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VintEr

Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn 
har fået en ny indpakning i sne og frost. Området er forladt af mennesker og sejlbådene ligger på land. 
Tilbage er fugle, fisk, kuttere, himmel og hav. Jeg er billedkunstner og har mit værksted og Galleri på 
midtermolen. Om vinteren holder jeg lukket og har tid til at gå en runde på havnen hver eneste dag. Du 
har med denne bog mulighed for at følge med mig og se, hvad der fanger mit øje.







FuglEnE

Når havet fryser til is, kommer fuglene helt ind i havnen for at ligge i de åbne våger. Store mængder fugle 
på træk fra nord og andefugle fra tilfrosne søer. Nogle dage kan jeg fra mit værksted se dem som sorte 
prikker på himmelen, inden de lander i havneindløbet. Der ligger de så og hviler et par timer og til aften 
er de væk igen. På den slags dage kan jeg godt være ude og fotografere flere gange. 

















SAMME OMrÅDE 

- Hver dag

Lige som jeg tror, at nu har jeg foto-
graferet alt, så er scenen skiftet. Et 
øjeblik er gået, et minut, en time eller 
en dag. Fuglen er fløjet, vejret og lyset 
er skiftet. Båden er sejlet, mennesker 
bevæger sig i nye mønstre og isen 
skifter plads på havet. En ny scene er 
sat. Det er altid uforudsigeligt, hvad 
jeg får med hjem i fotokassen og det 
giver mening at gå på opdagelse hver 
eneste dag. Måske er jeg heldig at stå 
på det rette sted på det rigtige tids-
punkt, imens der er et motiv. Andre 
gange går jeg rundt og leder. Jeg ved 
aldrig, hvornår det bedste billede 
kommer, jeg må bare være - der.









FÆrgEn

Jeg ser den hver dag fra mit vindue. 
Jeg ser den, når jeg går rundt eller 
cykler. Mit øje fanger den som en 
bevægelse i billedet. Færgen der 
kommer ude fra havet og ligger 
hurtigt ind til kaj. Folk myldrer ud, 
mens andre tålmodigt venter på 
at komme med. Bilerne kører frem 
og tilbage og jeg hører bumpet fra 
stålbroen, når de kører af og på. 
Folk haster op til toget, der holder 
og venter. Så sejler færgen ud igen 
og der bliver ro.
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torsdag d. 9. december 2010 kl. 15.34



























inDuStri
Jeg går og venter på at komme med toget. Der er 45 minutter til. Klokken er lidt over fire og solen er 
lige gået ned. Jeg har fotograferet fugle ude på midtermolen og er blevet kold af at stå stille. Jeg går 
lidt omkring og ender over i fiskerihavnen. Det er næsten mørkt nu. I det fjerne ser jeg en sort siluet på 
den mørkeblå himmel. Jeg beslutter mig for at gå ud og se hvad det er. Jeg går om bag O. V.  Jørgensens 
fiskeribygning. Og der. Da jeg drejer om hjørnet ser jeg et kæmpe lysshow. Vejsalt er ved at blive læsset 
fra en fragtbåd til lastbiler. Det skal ud på de danske landeveje, så folk kan køre sikkert på arbejde i 
morgen, mandag d. 3. januar 2011.











iSBrYDEr

Jeg går ude i fiskerihavnen, og er 
lige færdig med at fotografere fugle, 
da jeg møder en af mine venner. 
Han spørger mig, om jeg vil med ud 
på den yderste mole for at se på et 
fragtskib der måske er gået på grund. 
Det er 7. januar. Det er 5 graders 
frost, klokken er fire og solen er ved 
at gå ned bag skyerne. Der står vi så 
og kikker ud over isen, der spejler 
solens sidste stråler. Strømmen er 
stærk og store isflager flyder hur-
tigt forbi. I det fjerne ser vi to store 
fragtskibe og en isbryder, der kommer 
langsomt nærmere. En kæmpe flok 
fugle letter fra isen på fjorden. En 
havørn er landet. Hundested-Rørvig 
færgen kommer forbi og en flok 
skarver flyver som sorte siluetter på 
den lysende blå aftenhimmel. Til sidst 
kommer isbryderen buldrende forbi. 
Det lyder som torden, når den i fuld 
fart bryder igennem isen. Så sænker 
stilheden sig igen og himmelen bliver 
blåsort.















Det er stille vejr i dag. ingen vind og sneen falder som store hvide dun og dækker det hele. Det er den første arbejdsdag efter juleferien, den 27. 



december 2010. Her er stort set ingen mennesker. Jeg går en kort runde bare for at se, om der er noget at fotografere. Der er næsten for lidt lys. 
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