
 	  

Upplev Lofotens skönhet med Utemagasinet och Claes Grundsten  

Följ med på en fotoresa till Lofoten med Claes Grundsten, en Sveriges mest kända 
landskapsfotografer med många böcker och utmärkelser på meritlistan, och välkänd för 
Utemagasinets läsare. Resan är upplagd som en workshop på temat landskapsfotografering. 
Under dagarna gör vi utflykter i den enastående och fotogeniska naturen i Lofoten, och på 
Claes delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Lofotens dramatiska natur är i fokus. 
Mötet mellan hav och stupbranta fjäll gör området till ett av världens vackraste, och det har 
länge varit älskat av bildkonstnärer från världens alla hörn. Vädret skiftar ofta vilket får ljusets 
ändringar att samspela med klipporna och havet. Små pittoreska fiskelägen ger liv åt 
naturen, liksom fågelfaunan. Underbart placerade sandstränder mellan fjällen, och brutala 
klippkuster gör variationen av fotomotiv gränslös.  
  
Resans höjdpunkter: 

• Lofotens mäktiga landskap. 
• Fantastiska fotomöjligheter och      

oändliga motiv. 
• Claes mångåriga kunskaper om 

landskapsfotografering 

18-22 MAJ 2016 
FOTOVANDRING PÅ LOFOTEN  

U t e m a g a s i n e t  p r e s e n t e r a r 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program  

Då många föredrar att boka sina resor själva har vi 
valt att både erbjuda resan med flyg och utan flyg 
till Lofoten. För exakta priser se prissamman-
ställningen 

Onsdag 18/5 2016                       
Samling på Nyvågar Rorbuerhotell i Kabelvåg 
under eftermiddagen. Här möts du av Claes som 
kommer att vara med under hela resan. Efter 
incheckning berättar Claes mer om de kommande 
dagarna, sitt sätt att fotografera och ger även tips 
och råd kring landskaps-fotografering. Härefter 
beger vi oss med bil till det 942 meter höga fjället 
Vågekallen för kvällsfotografering. Enligt gamla 
sägner sägs det att Vågakallen var kung över 
Lofoten, men blev till sten då han fick solens strålar 
på sig. Åter på vårt hotell i den lilla fisekbyn 
Kabelvåg serveras middag på restaurang Praeste-
brygga. Detta ges oss möjlighet att lära känna 
övriga deltagare och även att prata med Claes om 
förväntningarna på de kommande dagarna. (M) 

Torsdag 19/5 2016                                                
Denna dag är vikt för en heldagstur till Raftsundet 
där vi ska fotografera den berömda Trollfjorden. Vi 
går upp lite på höjderna mitt emot fjorden för att 
få överblick. Trollfjorden är en smal rämna i 
Lofotens högsta fjällmassiv Trolltindan. Vi ser rakt 
in i den extremt smala fjorden och dess branter. På 
vattnet därinne inträffade i slutet av 1800-talet en 
våldsam batalj mellan storbåtsägare och små-
båtsägare om torskfisket. Vi rör oss större delen av 
dagen längs Raftsundets stränder och letar motiv, 
både i de stora vyerna och de mindre detaljerna 
längs stränderna. Dagens picknick lunch intas ute i 
det fria. Middag på hotellet. (F, L, M) 
  

Claes Grundsten är en av Sveriges mest 
meriterade landskapsfotografer med förkärlek för 
fjällen. Claes har fotograferat på heltid sedan 1993. 
Under sin fotografiska karriär har Claes fotograferat 
national-parker både i Sverige och utomlands. 
Dessa skildras i flertalet av honom utgivna böcker, 
varav många är prisbelönta, bland annat har hans 
böcker valts till Årets Pandabok vid två tillfällen. 
Claes har även belönats med Svenska Publishing-
priset i kategorin praktverk och pris för Årets 
naturfotograf i Sverige. För mer information om 
Claes Grundsten se menyn Fotografer på Zooms 
hemsida.   

www.claesgrundsten.se 



 

Fredag 20/5 2016                 
Efter utcheckning från hotellet beger vi oss med bil 
söderut på Lofoten och dagens vandringsmål, 
Kvalvika Vi följer en stig över ett lågt pass. På andra 
sidan ligger Kvalvika, Lofotens undangömda pärla. 
Här ligger en drömstrand, drygt en kilometer lång. I 
södra änden slutar den vid ett 600 meter högt berg, 
Kjerringa och i norra ändan ett lika brant och högt 
berg, Ryten. Innanför den lejongula sandstranden 
höjer sig ännu en bergsrygg till en hög mur, och 
utanför brädden syns den blånande havshorisonten 
i panoramat mellan de två inramande bergen. 
Platsen med sina betande får, sin inbjudande sand-
strand, turkosa Atlantdyningar vilka brusar mot 
sanden, gör Kvalvika till en extremt natursköna 
plats, visserligen lite isolerat och svåråtkomligt men 
ett fotoparadis på hög latitud. Vi fortsätter härefter 
till byn Ramberg. Här finns inte bara en fantastisk 
sandstrand och fina fotomotiv utan även 
restaurang Ramberg Gjestegård. Här kommer vi att 
äta middag innan vi fortsätter mot vårt slutmål för 
dagen, den lilla orten Reine och Reine Rorbuer 
vilken kommer att vara vår bas de nästkommande 
två nätterna. Under dagen äter vi en medhavd pick 
nick lunch och på kvällen serveras middagen i 
Reine. 	  (F, L, M)  

 
Lördag  21/5 2016                     
Vi åker båt över Kjerkfjorden för att vandra till 
Bunest på västra sidan av Moskensøy. Båtfärden ger 
oss möjlighet att fotografera de spektakulära 
fjälltopparna som omger Kjerkfjorden ur olika syn-
vinklar. Vi går sedan några kilometer över bergs-
rygg och möter ännu en förtjusande sandstrand 
som är så pass vidsträckt inåt land att den har lite 
ökenkaraktär, och de omgivande bergssidorna är 
nakna av sina klippor. Här finns en gammal 
fiskestuga som också är ett fint motiv. Efter flera 
timmer i denna storartade miljö går vi tillbaka över 
bergsryggen till Kjekfjorden och återvänder med 
båten till Reine. Dagen avslutas med en kvälls-
bestigning av Reinebringen. Stigen upp är tvär-
brant, bitvis försedd med rep att hålla i, inget för 
personer med anlag för svindel. På toppen har 
man 450 meter rakt i fallinjen till Lofotens bästa 
utsiktspunkt, som det står i turistreklamen. Rakt 
under fötterna ligger Reine som ett litet Venedig, 
med följsam bebyggelse på öar och längs 
stränderna. Längre bort skär Kjerkfjorden ut sin 
bassäng i den flikiga ön Moskenesøy. Detta i 
kombination med ett uppsprucket bergsland-
skap bjuder på oändliga fotografiska motiv. En 
perfekt avslutning på våra fotouppdrag i Lofoten. 
Även denna dag har vi med oss pick nick lunch på 
vandringen och på kvällen serveras en avslutnings-
middag på restaurant Gammelbua i Reine (F, L, M)
   



 

 

 

Söndag  22/5 2016                
Under morgonen kommer var och en att få välja ut 
tre bilder från de gångna dagarna. Claes kommer 
härefter att kommentera bilderna och därefter att 
välja ut resans bild vilken kommer att få ett pris i 
form av en av Claes böcker. Härefter sker ut-
checkning från hotellet och lunch innan transport 
sker till flygplatsen. (F, L)  

 

Workshopen                                      

Under resan kommer Claes att hålla föredrag och 
under kvällarna arbetar ni med bildbehandling av 
dagens bildskörd och går igenom det mesta som 
har med landskapsfotografering att göra: 

• Hur man får fjällen att bli stora på bild 
• Grundläggande om komposition 
• Konsten att upptäcka motiven 
• Ljuset i bilderna 
• Panoramafotografering 
• Bilder av det lilla landskapet i det stora, t ex 
    rinnande vatten, detaljer, träd mm 
• Valet mellan färg och svartvita bilder 
• Tekniska sidor av objektiven, brännvidderna, 
    skärpedjupet, effektbilder mm 
• Valet av lämplig utrustning för fjällen 
• Efterbehandling i datorer 
 

 

Hotell 

Kabelvåg: Nyvågar Rorbuerhotell***              
Nyvågar är ett nybyggt lägenhetshotell i centrala 
Kabelvågan. Alla lägenheter ligger i traditionella 
norska fiskestugor med två sovrum per stuga. 
Stugorna har balkong eller terrass. Lägenheterna 
har även en sitthörna med soffa och TV. I pentryt 
finns kylskåp, kokplattor och vattenkokare samt 
badrum med dusch. Fri Wi-Fi. Hotellets restaurang, 
Lorchstua, serverar à la carte rätter under som-
maren med fisk och lokala råvaror som specialitet.  

www.classicnorway.no/hotell/nyvagar-rorbuhotell/ 

Reine: Reine Rorbuer***                                        
Reine Rorbuer är moderna fiskestugor belägna 
direkt på en brygga vid havet. Alla de 32 stugorna 
erbjuder två sovrum samt ett samlingsrum/kök 
med sitthörna med soffa och TV, Stugorna har även 
toalett. Fri Wi-Fi. Hotellet egen restaurang 
Gammelbua mycket bra mat från havet. 

www.classicnorway.no/hotell/reine-rorbuer 



 

Pris (per person)  

Utemagasinets prenumeranter exkl. flyg: 14.490:-*  

Utemagasinets prenumeranter inkl. flyg: 19.850:-*  
 

Icke prenumeranter exkl. flyg. 16.490:-* 

Icke prenumeranter inkl. flyg: 21.850:-* 
 

* Är du inte Utemagasinet prenumerant kan du 
bokar din prenumeration via nedan webblänk: 
www.utemagasinet.se/kampanjer/egmontweb2015 
 

Priset inkluderar:                                                       
* Inkvartering fyra nätter i del i dubbelrum enligt 
program * Flyg Stockholm-Lofoten om så är bokat 
enligt ovan * Diverse transporter enligt program * 
Måltider enligt program * Workshop i landskaps-
fotografering under ledning av Claes Grundsten * 
Moms och hotellskatt  

Priset inkluderar ej:                             
* Enkelrumstillägg: 2600:- * Transport till Lofoten om 
detta ej är bokat enligt ovan * Tillägg för flyg från 
Köpenhamn: 290:- *  Måltidsdryck, dricks och 
kostnader av personlig karaktär som telefon-
samtal. * Avbeställningsskydd och Reseförsäkring. 
För mer info se under ”Övrigt”                        

Bokning 
Du bokar ditt deltagande på resan på vår webbsida 
www.zoomfotoresor.se. Du är även välkommen att 
ringa oss på telefon 0470-466 40.  

Fakta 
Målgrupp Fotointresserade i alla åldrar med viss 
fotograferingsvana. Då det kommer att bli en hel del 
vandring i fjällmiljö under denna workshop fordras 
det normal- till god fysik. 

Min/max antal: 8/15  

Utrustning: Kamera med normalzoom samt ett 
vidvinkel, trebenstativ samt om möjligt dator med 
någon av programvarorna Photoshop Elements eller 
Lightroom. 

Övrigt: För mer information om Zoom Fotoresor, 
leveransvillkor etc se vår webb under Övrigt. 

Valuta: NOK 1,06 


