Pressemeddelelse
Ny fotobog indfanger magien og lyset i
Rude Skov
Rude Skov er fuld af hemmeligheder og mystik – det er en skov,
der gemmer på masser af historier. I Den magiske skov har fotograf Torben Thesander indfanget skovens magiske stemning. Hans
billeder ledsages af historiker Bo Fritzbøgers fortælling om Rude
Skov.

»Skoven opstår i mødet mellem os og træerne; historien om den skabes af vore
sanser«, skriver Fritzbøger i bogen.

Den magiske skov fortæller om Rude Skov i nordsjællandske Rudersdal. En skov, der
netop taler til og skabes i mødet med vores sanser.
Dybe søer, moser og stejle skrænter, der er formet af en mægtig gletscher samt et
dambrug fra 1600-tallet kendetegner Rude Skov. Det er et naturområde, der emmer
af historie, og giver gæsterne fornemmelsen af at bevæge sig gennem Rødhættes og
Snehvides eventyrskove.
Fotograf Torben Thesander har over mange år indfanget skovens særlige stemning.
I hans smukke billeder får man mulighed for at møde skoven set gennem fotografens
objektiv – hvor de elektroniske lysbølger og forskellige fototeknikker styrker motivets
forskellige udtryk.
Billederne bliver akkompagneret af Bo Fritzbøgers fortælling om Rude Skov, der har
været presset af både indhegning, landbrugets udvidelse og udvidelsen af vejnettet.
I dag er der kommet øget fokus på biodiversiteten i Danmark, og derfor er skove som
Rude Skov, der er baseret på naturnær drift, vigtigere end nogensinde.
Torben Thesander er fotograf og har blandt andet udstillet på Museet for
Samtidskunst, Brandts og Det Kongelige Bibliotek.
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