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Vinter i Oberharz - af William Valentin. Bare der nu ikke kommer et tog... - af Alexandra Bürger.

Velkommen til overfladen - af Keya Cäcilia Kleinschmidt fra
Harreslev.

Den frodige natur - af Jan Möller

En humlebi lægger an til landing - af Filip Bertram.

Fotokonkurrence. Ta-
lentmassen er stor,
og teknikken er ble-
vet nemmere at be-
tjene. Selv ti-årige
kan i dag tage bille-
der på linje med pro-
fessionelle fotografer.

SLESVIG. Det er karakteristisk,
hvor lidt der er lavet i Phot o -
shop på de billeder, der score-
de priser ved konkurrencen
»Junger Naturfotograf des
Jahres«. Allerhøjst lidt farve-
mætning, lidt lys og lidt kon-
trast er der brugt. Ingen ef-
fekter som High Dynamic
Range Imaging, hvor man
samler detaljer fra flere skud,
så det ofte kommer til at se
lidt for kunstigt ud. Her er det
motivet, især kompositionen,
der spiller en rolle - i takt med
at det digitale fotografi har
fjernet en masse teknisk be-
svær fra fotografen. Det er ty-
deligvis muligheder, den unge
generation forstår at udnytte.
Godt 300 unge fotografer i

alderen fra 6 til 21 år deltog i
konkurencen, og et udvalg af
de indsendte billeder kan frem
til den 30. januar 2011 ses i
Stadtmuseum i Slesvig.

Skæv komposition
Vinderen i kategorien »un-

der 12 år« blev den ti-årige
William Vallentin fra Berlin,
der fik prisen for sin sort-hvi-
de og skæve kompositon af

istapper med nåletræer i bag-
grunden. Billedet er taget i et
usædvanligt og skævt  frøper-
spektiv med istapperne og
træstammerne parallelt i for-
hold til hinanden. Andenplad-
sen i samme aldersgruppe tog
en lokal ti-årig, nemlig Filip
Bertram fra Skålby (Schaalby)
ved Slesvig. Han har fanget en
humlebi, der lægger an til
landing over en valmuemark.

Actionfoto
13-årige Patrick Arnegger fra
Kappel satte sig på førsteplad-
sen i aldersgruppen 13 til 16
år. Han har i et rigtigt action-
foto fanget sin hund i et ba-
dutspring på stranden. An-

denpladsen i samme alderska-
tegori gik til 15-årige Keya
Cäcilia Kleinschmidt fra Har-
reslev for et billede af en frø,
der stikker det øverste af sin
krop op fra en sump.
17-årige Michèle Monique

Bahn fra Kappel har taget et
stemningsfyldt og farvepræg-
tigt foto på en tidlig sommer-
morgen i et typisk moræne-
landskab uden for sin hjemby,
og med det foto indkasserede
hun førstepladsen i kategorien
»17 til 23 år«. Her kom Jan
Möller fra Geltorp ved Slesvig
på andenpladsen med sit
grønne foto af et blad med et
mønster af fugtdråber.
14-årige Alexandra Bürger

fra Slesvig vandt den samlede
konkurrence med et foto, der
selv om det er fredeligt på
overfladen indeholder masser
af drama. Det langsomme mø-
der det hurtige i motivet af en
snegl, der har sat sig oven på
en blank jernbaneskinne. Der
kan komme et tog hvert mi-
nut, det skal være - mon
sneglen overlever?

Præmier og jury
Vinderne bliver præmieret
med gaver fra firmaet Foto
Guth i Slesvig, der sammen
med fotoklubben i Slesvig og
Stadtmuseum i Slesvig havde
arrangeret fotokonkurencen.
Vinderne blev valgt af en

jury bestående af formanden
for Schleswiger Fotoclub, Hei-
demarie Fischer, fotohandler
Manfred Guth, museumsdi-
rektør Holger Rüdel, vicepræ-
sident i Gesellschaft Deuts-
cher Tierfotografen Werner
Bollmann fra Kiel og fotochef
Günter Grätsch fra Schleswig-
Holsteinischer Zeitungsverlag.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Unge med øje for naturen

Morgenlandskab ved Kappel - af Michele Monique Bahn.

Kåd hund på stranden - af 
Patrick Arnegger


