
Et fotografisk portræt af et nyt, men dog velkendt Danmark

Danmark fra skyen er en fotografisk kærlighedserklæring til det Danmark, 
som ellers kun fuglene ser. Med små 200 km/t og åbent vindue i al slags vejr 
året rundt flyver Nicolas Cosedis hen over landet med sit kamera og lader sit 
blik fange af modsætninger, mønstre og symmetri. Han viser os Danmark fra 
Skagen til Møns Klint via Langeland med udsyn til legesyge vildheste, over 
provinsbyer og hovedstaden og videre over bornholmske hårnålesving i et 
forsøg på at indkapsle natur og kultur – og alt det midtimellem.

Bogen indeholder fotografier fra hele Danmark af steder, vi kender: byer, 
kirker, slotte, broer, øer, skove, kyststrækninger og meget andet. Nicolas 
Cosedis søger også æstetikken i det, der umiddelbart ikke opfattes som visuelt 
attraktivt: parkerede lastbiler, kabeltromler, betonelementer og en kæmpe 
dynge metalskrot.

Fotografierne ledsages af tekst af forfatter og journalist Pernille Stensgaard, 
der med sit indgående kendskab til Danmark og danskerne guider læseren på 
turen over landet og beskriver, hvordan mennesker og landskaber former og 
påvirker hinanden.

Pernille Stensgaard skriver: ”Nicolas Cosedis fortsætter en lang tradition. 
Han flyver hen over landet og lader sit blik fange af noget dernede. Mønstre 
interesserer ham, de kan dannes af parcelhuskvarterets vejsystemer eller 
opmarcherede campingvogne eller slotsparkernes prægtige symmetri. Nogle 
steder er som skabt til at blive set fra luften, deres plan er tiltænkt et gigantisk 
blik frem for den menneskelige skala. Vejle pralede engang med, at byen 
skulle kunne ses fra Månen. Jeg tror (håber), det var ment for sjov, ikke 
bogstaveligt, for bestræbelsen for alle her i landet må være at fylde mindre, 
ikke mere.”
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Om fotograferingen
Nicolas Cosedis flyver med professionelle piloter, så han selv kan koncentrere 
sig om at fange det hele rette motiv med sit kamera. Han dirigerer piloten 
med indøvede kommandoer, for med en flyhastighed på 200 km/t skal 
fotograf og pilot kende hinanden virkelig godt for at ramme den perfekte 
vinkel. Fotografering fra luften kræver intens planlægning og indeholder 
mange benspænd: Vejret der skifter, vildfarne droner, militære områder, hvor 
fotografering er forbudt med mere.

Om fotograf og skribent
Nicolas Cosedis er fotograf med base i København. Han er selvlært og har 
fotograferet byer, landskaber, mennesker og gader. I de seneste år har han 
udelukkende fotograferet fra luften. Nicolas driver sit eget galleri og har mere 
end 130.000 følgere på Instagram-profilen @copenhagenbycosedis. Nicolas 
Cosedis har tidligere udgivet bestselleren Byen fra skyen – København set fra 
luften med tekst af Holger Dahl.

Pernille Stensgaard er journalist på Weekendavisen og forfatter til flere 
bøger. Hun har bl.a. skrevet Da Louisiana stjal billedet (2008), Den fantasti-
ske fortælling om islænderen i Danmark (2011) og Københavnerne (2013), 
Det gamle bad og havet (2015) og Selveste Gyldendal – en fortælling (2020).
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