
Oversigt over billeder til udstilling 
 

 
Billede 12 

Billedet er taget i 2007 i Lellinge, 

Danmark. Her fokuserer jeg på solens 

refleksioner i vandet samt kontrasten 

mellem det sorte og det hvide lys.    

Pris: 3500 kr . 

 

 
Billede 94 

Er taget i Sierra Nevada i Spanien i 

vinteren 2014/2015. Her er lyset lige ved 

at bryde igennem, men når det aldrig 

rigtigt. 

Pris: 3500 kr. 

 

 
Billede 304 

Billedet er taget ved Sorø Sø i vinteren 

2021/2022 og er de sammenkrøllede 

planter der laver figurer.  

Pris: 3500 kr. 

 

 

 

 

 

 

 
Billede 10  

Billedet er fra Danmark og er taget i 2011. 

Her er solens skær i vandet og de sort-

hvide kontraster essentielle. 

Pris: 3500 kr. 

 

Billede 204 

Solens refleksion, det bøjede og asfalt. Fra 

Valby, 2016. Pris: 3500kr. 

 

 
Billede 109 

Pris: 3500 kr.  

    

I dette billede er der fokuseret på skygger 

og skyggernes linjer i billedets 

komposition. Billedet er taget i Málaga, 

Spanien, i vinteren 2010.  

 

 

 



 

Billede 14 

Fra Blenheim, New Zealand 2016. Sand, 

vand og vandets aftryk på sandet, skaber 

fantastiske mønstre.  

Pris: 3500 kr. 

 

 

Billede 186 

Fra Punakaiki, New Zealand i 2016. I 

dette fotografi kan man se de træ-former, 

vandet har skabt i sandet.  

Pris: 3500. 

 
Billede 214  

Billedet er fra Sverige, 2016.  

Pris: 3500 kr. 

 

 
Billede 24  

Billedet er fra Japan, og det er taget i 

sommeren 2012.  

Pris: 3500 kr. 

 

 
Billede 190 

Er taget i Sierra Nevada i Spanien i 

vinteren 2014/2015. Her er det spejlingen 

af træer, blade og himmelen, der skaber 

et abstrakt, malerisk udtryk. 

Pris: 3500 kr.     
 
 

 
Billede 180 

Billedet er taget i Kerikeri i New Zealand 

i 2016. Det er New Zealands 

nationalplante, bregnen, der er i fokus.  

Pris: 3500 kr.  

 

 
Billede 301 

Billedet er fanget ved Kalvehave i 2018 og 

er refleksionerne af planter i vander der 

danner figurer.  

Pris: 3500 kr.  

 



 

 
 

Billede 302 

Billedet er taget ved Sorø Sø i vinteren 

2021/2022 og er refleksionen af en gren i 

vandet.  

Pris: 3500 kr. 

 

 

 

 

Billede 51 

Billedet er taget i den botaniske have i 

Málaga, Spanien i 2010 og her har jeg 

fokuseret på grenenes mønster samt 

kontrasten mellem farverne.  

Pris: 3500 kr. 

 

  

 

 
Billedet er taget ved Sorø i vinteren 

2021/2022 og er refleksionen af en 

plante.  

Pris: 3500 kr.  

 

 

Billede 181 

Taget i Rotorua i New Zealand i 

2016. Her ses den udflydende, men 

massive skygge fra planterne i 

vandet. 4800 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Billede 93 

Dette billede er taget i 

Benalmádena, Spanien i vinteren 

2014/2015. Her er det de kringlede 

mønstre samt deres skygger, der er 

fokus på. Pris: 3500 kr. 

 



 

Billede 145 

Er fra Benalmádena, Spanien og er 

taget i sommeren 2011.  

Pris: 4800 kr.

 

Billede 205 

Træernes refleksion i vandet skaber 

spændende figurer. Fra Valby, 2016. 

Pris: 3500kr.  

 

 
Billede 1 

Dette foto er fra Fox Glacier, New 

Zealand og er taget i 2016. Det er solens 

refleksion i gletsjervandet. 

Pris: 4800 kr. 

 

 

 

 
Billede 12 

Billedet er taget i 2007 i Lellinge, 

Danmark. Her fokuserer jeg på solens 

refleksioner i vandet samt kontrasten 

mellem det sorte og det hvide lys.    

Pris: 3500 kr . 

 

       
Billede 142 

Dette billede er fra Benalmádena i 

Málaga, Spanien. Det er taget i sommeren 

2014. Pris: 4800 kr.  

 

 
Billede 132 

Billedet er taget i sommeren 2015 i 

Arroyo Frio, nord for Granada i Spanien. 

Her er det solens spil i vandet der er i 

centrum.    

Pris: 4800 kr. 

 

 

 
 


