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Det er ikke bare træernes faldende løv, 

der farver efteråret gyldent: Det er også 

lyset fra den lave sol, som blødt folder 

sig om landskabets konturer rundt om 

søen. Vi er ved Løje Sø i Rude Skov nord 

for København, og pludselig synker Jan 

Caroc halvt i knæ, mens han studerer 

vandspejlet under en halvrådden stamme.

– Her kunne der godt være noget, siger 

han og hæver kameraet med den impo

nerende lange linse. Han afsøger syste

matisk vandet gennem objektivet og 

klikker da også et par gange, men ryster 

alligevel skeptisk på hovedet, da han rej

ser sig igen. 

– Nej. Der er for meget bevægelse i van

det, mumler han, finder den røde 

 tobakspung frem og ruller en cigaret.

Vi er på jagt. Efter vandets ånder. 

En ekstra dimension

Det er ikke nogen helt enkel øvelse, vi

ser det sig. For Jan Carocs vedkommen

de har jagten stået på siden 1994. Både 

i Danmark og i udlandet – og den har 

resulteret i en samling af underfundige 

og overraskende fotografier, som i dag 

bliver solgt i små oplagstal, signerede og 

nummererede af fotografen selv. En an

melder har kaldt disse fotografiske mø

der med vandets ånder ”en lystvandring 

af ubeskrivelig skønhed – et møde med 

skaberværket i al dets ufattelighed”.

Vandets ånder – eller Water Spirits som 

Jan selv kalder dem – opstår, når træ

stammer, sten, blade eller grene spejler 

sig i den fuldstændigt rolige vandover

flade. Og tricket er at fokusere helt rig

tigt: Ikke se på spejlingen nede i vandet. 

Ikke se på grenen, der svæver over van

det – men se på helet og fokusere på 

den afgørende detalje og bagefter vende 

billedet 90 grader. Når det lykkes, træder 

der pludseligt helt nye figurer frem som i 

barndommens fikserbilleder: Ansigter. 

 Figurer. Djævle og dæmoner. Kærlig

hedsakter og lykkelige smil. Dinosaurer, 

fabeldyr og forunderlige former. Alt 
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 afhænger af øjnene, der ser. 

– Mit projekt handler i virkeligheden om 

at åbne folks øjne og hjerter for naturen. 

At vise dem den ekstra dimension natu

ren rummer. Et ekstra lag i tilværelsen. 

Hvis vi ikke har øjne for naturen, hvis vi 

ikke erkender, at vi er afhængige af den 

– at alting hænger sammen, og naturen 

derfor også er afhængig af os, så mister 

vi noget. Og i sidste ende mister naturen 

også noget, fordi vi mennesker ikke læn

gere bruger den, men måske kun forval

ter den, siger Jan Caroc i sin lille ryge

pause. 

Hans øjne lyser op med lige dele vemod 

og humor i et ansigt, der er formet af 

årene, der er gået. Som barken på et æl

det egetræ er det furet og skarpt skåret 

men med bløde folder, hvor smilet har 

modelleret ansigtshuden ved mund, 

næse og øjne.

Samhørighed med naturen

Jan Carocs 64årige liv har ført ham vidt 

omkring i et nærmest tumultarisk karri

ereforløb: Umiddelbart efter sin realek

samen tog han hyre på en fragtbåd som 

opvasker. Det blev til en sand dannelses

rejse for teenageren, der førte ham over 

Atlanten, gennem Panamakanalen op 

langs kysten til Canada, inden han retur

nerede til Danmark.

Hjemme igen fandt den unge mand ud 

af, at han ville være skuespiller. I stedet 

havnede han bag kameraet som assi

stent i et filmselskab. Senere blev han 

uddannet lærer på seminariet – og der

efter fik han job som tekstforfatter på et 

reklamebureau. Sideløbende med Jan 

Carocs karriere i reklameverdenen, fun

gerede han også som revyforfatter og 

skrev skuespil. Han blev kreativ direktør 

på reklamebureauet Grey i Odense, 

 inden han vendte tilbage til en tilværelse 

som freelance tekstforfatter.

Hid og did har Jan Caroc flyttet sig. Både 

bevidst og ubevidst søgende efter mere, 

nyt og andet. Fra København, over 

 Atlanterhavet, retur, herefter til Fyn og 

tilbage til Frederiksberg. Men to faste 

 fixpunkter har fulgt ham i et hav af varia

bler: Fotografiet og naturen. 

– Jeg føler en særlig samhørighed med 

naturen. Og en afhængighed. Jeg er sim

pelthen nødt til at komme ud i naturen. 

Væk fra byen. Det startede meget tidligt 

i mit liv. Jeg har et klart erindringsbillede 

fra en tur i sommerhus, da jeg var om
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kring fire år gammel. Som det yngste 

barn bliver jeg lagt tidligst i seng og kan 

høre resten af familien som en svag 

mumlen ude fra stuen. Men hele min op

mærksomhed er rettet den anden vej: Ud 

af vinduet, der står på klem. Naturen 

udenfor – lugtene fra søen. Lyden af 

myggen, der summer. Solsortens god

natsang. Det fylder det hele, og det lige

som trækker mig derud. Det er første 

gang, at jeg oplever følelsen af sam

hørighed med naturen, og jeg husker 

den situation fuldstændig klart i dag.

Naturen er besjælet

– Jeg har en relativt enkel mission med 

mit Water Spiritprojekt: Jeg vil tænde op 

under folk. Vise dem et glimt af naturens 

uendelighed og skønhed. De skal selv gå 

udenfor og gå på opdagelse. Digte med 

på de utallige fortællinger, naturen gem

mer – se de skjulte ansigter og figurer, 

siger Jan Caroc og hanker op i sit udstyr 

igen.

Vi fortsætter rundt langs søen. Skoven 

omkring os er tæt og blandet. Med jæv

ne mellemrum synker Jan halvt i knæ og 

lægger hovedet på sned, mens han stir

rer intenst hen over vandoverfladen. Vi 

er efterhånden nået halvvejs rundt om 

søen, og herovre er der mere læ. 

Pludselig ser vi den faktisk. Stik mod alle 

odds: Vinden er for kraftig, vandoverfla

den ikke tilstrækkelig blank og lyset helt 

forkert. Ikke desto mindre er den der – 

ånden i vandet. En sort træstamme et 

par meter ude i vandet gemmer på et 

dæmonisk eller kranieagtigt ansigt. Jan 

får travlt med kameraet – han virker til

freds; det er langt fra hver gang, at jag

ten lykkes. Både vand, vind og solen skal 

ville det hele rigtigt. Og så er der det der 

ekstra: Det spirituelle – for det er ikke 

bare for sjov, når Jan Caroc taler om 

 ånder i naturen.

– Jeg har haft meget stærke oplevelser 

med besjælet natur. Helt fra min tidlige 

barndom – oplevelsen i sommerhuset 

som fireårig var vel den første, jeg kan 

huske – og til i dag. I mange år kunne jeg 

ikke sætte ord på mine oplevelser, men 

det handler om, at der findes en ekstra 

dimension i naturen. Et ekstra og meget 

stort lag i vores tilværelse, som rækker 

ud over den verden, vi kan føle på, og 

tror vi kan overskue og forstå.

kormusik i ødemarken

Det var et ophold på Monroeinstituttet i 

Virginia i USA, der først hjalp Jan Caroc til 

at indkredse, hvad det er, han ind imel

lem oplever, når han isolerer sig i natu

ren. På Monroeinstituttet arbejder man 

med at inducere ændrede bevidstheds

oplevelser, som bl.a. kan resultere i deci

derede udafkroppenoplevelser.

– Jeg ser det som en klar bekræftelse på, 

at vi har en eksistens ud over vores  fysik. 

At der er mere til livet, end det vi umid

delbart ser, siger Jan Caroc, der har haft 

adskillige oplevelser i særligt den 

 laplandske vildmark, som han ikke tøver 

med at kalde ”paranormale”:

– Første gang var på en tur sammen med 

en kammerat, hvor vi var omkring 200 

km. nord for Polarcirklen. Vi slår lejr ved 

et vandløb – og om natten, mens vi lig

ger i vores soveposer, hører jeg pludselig 

kormusik. Husk på at vi er midt i ingen

ting – milevidt fra alting. Og alligevel 

 hører jeg meget tydeligt den her sfærisk 

bølgende musik. Jeg vækker min makker, 

som er træt og fortørnet – og afviser det 

hele som en transistorradio, der spiller 

et eller andet sted. Men altså: Han hører 

det også. Og der er selvfølgelig hverken 

radioer eller kor i nærheden. Det er 

umiddelbart uforklarligt.

Andre gange har Jan Caroc set birkeris, 

der ryster og bevæger sig i vindstille vejr. 

Han har mistet ejendele midt i vildmar

ken – ting, der tilsyneladende bare for

svinder fra jordens overflade. Og han har 

også ved andre lejligheder hørt musik 

midt i vildmarken. Alt sammen oplevet 

med forskellige vandrepartnere. Alt sam

men uden logisk forklaring.
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– Jeg er overbevist om, at man kan kom

me i kontakt med noget andet og større 

i naturen. En anden kraft. Og det er ikke 

noget, der er reserveret til mig og andre 

ligesom mig. Det er tilgængeligt for alle 

– det er derude, og vi skal bare være 

åbne for det. 

Alting hænger sammen

På en måde er jagten på Water Spirits en 

slags sindbillede på Jan Carocs opfattel

se af verden: Ved første øjekast ser man 

blot en træstamme ude i vandet, men 

kigger man efter og ændrer på sit per

spektiv, gemmer der sig en helt anden 

verden bagved.

– Den her ændrede synsvinkel er jo ikke 

en tør teori. Det er en direkte følelses 

og erfaringsmæssig oplevelse. Hvis du 

lige lægger hovedet lidt på sned, så 

 åbner der sig en helt ny dimension. Og 

jeg er sikker på, at det er vigtigt for os 

mennesker, at vi hele tiden opsøger 

 naturens skønhed og dybde. Uden den 

er vi ilde faren.

Jan Caroc søger konstant udvidelsen og 

forståelsen af verden. Eller rettere: Han 

forholder sig åbent. Også for det, der 

virker uforklarligt, og som de fleste af os 

afviser og skubber bort med den logiske 

sans.

– Men måske kan det forklares, siger han 

pludselig – og en smule overraskende. 

Han uddyber: 

– Kvantemekanikken opererer med et 

begreb, der kaldes ikkelokalitet. Og 

tanken her er, at alting på et eller andet 

plan står i forbindelse med hinanden. I 

1982 lykkedes det forskere at adskille to 

partikler fra hinanden og efterfølgende 

ændre den enes spin. Præcis samtidig 

gør den anden partikel præcis det sam

me uden fysisk påvirkning. Den ændrer 

sit spin, så de to adskilte partikler stadig 

er synkrone: Tingene hænger sammen 

på en anden måde, end vi umiddelbart 

kan forstå og forklare.

Se flere vandånder
Jan caroc har fotograferet Water Spirits i både Danmark og uSA i snart 20 år. 

Det er blevet et betydeligt udvalg væsner, ansigter og fraktale former. Som en 

slags Rorschach-test læser hver iagttager af billederne sin egen opfattelse og 

tolkning ind i det enkelte foto – og jo længere tid, man dvæler foran det 

enkelte billede – jo flere detaljer dukker op.

Du kan se et udvalg af Jan carocs fotos på hans egen hjemmeside  

www.waterspiritphoto.com 

eller på galleri 5000 – www.galleri5000.dk

Jan Caroc
Jan caroc er født i 1948. efter sin 

realeksamen sejlede han i handels

flåden, inden han fik arbejde som 

assistent i et filmselskab. Han er 

uddannet lærer, men har aldrig 

undervist i folkeskolen – i stedet 

har han i mange år arbejdet som 

tekstforfatter i reklamebranchen og 

var i en årrække kreativ direktør for 

reklamebureauet grey i odense. 

Har skrevet revytekster og skuespil 

– og har fotograferet gennem hele 

sit voksne liv. Siden 1995 har han 

været på jagt efter vandets ånder.
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