Thisted Posten 16. november 2011
Af: Ole Iversen

Ny fotobog rager op i landskabet. .
Lodbjerg Fyr står og rager op i kanten af nationalparken. Og en ny naturfotobog der i fredags blev
præsenteret i den gamle fyrmesterbolig, rager også op i landskab af fotobøger. ”Nationalpark Thy – natur i
særklasse” er Jens Kristian Kjærgaards imponerende bud på en bog, der ikke skal dokumentere naturen i
Thy, men derimod tage beskueren med på en sanselig rejse i naturen i nationalparken, i velvalgte ord og
smukke fotos. Men bogen er også en bekræftelse på forfatterens livslange kærligheds forhold til naturen og
ikke mindst den i Thy. For Jens Kristian Kjærgård, der i øvrigt selv er morsingbo, kom i 1973 som 14 årig på
fugletur på Agger tange, og siden har naturen været omdrejningspunktet i fritidslivet.

Naturfotografen fik andre til at spærre øjnene op.
Og da fuglekiggeren for 10 år siden begyndte at tage fotografi apparatet med, gik der ikke lang tid, før andre
fik øjnene op for den erfarne naturbeskuers evne til at fange naturens beboere på en anderledes måde. Hvor
det tidligere var en fascination blandt fotografer at komme så tæt på, at fuglen øje eller edderkoppens
fimrehår fyldte hele billedet, så benyttede Jens Kristian Kjærgård sig af sit store kendskab til naturen, og
fangede ikke bare dyrene eller planten, men også de omgivelser den levede i en ramme, der både var
poetisk, fortællende og teknisk på et højt niveau.

Hvorfor endnu en fotobog.
Og hvorfor så endnu en fotobog. Til det svarer forfatteren at Thys natur er noget af Danmarks flotteste.
Mange tænker måske ikke så meget over det. Den er jo bare derude. Denne bog er min måde at få det
budskab ud på. Jeg håber at bogen kan afspejle min begejstring for naturen, som thyboerne skal være stolte
af, - og tage ud at nyde så meget det kan lade sig gøre. Og måske blive inspireret af min bog. Og så har jeg
det også sådan, at er man begejstret og har lyst til at gøre noget. – Så skal man gøre det. Det er det jeg har
gjort med min fotobog, siger Jens Kristian Kjærgaard.

Billeder er smukkere med god tekst.
Men billeder gør det ikke alene, og selv om Morsfotografens billeder sagtens kan stå alene, så skulle
billederne have et par velvalgte ord med på vejen, og valget var tilsyneladende let for naturfotografen. For
skovløberen Karsten Bjørnskov har gennem mange år i ikke mindst i radio og ved foredrag på bredt
thybomål, øst begejstret ud af sin viden om Thys natur, og da de to har været nære venner i gennem det
meste af livet, skulle hans fortællinger naturligvis følge de flotte fotos i den 340 siders tykke fotobog. Og med
Karsten Bjørnskov ved fortæller roret er man i gode hænder, også selv om han skriver på det reneste dansk.
Han skriver i indledningen af bogen: ”JKK kan om nogen fastlåse netop det splitsekund af naturoplevelsen,
hvor brystet bliver for trangt for hjertet .”

Lodbjerg mile er et godt sted at starte naturvandringen i Thy.
Omkring 80 deltog ved præsentationen af bogen, som har været undervejs i Jens Kristian Kjærgaards hoved
i otte år, og som blev indledt med en vandretur ud til Lodbjerg Mile, - et af de steder som forfatteren ofte har
besøgt med kameraet. ” Et unik sted i Thy, som mange ikke kender. Et sted hvor naturen dynamik kan
opleves fra dag til dag, når sandmilen vandrer i terrænet og hjælmen (ikke marehalmen) og andre
spændende planter og dyr, følger med i det fine sand.
”Nationalpark Thy – natur i særklasse” er nu til salg i Thys boghandlere og hos Nationalpark Thys butik i
Stenbjerg. Desuden sælges bogen, som forfatteren selv, med undtagelse af et mindre sponsorat, finansierer,
direkte fra forlaget-vestenvind.dk og koster 369 kroner

