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Efter afholdelsen af den ekstraordinære gene-

ralforsamling i Aarhus den 4. februar, er det 

med en vis lettelse og ikke mindst glæde over, 

at en ny kampklar bestyrelse har taget arbejds-

tøjet på og er klar til at skabe rammerne  for en 

god og virksom forening for medlemmerne.

Det er især glædeligt da SDF har 60-års jubi-

læum i år. Mon ikke der bliver lejlighed til at 

fejre dette i løbet af året? 

På landsmødet i Esbjerg i oktober fortalte den legendariske musik- og portræt-

fotograf Gorm Valentin om sit spændende liv med fotografiet. Det blev til man-

ge gode anekdoter og erindringer fra den analoge tid, hvor den nu 70-årige 

fotograf havde sin gang på landets musikscener. Gorm havde så meget på 

hjerte, at alle medlemmer I SDF skal have mulighed for at stifte bekendtskab 

med denne  mand og se et udvalg af hans fotografi, som han stadig dyrker 

under digitale former. Dansk Fotografis udsendte, Erik Jørgensen, har haft et 

hyggeligt møde med Gorm Valentin, som du kan fornøjes ved her I bladet.

Mesterskabet blandt de fynske fotografer, Fælles Fynske, er blevet afviklet I 

Odense.  Klubmesterskabet gik til Odense Fotografiske Amatørklub (OFA) og  

fynsmester blev Grethe Aasted Therkelsen. Vi portrætterer den kreative 70-årige 

fotograf fra Svendborg Fotoklub, der bl.a. fortæller om sin interesse for ekspe-

rimentelle billeder.

Er du til model- og portrætfotografering, kan du glæde dig over gode råd fra 

den erfarne fotograf Jesper Koefoed, der er meget aktiv med at afholde foto-

workshops i hele landet. Han synes modelfotografering  er en af de vanskelig-

ste fotografiske discipliner der findes, men når det lykkes er det både spæn-

dende og sjovt.

SDF har flere medlemmer i udlandet som dyrker fritidsfotografi de fremmede 

steder. En af dem er Michael Abel, der bor i det smukke Grønland. Vi ser 

 billeder fra bla. Nuuk og Godthåbsfjorden og Michael fortæller om jagtturene i 

det forunderlige landskab - ofte kun med en iPhone til at fotografere med.

Har du en god ide til en artikel her i bladet, så kontakt redaktøren, der  gladeligt 

tager imod henvendelser fra læserne.

God læselyst!

Ebbe Rosendahl
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Great Catch. Foto: Benny Rytter

Race to the top. Foto: Mads Henriksen

The ark. Foto: Erik Jensen

… en udvidet klasse!
AFLØSEREN FOR 2015 – NYE FIAP 

TITLER 2016 ER FINT FOR SDF. 

DET FORSIGTIGE SKØN FOR ET ÅR 

SIDEN OM MEDALJER VAR VIST VED 

SIDEN AF.

Af Finn E. Larsen, SDF Udland

Bredden, 7 nye titler i 2016, var mindre 

end året før med 12 nye FIAP titler. Men 

der var blot to gengangere så fem nye er 

kommet til. Titlerne var mere spredt, fra 

en enkelt AFIAP og til en EFIAP/d1.

Fra januar 2015 indførte FIAP en over-

bygning til eksisterende overbygning, 

levels, for de autorer der var strandet på 

EFIAP/p, platin. Med EFIAP/d1 og op til  

/d3, diamond, hvor hovedkravet til /d1 er 

50 præmier, ikke antagelser. Siden januar 

2015 er barren sat ganske højt.

Ole Suszkiewicz opnåede EFIAP/d1 som 

en af de første worldwide. Det er i alle 

henseender en fantastisk præstation.

Få præsterer nye titler hvert år, i hvert 

fald i en periode, medens andre hiver 

antagelser og præmier hjem i et helt 

 andet tempo. Finn Jacobsen fra AFA fik 

efter en årrække sin AFIAP og Danne 

 Johansen sin EFIAP/s efter elleve år siden 

sin EFIAP men dog med et hip for fire år 

siden med /b.

I efteråret blev skønnet om godt 50 

 medaljer sat til skamme idet opgørelsen 

for et helt år oversteg 150, rundt regnet 

tre medaljer om ugen, i internationale 

foto saloner.

Også her i bladet er der stort tillykke 

med titler og medaljer!

FIAP – Nye titler 2016

AFIAP Finn Jacobsen               AFA
EFIAP        Erik Jensen                   Næstved Fotoklub
EFIAP        Benny Rytter                Fotogruppen 8600
EFIAP/b     Mads Henriksen          Downstairs
EFIAP/s      Danne Johansen           PM
EFIAP/s      Leif Alveen                Aalborg Fotoklub
EFIAP/d1   Ole Suszkiewicz           PM
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Mushrooms. Foto: Danne Johansen

Maima. Foto: Ole Suszkiewicz

Latin model. Foto: Finn jacobsen

Levitating maiden. Foto: Leif Alveen
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Gorm fra gulvet
Han begyndte som landmåler og endte som professionel musikfotograf.  

Endt er han dog ikke helt endnu. Der er stadig gang i Gorm Valentin.

Af Erik Jørgensen  Foto Gorm Valentin

I EN TID, HVOR DET HOTTESTE POLI-

TISKE EMNE SYNES AT VÆRE, OM DEN 

RETTE PENSIONSALDER ER 66 ELLER 

66½, ER DET EN FORNØJELSE AT MØDE 

GORM VALENTIN. GORM ER ÅRGANG 

1944 OG ER STADIG AKTIV BÅDE SOM 

FOTOGRAF OG SOM MUSIKER. LARS 

LØKKE OG HANS KUMPANER KAN 

FRYDE SIG, OG DER SYNES IKKE AT 

VÆRE UMIDDELBAR UDSIGT TIL, AT 

GORM BLIVER EN DEL AF THYRA 

FRANKS ÆLDREPLEJECIRKUS.  

SIKKERT GODT FOR DEM BEGGE.

Egentlig burde man kalde Gorm Valentin 

en professionel amatør. Ikke sådan at 

forstå, at Gorm ikke ved, hvad han 

 beskæftiger sig med. For det gør han. 

Men sådan at forstå, at han ikke har 

 nogen egentlig uddannelse som foto-

graf. Gorm er helt og aldeles selvlært.

Ordet ”amatør” kommer som bekendt 

fra det latinske ord ”amare”, som betyder 

elske, og det var netop kærligheden til 

fotografiet og musikken, der i samspil 

med omstændighederne i øvrigt sendte 

Gorm Valentin ud på en løbebane som 

professionel musikfotograf.

Landmåler på Vesterbro

Gorm Valentin blev som ung uddannet 

som landmåler. Og hvad har det så med 

fotografi at gøre? Ingenting. Men Gorm 

ville gerne være tegner, og geometriske 

tegninger er en del af landmålerjobbet. 

Skelpælene skal jo sættes korrekt.

En del af landmålervirksomheden foregik 

på Vesterbro i København. Nu skulle man 

måske tro, at Vesterbro allerede var målt 

op, men efter det berømte – nogle vil 

sige berygtede – politiske boligforlig i 

1966 blev det muligt at udstykke den 

 ældre boligmasse i ejerlejligheder. Og 

hertil krævedes bl.a. assistance fra en 

landmåler.

Med Gorm Valentins ord blev alt muligt 

gammelt lort nu udstykket, og spekulan-

terne tjente styrtende med penge. Det 

kan man så tænke over, når man i dag 

går igennem det mondæne gamle arbej-

derkvarter. 

Lærepenge

Man kan spørge, hvorfor landmåleren 

kastede sig over musikfotografiet. Land-

skabsfotografi havde måske været mere 

forventeligt, men sådan blev det ikke. 

Gorm Valentin spiller selv klarinet og var 

i sine unge dage med i forskellige jazz-

orkestre. Dem gik han så og fotografe-

rede. Det var den traditionelle jazz, der 

var på repertoiret, og interessen for den 

traditionelle jazz bragte ham på et tids-

punkt til jazzens fødeby New Orleans. 

Udover klarinetten havde han også et 

kamera og 10 film med, og så skulle der 

fotograferes. Det blev der også, men vel 

hjemkommet til Danmark måtte Gorm 

konstatere, at der kun var billeder på fire 

af de 10 film. Det var dyre lærepenge, 

der her måtte betales. ”Jeg fik i hvert 

fald lært at sørge for, at filmen sidder 

rigtigt i kameraet”, som han konstaterer. 

Slikfatter? Nej tak

Mange ting i livet beror på tilfældig-

heder, og det var en skønsom blanding 

af omstændigheder, der sendte Gorm 

Valentin ind karrieren som professionel 

musikfotograf. Gorm havde på det tids-

punkt opgivet landmåleriet og arbejdede 

engang imellem i den desværre nu 

 hedengangne københavnske musikfor-

retning Music Mecca – som vitterligt var 

et Mekka. Men fuldtidsjob var det ikke, 

og en dag kom der besked fra fagfor-

eningen HK om, at nu var der job til ham 

i en slikbutik. 

Arbejde i en slikbutik med fri adgang til 

bolsjer og lakrids ville sikkert være en 

 attraktiv beskæftigelse for mange. Men 

ikke for Gorm. ”Jeg kunne ikke se mig 

selv stå dér som slikfatter og sælge 

 pinocchiokugler til småbørn”, siger han. 

Og så traf han beslutningen.

Uerfaren som musikfotograf i den pro-

fessionelle verden var Gorm dog ikke. 

 Allerede på dette tidspunkt var han 

 begyndt at sælge koncertbilleder til dag-

bladet Information. Nu skulle det så 

være alvor, omend indtægterne i begyn-

delsen måtte suppleres med et undervis-

ningsjob på en aftenskole. 

Det blev til et liv med musik, teater, 

 portrætter, bøger, aviser, musikmagasi-

ner, pladeomslag og frimærker. Det blev 

til et liv rigt på oplevelser, om end ikke 

altid rigt på kontanter. Men helt galt gik 

det alligevel ikke. ”Jeg har da tre cykler”, 

som Gorm med et grin konstaterer.

Jazz og rock

Rent musikalsk er Gorm Valentin selv 

mest til den akustiske musik, dvs. jazz 

og klassisk, men når det kommer til 

 fotografiet, er der ingen særlige priorite-

ter. 

James Brown
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Bob Marley

Charles Mingus Leonard Cohen
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Ved prisoverrækkelsen sagde foreningens formand Susi Hyldgaard bl.a.:

”Gorm Valentin fanger øjeblikket. Han ser det meste. Han kender dig næsten før, du selv gør. Han mærker også, 
hvor du er på vej hen og hvor du har været. Men han siger det ikke til nogen. Han viser det i sine billeder.  

Han fanger musikken der, hvor den bliver tænkt. Næsten før den er spillet. Og får med sine sort-hvide  
billeder det hele til at spille igen foran vores øjne.” 

Bedre kan det næppe siges.

GORM VALENTINGORM VALENTIN

Miles Davis

Der er dog stor forskel på at fotografere rockkoncerter og jazz-

koncerter, siger Gorm. Rockkoncerter er teater og show, og 

som regel er der masser af lys. Der er gang i den, og hvis foto-

grafen følger med musikerne, er det ofte muligt i overført 

 betydning at få et samspil i gang mellem musikere og fotograf. 

Jazz er noget helt andet. Her handler det for fotografen nær-

mest om at være usynlig. Jazz er en langt mere intim musikform 

end rock, og fotografen kan ikke vade rundt, som han har lyst. 

”Man skal huske på, at et spejlreflekskamera laver et forfærde-

ligt spektakel”, siger Gorm.  ”Sådan noget er ikke velset midt i 

en stille jazzballade.”

Gorm fra gulvet

Derfor er diskretion en helt nødvendig dyd, når der skal foto-

graferes jazz, siger Gorm, og her kommer hans egen baggrund 

som musiker ham til gode. ”Som musiker har jeg respekt”, siger 

han. ”Ikke bare respekt for musikken og for musikerne, men 

også for publikum.”

Egen baggrund som musiker betyder også, at Gorm  nogenlunde 

kan forudse, hvornår han kan udløse det spektakel, som et tryk 

på spejlreflekskameraets udløserknap afstedkommer, uden at 

noget i musikken går tabt.

Denne diskretionære adfærd indbragte på et tidspunkt Gorm 

Valentin tilnavnet ”Gorm fra gulvet”. Det var den kendte jour-

nalist Lasse Ellegaard, der kom med tilnavnet, efter at Gorm en 

aften igennem havde kravlet rundt på gulvet foran scenen på 

Jazzhus Montmartre i  København.
Lou Reed
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Oscar Peterson & Count Basie

CV Jørgensen Emmylou Harris

Chet Baker & Ruth Young
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”Find lyset”, udbryder Gorm med stort 

eftertryk og indtager nærmest bedestil-

ling. ”Det er det, som det hele handler 

om”. 

Frimærker og bøger

I tidligere tid kunne man ofte i bybilledet 

møde en af hverdagens ukendte helte, 

nemlig postbudet. Det kan man vistnok 

stadig, men nu i en privatiseret udgave 

og altid 5-6 dage forsinket. Brevskriveri 

og julekort er gået af mode. Kampen 

mod e-mails og anden elektronik er 

 endegyldigt tabt.

Det er synd. Ikke mindst fordi det stærkt 

reducerer behovet for frimærker, og her 

har Gorm Valentin været mere leverings-

dygtig end de fleste. Viggo Rivad fik 

 udgivet et frimærke. Krass Clement har 

også fået udgivet et. Gorm Valentin har 

fået udgivet ikke mindre end tre.

Et af dem er med et billede fra Tønder-

festivalen. I hvert fald officielt. Gorm har 

efter eget udsagn aldrig sat sine ben i 

Tønder, og et afslag på gratis adgang til 

Tønder-festivalen for at fotografere til 

frimærke gjorde udslaget. Frimærket fra 

Tønder-festivalen er taget i en baggård 

tæt på Kongens Have i København. Så 

ka’ de lære det, ka’ de.

Gorm Valentin har udgivet adskillige bø-

ger. Den seneste hedder ”a poet, a prin-

ce, a duke” og handler om tre ikoniske 

fyrtårne, som verden måtte sige farvel til 

i 2016. Det er Leonard Cohen, Prince og 

nej, den sidste er ikke Duke Ellington. 

Han døde i 1974. Den sidste er David 

 Bowie. Bogen er netop udkommet og in-

deholder de billeder, som Gorm havde 

med på en udstilling i Galleri Tom 

 Christoffersen i København i januar i år.

Æreshædersprisen

I 2016 blev Gorm Valentin tildelt en 

æreshæderspris af komponistforeningen 

DJBFA for sit fotografiske virke. Det var 

de udøvende kunstneres tak for næsten 

45 års arbejde i den fælles sags tjeneste.

Ved prisoverrækkelsen sagde forenin-

gens formand Susi Hyldgaard bl.a.:

”Gorm Valentin fanger øjeblikket. Han 

ser det meste. Han kender dig næsten 

før, du selv gør. Han mærker også, hvor 

du er på vej hen og hvor du har været. 

Men han siger det ikke til nogen. Han 

viser det i sine billeder. Han fanger 

 musikken der, hvor den bliver tænkt. 

Næsten før den er spillet. Og får med 

sine sort-hvide billeder det hele til at 

spille igen foran vores øjne.” 

Bedre kan det næppe siges.

Gorm Valentin

GORM VALENTINGORM VALENTIN

Find lyset

En ting er at lave koncertbilleder, hvor fotografen af 

gode grunde ikke kan  instruere musikerne. Noget andet 

er at fotografere musikerne uden for scenen.

Det er ikke noget stort udstyrsstykke, når Gorm Valentin 

stiller op til fotografering. Faktisk kan hans tilgang til 

den tekniske side af fotograferingen bedst sammenfat-

tes i den lidt uvenlige forkortelse KISS – Keep It Simple, 

Stupid!

På et spillested er der det lys, der nu  engang er. Det kan 

fotografen ikke gøre andet ved end at forsøge at udnytte 

det bedst muligt. Men også uden for scenen arbejder 

Gorm efter KISS-princippet. Det skal være så hurtigt som 

muligt og så  enkelt som muligt. Og er der én ting i denne 

verden, som Gorm bare ikke kan klare, så er det stylister. 

En stylist er dræbende for alt, hvad der er ægte.

Lyset er helst det forhåndenværende.  Sidelys ind fra et 

vindue er ofte godt.  Ellers må det suppleres med kunst-

lys. Noget billigt stof klistret op med gaffatape som bag-

grund, og så er vi kørende. Det hele kan pakkes sammen 

og sættes bag på en cykel.

KISS-princippet dur imidlertid ikke i selve opstillingen af 

musikerne, ikke mindst hvis der er tale om et helt orke-

ster. Her er det selvfølgelig vigtigt, at alle kigger på foto-

grafen på samme tid, siger Gorm, men samtidig skal mu-

sikerne placeres rigtigt. Frontfiguren i orkestret skal også 

være frontfigur i billedet, samtidig med at alle i orkestret 

skal komme til deres ret. 
De abstrakte billeder på denne og forrige side 
er taget af Gorm Valentin i 2016.



Per Valentin  

Per Valentin har arbejdet med kommunikation i 30 år, og arbejder i dag for store 
internationale virksomheder i forhold til kommunikation og branding.

Som kunstner indenfor fotografi er Per Valentin erfaren indenfor flere af fotoets 
kategorier. Han har formået at opnå en MSDF-titel som den hurtigste i SDF’s 
historie. Desuden har Per Valentin opnået flere førstepladser på internationale 
saloner. Og som en sjælden begivenhed er Per Valentin, som den eneste dansker, 
nået til tops i Al Thani Awards - en af verdens største saloner.
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Per Valentin har allerede sin 
prioritering af arbejdet i SDF klar:

Tilføre merværdi i medlemskabet 
gennem investering i udvikling og 
initiativer

Bruge den opbyggede merværdi til at 
skaffe flere medlemmer

Konsolidering: anvend de øgede 
midler til at skabe yderligere 
merværdi i arrangementer, kommuni-
kation, flere aktiviteter – og medlem-
mer.
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Tilbage til fremtiden

Af Michael Fahlgren

– Udfordringen for SDF er, at vi har med-

lemmer med meget forskellige behov og 

forventninger. På den ene side har vi 

klubberne med deres medlemmer og på 

den anden side har vi vores personlige 

medlemmer. Nu bliver der slået en streg 

i sandet; nu skal vi genskabe SDF’s mo-

mentum, fastslår formand Per Valentin 

indledningsvis.

Ser sig ikke tilbage

For vores nye formand er der slet ingen 

grund til at se sig tilbage, blot konstate-

re at den måde SDF har været kørt på 

gennem de seneste år ikke har været 

den rigtige. At vi de facto har mistet over 

halvdelen af vores medlemmer – især fra 

klubberne – er naturligvis ærgerligt; men 

for Per Valentin handler det nu om at 

komme videre. Derfor ærgrer han sig 

også over de medlemmer, der lægger 

negative indlæg på vores hjemmeside. 

Ikke at man ikke må have negative me-

ninger eller holdninger, men dem kan 

man kommunikere via telefon eller mail. 

At stille sit snavsede vasketøj offentlig til 

skue er ikke måden at skabe det mom-

entum vi har brug for.

– Nu kan vi for alvor rykke SDF. Naturlig-

vis kan vi fem bestyrelsesmedlemmer 

ikke alene udrette mirakler, men der må 

være masser af ”gråt guld”, som går 

rundt med gode idéer de brænder for. Vi 

er nødt til at opfatte vores forskellige ak-

tiviteter – Dansk Fotografi og hjemmesi-

den – holistisk og spørge: hvad kan 

hjemmesiden respektive bladet gøre for 

os? Begge dele har en værdi i forhold til 

at promovere SDF og skaffe sponsorer 

og annoncører. Hvis vi ikke har en ensar-

tet profil udadtil i alt, hvad vi foretager 

os, mister vi troværdighed og ”kunder i 

butikken”, konstaterer vores nyvalgte 

formand.

Det handler om værdier

For nogle år siden skrev Per et lille ind-

læg om SDF’s tilstand og økonomi, hvori 

han fastslog: ”Der skal økonomiske mid-

ler til at realisere SDF’s mission, større 

økonomi kræver flere medlemmer, flere 

medlemskaber kræver større værdi i 

medlemskabet og kendskab til SDF, stør-

re værdi i medlemskabet og kendskab 

kræver investering i udvikling og initiati-

ver” og det er vist gyldigt den dag i dag.

– Vil man have skal der penge til. Og skal 

vi tilfredsstille klubbernes behov, ikke 

mindst for synliggørelse af medlemska-

bets værdi, skal der øget og bedre kom-

munikation til. Vi har behov for at revita-

lisere brandet SDF. Men det skal ske med 

den dybeste respekt for vores ophav i 

form af klubber og medlemmer, påpeger 

Per Valentin.

Differentieret medlemskab en blandt 

mange muligheder

Per Valentin har tidligere talt om mulig-

heden for at indføre et differentieret 

medlemskab, hvor man betaler alt efter 

hvilke ydelser man ønsker at have ad-

gang til. Et koncept blandt mange, der 

bestemt ikke ligger vores nyvalgte for-

mand fjernt.

– Vi skal tænke stort. Det kan udmærket 

medføre, at vi i bestyrelsen indkalder 

den manglende ekspertise for at hjælpe 

os i gang i den rigtige retning. Vi skal 

have gang i et analysearbejde, fastsat 

indsatsområder og handlingsplaner i re-

lation til indsatsområder med priorite-

ring af opgaverne, samt et budget. Det 

kan vi så fremlægge til næste generalfor-

samling, pointerer formanden afslut-

ningsvis.

Med valget af Per Valentin som ny formand for SDF får vi ikke 
alene en visionær formand med en masse gode idéer til at se 
fremad – vi får tillige en formand med stor erfaring i jobbet,  

der vil skabe mere momentum i SDF.

”Det kræver en grundig gennemgang vedr. træfpunkter  
omkring vores medlemmer og potentielle medlemmer.  

Hvor, hvordan og med hvad skal vi møde  
medlemmer på de digitale platforme.”

Per Valentin

Ny bestyrelse i SDF  

Formand  
Per Valentin, personligt medlem

Kasserer  
Niels Bach Vinther, AFA

Bestyrelsesmedlem  
Ole Klintebæk, AFA

Billedsekretær 
Poul Chr. Jensen, OFA

Bestyrelsesmedlem  
Michael Fahlgren, personligt medlem

1. suppleant  
Niels Løgager Nielsen, AFA

2. suppleant  
Rene Skaaning Nørager,  
Fotogruppen Momento

Den Digitale platform:  

•  Vi skal betragte SDF som Brand

•  Se på medlemmer og potentielle 
medlemmer

•  Et holistisk syn og en ensartet 
branding

•  Vi kan ikke kommunikere “Guld”  
det ene sted når vi sommetider 
kommunikerer “Skrald” et andet 
sted

Der var solid opbakning til de 
stillede ændringsforslag i SDFs 
vedtægter. Bl.a. at bestyrelsen 
reduceres fra 7 til 5 medlem-
mer. Foto Peter Baatz
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I weekenden  
den 19. – 20. 
november 2016 
blev det årlige 
Fælles Fynske 
afviklet på 
Hunderupskolen  
i Odense, hvor 
Odense Fotoklub 
var vært.

Skrevet af Pernille Wennerstrøm Andersen

6 fynske fotoklubber samt 2 personlige medlemmer af SDF havde meldt deres 

ankomst, og det blev til i alt 325 værker fra 47 autorer. Udstillingen var over 

begge dage godt besøgt og de besøgende kunne nyde et glas vin samt kaffe og 

kage, mens de studerede billederne eller fik en hyggelig snak.

Men der var ingen tvivl om, at de fremmødte søndag eftermiddag kl. 14 – mest 

var folk med personlig interesse i dommergennemgangen og afsløringen af 

 vinderne. 

Der var konkurrence til stregen, og det var et hårdt stykke arbejde, de 3  dommere  

Ann-Kerstina Nielsen, Ib Trebbien og Pia Hernø  havde været igennem forud for 

afsløringen af både Fælles Fynske Mester og Fælles Fynske Klubmester.

Grethe Aasted Therkelsen fra Svendborg Fotoklub lagde sig klart i spidsen af 

konkurrencen og blev med i alt 16 point dette års Fynske Mester. 

Anden og tredjepladsen, som kun adskilte sig med 1 point, gik til henholdsvis 

Henrik R. Kristensen og Bent K. Danielsen. 

I konkurrencen om at blive Fynsk Klubmester var der tæt konkurrence mellem 

OFA og Svendborg Fotoklub – men vinderen blev OFA med i alt 51 point og en 

kvotient på 0,61, hvor Svendborg fik 33 point og en kvotient på 0,59. Midtfyns 

Fotoklub blev nr. 3 med 19 point og en kvotient på 0,35.  

Vi glæder os til Fælles Fynske til næste år hvor det foregår i Svendborg.

Guld monocrome. Niels Holmgaard. På cykeltur

Dommerdiplom. Flemming Winther. 2CVFoto Kurt Jørgensen
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Bronze monocrome. Lilian Stubbe. Modsatte veje

Bedste Natur. Gilboa Levi. Rose

Guld tema. Henrik R Kristensen. The wave

Sølv monocrome. Rene Linnebjerg. Brud



Alle Resultater i de forskellige kategorier:
Monochrome: 
Guld:       Niels Holmgård - OFA
Sølv:        Rene Linneberg - Midtfyns Fotoklub
Bronze:   Lilian Stubbe - Ærø Fotoklub

Farve papir:
Guld:       Henrik R. Kristensen - OFA
Sølv:        Ole Juel Nielsen - Svendborg Fotoklub
Bronze:   Grethe Aasted Therkelsen - Svendborg Fotoklub

Serier:
Guld:       Grethe Aasted Therkelsen - Svendborg Fotoklub
Sølv:        Niels Jørgen Valentin - OFA
Bronze:   Bent K. Danielsen - Personligt medlem

Tema:
Guld:      Henrik R. Kristensen - OFA
Sølv:        Lisa Winther - OFA
Bronze:   Poul Chr. Jensen - OFA

Bedste portræt:        Johnny Kristensen - Midtfyns Fotoklub
Bedste experiment:  Bent K. Danielsen - Personligt medlem
Bedste landskab:       Hans Erik Nielsen - Odense Fotoklub
Bedste reportage:     Ole Juel Nielsen - Svendborg Fotoklub
Bedste natur:             Gilboa Levi - Midtfyns Fotoklub
Bedste humor:           Bent K. Danielsen - Personligt medlem
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Fynsmester  
Grethe Aasted Therkelsen
Foto: Kurt Jørgensen

Bedste Landskab. Dommerdiplom. Hans Erik Nielsen. Svanninge

Grethe, 
70 og 
Fynsmester
Grethe Aasted Therkelsen fra Svendborg Fotoklub blev Fynsmester 2016.  

Hun scorede højt på sine farvepapirbilleder, hvor hun eksperimenterer  

med dobbelteksponeringer.

Af Jens Holm   
Foto Grethe Aasted Therkelsen

De fynske piger har altid været noget 

særligt, og i 2016 kom det også til udtryk 

i fotografisk sammenhæng, da Grethe 

Aasted Therkelsen fra Svendborg Foto-

klub vandt det fynske mesterskab.

Det burde nu ikke være kommet som en 

overraskelse for de mandlige kolleger, 

eftersom hun allerede havde hentet en 

flot 6.plads i SDF’s konkurrence om Dan-

marksmesterskabet. Men opløbet var 

tæt; Grethe Aasted Therkelsen fik 16 

points, Henrik R. Kristensen blev nr. 2 

med 13, og Bent K. Danielsen indtog 3. 

pladsen med 12 points. Klubberne place-

rede sig med OFA som nummer 1 og 

Svendborg Fotoklub og Midtfyns Foto-

klub på de følgende pladser. 

Konkurrencen var inddelt i 4 kategorier, 

monochrom, farvepapir, serie og tema. 

Grethe scorede henholdsvis 2, 8 og 6 

points i de 3 førstnævnte kategorier, idet 

hun havde valgt ikke at sende ind til te-

maet. De antagne fotos blev udstillet på 

Hunderupskolen i Odense i november.

Lagene fremhæver stemningen

Jeg spurgte Grethe, hvor hendes særlige 

styrke lå:

”Jeg har altid syntes, at det var sjovt at 

arbejde med dobbelteksponeringer, og i 

øvrigt er det ikke en teknik, man har set 

så meget til de sidste år. Når jeg tænker 

billeder, er det ofte et landskab, jeg bru-

ger som basis. Det er højsæson lige nu; 

jeg er vild med vintergrene og træernes 

nøgne, skulpturelle form. Landskabet er 
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24 25Guld serier. Grethe Aasted Therkelsen. Tre aber

Grethe Aasted Therkelsen 

hovedmotivet, og så finder jeg nogle 

baggrunde, der kan bruges til at frem-

hæve det. F.eks. har jeg fedtet – som jeg 

kalder det – et landskab sammen med 

en graffiti, som jeg fandt i et vindue i et 

S-tog. Sammensætningen af de to fotos 

skaber en særlig stemning.”

”Jeg kan godt li’, at man kan spejle sig 

selv i billedet – at jeg får den stemning 

frem, som var der, da jeg tog billedet. 

Rent praktisk foregår hele processen 

selvfølgelig i Photoshop; det handler om 

at finde en balance, at gøre lagene mere 

eller mindre gennemsigtige.”

Serien scorede du også højt i?

”Ja, serien ”3 aber” blev til, da jeg tog en 

100 – 400 mm Canon zoom med i Zoo. 

Den er virkelig god at arbejde med, fordi 

man kan skyde løs i hånden uden, at bil-

lederne bliver rystede. Jeg tog en stribe 

fotos af aberne, og da jeg kom hjem og 

så billederne i computeren, opdagede 

jeg, at abeansigterne hver især havde 

deres egen personlighed – noget i ret-

ning af ikke-se, ikke-høre, ikke-tale”…

Foto i en sen alder

Hvornår begyndte du at fotografere?

”Det var i 2009, efter at jeg i mange 

havde lavet videoer fra vores rejser. Da 

jeg blev pensionist, fik jeg mere tid til 

foto; 2011 meldte jeg mig ind i en foto-

klub – og nu er jeg 70 og fynsmester…

Det at være medlem af en fotoklub og 

SDF har jeg stor glæde af. Der er konkur-

rencerne, og så bliver man i det hele ta-

get inspireret af at møde andre folk. 

SDF’s hjemmeside har også været et 

godt sted at få kritik, fordi man kunne 

sætte billeder op dér. Derudover følger 

jeg med i, hvad de dygtige folk i Focus 

Silkeborg og Compose-gruppen har gang 

i mht. det mere eksperimenterende 

 fotografi.

Jeg sender gerne ind til konkurrencer, 

men det kan undre mig hvor stor forskel, 

der er på bedømmelserne. Det samme 

billede kan opnå sølv det ene sted, og 

det andet sted ender det som ikke- 

antaget”…

FYNSMESTER GRETHE AASTED THERKELSENFYNSMESTER GRETHE AASTED THERKELSEN



Der er altid plads til sjov og anderledes billeder på mine workshops. Modellerne er en vigtig del af dagen med deres store engagement, humor og 
ikke mindst tålmodighed. Model: Louise Madsen.

En typisk opstilling på min mest populære workshop - ”Flotte 
portrætter med én flash” – den har kørt over 30 gange. Her 
kommer vi rundt om basal lysforståelse og laver flotte billeder 
med enkle midler. Model: Lea Christensen.

På studieworkshoppen gennemgås teknikken om formiddagen, og 
så fotograferes der i omkring 8 forskellige setups om eftermidda-
gen. Beauty-belysningen er altid et sikkert hit med meget flotte 
billeder i en forholdsvis enkel opstilling. Model: Thea Krag.
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JESPER KOEFOED LEVER AF AT HOLDE 

KURSER I MODEL- OG PORTRÆTFOTO-

GRAFERING. HER FORTÆLLER HAN OM 

SINE ERFARINGER FRA SINE WORK-

SHOPS OG GIVER GODE TIPS TIL BEDRE 

BILLEDER.

Tekst og foto Jesper Koefoed,  
www.fotoworkshop.dk

Lad mig lægge ud med et postulat, som 

jeg nok kan få på puklen over: Model-

fotografering er en af de vanskeligste 

fotografiske discipliner, du kan kaste dig 

over. For ud over at du skal mestre tek-

nik, lys og redigering, så skal du kunne 

styre posering, udtryk og ofte tøjvalg 

hos et andet menneske, som du måske 

aldrig har mødt før.

Når det så er sagt, så er det også en af 

de sjoveste og mest spændende genrer 

af fotografering, jeg har prøvet. Og når 

det hele lykkes og både du og modellen 

er sprudlende af begejstring over resul-

tatet, så kan det ikke blive bedre.

På mine mange workshops med model-

fotografering som tema oplever jeg alle 

typer af deltagere. Helt nye og uerfarne 

som bare vil i gang med at fotografere 

modeller og andre som har masser af er-

faring, men som gerne vil have pudset 

teknikken af eller søge ny inspiration. 

Nogle er rene hobbyfolk – andre vil 

 gerne have en forretning på skinner, 

mens andre igen skal bruge det til f.eks. 

fotografering til en webshop.

Fælles for alle deltagerne er dog, at det 

absolut sværeste er samarbejdet med 

modellen. Hvordan skal man tilrettelæg-

ge et shoot, hvordan skal man instruere 

modellen og hvordan skal man få 

 poseringerne på plads, så modellen 

 tager sig godt ud på billederne?

Følgende ordveksling har jeg oplevet 

mange gange i lidt forskellige udgaver, 

når fotograferingen skal i gang. Model-

len spørger nervøst: Hvad skal jeg gøre? 

Fotografen svarer lige så nervøst: Kan du 

ikke bare se godt ud…? Og så bliver det 

altså en lang eftermiddag!

Modeller er meget forskellige, og enhver 

session er et unikt møde mellem dig og 

modellen med hver jeres værdier og 

måde at være på - og ikke mindst tale til 

hinanden på. I løbet af kort tid skal I fun-

gere sammen, men uanset hvor godt I 

spiller sammen, så er det dit ansvar at 

styre sessionen godt igennem – det er i 

hvert fald næsten altid forventningen fra 

modellens side, med mindre det er en 

ret erfaren model.

Modelfoto- 
  graferingens  
    mange facetter

Og det kræver overskud og fokus på 

 modellen, fra det øjeblik I mødes til 

shootet. Hvis du ikke har overskud –  

f.eks. fordi du er fokuseret på din teknik 

– så ”taber” du hurtigt modellen, og så 

er der langt til de gode billeder.

Af samme grund bruger jeg på næsten 

alle mine workshops den første del af  

tiden på at få styr på teknikken, så foto-

graferne er klar til at fokusere på model-

lerne, når de ankommer på workshop-

pen.

Hvordan kommer du nemt i gang?

Der er ingen smutveje – men masser af 

gode råd. Først og fremmest skal du 

have styr på din teknik. Kend dine ind-

stillinger og få styr på hvor og hvordan, 

du ændrer dem. Det lyder banalt, men 

det er bare alt for ofte et af de steder, 

problemerne ligger.

Brug kun den teknik du har styr på – og 

ikke mindst rutine i. Det kan godt være, 

at du derhjemme har lavet et setup med 

fire speedlites, men når du står på en 

location med en model, så har du bare 

ikke overskud til teknikken. Det er en af 

de fejl, jeg ser flest gange – det virker 



En standard beauty-lyssætning i studiet med en beautydish lige over modellen og en refleksskærm lige under billedkanten for at kaste lys tilbage I 
ansigtet for at få det ret flade, men meget pæne lys. Her ønskede jeg maksimal fokus på øjnene, så det er skudt på blænde 2,0 for at gøre alt 
andet uskarpt. For at det var muligt i det kraftige studielys er der skudt på 50 ISO og med et gråfilter monteret for at tage yderligere et par trin af 
lyset. 1/100, f/2, ISO 50. Model: Marlene Nielsen.

Jeg har en kærlighed for homeshoots, hvor man skal 
spotte gode fotomuligheder i almindelige hjem og løse 
udfordringerne med lyset. Jeg holder også mange 
workshops med dette tema, fordi det er meget lærerigt at 
se, hvor meget man kan lave i et ganske almindeligt hjem 
uden det store udstyr. Dette billede er skudt med det 
eksisterende lys fra altandøren – intet andet! En lettere 
overeksponering af det eksisterende lys har kastet lyset 
rundt i køkkenet, der med de hvide vægge har virket som 
én stor refleksskærm foran modellen. 1/100 s, f/4, 800 
ISO, 32 mm. Model Jeiran Moosavi.

Enkel og stram komposition og enkelt lys. Det er solen, der står lige 
på og hårdt. Ingen flash og ingen opblødning.
1/2000, f/4, 100 ISO, 90 mm. Model: Thea Krag.

Der har været efterspørgsel efter workshops med mandlige modeller, så nu er der kommet workshops med ”mænd i studiet”. Her en ret traditionel 
lyssætning med hovedlys fra kameraets højre side, et kantlys skråt bagfra modsat hovedlyset og en svag flash til lige at lysne baggrunden bag 
modellen. 1/100, f9, 100 ISO, 75 mm. Model: Troels Andersen.

Dans og ballet er kommet på workshopprogrammet i dette forår, efter jeg lavede en serie billeder med dette tema. Her er det to striplights 
placeret i hver sin side, der giver lyset på modellen. 1/100, f/8, 100 ISO, 102 mm. Model: Nathalie Loglo.

MODELFOTOGRAFERINGMODELFOTOGRAFERING
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som om at tanken er: Nu når jeg har alt 

det udstyr, så skal det også bruges.

”Keep it simple” er nok fortærsket, men 

det er måske det bedste råd, jeg over-

hovedet kan give.

Lær en masse om lys. Om hårdt lys og 

blødt lys, og hvad der er godt til hvilke 

billeder, og navnlig hvad du kan gøre for 

at ændre lyset eller kompensere for 

mangler eller fejl. Og køb en refleks-

skærm som det første.

Få rutine – køb en mannequindukke og 

øv dig jævnligt på teknikken, og især lige 

inden et shoot, hvor du kan teste de 

 opstillinger, du tænker at lave på shoo-

tet. Ingen grund til at spilde modellens 

tid og udstille din egen usikkerhed, når 

du kan forberede det inden.

Hyr gerne en mere erfaren model når du 

skal i gang med at lære det – de er mere 

selvkørende omkring posering og kan 

give dig masser af fif, så du fremover 

selv kan instruere en mere utrænet 

 model. Dem jeg bruger på mine work-

shops er både dygtige, tålmodige og 

helt nede på jorden – og jeg ved, at 

mange deltagere efterfølgende laver 

 aftaler direkte med dem.

Forbered dig grundigt til enhver session 

– simpelthen fordi du får mere overskud 

til samarbejdet med modellen. Tænk lys 

og især posering igennem. Og aftal stil 

og tøj i god tid inden shootet.

På selve sessionen er mit bedste råd at 

være begejstret og rose. Hvis du er 

 begejstret, bliver modellen det også – 

og så giver I den begge et hak mere. Og 

når du roser, har det samme effekt.

Instruer modellen og skyd masser af 

 billeder – fortæl hvad du laver og hold 

godt med energi i shootet og et godt 

flow.

Tag et break hvis du løber tør for ideer 

eller har brug for en teknik-pause. 

Og så nyd det og hold det hele på et 

uformelt plan. Jo sjovere det er – jo bedre 

bliver billederne.

God fornøjelse.
Den vigtige modelkontrakt
Husk at lave en skriftlig aftale med 
modellen inden fotograferingen – 
den skal blandt andet beskrive hvilke 
billeder I skal lave, og hvordan 
billederne må bruges, så der ikke 
efterfølgende opstår tvister. Du kan 
finde og hente min standardaftale på 
www.fotoworkshop.dk under  
”Tips/Modelaftale”.

Fotograf Jesper Koefoed

Blandt de mest populære workshops kan nævnes:
• Portræt- og modelfotografering med flash
• Studiefotografering
• I gang med modelfotografering
• Avanceret speedlite
• Gravidfotografering
• Redigering med Lightroom

En typisk workshop byder både på teori og praktisk 
fotografering. Og du får værdifuldt undervisnings-
materiale, så du kan arbejde videre hjemme.

Kig ind på www.fotoworkshop.dk og se hele udvalget 
og kalenderen. Og oplys ved tilmeldingen at du er 
medlem af Selskabet for Dansk Fotografi – så får du 
automatisk 15 % rabat på kursusprisen på alle work-
shops.

Finder du ikke lige det du søger, så skriv – der er også 
mulighed for individuel coaching eller events for din 
fotoklub.

se mere på fotoworkshop.dk 

Som medlem af Selskabet for Dansk Fotografi kan du nu få rabat på alle workshops, 
der udbydes af Jesper Koefoed på fotoworkshop.dk

– vi 
ses på workshop!

fotoworkshop.dkkom på workshop i 
portræt- og modelfotografering
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FOTODAGE VIBORG ER EN FESTIVAL, 

SOM GENNEM TRE UGER FRA 5. TIL 28. 

MAJ 2017 SÆTTER FOKUS PÅ DET GODE 

FOTOGRAFI GENNEM UDSTILLINGER, 

KONKURRENCER, WORKSHOPS, 

FOREDRAG, RUNDVISNINGER OG 

FOTOTURE, DER KAN OPLEVES RUNDT 

OMKRING I VIBORG OG FLERE ANDRE 

STEDER I VIBORG KOMMUNE.

Det omfattende program, som offentlig-

gøres i begyndelsen af april, er sammen-

sat ud fra tre kategorier: Dokumentar- 

og pressefoto, naturfoto og det person-

lige, kunstneriske foto. De centrale ud-

stillinger er skabt af professionelle foto-

grafer og kunstnere fra ind- og udland, 

men festivalen viser også udstillinger 

med mindre kendte, upcoming fotogra-

fer og inddrager lokale amatørfotografer 

engageret i fotoklubber.

Fototalenterne er repræsenteret ved flere 

udstillinger tilrettelagt af fotolinjen på 

Medieskolerne i Viborg, der er Danmarks 

største uddannelsessted for fotografer. 

Dertil kommer konkurrencen Danmarks 

Unge Fototalent for amatørfotografer i 

alderen 15-25 år, som løber forud for fe-

stivalen, og hvor vinderen kåres i forbin-

delse med festivalens åbning. Vinder-

fotoet og et udvalg af de bedste af de 

indsendte konkurrencebidrag kan ople-

ves på Hovedbiblioteket i Viborg under 

festivalen.

Som noget nyt har FOTODAGE VIBORG i 

år inviteret til open call under overskrif-

ten Dødssynder 2017. De bedste af de 

indsendte fotos sammensættes til en 

udendørs udstilling i centrum af Viborg. 

Deadline for at indsende bidrag er 26. 

marts 2017. Information om udstillings-

konceptet og hvordan man kan deltage 

findes på festivalens hjemmeside foto-

dage.dk.

Der er gratis adgang til festivalens ud-

stillinger og til flere af de øvrige aktivite-

ter.

FOTODAGE VIBORG tilrettelægges af en 

styregruppe bestående af lokale foto-

elskere og Viborg Bibliotekerne, der 

samarbejder med en række foreninger, 

privatpersoner (fotografer), interesse-

organisationer, institutioner og virksom-

heder om at skabe en mangfoldig festi-

val med kvalitetsfotografiet i centrum.

FOTODAGE VIBORG
5.-28. maj 2017



3332

Fra en sejltur i isfjorden i Ilulissat. Der er 
meget fiskeri i fjorden, på trods af isen.

Cafe Tuttu Ilulissat. Taget i Ilulissat og er en lille cafe.

En hilsen fra SDF-fotograf Michael Abel der bor i Grønland,  
hvor naturen er så storslået, at den ikke kan beskrives til fulde  
med et kamera.

Grønland har jo sine byer, men hver by 

har også bygder, hvor der bor fra under 

100 mennesker til den største bygd med 

omkring 500 mennesker.

En af de ting der gør Grønland unik er, at 

der ikke er vejforbindelse mellem en 

eneste af byerne. Det betyder, at inden-

rigs transport foregår via fly/helikopter 

eller båd. En dyr måde at komme rundt 

på og som betyder, at man kan sidde 

vejrfast og byer og bygder kan blive 

 isoleret i perioder. Det er Air Greenland, 

der står for det meste af flyvningen i 

Grønland. De bliver også kaldt Immaqa 

(måske) Airlines, da de på grund af vej-

ret, kun måske kommer frem. Heroppe 

er alt indenfor en time fra planlagt 

 afgang/ankomst lig med til tiden.

Det er ikke uden udfordringer at 

fotografere i Grønland

Der er flere ting, der sammen med arbej-

det “stjæler” tiden fra fotografi. I som-Tekst og foto: Michael Abel 

JEG ER MEDLEM I NEGATIV I ROSKILDE 

OG HAR VÆRET DET I NOGET DER 

NÆRMER SIG 10 ÅR. FOR LIDT OVER ET 

ÅR SIDEN BESLUTTEDE MIN KONE OG 

JEG, AT DET VAR TID TIL AT FLYTTE TIL 

NUUK I GRØNLAND. CA. ET HALVT ÅR 

FØR VI TOG BESLUTNINGEN, HAVDE VI 

KØBT VORES DRØMMEHUS, HVILKET 

IKKE GJORDE BESLUTNINGEN LETTERE, 

MEN KÆRLIGHEDEN TIL GRØNLAND OG 

ISÆR DEN GRØNLANDSKE NATUR, 

GJORDE AT VI INDSÅ, AT DET MÅSKE 

IKKE PASSEDE PERFEKT, MEN DET 

PERFEKTE TIDSPUNKT VILLE SANDSYN-

LIGVIS ALDRIG KOMME. FORINDEN 

BESLUTNINGEN HØRER DET TIL 

HISTORIEN, AT JEG ER FØDT I NUUK OG 

HAR ARBEJDET HEROPPE I NÆSTEN ET 

ÅR I 2010-2011, SÅ VI VIDSTE HVAD VI 

GIK IND TIL.

Jeg havde allerede i 2010 søgt efter en 

fotoklub i Nuuk. Det lykkedes mig ikke 

dengang, men denne gang faldt jeg over 

et opslag fra Sømandshjemmet, der 

 beskrev en fotoklub der har til huse i 

 Sømandshjemmet. I skrivende stund har 

jeg kun været med til et enkelt klub-

møde, så jeg kan ikke fortælle så meget 

om klubben, ud over vi er en flok glade 

amatører, der mødes for at udveksle fif 

og ideer og give hinanden konstruktiv 

kritik af billederne vi tager.

Hvad er der så at lave i Grønland for 

en fritidsfotograf? 

Som de fleste nok ved er naturen helt 

fantastisk; fjorde med isfjelde, fjelde i 

alverdens farver og former, rensdyr, mos-

kusokser, ørne og meget meget mere. 

Her er naturen så storslået, at jeg vil 

vove den påstand, at uanset hvor dygtig 

en fotograf der forsøger at indfange det, 

kan det ikke beskrives gennem en chip i 

kameraet. En fotograf, der kommer tæt 

på, er Carsten Egevang, der har udgivet 

tre bøger med fantastiske billeder fra en 

fantastisk del af Rigsfælleskabet.

Byen Nuuk er “kun” hjem for ca. 17.000 

mennesker, men alligevel tør jeg godt 

kalde det for en storby. Den er ca. tre 

gange så stor som den næststørste by i 

Grønland og her er alt fra velhaverkvarte-

rer med kæmpestore villaer med Porsche 

Cayenne på parkeringspladsen til bygge-

rier, der bærer præg af ikke at være ved-

ligeholdt siden 60’erne, hvor de blev 

bygget. Her er huset Hans Egede boede 

i, da han kom hertil og grundlagde Nuuk 

i 1728 og flere arkitektoniske perler som 

kulturhuset og Naturinstituttet. Byen har 

stadig kvarterer med små forskellig far-

vede huse, men i takt med at kravene til 

boliger bliver større, forsvinder de små 

og dårligt isolerede huse langsomt.

Fra den nedlagte bygd Kangeq ikke langt fra Nuuk. Kirken står stadig.
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merperioden får jeg sejlet mange sømil, 

hvilket giver lidt billeder, men der skal jo 

også fiskes og hygges med familien og 

sidst på sommeren går jagtsæsonen ind.

Når jagtsæsonen begynder, bliver kame-

raet fuldstændig glemt og det eneste, 

der får opmærksomhed, er min riffel. 

Rensdyrjagten består af en sejltur til det 

område, man tror på, der er rensdyr, og 

for de fleste en længere vandretur efter 

rensdyrene. Hvis det lykkedes at finde 

og skyde rensdyr, følger den samme tur 

tilbage, nu med et dyr på ryggen. Turene 

har bragt mig langt ind i landet til nogle 

fantastisk smukke landskaber med stejle 

fjelde, grønne dale og rå fjeldområder 

med gletchere i baggrunden. På jagt-

turene er man langt fra civilisationen, 

uden mobildækning og i naturens vold.

Nu vil flere nok tænke, hvorfor ikke tage 

kameraet med ud på de fantastiske 

ture? Det kan du kun sætte dig ind i, når 

du i stejlt terræn har skulle bære et rens-

dyr, riffel, ekstra tøj, mad og vand over 6 

km, selvfølgelig efter turen ud på samme 

distance. Så er kameraet i min iPhone 

rigtig fint.

I vinterperioden ligger her et dejligt hvidt 

dække overalt. Det giver lys til at foto-

grafere på trods af at solen står meget 

lavt. Det skal siges, at Nuuk ligger nogle 

hundrede kilometer syd for polarcirklen, 

så her er ikke mørketid. Men sneen gør 

det til en udfordring at bevæge sig ud i 

naturen, bare en tur til stranden med 

hunden er en prøvelse når man går i sne 

til knæene.

I sommerperioden er der det meste af 

døgnet rigtigt gode muligheder for at fo-

tografere, for selv om vi ligger syd for 

polarcirklen, er der alligevel to måneder, 

hvor der er lyst døgnet rundt. Solen går 

ned, men ikke langt fra hvor den gik ned, 

kommer den op igen. Vi har bygder in-

denfor en dagsturs afstand og en ned-

lagt bygd, der ligger ved mundingen til 

Godthåbsfjorden, hvor husene står som 

de blev efterladt. Enkelte er dog blevet 

trætte og har lagt sig.

Hvor skal du så hen i Grønland på din 

næste fototur? 

Ilulissat er jo den helt store turistmag-

net, og der er fantastisk. Det er muligt 

at sejle mellem isfjelde, der er ufattelig 

store, der er vandreture i naturen, hvor 

isfjorden kan nydes fra land. Der er rigtig 

mange andre steder, hvor der også er 

fantastisk smukt. Problemet er, som jeg 

beskrev tidligere, at det kan være svært, 

tidskrævende og dyrt, at komme rundt i 

landet, hvorfor de færreste har mulighed 

for at se det hele. Men der skal ikke her-

ske tvivl om, at det er det hele værd at 

besøge Grønland!

Billedet er taget i Nuuk og er af blokkene 1-10. De er bygget i 
60’erne og ikke særlig godt velholdte.

Fra en sejltur i Godthåbsfjorden.

Sisimiut med kirken i den gamle bydel.

Billedet er taget i en lille nedlagt bygd ikke langt fra Nuuk og forestiller kirkegården og et af de huse der stadig står.

Kirkegaard Nuuk En af de ældre kirkegårde med den  
tidligere Herrnhut mission i baggrunden. 34 35
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HER FÅR DU EN GRUNDIG INDFØRING I HVORDAN DU 

KOMMER I GANG MED DET POPULÆRE BILLEDBEHAND-

LINGSPROGRAM ADOBE LIGHTROOM.

Af Vagn-Ebbe Kier, fotograf og  
Adobeekspert

Alle fotografer har hurtigt tusindvis af billeder på computeren. 

Det er vigtigt at få styr på billederne så både du selv og andre 

kan få et overblik og nemt kan finde et helt specielt billede.

Før du opretter et billedarkiv som du vil bruge fremover skal 

du sikre dig:

A.   At du bruger et system som er standardiseret så du kan 

skifte til et andet system

B.   At mappestrukturen med billeder kan udvides i det 

uendelige

C.   At du nemt kan lave sikkert back-up og genskabe fra dit 

back-up

D.   At du ikke kan lave duplikater som forvirrer dit arkiv

E.   At du også kan sortere videooptagelser

F.   At du kan arkivere, sortere og finde på dine mobile 

enheder 

G.   At du kan søge ved hjælp af motivgenkendelse

H.   At du kan have dit billedarkiv med på din bærbare 

computer/tablet

Adobes LightroomCC er en god mulighed for at importere, 

sortere og navngive alle dine billeder. 

Ligtrooms LIBRARY gemmer ”en rød tråd” til hvor og i hvilken 

mappe dine billeder er placeret. Flytter du billederne uden for 

Lightroom, bryder du denne røde tråd.

Lightroom kan aldrig ødelægge dine original optagelser! Alle 

billedjusteringer og keywords etc. er en fil som er tilknyttet 

billedet. (XMP.) eller indlagt i billedet (ved DNG).

Lightrooms princip er at du IMPORTERER dine billeder. 

Sorterer, giver nyt filnavn, keywords/søgeord, billedbehandler 

med DEVELOP og til slut EKSPORTER tilpasset de forskellige 

slutformål som printer, til trykkeri eller visning på skærm. 

Der er i Lightroom således ikke noget som hedder  

”Save as”/”Gem som” men ”Export”.

Inden du installerer Lightroom.

Lav en mappe (F.eks. ”Peter Hansen fotos”) et sted på 

computeren, på en HD eller i ”Skyen” (kun én af dem!) hvor 

du fremover ønsker ALLE dine importerede originalbilleder 

placeret. Denne mappe må herefter IKKE flyttes.

Denne hovedmappe vi fremover være hele dit originale 

billedarkiv og indeholde mange undermapper.

Har du valgt at lægge din billedmappe på en HD eller i 

”Skyen” skal denne være tilsluttet/online når du arbejder med 

Lightroom. (Hvis ikke du vælger ”Build Smart Preview.”)

Det første efter at have installeret Lightroom.

Som det allerførste skal du lave en skabelon med dine 

stamoplysninger med dit navn, adresse og e-mail, hjemme-

side. Disse oplysninger kan fremover ligge i alle dine billeder:

Gå øverst til: Matadata – Edit Metadata Presets.

Udfyld relevante felter ”IPTC Copyright” og ”IPTC Creator” og 

giv øverst skabelonen dit navn.

Laver du video optagelser kan der laves en ekstra skabelon 

hvor du også har udfyldt under ”Video”. Giv også denne 

skabelon et navn.

Import af billeder.

Tilslut dit kamera, hukommelsekort, USB, eller HD du ønsker 

at importere billeder fra.

Hvis Lightroom ikke umiddelbart viser din enhed vælger du 

 IMPORT knappen nederst t.v.

Du får nu en oversigt over alle de billeder som du kan 

importere i Lightroom.

Du kan allerede inden du importerer, tjekke billedet ved 

1:1/100% ved at dobbeltklikke og derefter klikke én gang på 

billedet. 

Markér de billeder du ønsker at Importere med et flueben 

eller afmarkér fluebenet for dem som ikke ønskes importeret.

(Hvis nogle af dem er grå, er det fordi de tidligere er blevet 

importeret, på denne måde sikrer Lightroom at du aldrig får 

dubletter af dit billede, som kan give anledning til forvirring 

som vil fylde for meget på din computer.)

Vend tilbage til alle billederne igen ved at trykke på ikonet 

nederst t.v. eller på bogstavet ”G” på tastaturet. 

Du kan øverst tv. tilkrydse ”Eject after Import” for automatisk 

at skubbe kortet/enheden ud efter import.

Øverst kan du vælge dit forløb af Import. ( 1 – 2 – 3)

Vent med at importere til du har gennemgået alle indstillinger:

Til venstre (1) ses den kilde billederne komme fra.

I midten (2)  kan der vælges:

Copy as DNG  Konverterer billederne til det åbne Raw format 

DNG.

Copy  Importerer dine original Raw filer (NEF, CRW 

o.s.v.)

Move   Flytter en billedfil som ligger på computeren ind 

i LR billedmappen.

Add  Tilføjer et LR preview af en billedfil som ligger 

på computeren, men uden at flytte selve 

billedet.

Jeg vil anbefale at du vælger at konverterer alle dine Raw 

billeder til DNG, som er den åbne fremadrettede standard for 

Raw billeder. 

DNG forringer overhovedet ikke din originale Raw filer. DNG 

gør også at dine billedjusteringer

og keywords m.m. bliver gemt i billedet i stedet for en XMP fil 

ved siden af billedfilen.

Til højre (3) vælges hvor de nye importerede originalbilleder 

skal placeres.

Klik på den lille sorte runde cirkel med pil og find din sti til 

den mappe som skal indeholde alle dine billeder. (F.eks. 

”Peter Hansen fotos”). Billederne vil lægge sig i rækkefølge 

efter fotograferingsdato.

INDSTILLING AF FANERNE TIL HØJRE.

File Handling. (A)

LR kan ikke billedbearbejde ud fra Previews alene.

”Smart Previews” tilkrydses hvis du ønsker at billedbearbejde 

dine billeder uden at være tilsluttet den HD eller ”sky” hvor 

dine original billeder ligger. Dine Previews bliver nu max. 2500 

px på længste led  i en low kvalitet jpg, men kan i nøds-

tilfælde leveres i en kvalitet til skærm og avisbrug.

”Don´t Import Suspected Duplicates” skal være tilkrydset.

”Make a Second Copy To” Selv omdu har valgt DNG ovenfor 

(2), kopierer dine originale Raw billedfiler (NEF, CRW etc) over 

på en tilsluttet HD.

”Add to Collection” Tilføjer allerede ved import direkte til en 

bestemt Collection.

File Renaming. (B)

Her kan filnavnet ændres eller få tilføjet tekst eller nummer-

rækkefølge.

Apply During Import. (C)

”Develop Setting”  Her kan vælges en række af gemte 

billedjusteringer f.eks. sort/hvid, som kan udføres straks ved 

Import. (Kan altid slettes og vende tilbage til originalbilledet)

”Metadata”  Hér vælges din skabelon med dit navn og 

kontaktoplysninger.

”Keywords”  Altid Vigtig! Her skriver du alle de nøgleord du 

kan finde til billedet med ” ,” komma imellem ordene. Navn 

på person, sted, kunde, opgave, ting på billedet m.m.

”Destination” Her kan vælges hvis du ønsker at placere 

billederne i et allerede oprette LR mappesysten. Ellers finder 

LR selv efter dato og tid.

Tryk nu på IMPORT

Sådan flytter du mapper.

Indtil nu har du måske mapper liggende rundt om på skrive-

bordet som du gerne vil have ind i Lightroom systemet. Så gør 

du blot således:

I Libary Tryk på ”Import”  og klik på den lille sorte runde pil og 

find din mappe via ”Other Source” .

Vælg i midten (2) ”Move” .

Sådan laver du Back-Up.

Dine biller er forhåbentlig af stor værdi så det er vigtigt at du 

Lightroom
Den manglende manual.
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laver back-up af både originalbillederne samt nøgleord, 

filændringer og billedjusteringer.

Du kan også selv lave back-up på en ekstra HD eller SSD.

Har du Mac er det bedste at anskaffe sigt en TimeCapsule 

som automatisk og konstant laver backup af din computer og 

hermed også Lightroom. Du kan også købe back-up i ”skyen” 

for et månedligt abonnementsbeløb. Vælg nogle anerkendte 

udbydere som har spejlet deres data flere steder på kloden.

Lightroom Back-Up består af: Dine original billeder, dine 

previews, de ”røde tråde” fra previews til mapperne og 

billederne, dine keywords og billedjusteringer.

Selve Lightrooms Justeringer, keywords og previews findes når 

du vælger Lightroom – Catalog Settings og klikker på ”Show”.

Originalbillederne ligger i din valgte billedmappe  

(F.eks. ”Peter Hansen fotos”).

Så du skal lave back-up af to ting:

1. Dine Lightroom catalog filer (lr.data)

2. Dine billeder (DNG, jpg)

DEVELOP

Billedbehandlingsmodulet Develop er egentlig det bedste fra 

Adobe PhotshopCC´s RAW converter med nogle vigtige 

tilføjelser og med en anden brugerflade. 

Hvis du bruger et enkelt eller to kameraer og for det meste 

med en 2-3 forskellige objektiver vil jeg anbefale denne 

arbejdsgang for bedste billed- og farvekvalitet.

Køb et X-Rite ColorChecker Passport farvekort og kalibrer 

farverne på dit kamera.

Denne kalibrering vil ligge i Lightroom ved genstart af 

programmet.  Denne Color Checker at også god at bruge hvis 

du skal fotografere under meget misfarvede lyskilder.

Gør således i Develop.

Hent et billede taget med ét kamera med ét af dine objektiver 

f. 24-70mm.

I fanen ”Camera Calibration” vælges fra ”Profile” den kalibre-

ring på den kameramodel du lavede med X-Rite ColorChecker.

Derefter vælge fanen ”Lens Correction”.   Tilkryds fluebenene 

”Remove Chromatic Abberation” og ”Enable Profile Correc-

tione”. Har du et anerkendt kamerafabrikat og objektiv vil 

Lightroom selv finde denne profil over objektiv fortegninger.

”Presets” til venstre tryk på + og  tilkryds kun flueben for 

”Lens correction” og ”Calibration”

giv navn for kamera og objektivtype.

Gentag proceduren med andre kamerahus objektiv.

Du kan nu allerede ved Import af nye optagelser vælge (C) 

Import Setting og den profil som passer til dit kamera og 

objektiv.

Støj og korn i billedet.

Ved høj ISO eller når du lysner i de mørke områder i billedet 

kan støjen blive mere tydelig.

Det er vigtigt at reducere eller fjerne støjen for god billed-

kvalitet  hvis billedet skal gemmes som .jpg, da støjen vil give 

mudrede skyggeområder og en større billefil.

Skarphedsforbedring og støjundertrykkelse findes nok ikke 

bedre end i Lightroom.

Vælg fanen ”Detail”.

Forstør billedet til 1:1 eller klik på det lille sorte udråbstegn 

øverst t.v.

Hold ”Alt” tasten ned og træk i skyderen ”Masking” så det 

fremkomne greyscale billede kun viser konturerne i billedet.

Træk ”Amount” mod højre så kun lige disse kanter (som var 

markeret med hvidt) bliver lidt skarpere.

I ”Noise Reduction” (Som virker på hele billedet) trækkes 

skyderen mod højre indtil støjen er begrænset uden at 

detaljerne mistes.

Sådan sorteres billederne.

All Photographs er de billeder du har importeret i LR.

Quick collection er en midlertidig hurtig sortering.

Previous Import er sidst importerede billeder.

Catalog er sortering af de billeder du har importeret i LR.

Folders er dine mapper på din computer med de billeder som 

er i LR Catalog. (Viser kun mapper som er aktuelle for 

Lightroom)

Collections er dine sorterede billeder. Du kan oprette flere 

Collection og drag and drop et eller flere billeder til/flyt til en 

Collection.

“Smart Collection” er billeder som er “sorterings mærket” 

F.eks. Stjerne, farve, størrelse etc.

 + betyder ”Target Collection”er den collection som er mærket 

med “+”.

Target Collection” giver sorteringsprioritet og der kan der 

ekspressorteres ved at trykke “B”.

”QuickCollection er som standard Target collection. 

Højreklik og du kan gøre enhver Collection til en ”Target 

Collection.

Højreklik på en Collection:

“Create Collection” er en ny mappe med link til de udvalgte.

“Create smart Collection” er en midlertidig mappe med 

billeder sorteret efter metadata: Fælles navn, markering, 

højde/bredde etc.

“Create Collection Set” er en mappe som indeholder flere 

sorteringsmapper.

Sådan Exporteres billederne.

Det fornuftige med Lightroom er at billederne kan leveres i en 

kvalitet som passer til slutformålet. I LIBRARYkan vælges ét 

eller mange billeder og trykke på EXPORT.

Er du i DEVELOP kan du højreklikke på billedet og vælge 

EKSPORT.

Herved fremkommer en dialogboks.

”Eksport Location” er der hvor de færdige billeder skal 

placeres. (Tryk på Choose)

”File naming” kan ændre filnavnet

”Video”  til video

”File Settings” filformat, farverum og billedkvalitet

”Image sizing” Ændring af størrelse og opløsning

”Output Sharpening” Afsluttende sarphedsforbedring

”Metdata”  her kan kameradata evt. udelukkes

”Watermarking” giver mulig for et vandmærke i billedet.

”Post Processing” Hvis billedet skal afsluttes i f.eks.  Photoshop
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Hans Duggen. Foto P.H. Bergmann
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Skejten

Stedet er en lille halvø på Guldborgsunds vestlige 
bred, ca. midtvejs mellem Nysted og Nykøbing F. 
Skejtens navn hentyder til det oldnordiske eller 
middelalderlige ”skejt”, hvormed menes, et sted 
hvor der fandt hestekampe sted. Området har 
været frivilligt fredet siden 1917, men altid været 
uopdyrket, et såkaldt overdrev. Mange har 
betegnet stedet som værende et istidslandskab, 
hvilket dog ikke er helt rigtigt. Men det er sandt 
at hele det sydøstlige Lolland endnu er stærk 
præget af den form, som isen for 10.000 år siden 
skabte. Med store sten i det lave vand og på land. 
Læs mere på skejten.dk

Ronald Nielsen fra Fuglsang Kunstmuseum skriver om 
fotografen bag bogen: Hans Duggen er født i Sydslesvig, 
“indvandrede” i 1960 til Danmark hvor han bosatte sig sig 
i Nykøbing Falster. Allerede året efter fattede han 
interesse for fotografiet og i 1962 blev han introduceret 
for Skejten. Det blev en landskabelig kærlighed ved første 
blik og der er igennem årene taget tusinder af billeder fra 
området samtidig med at han sammen med hustruen
Ruth drev bogtrykkeri i byen i 37 år.
Hans har beskæftiget sig med et utal af motivkredse, men 
på intet tidspunkt er kærligheden til Skejten blevet 
svækket. Heller ikke her, hvor han i meget moden alder 
stadig kan ses derude.

Han opnåede i 1978 sin første store anerkendelse ved at 
det internationale forbund for kunstfotografi FIAP 
tildelte ham titlen som “Artiste de Photographie”
(AFIAP) og nogle år senere den endnu finere udmær-
kelse EFIAP (Excellence de Photographie).
Også Selskabet for Dansk Fotografi har hædret ham med 
en kunstnerisk titel og allerede i 1999 udnævnt ham til 
æresmedlem.

I 2003 startede han hjemmesiden www.skejten.dk med 
den senere tilkomne facebookside af same navn.
Denne fotobog skal danne den sidste milepæl i hans 
fotografiske virke, men rolig, man kan stadig finde ham på 
Skejten og som trofast gæst på Fuglsang Kunstmuseum.

Skejten
– en lokalpatriotisk billedbog

Bogen er udkommet i 300 eksemplarer og kan  
købes på Fuglsang Kunstmuseum, Arnold Busck 
(Nykøbing F.) og Bog og Ide (Nykøbing F.)

Diascanning fra 1984

Morgenlys eg

Typisk kyst

Morgen med let tåge
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Af naturfotograf Per Finn Nielsen

FOR EN FOTOGRAF ER NATUREN SOM 

ET SPISEKAMMER MED UANEDE 

MÆNGDER AF RETTER, MEN MIDT I 

DETTE OVERFLØDIGHEDSHORN AF 

MOTIVER KAN DET VÆRE SVÆRT AT 

SKABE STRUKTUR. MIN TILGANG TIL 

NATURFOTOGRAFERING ER, AT JEG 

OFTE FOKUSERER PÅ ET SPECIFIKT 

OMRÅDE ELLER ART, SOM JEG SÅ 

PRØVER AT GÅ I DYBDEN MED OG 

SKILDRE PÅ MIN MÅDE.

Min helt store kærlighed er den lille dyk-

and, hvinanden. En fantastisk fugl både 

over og under vandet og med sofistike-

rede adfærdsritualer.

Jeg er så privilegeret at bo ved bredden 

af Esrum Sø og kan følge denne herlige 

fugl på tætteste hold. 

I 2008 satte jeg mig for at fotodokumen-

tere fuglens adfærd under vandet. Et 

ambitiøst projekt der viste sig at komme 

til at strække sig over flere år, og kræve 

ikke så få ressourcer bl.a. fjernstyret un-

dervandskamera med meget mere. 

 Resultatet af anstrengelserne blev 9 

skarpe billeder hvoraf det ene blev 

blandt de 10 finalister i BBC´s verdens-

omspændende naturfotokonkurrence.

Nu havde jeg løftet en flig af fuglens liv 

under vandet og min nysgerrighed rettet 

sig nu mod de hemmeligheder, der fore-

gik dybt inde i det hule træ, i hvinandens 

rede. Hvordan blev reden tildannet, 

kampen mod indtrængende artsfæller, 

rugemønster, klækning af æg og ikke 

mindst det øjeblik når ællingerne tager 

springet ud i den store verden. 

Mit mål var et billede af ællingen i det 

splitsekund den hopper ud af redehullet.

Hvinanden får kun et kuld ællinger, og 

hele kuldet har forladt reden på ca. 30 

sek. Mit ”window of opportunity” var 

derfor 30 sek. én gang om året, så der 

skulle seriøs planlægning til.

Det hule træ, som havde været trofast 

redeplads i mange år, var revnet og væl-

tet i stormen. Jeg fik fat i den del af træ-

et med redehullet og byggede en kasse 

op på bagsiden og placerede hele kon-

struktionen taktisk ved søbredden. 

 Reden blev udstyret med et fjernkontrol-

leret videoovervågningskamera og IR lys 

m.m. Der blev trukket kabler op til mit 

hus bl.a.  80 meter HDIM kabel med for-

stærker, og det hele blev koblet til en PC, 

der optog 24/7.

Nu havde jeg styr på begivenhedernes 

forløb i reden og kunne begynde at plan-

lægge de fotografiske angrebsvinkler.

Hvinanden er meget sky, så det lå klart, 

at jeg måtte bruge fjernstyrede kamera-

er, når den store dag indtraf. Jeg kunne 

dog ikke bare sætte stativ og kamera op 

under reden, da det vil skræmme hun-

nen væk. Jeg fremstillede derfor et antal 

attrap kameraer, som jeg dag for dag, i 

rugeperioden, rykkede tættere og tæt-

tere på reden.  Da den store dag op-

randt, var hun helt tryg ved alt udstyret.

Beretning fra en 
naturfotograf

Lidt fakta om hvinanden:
Almindelig vintergæst i de 
danske farvande og tælles i 

titusindvis. Som ynglefugl er 
den derimod ikke almindelig. 

Kun få hundrede fugle yngler i 
Danmark, næsten alle i 
Nordsjælland, primært 

omkring Esrum Sø. Den har 
sin rede i hule træer, hvor den 

lægger 8-16 æg. Den er 
redeparasit, det vil sige, at den 

også lægger æg i andre hunners 
rede, hvis den kan se sit snit  

til det.

2009 projektet ”Hvinand under vand”.
Startskuddet til emne/tema fokuseret 
naturfotografering.

Kameraerne omhyggeligt pakket ind og forsvarligt surret til blybatterier. 
Kun antennen til radiostyringen var fri.

Hvinand, han. Take-off i modlys
Navnet hvinand stammer fra den hvinende lyd,  
hannens vingeslag frembringer.
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Kameraindstilling og forventet 

billedkomposition. 

Den research, jeg havde lavet, indikere-

de at ællingerne ville ligesom dumpe ud 

af hullet og falde lodret ned. Jeg beslut-

tede mig derfor for et højkantformat 

med redehullet placeret oppe i venstre 

hjørne og god plads nedad til den fal-

dende ælling.

Tidspunktet på dagen hvor de hoppede 

var ukendt, så jeg måtte forberede mig 

på dårligt lys.

Med det forventede relativt langsomme 

bevægelsesforløb satsede jeg på at 

1/1000 sek. ville være ok.

Den store dag oprandt, måneders for-

beredelser skulle nu stå sin prøve. Med 

næsen klistret til div.  PC skærme fulgte 

vi klækning med fingeren klar på aftræk-

keren. Men det blev en lang ventetid, og 

først efter 24 timer oprandt øjeblikket. 

Hunnen forlod reden, og efter få minut-

ter kaldte hun på ungerne. Men det der 

skete nu var ikke i overensstemmelse 

med planlægningen. Som skudt ud af en 

maskinkanon sprang de kraftfuldt og 

med imponerede hastighed vandret ud 

af hullet.  Det vil sige ud af billedfeltet 

og kun med nogle bevægelses uskarpe 

halefjer som belønning for al besværet.

Men som min kone sagde: pyt du prøver 

da bare igen næste år.

Det gjorde jeg så, med masser af erfa-

ring i rygsækken, blev hele opstillingen 

gentaget, men ak, da rugningen var ved 

at være til ende, kom skovmåren og slut-

tede festen.

Men pyt, næste år så.

Atter blev alt etableret og jeg var bare så 

klar.

Da dagen oprandt var det et forrygende 

uvejr. Torden, regn og kraftige vindstød.

Kameraerne i plastposer, og stativerne 

tøjret til tunge bilbatterier for at ikke 

blæse væk.  Men ud kom ællingerne, 

 kameraerne klikkede på livet løs, og på 

trods af regndråber på objektivet fik jeg 

mit billede.

Hvinand han. Landing på en spejlblank sø.Ællingerne er kommet sikkert ned og eskorteres ud på åbent vand med mor som bølgebryder.

Succes ! Billedet der var arbejdet på i 3 år. På trods af forrygende uvejr, storm og regn, dårligt lys og 
med regndråber på objektivglasset kom der et brugbart billede ud af anstrengelserne.

44

BERETN ING FRA EN NATURFOTOGRAF



  1977 – 2017

47

40 års jubilæum

Hedensted 
Fotoklub

TORKIL MICHELSEN HAR I ANLEDNING 

AF DET FORESTÅENDE JUBILÆUM, TALT 

MED STEEN KRUUSE OG KURT STÆHR, 

SOM ER MANGEÅRIGE MEDLEMMER I 

HEDENSTED FOTOKLUB.

I jubilæumsåret 2017 er Hedensted Foto-

klub en flok på 20 medlemmer og alle 

har kastet sig over mangfoldigheden af 

de digitale muligheder der eksisterer i 

jubilæumsåret og sandheden er, at man 

bestemt ikke kommer uden om Heden-

sted Fotoklub og deres dygtige medlem-

mer. De gode jyder har nemlig sat deres 

præg på dansk fotografi gennem mange 

år.  Blandt andet har man kunnet se 

medlemmers billedværker, navnlig i for-

bindelse med JYSKE MESTERSKABER og 

DEN NATIONALE.

Begyndelsen

Det hele startede tilbage i 1977. Foto-

handler Knud Erik Ulstrup i Hedensted 

tog initiativ til at stifte en fotoklub og på 

den stiftende generalforsamling, som 

fandt sted den 13. januar, mødte mange 

interesserede op. Resultatet var, at klub-

ben startede med 18 personer. Efter 6 

måneder var medlemsantallet steget til 

svimlende 32, hvilket formentlig skyldes, 

at man fik tilbudt megen hjælp i foto-

klubben f.eks. med kamerateknik og 

med kemien i mørkekammeret.  

Og man har ikke ligget på ”den lade 

side” i Hedensted Fotoklub. Det vil være 

synd at sige. Medlemmerne blev således 

i en årrække i 1980’erne tilbudt ikke 

 mindre end 2 ugentlig møder og møde-

indholdet var relativ typisk for fotoklub-

ber, dengang som nu: foredrag, besøg af 

fotofirma o. lign., billedanalyse, megen 

udveksling vedrørende fototeknik og 

 endelig fotokonkurrencerne. 

Klubkulturen

Medlemmerne i den jubilerende klub er 

bevidste om at fastholde 2 vigtige for-

hold i klublivet og ikke mindst i respek-

ten for fortiden.  Først og fremmest er 

der fokus på klubkulturen. Medlemmer-

ne finder nemlig, at det sociale aspekt er 

særdeles vigtig for medlemmernes gene-

relle trivsel, navnlig i bestræbelserne på 

at fastholde samtlige medlemmer i klub-

ben. Dernæst har det desuden vist sig 

vigtigt, at fortsætte med hyppige udstil-

lingsaktiviteter. Det har hele lokalområ-

det også stor glæde af og det er vigtigt 

at få frem, at klubben har været speciel 

god til at synliggøre deres jubilæer gen-

nem tiden, så som jubilæumsudstillin-

gerne i 1987, 1997, 2002, 2007, 2012 og 

nu igen i år – 25. marts 2017. 

Det vil være kendt for enhver, der er 

medlem i en fotoklub, at der gennem-

føres utrolig mange differentierende 

 aktiviteter i løbet af året i fotoklubben.  

Således gennem 40 år i Hedensted Foto-

klub. For eksempel fotograferede med-

lemmerne i 1986 skuespillet ”Billedhug-

gerens Datter”, der blev opført i Horsens 

Klosterkirke. Billederne blev brugt i en 

lille bog der  omhandlede skuespillet. 

Det var også i Kloster Kirken, at klub-

medlemmerne i 2011 foretog en gen-

nemgribende fotografering af interiøret. 

Disse mange billeder blev efterfølgende 

udstillet i kirken.  

Kontakter i udlandet

Fælles udenlandsture er det også blevet 

til. Denne mulighed har været til stede, 

da enkelte af klubbens medlemmer har 

kontakter i udlandet og det ha medlem-

merne kunnet nyde godt af. Scotland, 

Wales og Estland er via sådanne kon-

taktflader blevet besøgt, og medlem-

merne er derved blevet beriget med 

spændende oplevelser og ikke mindst 

med mange gode og spændende billeder 

fra disse ture. Specielt har medlemmer-

ne haft stor glæde af de lokales kend-

skab til deres hjemegn, hvor mange døre 

har åbnet sig for deltagerne fra Heden-

sted Fotoklub. Ud over de nævnte lande 

har der også været arrangeret fototure 

”De gode jyder har sat deres præg på  
dansk fotografi gennem mange år.”

Jørgen Pagh

Kurt Stæhr

Steffen Gerlach

Kurt Stæhr
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til Polen, Tjekkiet, Slovakiet og senest 

Rumænien, ligesom weekendture i som-

merhuse over det ganske land er et fast 

indslag i det årlige klubprogram.

Klubaktiviteter

I fotoklubben afholdes naturligvis også 

interne fotokonkurrencer. Normalt afhol-

des der 3 årlige emnekonkurrencer, samt 

også aktiviteten med ”Månedens Bille-

de”. Når resultatet af disse bedømmel-

ser er opgjort, hyldes ”Årets Fotograf”, 

som det hør og bør sig af de øvrige med-

lemmer.

 

Der blev i 2016 afholdt klubaftener med 

2 workshops – samtidig! F. eks tilbød en 

workshop sig med blitzfotografering og 

en anden workshop sig med emner i ka-

meraets mangfoldige indstillingsmulig-

heder. Resultater heraf var meget given-

de, fortalte deltagerne efterfølgende. 

Workshops vil derfor være på program-

met igen i fremtiden.

Klubben har tæt samarbejde med 4 

 andre jyske klubber i nærområdet, hvor 

der blandt andet afvikles ”Billedbattle”. 

Her kæmper alle 5 klubber 2 gange årligt 

om æren som ”Årets Bedste Fotoklub”. 

Hertil er der en god tilslutning. 

I 2015 havde Hedensted Fotoklub taget 

ansvaret for afholdelse af Jyske Mester-

skaber. I den forbindelse, som noget nyt, 

blev samtlige ”ikke antagne” billeder 

også udstillet. Efter besøgstallet og gæs-

ternes kommentarer kunne det konsta-

teres, at det havde været en ovenud stor 

succes. (Ideen ”lånte” fotoklubben hos 

”Fælles Fynske”.)

Herudover har klubben haft mange 

 interessante foredragsholdere bl.a. Jan 

 Elhøj, Morten Strauch og Casper Tybjerg, 

blot for at nævne nogle få.

Alle skal føle sig velkommen

Status i jubilæumsåret er, at Hedensted 

Fotoklub ser lyst på klubbens fremtid. 

Blandt andet ved et højt aktivitetsniveau 

med god kvalitet, fortsat styrkelse af det 

sociale klubliv, hvor alle føler sig velkom-

ne. Medlemmerne er bevidste om, at 

mulighederne for at fotografere aldrig 

har været større end i disse år, hvorfor 

potentialet for nye medlemmer for-

håbentlig vil kunne opleves i fotoklub-

berne; også i Hedensted Fotoklub og her 

vil de naturligvis tage godt imod nye 

medlemmer – uanset alder.

I forbindelse med jubilæet inviterer He-

densted Fotoklub alle med fotografisk 

interesse til jubilæumsdag d. 25. marts 

2017 fra 10.00 – 16.00. Dagen vil byde 

på fotoudstilling og spændende fore-

drag. Mere information vil tilgå landets 

fotoklubber og du kan desuden orientere 

dig nærmere om festlighederne på klub-

bens hjemmeside: hedenstedfotoklub.dk

Selskabet for Dansk Fotografi gratulerer 

Hedensted Fotoklub med 40 års jubilæet 

og ønsker Held og Lykke med fremtiden.

Jørgen Pagh

Mogens Bøggild Kristensen

Ritha Lautrup

Lars Jeppesen.

Steen Kruuse

Kenny Poulsen.
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I krig og fred. Fotoudstilling af Jan Grarup.
Er soldaten bøddel, offer eller helt? Udstillingen I KRIG OG FRED handler 
om soldater, som de er blevet skildret af fotografer både på og uden for 
slagmarken. Oplev en række af verdens mest berømte krigsfotografer og 
ikoniske krigsbilleder, som den lille pige fra Vietnam, samt andre 
fængslende reportager af livet ved fronten. I KRIG OG FRED handler 
også om fotografiets magt, og hvordan vores holdninger til krig gennem 
100 år er blevet grundigt forarbejdet gennem fotografernes objektiver. 
Udstillingen er produceret i samarbejde med den danske reportagefoto-
graf Jan Grarup.

Fre. d. 20. januar til søn. d. 20. august 2017, Ons-søn 10-17, tor dog 
12-21. (Entré: 90 kr, børn gratis 0-17 år.) Gratis entre torsdag 17-21

Brandts 13, Jernbanegade 13, Odense C

Dennis Hopper - som fotograf.
Dennis Hopper er mest kendt som skuespiller, men er mindst lige så 
respekteret som fotograf. I denne udstilling kan man opleve end 200 af 
hans fotografier fra 1960ernes Amerika. Fotografierne skildrer et 
Amerika under social og politisk forandring. Et årti med De Sorte 
Pantere, pop-art og hippiekultur. En tid med frihed, oprør og modstand. 
Midt i denne turbulens befandt Hopper sig – og han fotograferede 
ihærdigt.

Fre. d. 3. februar til søn. d. 14. maj 2017, kl. 10-17. (Entré: 20-75 kr) 

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Hillerød

Museum sælger ud.
Danmarks Fotomuseum har arrangeret 
en fotoudstilling med fotografier fra 
museets samling, som udbydes til salg. 

Lør. d. 21. januar til søn. d. 12. marts 
2017, kl. 12-16.30. (Entré: kr. 60) 

Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 
28, Herning

Jacob A. Riis. Light in Dark Places.
I foråret 2017 viser Ribe Kunstmuseum 
en udstilling om Jacob A. Riis, som blev 
kendt for sit banebrydende fotojournali-
stiske arbejde i USA i tiden omkring år 
1900. 

Lør. d. 21. januar til søn. d. 14. maj 
2017, (Entré: 75 kr) 

Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 
10, Ribe

Ingrid Bugge.
Sanse Krop - en retrospektiv udstilling 
af Ingrid Bugges værker. 

Lør. d. 22. april til søn. d. 14. maj 2017, 
kl. 13-17-man lukket. (Fri entré) 

Huset i Asnæs, Storegade 31, Asnæs

Impasse Hotel Syria - fotografier af 
Krass Clement.
Særudstilling, der viser fotografier taget 
af Krass Clement på en rejse i 2001 til 
Syrien - fra Aleppo, Damaskus, Palmyra, 
Deir Ez-Zur og Homs. 

Ons. d. 3. maj til søn. d. 22. oktober 
2017 (Fri entré) 

Davids Samling, Kronprinsessegade 
30-32, København K

Som hjernen ser det v/ Klavs Nielsen.
Klavs Nielsen er biolog og har de senere 
år fordybet sig i at fotografere naturen 
med en særlig teknik, der kaldes 
stacking. Stacking består i at tage flere 
billeder af det samme motiv, men med 
forskellige skarphedsindstillinger på 
kameraet. Efterfølgende i computeren 
bliver det skarpe for hvert billede 
samlet sammen i ét billede. Dette 
billede vil derved få en meget større 
skarphed end det er muligt at nå i det 
enkelte foto.

Man. d. 3. til tor. d. 27. april 2017,  
kl. 10-19. (Fri entré) 

Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 
Brønshøj

Aktuelle fotoudstillinger

Foto Nina Berman, 
Marine Wedding 2006

Foto Dennis Hopper. 
Selma, Alabama (full employment), 1965
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2
MAJ  2016

Dansk Fotografi

4 NOVEMBER  2016

Dansk Fotografi

3 AUGUST  2016

Dansk Fotografi

1 FEBRUAR  2017

HER ER NOGLE AF FORDELENE VED AT 

VÆRE MEDLEM AF SELSKABET FOR 

DANSK FOTOGRAFI

Medlemsbladet Dansk Fotografi

Medlemsblad der udkommer 4 gange år-

ligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. 

Bladet er af høj kvalitet og indeholder 

nyheder fra SDF samt mange forskellig-

artede artikler om og for danske fotogra-

fer, og de aktiviteter der udfoldes. Især 

medlemmernes egne arbejder og arran-

gementer prioriteres højt. 

Den nationale

Som medlem af SDF kan du deltage på 

Den Nationale/DM i fotografi. Den Natio-

nale er SDF’s årlige konkurrence med 

indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmel-

sen bliver de antagne værker udstillet i 

forbindelse med vores årlige landsmøde, 

der afholdes omkring uge 40. Efter ferni-

seringen kan du se alle de antagne bil-

leder samt et lille udvalg af dommernes 

egne værker. På landsmødet vil der også 

være lejlighed til, at se billeder fra dem 

der i årets løb har ansøgt om en fotogra-

fisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédé-

ration Internationale de l’Art Photogra-

phique)

Fotografisk årbog

Hvert år primo oktober udkommer Foto-

grafisk Årbog, som indeholder et repræ-

sentativt udsnit af billeder produceret af 

SDF’s medlemmer i det forløbne år. 

Årbogen er på 122 sider. Årbogen ud-

leveres gratis til alle vores medlemmer. 

Landsmøde

Der afholdes hvert år et landsmøde om-

kring uge 40. Det arrangeres på skift for-

skellige steder i landet, og altid i samar-

bejde med en eller flere klubber, som 

påtager sig det praktiske arbejde. På 

landsmødet er der bl.a. fernisering på 

Den Nationale/DM i fotografi, work-

shops, generalforsamling med valg til 

bestyrelsen, og ikke mindst en masse 

hyggeligt samvær fotografer imellem. 

Landsmødet løber fra fredag til søndag.

SDF udland

SDF har en udlandsafdeling som repræ-

senterer Danmark i verdensforbundet 

FIAP, SDF Udland udsender udvekslings-

mapper, og har kontakt, til fotografiske 

landsforbund i hele verden. SDF Udland 

kan også hjælpe dig eller din klub med at 

skabe kontakt til en venskabsklub i ud-

landet, samt med deltagelse på FIAP og 

PSA godkendte saloner (Fédération 

 Internationale de l’Art Photographique 

og Photographic Society of America).

FIAP titler

Når du opnår mange antagelser på FIAP-

godkendte saloner, kan du med tiden 

søge om at få tildelt forskellige FIAP-tit-

ler med diplom og emalje emblemer. 

Informationsaften

Få et tilbud om en informationsaften 

med en fra bestyrelsen – også for IKKE 

medlems-klubber. Emner aftales på for-

hånd og der betales kun for transport, 

kontakt SDFs formand.

Foredragsholdere

I folderen “Alt om SDF”, som kan down-

loades fra sdf.dk, kan du finde navnene 

på gode foredragsholdere. Emnerne 

spænder vidt og er en oplagt idé til en 

 oplevelsesrig klubaften.

Så mød ligesindede i SDF
Fotograferer du også?

Meld dig ind i SDF på  

vores hjemmeside sdf.dk



Vi arbejder aktivt for at værne om naturen og 
sørger for, at du kommer i mål på en miljøvenlig 
og bæredygtig måde.

Vi sætter en stor ære i at gå forrest mht. an-
svarlig produktion og arbejdsmiljø. Derfor tager 
vi ekstra hånd om både vores medarbejdere og 
det omgivende samfund. 

GRØNT materiale til børnene!

Vi bruger en del af vores overskud til at 
støtte og hjælpe børn i Danmark. Vi har f.eks. 
udarbejdet malebogen ”Min helt egen”, som 

produceres på affaldspapir. Malebøgerne bliver 
bl.a. udleveret af Danske Hospitals Klovne på 

de danske sygehuses børneafdelinger, og mere 
end 750 børneinstitutioner i Danmark og Tysk-

land har allerede modtaget malebogen. 

LILLE TRYKKERI – STOR OMTANKE

74 65 01 01 · mail@toptryk.dk · www.toptryk.dk

Svanemærket

FSC-certificeret 

tiltrådt det grafiske CSR-kodeks 
(FN’s Global Compacts principper)

VI STØTTER


