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∆ Kommentar til mit eget favoritbillede:
Billedet af rejen, der også er at se på forsiden, er et af 
mine bedste danske billeder. Det er taget med en Sigma 
50 mm makroobjektiv. Det sjove ved billedet er, at det er 
taget på kun 30 cm vand som et af de sidst på dykket. Og 
det kunne sagtens have været taget uden alt det udstyr, 
vi havde på den dag.

Af Henrik Pontoppidan 

Undervandsfotograf
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Lars Hovmark

Hvem er du – og hvad 
laver du til daglig?
Lars Hovmark Eriksen, 40 år og far til 
to børn.
Gammel rusten ironman, der har fun-
det en mindre fysisk krævende hobby.
I de fleste af døgnets timer er jeg 
reklamemand i Odense, hvor jeg har et 
mindre bureau.

Hvornår begyndte du at 
dykke?
I 2001 fik jeg mit første certifikat 
– PADI OW, er siden blevet OWA og det 
næste bliver nok nitrox eller rebrea-
ther.

Er du medlem af en dyk-
kerklub? Og hvilken?
Narhvalen i Odense og WEBdyk.

Hvor meget dykker 
du?

Antallet af dyk svinger 
desværre meget, da 

mit arbejde tager 
meget af min 

fritid.

De fleste dyk får jeg på mange af 
mine rejser. Jeg har en passion for at 
rejse. Og jeg plejer at sige, at jeg har 
været i lige så mange lande, som jeg er 
gammel – desværre er jeg vist ved at 
komme lidt bagefter.

Hvad fik dig i gang med 
UV-foto?
Interessen for fotografering over 
vandet havde jeg i forvejen fra mit 
arbejde med reklamebilleder. Det gav 
en naturlig lyst til også at prøve under 
vandet. Jeg anskaffede derfor for et 
par år siden et undervandshus til mit 
kamera.

Hvorfor kan du lide at 
lave UV-foto?
Detaljerne og de fantastiske motiver. 
Dykningen har fået en ekstra dimensi-
on, efter at kameraet er kommet med 
under vandet. Jeg dykker hellere i et 
lille område og leder efter detaljerne 
end svømmer af sted med 120 km i 
timen for at se en masse.

Hvor i verden kan du 
bedst lide at fotogra-
fere?
Jeg kan godt lide at lave undervands-
billeder på steder, hvor vandet er mere 
end 20 grader. Det er nemmere at 
finde motiverne i de varme vande, og 
så er der som regel en masse spæn-
dende nyt at kigge på.
De danske farvande er efter min 
mening bedst egnet til makrofotogra-
fering. 

Hvilken type under-
vandsfotografi fore-

trækker du?
Jeg holder meget af ma-

kro, men det vigtigste 
for mig er motivet.

Teknikken bag 
det enkelte 

billede er 
ikke så 

væsentlig for mig. Hvilken blændeob-
jektiv eller kamera, der er brugt, bety-
der ikke så meget. Er billedet godt, så 
er det godt. Uanset hvilket udstyr der 
er brugt.

En af mine styrker er billedredigerin-
gen, der virkelig kan udgøre forskellen 
på et godt og et dårligt billede. Der er 
nogen, der mener, at det er snyd. Det 
er jeg ikke enig i. Hellere redigere et 
billede i PhotoShop end flytte rundt 
på tingene i naturen. Om du bruger 
et farvet filter eller regulerer billedet 
efterfølgende, giver for mig samme 
resultat.

Hvad er dine mål med 
dine undervandsbilleder?
Hver gang jeg er en tur i vandet med 
mit kamera ser og oplever jeg noget 
nyt, der kan fotograferes. Det er med 
til at motivere mig til at blive ved med 
at prøve at lave bedre og bedre bille-
der. Hvis nogen af dem så kan sælges, 
så er det jo bare helt fint.

Hvilket fotoudstyr 
 bruger du?
Er helt klart til digital fotografering, 
da jeg tager mange billeder af samme 
motiv.
På land bruger jeg en Canon D5, under 
vandet er det en Canon 300D i et 
Ikelite hus med flere forskellige dome-
porte alt efter objektivvalg. Flashen er 
en Ikelite TTL DS 125 strobe samt HID 
lygter til fast lys.

Er du i gang med nogle 
spændende fotografiske 
projekter, du vil omtale 
her?
Har lige været nogle gange i svømme-
hallen for at fotografere babyer – og 
det er sværere, end man skulle tro. Er 
ved at planlægge en tur til Ægypten 
og senere på året en tur til Nordnorge 
for at fotografere Kamtjatkakrabber.

Se flere billeder på:
www.UVbilleder.dk


