
Skapa kreativa intima landskap
i en östgötsk djungel.



Den här workshopen fokuserar på att 
göra dig till en mer kreativ naturfotograf, 
både i teori och praktik. Detta med en 
utgångspunkt i det intima landskapet. 
Med andra ord små utsnitt av större 
landskap som har blivit synonymt med 
hur jag arbetar med landskap. Med både 
bilddiskussioner, instruktioner och 
fältfotografering kan du ta nya steg från det 
rent dokumentära naturfotografiet till det 
kreativa.

En kreativ miljö.
Norr om Linköping finns ett område som 
är väldigt speciellt för mig. Här har jag 
fotograferat den säregna biotopen med 
strutbräken, fantastiskt vackert släpljus och 
den lilla bäcken som rinner rakt igenom 
ravinen. Detta är verkligen en djungel mitt 
i Östergötland som jag har arbetat kreativt 
med i flera år.

Nu vill jag bjuda in dig till denna 
fantastiska plats där jag har byggt 
upp mycket av min kreativitet som 
naturfotograf. Hela ravinen är sommartid 
täckt av grönskande ormbunksväxter med 
inslag av lila blommor som i symbios med 
varandra är extremt fotogeniska. Grönt och 
lila är som bekant komplementära färger, 
det vill säga en färgkombination i harmoni. 
Bredvid de grönskande ormbunksväxterna 
rinner en liten bäck, som korsar hela 
ravinen. Kvällstid på sommaren kommer, så 
länge solen vill visa sig för oss ett fantastiskt 
mjukt och varmt släpljus att träffa ravinen, 
ormbunkarna och den lilla bäcken. Här 
uppstår ren magi. 

Om kvällsljuset uteblir är det fortfarande 
en fantastisk plats att skapa kreativa 
naturbilder på. Om det skulle bli regn, 
vilket inte är helt orimligt när det kommer 
till den svenska sommaren, kommer vi 
att kunna arbeta med ormbunkar och 
vattendroppar.

I denna kreativa miljö av växter, vatten och 
ljus är det aldrig långt till en bra kreativ 
bild. Området är också regionalt begränsat 
vilket gör att vi kommer att arbeta med våra 
motiv på en relativt liten yta. Detta i sin tur 
gör att du verkligen har tiden att se motiven 
och skapa kreativa intima landskap.

Långa slutarider & 
kreativa verktyg.

Det absolut främsta kreativa verktyget 
jag har arbetat med i ravinen är de långa 
slutartiderna som skapar rörelseoskärpa 
i bilderna. Ofta har jag valt att få med 
något statiskt i kompositionen som kan 
vara stadgan i bilden och resterande i 
rörelseoskärpa. Denna teknik är svår och 
kräver både eftertänksamhet och tekniskt 
kunnande. Tekniken ska jag lära ut under 
kursens gång. Andra kreativa verktyg du 
kommer få med dig i ryggsäcken till dina 



kommande fotoäventyr är att tänka kreativt 
på ljuset och arbeta med isolerat ljus, se 
landskapet i färg färger och leta efter intima 
landskapsdetaljer med mera

Under två intensiva dagar kommer du att 
få lära dig hur du ska tänka och arbeta för 
att skapa kreativa intima landskap, både i 
teori och praktik. Eftersom den tekniska 
kunskapen är en förutsättning för att kunna 
skapa de kreativa intima landskapen i fält 
kommer en del av workshopens moment 
att hållas i kurslokal & galleri Flygeln på 
Fröstad gård. Det är också här som vi håller 
den gemensamma bilddiskussionen som en 
avslutning på denna tvådagars workshop.

Som vanligt kör jag endast med små 
grupper av deltagare. På den här 
workshopen max 6 personer, vilket 
naturligtvis ökar möjligheten för en bra och 
personlig fotohandledning.

Vattenspeglinagr & ljus.

Förutom att vi själva med rätt kunskap och 
teknik kan skapa kreativa intima landskap 
med rörelseoskärpa, utnyttja det isolerade 
ljuset och lära oss att se landskapet i små 
utsnitt finns här möjligheterna till att arbeta 
med vattenspeglingar och ljus. Det som 
gör den här platsen speciell är inte alla 
strutbräken som växer här utan också den 
lilla bäcken som porlar genom landskapet. 
På dagarna är reflektionerna i vattenytan 
koncentrerande kring vita vattenblänk men 
när kvällsljuset kommer glittar det av gult, 
orange och rött på ytan. 

Ett perfekt tillfälle att söka upp en fin 
strutbräken att arbeta med.

En östgötsk djungel.

Strutbräken är en ormbunksväxt som kan 
bli mycket högresta, cirka 1 meter långa. 
Här i ravinen växer de täta och skapar 
en känsla av att befinna sig i en tropisk 
regnskog. Bäcken som rinner genom 
ravinen följer vi uppströms och denna 
kantas hela tiden av ormbunksväxterna. Det 
känns verkligen som att träda in i en annan 
värld när man går här på de iordningställda 
grusstigarna. Glöm däremot inte att packa 
ner ett par höga stövlar för landskapet 
blir som mest fascinerat om man lämnar 
stigarna och går ner i bäckfåran.

Om du vill lära dig många av de kreativa 
verktyg som kan användas för att skapa 
kreativa intima landskap och samtidigt 
besöka en magisk biotop så är detta 
workshopen för dig!



9 juli 2022
Vi träffas på Fröstad gård klockan 14:00 

lördagen den 9 juli. Här kommer jag sedan 
att ha en presentation i kurslokal Flygeln om 
hela upplägget på workshopen samt visa på 
exempel hur vi kommer att arbeta med våra 

kreativa intima landskap. Mot kvällen åker vi 
mot det område där vi ska fotografera våra 

kreativa intima landskap. Vi arbetar med våra 
motiv fram till det sista ljuset. Kvällsmacka & 

dryck ingår i fält.

10 juli 2022
Vi startar morgonen mycket tidigt & åker ut 

mot ravinen. Vi stannar och fotograferar våra 
kreativa intima landskap fram till frukost 

som vi äter ute i fält. Efter vår tidiga morgon 
åker vi tillbaka till Fröstads kurslokal för 

bildgenomgång och lunch.

Observera att detta program kan komma att ändras beroende på väder eller
 andra oförutsägbara händelser.

PROGRAM.



Transport.

Du tar dig själv med valfri transport till 
Fröstad gård utanför Mantorp. 

 
Vägbeskrivning:Östra Tollstad Fröstad 

259597 MANTORP 
 

Från E4:an följ skyltar mot Himmelsby 
gårdshotell. Observera! Sväng inte av 
mot Östra Tollstad.Parkering sker på 

ladugårdsplanen som har en liten ”rondell” 
att vända i.

Boende.
Om du behöver någonstans att bo under 

kursens tre dagar har jag skrivit ner några 
av de mer lokala alternativen här.

Fiestad farm 

Ett mycket bra & trevligt Bed & Breakfast 
cirka 5 min gång från Fröstad gård.

Sjögestad Motell 

Lite enklare boende men ändå bra. Nära till 
min gård här också.

Måltider.
9 juli: Kvällsmacka & dryck.

10 juli: Frukost i fält & lunch.

Förslag till packlista.

Observera! Det här är bara en 
inspirationslista för din packning. Vad du i 
slutändan packar ner i resväskan är upp till 

dig. 

På den här workshopen kommer vi att 
arbeta nära våra motiv i en ganska så blöt 
och stundtals lerig miljö. Du behöver klä 

dig efter detta med oömma kläder. Dagarna 
kan bli riktigt varma och morgnarna kan 

vara kalla. Du måste tänka på att packa ner 
kläder efter dessa förhållanden.

Kläder & utrustning.

När du ska välja kläder till denna workshop 
är det slitstarka kläder som gäller. gärna 

också stövlar.

• Oömma kläder.
• Slitstarka långbyxor.

• Bra vattentäta kängor eller stövlar.
• Regnkläder.
• Vindjacka.

• Kortbyxor & t-shirts.
• Keps eller hatt.

•”Myströja & mysbyxor” för kvällarna på 
boendet.



Utrustning.

• Vattenflaska.
• Solglasögon.

• Ficklampa eller pannlampa.
• Väckarklocka.
• Myggmedel.

• Solskyddsfaktor.
• Dina mediciner.

• Handsprit.
• Kaffetermos.
• Sittunderlag.

• Om du lätt blir hungrig bör du ha med dig 
några ”powerbars” eller frukt ut i fält.

• Glöm inte att packa ner dina ”egna saker” 
också.

Elektronisk utrustning.

• Laddare till alla dina elektroniska enheter.
• En grendosa.
• Powerbank.
• USB-kablar.

Kamera & objektiv.
 Tänk på att dina mål för fotograferingen 
kan vara helt annorlunda så se detta mer 
som inspiration än något som du måste 

packa ned i kameraryggsäcken.

På den här workshopen kommer vi att 
arbeta med intima landskap. Intima 

landskap kan du fotografera med 
många olika typer av objektiv. Allt beror 
naturligtvis på hur nära du går. Vad du 

måste ta med dig är ett stativ, för att arbeta 
med långa slutartider.

Förslag till kamerautrustning & 
kringutrusning.

• Kamerahus.
• Vidvinkelobjektiv (cirka 14 mm> 35 mm)
• Normalobjektiv (cirka 50 mm> 90 mm)

• Kort teleobjektiv (cirka 90 mm> 200 mm).
• Makroobjektiv 1:1

• Stativ.
• Extra minneskort.

• Extra kamerabatterier.
• En stark ficklampa till din fotografering.

• Backuplösning för dina bilder.
• Laptop för redigering av dina bilder.

• Eventuella filter för 
landskapsfotografering. Exempelvis ND, 

Avtonat gråfilter eller polfilter.
• Glöm inte att packa ner din egen 

kringutrustning också.

Gruppen.
Maxantal deltagare på denna fotoresa 
är 6 stycken personer (7 med mig). Vi 

kommer att bege oss mot gemensamma mål 
helagruppen. Även vissa workshopsmoment 

kommer att vara gemensamma.

Däremot tycker jag att det är viktigt att du 
som deltagare om du vill kan få gå din egen 
väg och hitta de motiv du vill fotografera. 

En del fotografer fungerar bäst i grupp och 
andra fotografer vill helst fotografera och 

söka upp sina motiv själva.



Du kommer att ha möjlighet till båda 
scenarierna. Tänk dock på att det är 

”frihet” under ansvar och i enighet med 
resevillkoren har du som resenär ansvar 

för att passa tider och ha personliga 
försäkringar.

Är det fysiskt 
ansträngande?

Den här workshopen är inte fysiskt 
ansträngande. Vi går sakta på bra vägar.


