Fotokalender 2013 – et fotoår – av Bodil
Nok et år har gått, og siden oktober 2011 har jeg tatt over 10.000 bilder.
Et lite utvalg er brukt i kalender for 2013, men har også tatt frem noen gamle bilder som ikke har blitt
brukt før. Her kommer en kort beskrivelse av bildene i fotokalender 2013.

Januar 2013

1: Bildet av visne bøkeblader med snø på er tatt 22. januar 2012 i en skog på grensa mellom Re og
Horten kommune. Det var ikke så mye snø i lavlandet vinteren 2011/2012, men i januar 2012 kom
det endelig snø.
2: Bildet er tatt 22. januar 2012 i en skog på grensa mellom Re og Horten kommune.
3: Bildet er tatt 25. desember 2011 på Haukeli mens vi kjører kolonne fra vest til øst. Vi sto flere
timer i tuneller for å vente på brøytebilen. Når vinden var som verst så en ikke noe, bare hvitt over
alt. Kan godt skjønne det var kolonnekjøring.
4: Bildet er tatt 21. desember 2011 på vei opp til Haukeli, en del bedre vær når vi reiste vestover.

Februar 2013

1: Bildet er tatt 10. februar 2012 ved Ringshaugodden i Tønsberg, med utsikt over Oslofjorden en
fredags morgen. Jeg tok turen dit før jobb, og fikk med meg en vakker soloppgang, fugleliv og stillhet.
Et annet bilde jeg tok denne dagen dukker opp i desember.
2: Bildet er tatt 11. desember 2012. Det var mye rim denne dagen, blant annet på blåskjellene ved
stranda i Åsgårdstrand.
3: Bildet er tatt 4. februar 2012 av frossen Oslofjord ved Ringshaugodden i Tønsberg.
4: Bildet er tatt 10. februar 2012 ved Ringshaugodden i Tønsberg. Nå har solen stått opp og glinser i
istappene ved brygga.

Mars 2013

1: Bildet av Hortenskanalen er tatt 11. mars 2012.
2: Bildene av blåveisen er tatt 11. mars 2012 ute på Løvøya i Horten.
Blåveisene kommer tidlig på Løvøya.
3: Bildet er tatt 24. april 2012 i skogen ved Karlsvika, Tønsberg. Skogen går mot Esso og
Slagentangen, og er kjent for mange ulike og sjeldne planter.

April 2013

1: Bildet er tatt 7. mai 2012 av et gammel tre i skogen ved Norheimstranda i Etne. Treet har blitt
styvet i gamle dager. Styvingstrær er løvtrær som har vært formet ved tilbakeskjæring av greiner.
Hensikten var å få stor produksjon av unge kvister i passelig høyde fra bakken (så ikke beitedyra
nådde tak i dem). Trærne ble som regel kuttet hvert fjerde til sjuende år, og greinene med tørket
blader ble gitt som fôr til husdyra.
Skogen på Norheimstranda inneholder også mange og sjeldne planter.
2: Bildene er tatt 7. april 2012 i Fjugstandskogen i Horten. Skogen er fredet og om våren er
skogbunnen dekket av hvitveis.
3: Bildet av hvitveisene er tatt 24. mars 2012 i skogen nedenfor Bakkenteigen, Horten.
4: Bildene av hvitveisene er tatt 21. april 2012 i Essoskogen i Tønsberg.
5. Bildet av hvitveisen er tatt 22. april 2011 i hagen til bestemor i Etne.

Mai 2013

1: Bildet av fiskemåka er tatt 1. juni 2012 i Horten, samme dag som det var flystevne for å feire Start‐
jubileum, 100 år siden den første norske flyvingen. Premierløytnant Dons tok av fra Gannestadjordet
på Borre og fløy til Øra ved Fredrikstad i flyet Start. Dette ble starten på norsk sivil og militær flyvning
2. Bildet av tveskjeggveronika er tatt 28. mai 2012 i vår egen hage. Det vokser over 70 ville planter og
trær i hagen vår; en frodig hage 
3: Bildet er tatt 30. mai 2012. En vakker solnedgang med avblomstret løvetann.
4: Bildet er tatt 17. mai 2012. Epletreet i hagen vår blomstret for fult på nasjonaldagen.

Juni 2013

1: Bildet er tatt 24. juni 2011. Bildet er fra Rauland, vi var på vei vestover på sommerferie tur.
2: Bildet av vårpengeurt er tatt 14. april 2012 på Løvøya, Horten.
3: Bildet av vårmarihånd er tatt 8. juni 2012 på Bømlo, Hordaland.
4: Bildet av sikori blomsten er tatt 5. september 2012 i en grøftekant på vei fra Kongsberg til
Notodden.
5: Bildet av fjelltistel er tatt 7. august 2012 i Austmannalia, ved E134 i Hordaland.
6: Bildet av tannrot er tatt 13. mai 2012 i Essoskogen, Horten.
7: Bildet av trollbær er tatt 29. mai 2012 på Løvøya, Horten.

Juli 2013

1: Bildet er tatt 4. august 2012 av en vakker blomstereng i Åmotsdalen, Seljord kommune.
Blomsterenga ligger rett ved siden av Rv503, et lite stykke før Åmotsdal sentrum. Akkurat her vokser
det veldig mange blomster, og det kryr av insekter og sommerfugler. Et fint å stoppe sted når en er
på vei fra øst til vest.
2: Bildet av ildgullvinge sommerfuglen er tatt 3. august 2012 i egen hage.
3: Bildet av marihøna er tatt 25. juli 2012 i egen hage.
4: Bildet av humla er tatt 4. juli 2012 i egen hage.

August 2013

1: Bildet er tatt 5. august 2012. Her står jeg på Småhaugen, ikke lang fra barndomshjemmet mitt på
Sørstranda i Etne. En ser mot Etnefjorden og Nordstranda. Her oppe lekte vi mye som barn. Rett ved
siden av går det en elv, der fisket vi med mark.
2: Bildene av dråpene på strå er tatt 18. august 2012 i egen hage.
3: Bildet av blåklokka er tatt 18. august 2012 i egen hage. Ser dere hva som er i dråpen (oppned)?

September 2013

1: Bildet er tatt 13. oktober 2012 i bøkeskogen ved Adalstjernet. Gutta er ute på geocaching.
Geocaching går ut på finne små bokser som vanlig folk har lagt ut. En får oppgitt koordinatene til
boksen, og ved hjelp av GPS (mobil) går en ut på skattejakt. Anbefales som fin uteaktivitet!
2: Bildet av grønnfinken er tatt 28. oktober 2011 i egen hage.
3: Bildet av skogsyl (en lavart) er tatt 23. desember 2011 på Sørstranda, Etne. Ikke noe en forventet å
ta bilde av i desember, men jula 2011 i Etne var mer grønn en hvit. Med mye regn var det mose, sopp
og lav over alt i skogen.
4: Bildet av hagebeberisbær er tatt 30. september 2012 i egen hage.

Oktober 2013

Alle bildene er tatt mellom 25‐28. oktober 2012 i egen hage. Ved hjelp av kamoflasje telt, en stubbe
med solsikkefrø, fikk jeg tatt noen nærbilder av fuglene som holder til i hagen. Det kan være 50‐80
fugler på engang som spiser av solsikkefrøene. Det er mest grønnfink, pilfink og spurv. Men har også
besøk av kjøttmeis, blåmeis, spettmeis, flaggspett, stilists, kjernebiter, duer, troster, osv...
1 og 2: Kjøttmeis
3: Blåmeis
4: Spettmeis
5: Flaggspett

November 2013

1: Bildet er tatt 29. desember 2011. Slutten av 2011 var det mye vær ved Oslofjorden, bølgene slo
innover land.
2: Bildet er tatt 29. mars 2012 fra luften, på vei ned mot Gardermoen. Bildet er beskjæret, så bare de
lange skyggene av bebyggelsen viser på kornåkeren.
3: Bildet er tatt 08. oktober 2012 fra luften, på vei ned mot Haugesund lufthavn.
4. Bildet er tatt 7. mai 2012 på Fikse i Etne. Slik tankebilder er ofte noen en forbinder med senhøsten.
Men denne mai dagen var mer høst en vår, det kom til og med snø.
5: Bildene er tatt 9. november 2011 ved Lågen, like ved Efteløt, på vei til Kongsberg.

Desember 2013

1: Bildet er tatt 30. desember 2011 på stranda ved Ringshaugodden i Tønsberg. Det er veldig fint ved
fjorden på vinteren, selv om det ikke er snø. Sola står lavt og gir fine farger.
2: Bildet er tatt 30. desember 2011 på Jutestranda i Åsgårdstrand
3: Bildet av skarven er tatt 10. februar 2012 ved Ringshaugodden i Tønsberg.
4: Bildet er tatt 30. desember 2012 på moloen ved Ringshaugodden i Tønsberg.

Mer informasjon og flere bilder finner dere på www.udstuen.net og udstuennaturbilder.blogspot.no
God Jul og Godt Nytt År!
Hilsen Bodil

