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Billeder, du skal huske at tage af hverdagen
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Billeder, du skal huske at tage på fødselsdage
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Billeder, du skal huske at tage på ferier
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Billeder, du skal huske at tage når I – eller andre – skal giftes
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Billeder, du skal huske at tage til barnedåben
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Om forfatteren
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Siden jeg fik mit allerførste kamera i konfirmationsgave i 1987, har jeg taget
enormt mange billeder. Mange virkelig dårlige. Rigtig mange mærkelige.
Temmelig mange sjove. En del kønne og vellykkede, og mindst lige så mange
grimme og kiksede.
Samlingen af det hele er stor, konstant voksende og noget af mit kæreste eje.
Hvert billede er skønt at have, og fantastisk at kunne dele. Billederne fortæller
historier, jeg nødig vil glemme. Og derfor bliver de mere værd for hver dag, der
går.
Alle burde have sådan en samling at hygge sig med. På glade dage. Og på
regnvejrsdage.
Start din billedskat eller byg videre på den, du allerede har, i dag. De næste
sider er fulde af forslag til motiver, der er værd at sigte efter. Fang øjeblikkene –
fang historierne – fang hverdagen og fang livet. Alt, du skal gøre, er at pudse
linsen og knipse løs.
Mange hilsner
Else Marie Lehman

4













Ungerne, der fodrer fulge – på foderbræt i haven eller ænder i parken.
Indendørsleg.
Kort- og brætspilstid.
Kopper med varm te og kakao.
Hygge ved pejsen.
Ungerne, der er pakket ind fra top til tå og klar til udendørsleg.
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Romantik på Valentine’s Day
Valentine’s kort
Vinterferiefotos – også, hvis vi ikke er på langfart, men ”bare” småferierer
eller holder en enkelt fridag hjemme.
Fastelavnsudklædning
Tøndeslagning
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Ungerne i regntøj og gummistøvler. Leg i vandpytter.
Drageflyvesjov.
Ungerne, der leger ude – uden vanter og huer.
Vintertæerne før og efter en lækker pedicure.
De første forårstegn – vintergækker, træer, der springer ud, dyrebørn.
Møgbeskidte – og glade – børn, der har leget i mudderet.
Årets første Tivolitur.
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Påskepynt og påskehygge.
Påskelam.
Årets første havehygge.
Øko-køer, der lukkes ud af stalden.
Ungerne, der klapper glade køer.
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Mors dag – hilsner, gaver og hygge.
Bare tæer i sandaler.
Store og små prøver sommertøjet. Både det gamle, der måske er ”krympet” og
det helt nyindkøbte.
Klargøring af cykler og årets første forårs/sommerture.
Rulleskøjteløb.
Eksamensforberedelser.
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Fars dags hygge.
Pinsehygge.
Familien, der ser pinsesolen danse.
Sidste skoledag.
Årets studenter.
Plukning af hyldeblomster og produktion af saft.
Jordbærplukning og –spisning.
Picnictur.
Sankt Hans bål og hygge.
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Sommersolopgange.
Sommersolnedgange.
Badebilleder og strandleg.
Vandleg i haven – med sprinklere, haveslanger, vandpistoler og vandballoner.
Isspisning.
Grillhygge.
Kuffertpakning.
Feriestemning før afgang.
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Majsmarker.
Leg i halmballer.
Shopping til første skoledag.
Første skoledag.
Ungerne med stakken af nye skolebøger.
Ungerne med deres nye skoleskema.
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Ungerne til deres fritidsaktiviteter.
Efterårstegn.
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Leg i nedfaldne blade.
Indsamling af blade og kogler.
Udskæring af græskarhoveder.
Halloweenudklædning.
Efterårsferie.
Påklædningsleg med det nye (og gamle) vintertøj.
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De første juleforberedelser, fx pakkekalendergaver.
Opsætning af lys udenfor.
Julefotos til årets julehilsner.
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Ungerne med årets ønskesedler.
Breve til Julemanden.
Ungerne, der hilser på Julemanden.
Juletræstænding på torvet.
Hygge med årets tv-julekalender.
Årets første leg i sneen. Både unger, voksne og hunde.
Snemænd, sneengle, sneboldkampe.
Æbleskivespisning og gløggdrikning.
Julepyntning.
Kagebagning.
Årets konfektproduktion.
Juleudklædning.
Luciaoptog og krybbespil.
Julefester i institutionerne og på arbejdspladserne.
Stablede julegaver.
Fældning af juletræet.
Pyntning af juletræet.
Hygge omkring bordet, imens I skriver julekort.
Julebordet.
Juletræet med lys og gaver under.
Julegæsterne.
Julemiddagen.
Dans om træet.
Ungerne med gavehøsten.
Julekrammere.
Julefrokoster og hygge med familien.
Afslapning i juledagene.
Nedtagning af julepynten.
Nytårsforberedelser.
Nytårsbordet.
Nytårsklar i festtøj.
Nytårsgæsterne.
Nytårsmaden.
Nytårssjov.
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Morgenstemning – travle hverdagsmorgener og dovne weekender.
På vej til børnehaven og skolen.
Ungerne, der lærer noget nyt. At læse, at skrive, at binde snørebånd og at
folde vasketøj.
I biografen.
Til fritidsaktiviteter.
På biblioteket.
Ungerne i deres favorittøj.
Ungerne, der leger med favoritlegetøjet.
Hverdagsleg.
Ungerne og deres venner.
Ungerne, der spiser deres livretter.
Ungerne, der læser favoritbøgerne.
Dansebilleder.
Grinebilleder.
Krammebilleder.
Fælles madlavning og kagebagning.
Ungerne, der er i bad.
Ungerne, der børste tænder
Ungerne med forskellige frisurer.
Ungerne i nattøj.
Ungerne, der er faldet i søvn i søde, skøre og sjove stillinger mærkværdige
steder.
Voksentid.
Hygge med jeres venner.
Hjemme hos vennerne – både ungernes og jeres.
Bilen.
Blomsterne i haven.
Jeres kæledyr.
Dig, der træner.
På indkøb.
Telefonsamtaler med bedsteforældrene.
Feber- og sygebilleder.
Glade ansigter.
Sure ansigter.
Ungerne og dyrebørn.
Hænder. Både ungernes og bedsteforældrenes. Hver for sig og sammen.
Flere generationer, der hygger sammen.
Besøg hos bedsteforældre.
Ungerne med deres yndlingslærer.
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Gavestakken.
Morgenbordet.
Den sovende fødselar.
Fødselaren, der vækkes.
Fødselaren, der pakker gaver ud.
Fødselarens overraskede og glade ansigtsudtryk.
Fødselsdagssang.
Fødselsdagskagen.
Lys, der pustes ud.
Fødselaren i fødselsdagstøj.
Flag.
Balloner.
Leg.
Fødselsdagsbordet.
Fødselsdagsgæsterne.
Fødselsdagsmiddagen.
Fødselaren, der holder et skilt, hvor der står hans/hendes alder.
Fødselaren, der holder et skilt, hvor der står ”tak” (til takkekort).
Den sovende fødselar efter en lang fødselsdagsfest.
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Feriestemning før afgang.
Kufferterne, før de lukkes.
Far, der pakker bilen.
Den pakkede bil.
Ankomst til lufthavnen.
Check-in.
Ungerne med (al for meget?) håndbagage.
Flyet.
Alle mand installerede i fly eller bil – klar til afgang.
Hotelværelser.
Lejebiler.
Stemningsbilleder fra værelse, bil og spisesteder.
Særlige hotelværter, tjenere og ekspedienter. Gerne sammen med jer.
Andre feriegæster, I mødte undervejs.
Lokale måltider, der gjorde indtryk.
Store is og farvestrålende drinks, I blev forfaldne til.
Særligt lækre eller mærkelige menukort.
Lokale dyr – store og små, søde såvel som ubudne.
Lokale skilte – gadeskilte, byskilte, trafikskilte, butiks- og restaurantskilte.
Visitkort med adresser og websites, I skal huske, når I kommer hjem.
Bøger, tøj, ting og lokale specialiteter, I ikke har plads til i kufferten, men vil
bestille over nettet hjemmefra. Helst inklusive adresse på leverandør.
Traditionelle sights.
Steder, hvor I oplevede noget særlig sjovt eller mærkeligt.
Sjove ting, I har skrevet i sand eller sne.
Store og små aktiviteter. Badeture, samling af muslingeskaller, besøg i
Disneyland…
Feriekrammere.
Glade feriebørn.
Trætte feriebørn.
Ferieudstyr – badevinger, ski og andet godt.
Sidste aften.
Hjemrejsen.
Endelig hjemme.
De fulde kufferter pakkes ud.
Postkortene, I har sendt til jer selv.
De bedste souvenirs.
Hele familien, der snakker om turen og sorterer feriebilleder på computeren.
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Gommens forældre, der går op ad gulvet.
Brudens mor, der føles op ad gulvet.
Gommen, der ankommer til kirken/rådhuset/ceremonien.
Gommen, der venter i kirken/rådhuset/ceremonien.
Bruden, der ankommer til kirken/rådhuset/ceremonien.
Brude/blomsterpiger, der retter brudens kjole.
Bruden og hendes far, der går op ad gulvet.
Vielsen.
Det første kys.
Brudeparret ned ad gulvet.
Brudeparret, der træder ud af kirken/rådhuset.
Brudeparret kører fra kirke/rådhus.
Brud – i helfigur, halvfigur og closeup. Også casual udgave.
Gom – i helfigur, halvfigur og closeup. Også casual udgave.
Brudeparret – i helfigur, halvfigur og closeup. Også casual udgave.
Brudeparret, der holder et skilt, hvor der står ”tak” (til takkekortene).
Brudens forældre.
Gommens forældre.
Brudens og gommens forældre sammen.
Bruden og hendes forældre.
Bruden og hendes far.
Bruden og hendes mor.
Gommen og hans forældre.
Gommen og hans mor.
Gommen og hans far.
Alle forældre og brudeparret.
Bruden og hendes brudepige.
Bruden og eventuelle blomsterpiger.
Bruden og gommens forlover.
Gommen og hans forlover.
Gommen og brude-/blomsterpigerne.
Brudebuket.
Detaljer på brudens kjole og slør.
Detaljer på gommens tøj.
Ringe.
Strømpebånd.
Det nye, det brugte, det lånte og det blå.
Velkomstdrinken og velkomsttalen.
Gommens tale.
Brudens tale.
Andre talere.
Sange og sangskjulere.
Kys på stolene. Kys på bordet.
Alle gæster parvis.
Den officielle fotograf med sit kamera.
De enkelte retter og vinen til.
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Bryllupskagen.
Brudeparret spiser bryllupskage.
Brudeparret danser brudevals.
Gommens fødder efter afklipning af sokker.
Bruden efter afklipning af slør.
Gavebord og gaver.
Musikerne.
Tjenerne.
Kokken.
Dans og fest.
Brudeparret forlader festen.
Morgengaverne.

[Kan også bruges til kobber-, sølv- og guldbryllupper.]

21

























Gudmor/far, der går op ad gulvet med dåbsbarnet.
Forældre og dåbsbarn.
Søskende og dåbsbarn.
Forældre, søskende og dåbsbarn.
Gudmor/far og dåbsbarn.
Faddere og dåbsbarn.
Mormor og morfar med dåbsbarnet.
Farmor og farfar med dåbsbarnet.
Dåbsceremonien.
Dåbsbarnet bæres ud af kirken.
Detaljer på dåbskjolen.
Talere.
Eventuelle sange og sangskjulere.
Alle gæster parvis.
De enkelte retter og vinen til.
Dåbskagen.
Gavebord og gaver.
Dåbsbarnet, der holder et skilt, hvor der står ”tak” (til takkekortene).
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Else Marie Lehman (1973) er freelancejournalist og forfatter til bl.a. KØBENHAVN
min elskede!” (Gyldendal 2010). Hun fik sit første kamera i konfirmationsgave i
1987 og har siden fotograferet til højre og venstre, i indland og udland, i farver og
sort/hvid. Er i dag den glade ejer af et Canon EOS kamera, en iPhone og et Sony
Handycam. Mindst ét af dem medbringes altid i håndtasken og bruges flittigt ved
både passende og mindre passende lejligheder. Else Marie foretrækker at være bag
kameraet, og sender typisk familiens yngste, deres far, hunden eller middagsmaden
foran.
Mød forfatteren på elsemarielehman.net, hvor hun blogger om stort, småt og det
midt imellem.
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Livet og hverdagen er fuld af fantastiske fotomotiver. Her får den liste
med en lang række af dem, der fortjener en plads i familiealbummet.
Hiv kameraet frem og gå i gang fra en ende af – og fortsæt selv, hvor
guiden stopper.
Guiden er samlet af Else Marie Lehman, der er freelancejournalist,
forfatter og periodevis flittig fritidsfotograf.
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