Foto & tekst Bente Bang Gormsen

I en lille båd der gynger, på vej ud til havørnene

Opholdet i Hjerkinn blev krydret med en dagstur
igennem Grimsdalen - utrolig flot i solskin, men
denne gang meget anderledes med masser af
sne på fjeldtoppene og snesjap på grusvejene.

På vej op over et norsk sommerfjeld en juni dag
Bilen er pakket med alt hvad jeg behøver til min
årlige tur til Norge og denne gang står den også
på en helt speciel oplevelse ‘Havørne workshop
i Rekdal’ med Per Einar Rekdal og Roger
Brendhagen som arrangører.
Afsted gik det tidligt om morgenen via Lille
Vildmose til Hirtshals og senere på dagen
videre med færgen til Kristiansand - og
selvfølgelig så er der allerede ændringer til min
tur plan, næsten inden at jeg er kommet ud af
indkørslen - stærk blæst og dårligt vejr dagen
før og om natten havde aflyst nogle færger og
forsinket andre. Jeg har lige fået besked om at
min afgang er udskudt med timer (= ekstra tid i
Lille Vildmose). Efter forsinkelserne samt lidt
mere på overfarten ankom jeg til Norge 5 timer
senere end beregnet og det blev først på sidst
på eftermiddagen inden jeg kom i land.
Resultat - rejseplan og rute skulle hurtigt
justeres til. Turen forbi Rjukan og Gaustatoppen måtte droppes for denne gang - havde
nogle aftaler undervejs, som ikke kunne

ændres.
I stedet skulle jeg nu have fundet et godt sted at
overnatte, lidt tidligere end planlagt. Vejret var i
øvrigt rigtig fint - lige til shorts.
Norge har nogle gode muligheder med teltning
‘allemandsretten’, så afsted via Gol og rute 51 op
imod Dovrefjeldene og Hjerkinn. Nu kommer en
udfordring jo sjældent alene - vejret dette år
bød på frost, kulde, regn og blæst mange steder
i Norge og selvfølgelig også på min rute. Der
blev skiftet til vintertøjet :-)
Heldigvis så havde jeg tøj med til alt slags vejr,
så det gør trods alt ikke så meget, men … det er
nu sjovere uden handsker om sommeren.
Turen hen over fjeldene via rute 51 bød på kulde
og slud og glatte veje - ja hvorfor ikke - det er jo
trods alt Norge - men i slut juni, nu må det
stoppe. Da jeg endelig nåede til Hjerkinn et par
dage efter, var jeg glad for, at jeg havde booket
en hytte til overnatning - inden turen skulle gå
videre til vestkysten og Rekdal.

Men … det var så også lige det år, hvor der igen
var ras-advarsler på rute E136 - det vil sige fare
for nedstyrtning af klipper fra Mannen-fjeldet
ved Rauma. Skulle jeg tage chance og køre den
vej eller tager en længere rute nordover?
Det blev til en satsning og jeg besluttede mig for
den korte tur forbi Vesslemannen.
NB! Vesslemannen, Rauma (styrtede ned den 6.
September 19) - fjeldet har været overvåget
siden 2009. Området har iøvrigt - med jævne
mellemrum igennem årerne, blevet evakueret,

da der været overhængende farer for ras mange
gange. Højeste alarm beredskab.
Heldigvis var der ingen problemer den dag, så
jeg slap for den store omvej og kunne nyde den
flotte tur igennem dalene til Åndalsnes i det
gode vejr.
Nu var det så lige, at jeg (med den korte - ca. 207
km) strækning, der er imellem Hjerkinn og
Rekdal) havde planlagt med en tur op til toppen
af Trollstigen for at gense udsigten - men tågen
lå overalt over fjeldtoppene, så det blev droppet.
På den igen - ny plan blev lagt - ja, jeg skal vist
som sædvanligt være omstillingsparat.
Heldigvis, så er der meget at se undervejs,
Åndalsnes blev genbesøgt og den videre
strækning vest på blev nydt. Ren afslapning.

Et rødglødende kamera og mange billeder
Endelig nåede jeg frem til Rekdal og havørnene.
Workshoppen startede en fredag eftermiddag
ved 15-tiden med intro til weekendens program,
hvad vi kunne forvente os af dagene og
omvendt.
Vejrguderne var heldigvis med os - fint vejr hele
weekenden. (Det vil sige ingen regn).
Selve workshoppens indhold stod på 5 fototurer på havet af 3 timers varighed (formiddag
og aften) og noget teori - men mere om dette.
Godt nok, så har jeg i mange år været
actionfotograf på bl.a. jagthunde og dermed
vant til at fotografere dyr i bevægelse, men
havørne og terner i hurtige bevægelser er noget
ganske andet.
Heldigvis havde jeg fået lidt trænings fif inden så helt uforberedt var jeg ikke. Der var blevet

checket op på indstillingerne på kameraet og
afprøvet dette på de hjemlige måger inden da.
Efter velkomst og intro, så blev fotoudstyr m.m.
pakket til den første tur på fjorden, det varme
tøj kom på og afsted gik det til den lille lokale
havn, hvor båden ligger for anker.
Vi - 5 deltagere - fik udleveret redningsvest og
blev derpå placeret i båden med alt vores
udstyr.
Per var/er rigtig god til at komme med input til,
hvor ørnene kommer ind fra, når de skal ‘fiske’
den frosne makrel samt til at styre båden så
den var placeret rigtigt i forhold til fuglene.
Og Roger kom med alt det tekniske vedr.
kameraindstillinger, motiver og kompositioner.
Husk nu dette og hint :-) 'Bente - den hvidbalance må ikke stå på auto …'

At fotografere hurtige havørne fra en båd, som
bevæger sig i alle retninger - og selvfølgelig så
kan et stativ ikke benyttes - det gav visse
udfordringer, både for mig selv med at holde
balancen og næst efter at bevare fokus på
fuglene.
Ønskes: et letvægtkamera og med et let
teleobjektiv.
Efter 3 timer på havet og med et kamera, som
var rødglødende efter alle billederne (highspeed), som var blevet taget samt nogle godt
fyldte hukommelseskort, så gik det retur til
Rekdal Flerbrukshus, hvor alle de indendørs
aktiviteter foregik, samt overnatning for nogle af
deltagerne (andre var indlogeret i et hus i
nærheden).

Som eneste kvinde fik jeg eget værelse - stor
luksus.
I med hukommelseskortene i computeren og
videre med import til Lightroom - stor var min
spænding til at få kigget nøjere på alle de mange
billeder, som jeg havde fået taget.
“Ja, de er jo ikke lige skarpe alle sammen og
nogen var vist også taget med lidt for stor
afstand til motivet”. Der var vist plads til
forbedringer - godt at vi har 4 turer endnu.
Men ret skal være ret - det var også rigtig mange
gode billeder i mellem.

Bagerst: Per Einar Rekdal - Indehaver af 'Rekdal Foto og Naturoplevelser’
Forrest: Roger Brendhagen - Naturfotograf og Nikon Nordic ambassadør

Aften hygge med fotoredigering og hjorte
Nu kan turene på havet jo ikke stå alene - fredag
aften stod menuen på den bedste fiskesuppe
som jeg nogensinde har smagt :-). Tak for det
siges, fra en som syntes at fisk på menuen er det
allerbedste.
Hyggeligt selskab og god mad var/er også en del
af en vellykket workshop.
Det blev sent på aftenen inden vi blev færdige
med det første kig på egne og hinandens
billeder. Samt havde fået kritik og hjælp af
Roger med hensyn til redigering af udvalgte
billeder.
Da vejret var fint og alle friske, så blev det også
lige til en sen aften- og køretur rundt i området,
for at finde samt fotografere nogle hjorte.

3 dage med havørne = 8000 billeder

Afslutning på nogle lærerige dage
Søndag blev også til en dag med et rødglødende kamera og fyldte hukommelseskort.
Tror at det blev til sammenlagt ca 8000
billeder for de 5 turer på fjorden - og her 2 år
efter, er jeg stadigvæk ikke helt færdig med at
få kigget og sorteret dem alle.
Det er meget godt nu - efter at have lært mere i
LR, så kan flere fejlskud reddes.

‘Godmorgen og tidligt ud af fjerene’ - Nu var der
ikke tid til at sove længe her - morgenmaden var
kl 7. Hygge ved morgenmaden, kort snak om
dagens første tur mht. fuglene og steder hvor vi
skulle fotografere. Samt hvad vi hver især
kunne arbejde med når der skulle fotograferes.
Også denne tur bød på masser af billeder med
både havørne, makrelterner, får og måger resultat godt fyldte hukommelseskort igen.
Retur igen til Flerbrukshuset ved frokosttid billeder ind på computeren mens der spises - og
eftermiddagen gik så med at få kigget billeder,
redigeret lidt og indlæg fra Roger om billeder og
kompositioner. Dernæst hjælp fra ham mht.
redigering og få forbedret billederne i LR.
Konklusion: Jeg skal vist have lært Lightroom
endnu bedre at kende. Der er mange funktioner
som jeg med stor fordel kan gøre brug af, når
der skal optimeres på det færdige billed.

Efter 3 dage med masser af havørne og en
fyldt extern harddisk med tusindvis af billeder,
så hilses der farvel og på gensyn en anden
gang - og min tur gik retur til Dovrefjeldene for endnu et par dages ophold der.
Helt sikkert at denne tur med havørnene skal
gentages igen på et andet tidspunkt.

Indtil nu kan jeg kun sige, fedt program og godt
selskab - men ikke megen plads for dem som er
syvsovere og ønsker at sove længe. 'Men kan jo
altid sove når man bliver gammel’.
Der var dog nogle som tog sig en lille lur om
eftermiddag.
Ind imellem, så var der også plads til de
sædvanlige jokes mellem Canon og Nikon folket.
Dagens aftentur om lørdagen, var en noget kold
oplevelse - på med hue og handsker, det er vel
Norge som jeg er i. Men ellers OK. Jeg havde
besluttet mig, for at arbejde lidt med modlys og
panorering på havørnene - nu kunne jeg så kun
håbe på, at de også havde lyst til at spille med
på det.
Heldigvis lykkedes det - hvis jeg selv skal sige
det, så er jeg rigtig godt tilfreds med resultatet.
Søndag og sidste dag. Stadigvæk noget koldt og
mere blæsende - ja, det skal jo ikke just være let
at fotografere havørne fra en gyngende båd :-)

Samme vej retur over rute E136 og forbi
Vesslemannen (og selvfølgelig så var der
søndag morgenen igen varslet forhøjet
beredskab samt evakuering af områdets
beboere).
Spørgsmålet for mig - ville det være muligt at
komme forbi eller ej, når jeg skulle den vej sidst
på dagen. Stor spænding, meldingerne fra

norsk vejvæsen blev checket - heldigvis så var
der ikke blevet lukket da jeg nåede frem. Da
jeg kørte forbi området, så jeg masser af folk
fra beredskabet.
Jeg havde godt nok fået et tips om en anden
smut vej over fjeldene, men … syntes ikke lige
at jeg havde lyst til dette - her sent på
aftenen :-)

Tilbage til Dovrefjeldene og en fjeldræv

Med skyttelbus til Snøheim og moskusokser
En anden ting som jeg altid har ønsket mig er at
se moskusokserne i deres naturlige omgivelser
- så næste dag (i kulde og regn), tog jeg med
skyttelbussen til Snøheim Turisthytte (i
området ved Snøhetta).
Denne bus er den eneste mulighed for at
komme ind i området, hvis man ikke lige går
eller cykler.
Heldet var med mig, efter ca 4 km’s kørsel blev
vi mødt af den første moskusokse, den stod
50-60 meter fra vejen. Mega flot og lidt mindre
end jeg havde forestillet mig. Lidt senere på
turen, stod en større flok længere ude på fjeldet
(dog for langt væk til at fotografere).

Sidst på aftenen (nærmere bestemt omkring
midnat) nåede jeg frem til Hjerkinn - som
sædvanligt tog det længere tid en beregnet.
Da vejret var rigtig fint til at tage aften billeder,
så blev det til nogle stop undervejs.
Ved ankomsten til mit bestemmelses sted
blev det lige tid for et meget sent billede inden
lyset skiftede fra nat til morgensol. Der var det
skønneste lys og dis over Avsjøen.
Nu kunne teltet pakkes ud og det blev tid for
et par timers søvn.
Mandagens plan gik ud på at drage højt til
fjelds og se fjeldræven - efter et tips fra en god
ven, om stedets placering.
Op, op, op gik det af nogle meget grusede og
snoede fjeldveje - i min lille bil, til jeg endelig
nåede frem.
Her blev jeg mødt af en flot solopgang, fint vejr
og den skønneste udsigt ind over Oppdal.

Buschauﬀøren var vældig flink til at stoppe og
give mig den tid, som jeg havde brug for til at se
moskusokserne samt fotografere dem.
Det var i øvrigt et øsende regnvejr.
Efter 2 uger med masser af oplevelser og
tusindvis af billeder, var det tid for at drage
hjem til Danmark igen.
Hjemturen gik via rute 41, 7, 35, E134 og 42 til
Kristiansand (med stop til at fotografere og
overnatte). Sejlturen fra Kristiansand til
Hirtshals forløb uden problemer - ditto for den
sidste del af kører turen til Middelfart.

Jeg var så heldig at få et par timer med
fjeldræven og igen blev det til masser af gode
billederne.
Typisk som det jo er i Norge - så kom tågen
listende ind over fjeldene og jeg drog retur til
Hjerkinn og omegnen igen.

Nye veje og inspiration for fremtiden
Det var på denne rejse at jeg fik alt det input
og inspirationen til at komme igang med at
skrive artikler til mine billeder og oplevelser.

Tænk sig bare, at tage afsted på min årlige i
fotoferie i Norge og så komme hjem med
meget mere end jeg overhovedet havde
forestillet mig - fantastisk.

Afrunding - og det at være på rejse i Norge
Hvordan er det så lige at jeg planlægger mine
ture til Norge. Som regel har jeg nogle steder
eller dyr, som jeg gerne vil se, opleve og
fotografere, aftaler med lokale mht gode
fotosteder og måske en workshop eller lign.
Dette år var fokus på havørnene, naturfænomener og at se moskusokserne.
Hovedparten af alle mine overnatninger
(minus dem i forbindelse med workshoppen +
et par enkelte dage undervejs) foregik i mit telt
- havde aldrig problemer med at finde et sted,
hvor teltet kunne slås op og jeg få sovet nogle
timer. (Telt med tilbehør er beregnet til det
uforudsigelig norske vejr).
(Campingpladser harmonere ikke altid med
min rejseform - dog kan de være nødvendige
engang i mellem med hensyn til et varmt bad
eller få opladet alle batterierne).
Jeg har siden da, anskaﬀet mig en oplader så
computer og kamerabatterierne kan oplades i

bilen. Samt solceller opladning af batterier og
mobilen - når bare solen skinner.
Jeg har alt det mad og drikkelse med, som jeg
regner med at få brug for på turen samt alt grej
til at varme og lave mad - jeg vil ikke være
afhængig af åbningstider for butikker og
spisesteder.
Det betyder dog ikke at jeg ikke finder et
spisested i ny og næ, samt shopper lidt.
Det at fotografere på en båd:
Hvordan er det lige at man får skarpe billeder
når båden gynger og det kniber med at holde
balancen - brug af stativer er ikke en mulighed
- der arbejdes kun med håndholdt kamera og
tunge objektiver.
Øvelse hjemmefra alt det man kan - og måger
er altid godt at træne hurtigt fokus på. Og på
båden, så vender man sig hurtigt til de
gyngende bevægelser.
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Tips til Norge:
- Vær forberedt på alt slags vejr
- Benzinen er noget dyrere end i Danmark
- Brobitz og nummerplads aflæsning fungere alle vegne
- Stort set alt kan betales med kort (kun få steder kontant)
- Der kan være langt imellem tankstationer, når man kører meget på de små veje på fjeldene.

