansen til
Galapagos øerne. Han vil i dette billedforedrag fortælle
om naturen og give tips til naturfotografering på øerne

Årsmødet 2011... ..... 15-16

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar,
maj, august og november. Deadline er den 1. i
måneden før udgivelsen.

Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jens
Rasmussen

Vi arbejder på et besøg hos Goecker.Foto

Tirsdag 13. marts

Ordinær generalforsamling
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Se kalenderen på hjemme

Forsidefoto
Møns klint
Canon EaS 7D. EF 24-105 mm 4.0
//9.0 ISO 100
Foto: Julie Skotte

ISSN: 1602-6659

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

i det uendelige, når han har ligget i telt ude i vildmarken og udført feltstudier i ugeeller månedsvis. Her har han kunnet vente på den helt rigtige situation, det helt
rigtige vejr, det helt rigtige lys osv. Noget der har resulteret i en lang række fantastiske
billeder for den ambitiøse fotograf.

Dagbog fra november, mørkets måned i Danmark!
Af JensRasmussen.

Forfatterens mange år i Grønland har givet ham et dybtgående kendskab til
stort set alt i naturen. Læs bare hvad han skriver om hundeslæder: 'Efter en start i
højt tempo, hvor hundene er ivrige efter at komme afsted på eventyr, indtræffer en
jævn fart som regel efter 10 minutters tid Stilheden på havisen blandet med lyden af
mederne mod sneen kan hensætte en i en næsten meditativ tilstand, og tankerne
flyder stille afsted. Pludselig fanger hundene færten af en sæl på isen, spor fra ræv
eller isbjørn, og slæden begynder at accelerere en kort periode for så at finde tilbage
til det gamle tempo igen.' Som læser kører man på det nærmeste med!
Noget af det særligt fine ved bogen er interessen for og beskrivelsen af den
grønlandske fangertradition - set med både naturforvalterens og naturfotografens
briller. På en god måde redegør forfatteren for, hvor indgroet fangsten er i det
grønlandske samfund, som eks.: 'Hvis man f.eks. bor i hovedstaden i en moderne
lejlighed, tager sin 4-hjuls-trukne luksusbil til et 8-16-job og måske drikker en cafe
latte på en af byens cafeer før man henter børnene i en kommunal institution, er det
ikke usædvanligt, at man, når weekenden kommer og vejret tillade t det, er på fjorden
eller i fjeldet på jagt efter grønlandsk proviant. Når familiens drengebarn skyder sin
første fugl, sæl eller rensdyr, bliver det fejret med en større kaffemik i Nuuk, præcis
som det foregår i yderdistrikterne.'
Som læser kommer man altså vidt omkring og langt ud i vildmarken sammen
med fangerne efter isbjørn, sæler, narhval, diverse former for fuglevildt osv. Til
forståelsen af kulturen skal nævnes, at specelt ikondyret isbjørn ikke overraskende
giver en fanger kolossal prestige i lokalsamfundet.
Der er tale om intet mindre end et pragtværk, hvor der er kælet for alle
detaljer. Teksterne er som nævnt gode og billederne topprofessionelle og af
verdensklasse. Trykket er fornemt som altid, når N arayana Pres s er indblandet. Bogen
er meget stor af format - en ægte 'coffetable book'.
Den ligner en rigtig julegave!

•
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Sidder efter morgenmaden den 6. november med den bærbare PC og kikker på
vejrudsigten for Danmark, mørkt - trist- tåge og regn, temperaturer omkring 10
grader. Dødsygt.
Kikker derefter på temperaturen i Tavira på Algarve kysten i Portugal. Sol
til let skyet om formiddagen - fuld sol om eftermiddagen, temperaturer op til 22
grader.
Så er det lige pludselig ikke så dødsygt mere, hvorfor nu det, jo for vi
sidder på et lækkert ll11e hotel ved navn Quinta do Caracol (sneglefarmen) lige i
udkanten afTavira. Det er egentlig ikke nogen gammel sneglefarm men efter sigende
en gammel olivenfarm og der er da også gamle ftne oliventræer over hele området,
hvor de gamle fine hvidkalkede huse er placeret. Og så er der tilmed fuglesang her
i november måned.
Da vi også var i Portugal i februar og havde forelsket os i landet og i
særdeleshed landets natur og venlige befolkning, var vi så nogenlunde på hjemmebane og havde på forhånd planlagt at besøge nogle bestemte lokaliteter som Castro
Verde Plains 1 nord til Ria Formosa Reservatet i syd.
Besøger Tavira Salt Plains, store områder på begge sider af byen hvor de
udvinder salt og som samtidig er et eldorado for overvinterne vadefugle, flamingoer,
skestorke og hejre~le. Tilbragte mange dage og timer i disse områder.
En af de tå dage med dårligt vejr. Vi kørte op i bjergene bag Tavira i
silende regn, men det havde også sin charme at se landet indhyllet i regn og tåge.
Kørte ned i et stort hul i vejen. Smadret fordæk og fælg. Åbner til bagagerummet,
intet reservehjul og ingen donkraft. En spraydåse med noget lappemiddel. H åbløst
til et ødelagt dæk. Efter tre timers blev vi hentet af et fejeblad og en taxi og ftk en ny
bil i Faro. Lovet være vores mobiltelefon og en udvidet forsikring så det kun kostede
os 85 euro ekstra.
Kører en tur til Castro Verde Plains med et par overnatninger i Mertola.
Otte flyvende stor trapper lige hen over bilen. Smal vej, så inden vi ftk stoppet bilen
og kommer ud med kameraerne var de uden for skudvidde. Kunne nyde synet af
dem med kikkert inden de forsvandt over en bakkekam. Et betagende syn var
ligeledes de tusindvis af viber der overvinter på disse plains. Hele Europas bestand?
Min 66 års dag blev fejret på Mertolas eneste åbne restaurant tidlig om aftenen. Det
var som om V1 og personalet var de eneste tilbage i byen. Der var jo uden for turistsæsonen.
Quinta do Lago, et fint sted med store millionærvillaer og fine golfbaner,
men samtidig en del af Ria Formosa Nationalparken hvor der også kan ses mange
vade-, hejre- og andefugle. En lille sø ved golfbanerne er kendt for sin bestand af
sultanhøne, der tilbragte vi ftre eftermiddage med at skyde løs på denne farverige
fugl.
Sidste nat på hotel i Faro. Midt på torvet i den store rundkørsel sidder hr.
og fru stork på lys standeren som de også gjorde i februar. Jo, storken ved også at der
er godt at være i Portugal.
Tja, tre uger går hurtigt og inden man ser sig omkring sidder man i
lufthavnen 1 Faro og er på vej til aet triste vejr i Danmark.
3

Grønland - Dyrenes og menneskenes land
Carsten Egevang, Mi/ik Pub/ishing 2011, 264 sider rigt illustreret, kr 399.
Af Ole Banke

fra bestyrelsen og redaktionen
Medlemstatus pr 30/11-2011
Dags dato er status 150 medlemmer.
Nye navne er: Bo-Goran Lillandt, Svend Erik Westh Hansen, Christian Harbou, Ulf
Bjerre, Lone Haugaard, Søren Skov, Mads Fjeldsø Christensen, Kim Pilegaard og
K.urt Andersen - vi byder dem alle velkommen.
Helt på linie med de forrige år er der flere medlemmer der endnu ikke har fået betalt
deres kontingent og de er derfor blevet slettet fra medlemskartoteket.

Fuglefotofestival
Bestyrelsen har været i syv sind omkring at skulle eller ikke at skulle afholde en
fuglefotofestival i marts 2012.
Det er ikke viljen og ideerne vi mangler, ja sågar leje af lokalerne var på plads til en
fornuftig pris.
Men .... økonomien er ikke lige til det nu og den nuværende bestyrelse, hvoraf flere
træder tilbage til generalforsamlingen i marts ønsker ikke at aflevere en slunken kasse
til den kommende bestyrelse.
Derfor er det besluttet at det ikke bliver i 2012. Vi må så se, hvad bestyrelsen finder
på efter generalforsamlingen.

Fra den gamle redaktør
Det blad du sidder med i hånden nu er blad nr. 62 fra min hånd som redaktør.
Jeg har en aftale med bestyrelsen om at jeg er redaktør på medlemsbladet tom.
nr 66 - november nummeret i 2012.
Herefter er der intet aftalt. Det betyder at der skal findes en ny redaktør til at
overtage fra blad 1- 2013.
Om det nye blad skal printes eller om det skal være et "netblad" er op til
bestyrelsen, den fremtidige redaktion og medlemmerne.
Er det noget for dig hører bestyrelsen meget gerne fra dig

4

Årets naturfotograf kan andet end lave storslåede billeder, han kan også
skrive gode instruktive tekster. Begge færdigheder præger hans store bog om
Grønland - et værk der i flere henseender er flot tænkt og udført: Til overmål er det
smukke omslagsbillede af flyvende søkonger i et drømmeagtigt islandskab i
Scoresbysund, blevet præmieret med en førsteplads i kategorien Wild Places i verdens
største naturfotokonkurrence The BBC Wildlife Photographer of the Year i 2009 som den første dansker nogensinde! Respekt.
Grønlænderne kalder selv deres land for Menneskenes land, men forfatteren
gør opmærksom på, at det kun er en halv sandhed: undertiden til bogen er Dyrenes
og menneskenes land - en fm kommentar til det store land i nord.
Forfatteren er ansat som biolog og forsker ved Grønlands N aturinstitut, har
boet 6 år i landet, og udført feltarbejde der siden 1995. Hvor fotografer der besøger
Grønland i kortere tid må tage til takke med forholdene som de er her og nu, har
Carsten Egevang haft mulighed for at fortsætte sine fotografiske aktiviteter næsten
17

blev joket lidt med. Derefter viste jeg billeder fra min nylige tur til Galapagosøerne
og Johnny Madsen sluttede aftenen af med billeder fra Mallorca. Dernæst bød
aftenen på mere hygge indtil folk lige så stille begyndte at gå i seng.
Lørdag morgen begyndte med morgenmad kl. 7, og kl. 9 blev den nye" on
location" fotokonkurrence skudt i gang. Man havde så godt to en halv time til at tage
tre billeder som man ville aflevere. Billedet måtte ikke behandles på nogen måde, og
det skulle være taget som jpg-fil og denne skulle lægges direkte over til dommercomputeren. Desværre var vejret lidt mørkt og kedeligt, men det var som om skyernes
brød en anelse op og vi skimtede små blå huller efterhånden. Jeg gik selv lidt rundt
i området og faldt over en myre på en svamp. Kl. 11:30 var alle billeder afleveret og
Carsten Egevang underholdt med smukke billeder fra Grønland inden frokosten blev
serveret. Efter frokost havde AsIe Hjellbrekke, vores norske gæstefotograf fået æren
af at dømme formiddagens fotokonkurrence, som jeg selv var så heldig at vinde.
Eftermiddagen fortsatte med gruppebillede, snak og hygge indtil det blev AsIes tur
til at underholde. Det blev til en tur gennem 30 års naturfotografering i både Norge
og resten af verden med nogle meget smukke billeder som inspirerede alle.

En landskabsfotografs oplevelser med fjerkræ og
småkravl
Tekst og fotos Bo Koue Calles en

•

Efter middagen blev det så tid til at afsløre vinderne af årskonkurrencen.
Konkurrencens dommer var Lars Gejl og han offentligjorde og uddybede sine valg
af nummer 1, 2 og 3 i hver kategori. Sammenlagt blev Carsten Egevang kåret som
årets naturfotograf, mens Kim Aaen vandt årets naturfoto. Alle vinder billederne kan
ses på NFD's hjemmeside. Aftenens sidste punkt var billedfremvisninger. Ole Banke
viste flotte billeder fra Bolivia, og Rune Bjerre fortsatte med billeder fra et meget
interessant bæver projekt. Her kunne man virkelig se hvordan det gav pote at bruge
tid på at sætte sig ordentlig ind i sagerne og sætte nogle mål. Henry von Wiirden
afsluttede aftenen med flotte fuglebilleder fra Island og dernæst en serie om
kronhjorte i brunst. Det var efterhånden blevet sent og folk smuttede langsomt til
køjs.
Søndag morgen begyndte med morgenmad, lidt rengøring og så den
afsluttende evaluering. Alle var enige om det havde været en alle tiders weekend, men
der var en del andre punkter der blev diskuteret, bl.a. billedformater til årskonkurrencen, og foreningens fremtid, muligheder for fototure osv. Vi tog alle afsked med
hinanden efter en meget vellykket weekend hvor alle havde hygget sig og så var der
bare hjemturen tilbage. Tilslut er der vist bare tilbage at sige tak for godt selskab til
alle der deltog, og jeg glæder mig til at se jer igen næste år.
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Morgenstemning, Canon EaS 5D, Ef24-70 mmp2,8 ISO 200.

Jo, jeg har da prøvet at fotografere en fugl eller to gennem årene, men de skulle helst
sidde stille og være af en rimelig størrelse, da mit grej ikke lige var afstemt til at
omfatte hurtig auto fokus og lange linser. Min mangel på lange linser til pattedyr var
jo bare et spørgsmål om at være bedre til at snige og kamuflere sig, så intet problem
der. Men jeg opdagede at de der fjerkræ kunne man godt komme tæt på - sån'da
- men mange af dem jeg gik efter var i forbindelse med vand, og så kunne man ikke
sådan lige snige sig tættere på uden at blive pokkers våd.

•

Det med den lidt længere linse fik jeg styr på sidste år, og den skulle da også
prøves mod lidt fugle, som sagt så gjort. Et par svømmende gråænder og en svane,
OK ikke lige det mest spændende men billederne var brugbare nu. Men da jeg blev
overrasket af en fiskeørn, som slog på sit bytte mindre end 8 m fra mig med et stort
plask, og febrilsk prøvede at få mit kamera til at fokusere på dette syn - uden resultat
- opgav jeg igen de der fugle. Mit kamera var ikke brugbart til denne brug, mange
megapixels erstatter ikke et godt autofokussystem!
5

Så i løbet af denne vinter fik jeg anskaffet et kamerahus mere, et hus med et
autofokussystem som virkede noget hurtigere end mit landskabskamera. Da jeg så
her i foråret fik mulighed for at besøge et sø/mose område som normalt er lukket
land, var det bare af sted og få prøvet det nye grej af.
Vækkeuret ringer før solopgang, kamera og stativ klar, på med noget
kamuflagetøj og et par gummistøvler, og så af sted til søen. Ned til den sivtot jeg
havde udset mig dagen før, hvor det var muligt at sidde tørt med baggrundsdækning,
solen i ryggen osv. Det betød søen inden for fem meters afstand og med diverse
holme og tuer indenfor 10-15 meters afstand. De der fugle skulle nok blive overlistet
på bedste pyrschjagt maner - men halvvejs på plads så startede balladen, da jeg lige
havde glemt at man ikke går på plads før solopgang når der er gæs i søen. Jeg stødte
selvfølgelig ca 35 grågæs med et værre spektakel til følge.

o

NFD Arsmøde 2011
Tekst Julie Skotte og foto Per Finn Nielsen

•

De fleste medlemmer og årsmødedeltager ankom til Rørvig i løbet af fredag
eftermiddag og aften. I år var der ikke vild snestorm som sidste år, så kørslen derop
gik noget lettere. Jeg ankom selv kl. 18 sammen med Ib Andersen og Ole Banke.
Allerede på køreturen var fotosnakken begyndt og vi diskuterede bl.a. Terje Hellesøs
fotosnyd. Kl. 18:30 blev middagen serveret og formand Klaus Bjerre bød alle
velkommen.
Efter middagen var der billedfremvisning. Det begyndte med Kurt
Engelhardts pragtfulde billeder fra Falklandsøeme. Dette oplæg blev jeg selv meget
inspireret af, og fik helt lyst til selv at komme afsted. Dette blev efterfulgt af en oplæg
fra Hanne ogJøm Wahlstrøms med en "best af' bjømeserie fra hele verden, meget
fascinerende dyr og billeder. Dernæst viste Kristian Poulsen billeder fra det danske
fuglefjeld Bulbjerg med nogle meget flotte billeder af flyvende rider. Så blev det Steen
Drozd Lunds tur med billeder af sommerens fugle, og ikke sommerfugle, som der

Grågæs, Canon EOS 7D EF 300 mm 4.0 LfS, jl4 ISO 250.

Endelig på plads og efter at der var faldet ro over søen igen, begyndte der
at komme lidt fugle inden for skudafstand: blis- og rørhøns, grå-, krik-, taffel- ,troldog gravænder, gråstrubet lappedykker i kurdans, knop- og sangsvaner og en masse
små fugle jeg ikke kendte. Der blev knipset løs, bl.a. af de gale blishøns der jagter alt
og alle, også et par skud af de gravænder der var ved at flyve hatten af mig, blev det
6

•
Årets to vindere, Kim Aaen til venstre og Carsten Egevang.
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til. Alt var bare OK, det var en virkelig en god morgen og grågæssene kom da også
tilbage efter de havde fået noget at spise ude på markerne. Så dem kom der også et
par skud af i kassen, mens de kom ind med landings stellet slået ud.

Ole Stadsbjerg Nielsen

•

15-6-1948 - 2-10-2011

Bl.a. havde ikke fået sat min lukketid højt nok til de flyvende fugle, og at
bruge stativ med kuglehoved er heller ikke lige sagen til de flyvende. Jeg havde også
sat ISO for lavt af hensyn til exponering i skyggerne, dette sammenholdt med at jeg
havde sat kameraet til at automatisk justering ved undereksponering gjorde, at selv
med stativ var der ikke mange skud, som fandt nåde og forblev på computeren.

Vi har netop afholdt årsmøde, men i år manglede vi en af vores trofaste
årsmødedeltagere.
Ole holdt utroligt meget af at komme i foreningen, og der skulle meget til
at holde ham hjemme på mødeaftener for slet ikke at tale om et årsmøde.
Han var vellidt af alle i foreningen på grund af sit venlige og positive væsen
og vi glemmer ikke hans skæve smil.
Han vil blive savnet både i NFD og i den lokale fotoklub i Ølstykke.
Æret være hans minde.
Klaus Bjerre

Dette skulle gøres om! Så af sted til samme spot ved søen igen et par dage
efter, men nu gik jeg på plads fem minutter efter solopgang, hvor grågæssene havde
forladt søen for at finde noget morgenmad. Intet problem med at komme på plads,
selv den gale blishøne fem meter væk opdagede ikke, at jeg sneg mig på plads. Denne
gang havde jeg medbragt min monostativ, så nu kunne jeg også bruge stabilisatoren
i kameraet, samt ISO var kommet noget op og den automatiske undereksponerings
funktion var slået fra. Lukketiden var også på plads og lysmålingen mere centralt kom bare an fjerkræ!
Der var virkelig liv i denne sø, lappedykkenne trompeterede løs over hele
søen, de forskellige ænder flaksede rundt og ikke mindst de flotte gravænder kom på
vingerne mange gange for en kort æresrunde. Viber og rovfugle kom også ind over
søen flere gange. Efter et stykke tid kom grågæssene tilbage og smed sig ude midt på
søen, men snart begyndte de i mindre grupper at svømme ind mod de holme hvor
jeg sad. Nu var det bare om at side stille da vagtgåsen ser alt, mens de andre slapper
af og pudser sig. Alt i alt efter et par timer, da rytmen ved søen faldt lidt til ro efter
solopgangstravlheden, kunne jeg snige mig af sted igen med en mængde billeder som nu skulle være brugbare.

Bliven ørn til Lightroom
WORKSHOPS4U tilbyder et specialkursus i tidens mest

benyttede billedbhandligsprogram Adobe Lightroom 3.0.
3 x 4 timers undervisning 25.1, 1. 2 og 8.2 på Frederiksberg
Pris 1125,underviser Klaus Bjerre
Læs mere på www.workshops4u.dk
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Hjemme igen foran computeren over en god kop kaffe skulle der nu ses på
alle morgenbillederne. Stor var skuffelsen da de fleste var uskarpe og rystede! Jeg
havde begået mange fejl - dette var ikke lige som ved et landskab, hvor man bruger
fem minutter på at opsætte, montere filtre osv, måtte jeg sande. Men nu var det
ikke udstyrets skyld kun min egen.

a

Og ganske rigtigt nu var der rigtige mange brugbare billeder. Selvom en
f/2.8 linse ville gøre underværker må jeg nok indrømme, at 100-200 mm mere end
mine nuværende 300 mm +1.4 extender ville gøre en stor forskel. N å, men så er der
jo stadig noget at sælge for kameraudstyrs-pusheme.
Alt i alt er dette med at fotografere fugle noget jeg helt sikkert vil fortsætte
med, og måske ender det med, at jeg ligefrem bliver fuglekender.
7

Nå, men som titlen indikerer så har jeg også prøvet lidt makrofotografering ved at
bruge en mellemring på min 300 mm linse. Som landskabs- og pattedyrsfotograf er
det jo fortrinsvis morgen og aften der fotograferes, mens dagen bruges på noget
andet. Så det var lidt mærkeligt at gå rundt om formiddagen og eftermiddagen med
et kamera i hånden og se ned på sine fødder det meste af tiden <g>.

jeg gevinst. Naturfotografering er rutiner, sat i system. Så kommer resultaterne,
jævnligt de små, sommetider de store s~emestunder.

•

Udfordringen var at gå roligt nok og få afsøgt nærterrænet for småkravl,
blomster og anden makrointeressante objekter. Det var faktisk skægt at gå rundt
sådan midt på dagen og jo der er mange gode motiver, selvom jeg ikke kan navngive
meget ud over en mariehøne og en regnorm. Så for mig blev det mere et formål at
finde et godt motiv eller farvespil, og ikke så meget hvad motivet nu var for en art.
Igen lidt lige som ved fuglefotograferingen blev den første turs begejstring
kølnet lidt, da billederne kom op på computeren. Der var ikke nok dybdeskarphed
og fokuspunkter var ikke lige hvor de skulle havde været.

Gennem de efterhånden mange år jeg har hutlet mig gennem tilværelsen som
naturfotograf, har jeg flere gange forsøgt at få en fast spalte i en avis eller et ugeblad.
Altid venlige afslag. En kærkommen tildragelse er, at jeg nu er blevet klummeskriver
på et lille svensk 10kaImagasin, med mulighed for at fortælle det man så nænsomt
betegner som almindelige mennesker om insektmiljøet, formidle lidt viden. Og
fortælle om mine helt egne oplevelser, afsløre fundet af en rekordstor poppelbuk ved
havelågen, skildre mødet med blåhals og grønspætte på engen, videregive observationer fra larvebur og ferskvandsakvarium og andet godt, sende natuen ud med
tilbudsavisen.

Så ud igen, ikke noget med at vente til næste aften eller morgen og det var
noget nyt. Denne gang kom der noget mere brugbart med hjem, ved at jeg fik styr
på mine småproblemer fra første tur, så nu er biller, firben og andre insekter målet
for at indøve en ny pyrschteknik.
Alle disse nye fotograferings muligheder har bare skabt et nyt problem. Ud
over at jeg nu også har ønsker om en længere telelinse samt en makrolinse hos min
kamera udstyrs-pusher, så er der jo ikke mere tid til at tage en lur midt på dagen, nu
da der er noget at fotografere hele dagen. Og hele den kommende vinter kommer til
at gå med at lære navne på alt det der 'fjerkræ' og 'småkravl'.
Kom ud med kameraet, der er masser at se og tage billeder af der ude.

•

Læsende mus, Canon EOS lD, EF 100 mm 2,8 Macro flIO ISO 100 + Flash.
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Samme formiddag sendte jeg en sms hjem og udsatte hjemturen på ubestemt tid. De
følgende dages morgentimer var helliget vendehals en, og efterhånden fik jeg brugbare
billeder og havde lært en del om den sære fugl.
Endnu inden sommeren 2011 drukner i regn, oplever jeg de første
plyndrings ture i kirsebærtræet. Så tager det til, og over tre til fire dage tømmes det
effektivt for stenfrugter. Men jeg rar mange skud fra min favoritplads i loftvinduet,
også af den ellers så vanskelige skovskade. Det er et "selvsået træ", og accepteret på
den heldige plads fordi jeg kunne håbe på at det en dag ville blive en fuglemagnet. Jeg
skulle blot vente 15-20 år, så var kronen i niveau med vinduet.

6
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I august finder jeg en omkommet spurvehøg nær køkkenvinduet. Også den giver
anledning til nogle dages observation. Snart er den levende igen. Adselbillernes trafik
og virketrang er usvækket døgnet rundt. Det rumsterer under fjerene. Den svenske
ådselbillefauna udgør 24 arter.
Gennem årene er det blevet til mange foredrag og en del artikler om det
landskab, som lå lige uden for mine vinduer. Da jeg for nogle år siden skrev og
fotograferede "Gads naturguide Småland & Øland", planlagde jeg en serie længere
ophold for at have en base til de nødvendige rejser, som skulle afdække de to
landskaber. At levere en guide er jo behæftet med nogle meget konkrete krav, så
behovet opstod for en mere fri opgave senere.
Det er blevet til mit afsluttende con amore multiprojekt: Ved et hus i Småland. Groft
sagt at skildre, hvad jeg obeserverer i, fra og ved huset, indenfor en radius af ca. 1.000
meter!
Det genemføres i usvækket begejstring for indholdet i det nære landskab og
ved nærmest provokerende frådseri af den himmel gode tid, jeg nu har, uden hensyn
til omkostninger i fodsved og hjerteblod. Og uden tanke for, om resultatet vil
interessere et forlag. Men holdningen er ikke mindre professionel og seriøs, fordi jeg
har nedlagt et momsnummer og er steget på efterlønnen. Der noteres og fotograferes. Målet er tresigtet - at levere et foredrag, komponere en billedbog med seværdig
fotografi og skrive en samling af læseværdige essays. Hvor naturguiden engang var
en aftale mellem mig og et forlag, er dette projekt en aftale med mig selv.
Det er jo ikke hver dag, man som fotografleverer et mere end godt nok skud
eller som forfatter rammer en brugbar og original formulering. Men der er glæder at
samle op hver dag. Den fatalistiske malkeko holder jeg meget af, og den færdes på
engen nær huset og gnaver trofast græs og anden vegetation ned, så jeg fortsat har
glæde af det åbne landskab ved skoven. Og køerne pynter i landskabet, giver engen
karakter. Hver morgen patruljerer jeg den samme strækning, og næsten hvergang har
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Som en af de meget få naturfotografer, som fik bevilget efterløn mens tid var, nyder
jeg nu godt af de lange smålandske ophold. Man behøver sjældent at se på uret. Jeg
kan uhæmmet dyrke de lange sekvenser og fordybelsens glæde.

Ved et hus i Små/and
Tekst og foto af Ole Andersen

•

En tidlig forårsmorgen var vendehals en i hopla, rent ud sagt liderlig! Jeg fik
et glimt af den fra loftvinduet, omkring klokken fem. Desværre var det en noget tåget
morgen. J eg fulgte efter fuglene, og de accepterede mit nærvær. Det virkede næsten,
som om de havde aftalt, at den glæde kunne jeg godt få, for mine billeder ville
alligevel ikke kunne anvendes! De optrædende, han og hun, holdt nogenlunde samme
indbyrdes afstand og bevægede sig afsted med små stop undervejs. De trak mig rundt
i landskabet, ud langs en markvej, fra træ til træ.

Alm.løvtæge med skygge, Canon EDS 40D, EF 100mm 2,8 Macro jl8 ISO 200.
I efteråret 1973 erhvervede jeg en beskeden bolig i det østlige Småland, på grænsen
mellem skov og åbent land. Det har altid været min foretrukne landskabs type. Det
blev en nyttig oase i et liv med kamera og notesblok tæt på kroppen. Gennem årene
har anvendelsen haft forskellig karakter. Aleneophold, familie- og vennestunder,
besøg med fotokolleger. Endog et par kurser i macro fotos med små hold er blevet
afviklet.
Artikler, foredrag og enkelte bogtider er født her. Og så har det ikke mindst
været oplevelsen af kulturlandskabets tilbud, jeg har haft glæde af - i tryg afstand fra
trafikinfemo og begrænsede adgangsforhold i det danske landskab. Og med en times
kørsel til Øland.
Det har også været et godt sted at udvikle og håndtere den fotografiske
f.tlosofi og lege med kameraet, at forene betingelser og muligheder, at opnå balace
mellem ambition og præstation.
10

&

Parringsadfærd hos Nældens takvinge, Canon EDS 7D, EF JOO mm 2,8 Macro,jlll
ISO 200.
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