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DEL DINE SOMMERFOTOS!
 

Jeg håber, du får nogle gode oplevelser med 

kameraet her i sommer, som byder på så  mange 

muligheder for fotografen. Husk du kan lægge 

dine billeder op i galleriet på foreningens hjem

meside sdf.dk og dele dem med os andre. Det 

er et godt alternativ, når fotoklubberne holder 

ferielukket.

Den kendte dokumentarfotograf Henrik 

 Saxgren, har arbejdet med et projekt i tre år 

hvor han fokuserer på de lokale fangere i Thule på Grønland. Det er der kom

met en flot og interessant bog ud af, som netop er udgivet her i maj. Michael 

Fahlgren har mødt Henrik Saxgren, der fortæller om sine fotograferinger på 

Grønland.

Jyske mesterskaber 2017 er afholdt af Aalborg Fotoklub og den jyske mester er 

kåret. Der var et utroligt spændende opløb i toppen af konkurrencen, hvor to 

nordjyske fotografer scorede lige mange point. Dansk Fotografis udsendte 

 Torkil Michelsen var med og fik en god fotosnak med vinderen Benny Rytter.

Går du og drømmer om at blive fotograf? Det gjorde Anne Kjær fra Horsens, 

der i en moden alder tog beslutningen om at uddanne sig til reklamefotograf. 

Hun arbejdede som pædagog  men omstændigheder gjorde, at hun sadlede 

om i sin karriere og nu er under uddannelse hos en reklamefotograf i Viborg. 

Jens Holm har talt med Anne Kjær, som fortæller om sit modige jobskifte.

Det bedste kamera er det du lige har ved hånden. Og det er ofte en mobil

telefon som udkonkurrerer det traditionelle kamera. Pia Valencia giver tips og 

gode råd til bedre billeder med mobilen.

Dansk Fotografisk Forening har kåret Årets Fotograf. Det blev reklamefotograf

elev Marianne Stub fra Vindum nær Bjerringbro. Hun vandt den samlede 

 konkurrence foran branchefolk, der er erfarne reklame og portrætfotografer. 

Her fortæller hun om sit liv med fotografiet.

God sommer!

Ebbe Rosendahl
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Peter Kamp Knudsen  
fotograf og medlem af AFA i Aarhus

Jeg møder ofte Peter til kreative arrangementer og foredrag  
med interessante fotografer. Han er en nysgerrig og videbegærlig sjæl som jeg  

gerne vil lære nærmere at kende.

Af Ebbe Rosendahl    
Foto Peter Kamp Knudsen

Fortæl mig lidt om din fotografiske bag

grund.

”En uddannelse i visuel kommunikation, 

samt bachelor i kunsthistorie og i film

videnskab, kombinerede min viden, om 

fotografi og videoproduktion. Det var 

sidst i 1970’erne.  Jeg var med til at starte 

Galleri Image i Aarhus, dengang lå det i 

Mejlgade. Vi var nogle idealistiske unge, 

der ville det hele på en gang. Vi lejede et 

par lejligheder i Nørre Alle, indrettet til 

mørkekamre, med Leitz Fotomat forstør

relsesapparater. Med autofokus.

Der kom for alvor gang i mit stillbillede 

fotografering, da jeg lavede en lyd/dias 

serie om seksualundervisning for udvik

lingshæmmede, som blev overspillet til 

video på DR. 

Da sygdommen HIV, der kan udvikle sig 

til AIDS,  blev erkendt hos Sundheds

styrelsen, fik jeg nogle opgaver hos dem 

om at udvikle materialer til forebyggelse 

af HIV smitte.

I de år var de fotografiske opgaver, jeg 

lavede, meget konkrete, anderledes og 

spændende.

Blandt meget andet, lavede jeg både 

stillbilleder og videofilm, om hvordan 

prostituerede kvinder der arbejdede på 

massageklinikker, bedst kunne beskytte 

sig mod HIVsmitte…

”Resten af historien må du få en anden 

gang”, fortæller Peter med et underfun

digt smil.   

”Jeg blev fastansat på forlaget Systime, 

som er et af Gyldendal forlagene. De 

 laver undervisningsmaterialer til bl.a. 

gymnasierne. Her lavede jeg uendelig 

mange billeder til bøger og magasiner, 

annoncer og reklamer, og kilometervis 

film om enormt mange forskellige emner. 

Jeg kunne være kreativ, og brugte meget 

energi på at lave spændende og ander

ledes udtryk, både billedmæssigt og 

 pædagogisk. Det er ikke en nem opgave 

at få den øverste chef for Indenrigs

ministeriets dataetellerandet center 

portrætteret. 

Det endte med at han stod med en gen

nemhullet og krøllet bærbar pc i Bamses 

Have i TVByen.”

”Et andet portræt var af en forfatter jeg 

fik til at stå med hammer og mejsel, i 

færd med at ”skrive” på Runestenen i 

Jelling. Mens vi lavede optagelserne kom 

der en busfuld ældre svenske damer. De 

så meget bekymrede ud”, beretter Peter. 

 Den er senere blevet pakket ind i skud

sikkert glas, og nu er den vanskelig at 

fotografere. I de seneste fire år har jeg 

udelukkende produceret video, i produk

tionsselskabet Frontier. 

”Arbejdsmæssigt er det ikke blevet til 

mange stillbilleder. Så er det godt, at jeg 

er medlem af AFA, det er her jeg får nørde

snakkerne om fotografering. Glæden ved 

fotografering har af og til været på nul

punktet. I dag har jeg  genopdaget 

 glæden ved at tage billeder, også selv 

om jeg nok ikke er så æstetisk tænken

de, som mange andre medlemmer i klub

ben. Jeg er blevet mere anarkistisk og 

har stor fornøjelse af, at forsøge at skabe 

billedet i optagelsen, og bruge  mindre 

tid på at Photoshoppe mine billeder.

Hvilket  fotoudstyr arbejder du med?

”Jeg har nogle seriøse rygproblemer, så 

al mit fullframe Canonudstyr er byttet ud 

med micro 4:3 kameraer. I dag bruger jeg 

et Fuji Xpro2, og et Olympus omd1 II. 

Streetfotografering med et Ricoh GR II 

kamera fascinerer mig, det pirrer og ud

fordrer mig. Jeg arbejder mest med faste 

optikker, 24 – 50 mm i 35 mm formatet.  

Jeg skal være tæt på  motiverne.” 

”Har du ingen teler”, spørger jeg  nysger

rigt? 

”De længste og eneste, er Panasonic 12 

– 35 mm f 2.8, og  Panasonic 35 – 100 

mm f 2.8.

De er mest til video, på mit Panasonic 

GH4 kamera.” På min spritnye Olympus 

bruger jeg somme tider 12 – 35 mm’eren, 

men mest  en 12 mm f  1.4. fast optik.

Jeg holder stadig fanen højt  med analog 

fotografering med et Fuji GW690 III, et 

Leicaflex, med en 35 mm og et Nikon 

f2Photomic til pinhole. Plus  et  6  x 9 cm 

 18 x 24 cm storformat kamera, med 

 diverse optikker.

Af og til pusler jeg med Wet Plate Collodion 

teknikken. Jeg kan lave billeder fra 6 x 9 cm til 

18 x 24 cm. Det er ret så omfattende og tids

krævende.  Egentlig var jeg nok for tidligt ude, 

der var ikke særlig mange Wet Plate  fotografer 

herhjemme for 6 – 7 år siden, da jeg begyndte 

på teknikken, og fik anskaffet kameraer og 

spændende optikker, købt rundt omkring i ver

den. Kemien er et kapitel for sig. Det skal 

 behandles med store sikkerhedsforanstaltninger. 

Pia

Cafespejling



76

PETER KAMP KNUDSEN PETER KAMP KNUDSEN 

grafi, både på udstillinger og på nettet, 

er både brændstof og brandfarligt, og en 

kilde til energi.”

Hvem er dine favoritfotografer?

”Mine skandinaviske favoritfotografer er 

Ragne Sigmond og Lærke Posselt. De er 

i en liga helt for sig; kanon dygtige. 

 Norske Johanne Seines Svendsen, laver 

wet plate fotos med sjæl. Per Bak Jensen 

synes jeg altid er interessant. Han inspi

rerer mig,  og det samme gør Kirsten 

Klein, år efter år. Århusianske Jonas Rask 

er en formidabel dygtig streetfotograf.

Men stjernen på min fotohimmel er og 

bliver svenske Anders Petersen. Wow 

som han da kan fotografere. Jeg har 

 oplevet ham flere gange som oplægs

holder. Fantastisk dygtig mand!”

Hvad med dig selv, har du gang i noget 

fotografi, for tiden, spørger jeg til slut 

Peter?

”Ja,  til Viborg Fotodage som starter den 

5. maj og varer til den 28. maj, er der en 

udstilling i Domkirken, ”I begyndelsen 

var lyset” hvor jeg har et billede med.”

Måske sælger jeg hele molevitten, og 

nøjes med almindelig negativfoto

grafering og med digitalgrejet.

Hvordan skelner du mellem fotografering 

og fotografi? 

”Selv om det er to sider af samme sag,  

er der fotografi som kan give beskueren 

gåsehud, og sætte gang i store følelser. 

Fotografi kan henrykke og begejstre, og 

fotografi kan være skræmmende ulæk

kert, og vække negative følelser. Foto

Peter Kamp Knudsen
Foto Ragne Sigmond

drivebyshooting Guitarspiller

SlowwaterKnebel min mark
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JEG LAVER  
BILLEDER!

Af Michael Fahlgren  Foto Henrik Saxgren

Det er næppe mange i fotoverdenen, der 

ikke har hørt navnet Henrik Saxgren – 

manden der fotograferer, skriver bøger, 

underviser og holder foredrag i et tem

po, så man kan undres over om hans 

døgn også kun har 24 timer. Når disse 

linjer læses har han netop udgivet sin 

seneste uhyre flotte fotobog om Thule i 

Nordvestgrønland – et projekt, der har 

været tre år undervejs og budt på nær

mest umenneskelige udfordringer i den 

barske grønlandske natur.

Tro mod mennesker og natur

Selv om Henrik primært ser sig selv som 

billedskaber og ikke ”kun” fotograf, er 

han altid særdeles tro mod de menne

sker, dyr og natur, der optræder i hans 

billeder. I Grønland, hvor naturen er 

barsk og livet hårdt blandt fangersam

fundene, kan dagligdagen blive ganske 

brutal når slædehunde skal bankes på 

plads og fangstdyrene slås ihjel, flås og 

tilberedes uden at så meget som et 

pelsstrå går til spilde. Men det har 

 bestemt også sin pris.

– I forbindelse med bogen var jeg i Grøn

land en måned ad gangen seks gange – 

plus en sluttur i september sidste år for 

at knytte de sidste løse ender. Jeg forsø

ger at indfange scenerier, der også kunne 

have udspillet sig for 500 år siden, for på 

havisen leves livet stadigvæk som for 

For Henrik Saxgren handler fotografi om lige dele planlægning og 
tilfældigheder. Nogle af hans bedste billeder har han taget, fordi han 

stille og roligt har afventet begivenhedernes gang.

Savissivik (tidligere  
stavemåde: Savigsivik) er  

en grønlandsk bygd i 
Qaasuitsup Kommune. 

Bygden ligger ca. 190 km syd 
for Qaanaaq (med omkring 

700 indbyggere) på  
Meteoritø i den nordvestlige 

del af Melville Bugt.  
Der er 50 indbyggere i  

Savissivik (2014).
Kilde: Wikipedia



– Jeg har aldrig været specielt modig, og 

når jeg har arbejdet på Vestbredden og i 

Gaza har jeg virkelig været i situationer, 

hvor jeg har følt mig utryg. Men af en 

eller anden grund følte jeg mig aldrig 

utryg i arktisk Grønland. Jeg fandt en 

Zenagtig ro, hvor jeg bare lod tingene 

ske. Jeg var i stand til at droppe den ær

gerrige tilgang, og fandt ud af, at jo flere 

strabadser jeg gennemgik, jo rigere blev 

jeg belønnet af naturen. Hvis jeg havde 

kørt i tre dage uden at få noget som 

helst i kassen, vidste jeg at der ville kom

me ”noget” fordi regnskabet skulle gå 

op: man får ikke mere, end man giver, og 

nu havde jeg betalt ind. På et eller andet 

tidspunkt ville naturen udligne min ind

sats. Og det kom til at holde stik, kon

staterer Henrik Saxgren.

Første narhval den vinter

I maj måned 2015 blev vinterens første 

narhval fanget i Qaanaaq – og Henrik 

Saxgren var med. Men da det skete den 

første nat efter han var ankommet og 

derfor ikke – i det store regnskab  ”havde 

gjort sig fortjent” til oplevelsen, valgte 

han at blive ude ved iskanten sammen 

med ”sin” fanger, da alle de andre fan

gere vendte hundeslæderne hjemad. Det 

blev til to døgn, hvor fangeren blandt 

andet dansede trommedans for Henrik.

– Det var kun fordi vi var alene derude. 

Vi var der uden grund og tiden skulle jo 

bruges til noget fornuftigt. Det var den 

eneste gang jeg oplevede den oprindeli

ge animistiske religion komme til direkte 

udtryk, for i samtaler bliver man jo man

ge gange mindet om, at den jo stadig

væk ligger lige under overfladen, selv om 

grønlænderne per definition er luthe

ranskkristne, påpeger Henrik.

Den hårdeste tur

Henriks anden tur til Grønland fandt sted 

i februar måned 2015, hvor lyset lige var 

kommet op over horisonten. Faktisk 

 oplevede han en solopgang to gange på 

samme dag, da han med fly fløj til 

 Qaanaaq.

– Det var minus 35 grader og der var 

havis helt ud til øen Kietaq, så vi havde 

12 timers slædekørsel ud til fangst stedet. 

Og med vores fangst (hvalros) havde vi 

omtrent 300 kg kød ekstra på slæden på 

hjemturen. Hjemturen på 15 timer i 

 minus 35 grader var hård, og nok det 

hårdeste jeg har oplevet både mentalt 

og fysisk. Vi havde været nødt til at aflive 

10 11

HENRIK SAXGREN HENRIK SAXGREN 

De enkelte bygder får hvert år tildelt en kvote af isbjørne til jagt. En bygd med eksempelvis 50 
indbyggere, hvoraf de 10 typisk er fangere, vil få en kvote på 17 isbjørne. Dette antal sørger for at 
holde bestanden på et levedygtigt niveau. Nedlægges flere isbjørne end tilladt, reduceres kvoten 

tilsvarende året efter.

”Det eneste betydningsfulde på vejen hen imod et godt fotografi 
er en fuldstændig urimelig og irrationel anvendelse af tid.  

Det er den eneste faktor, som man har indflydelse på,  
men ofte den mest afgørende.”

flere hundrede år siden. Mange af bille

derne er taget på et 6 × 12 cm Linhof  

et analogkamera til rullefilm. Cirka midt

vejs i projektet anskaffede jeg mig et 

Pentax 645Z digitalt mellemformat

kamera, som jeg brugte virkelig meget, 

og tog billeder med, som ikke havde 

 været  muligt på mit analoge 6 × 12, 

 fortæller Henrik Saxgren.

Nogle af bogens billeder viser f.eks. 

hvordan fangerne arbejder med at ned

lægge en isbjørn (som de grønlandske 

fangere hvert år tildeles en kvote af til 

jagt) – og det er blodige billeder, når 

 isbjørnen flås efter fangsten.

– Da jeg præsenterede mine billeder for 

en museumsdirektør i Paris, var han per

sonligt ret begejstret, men turde ikke 

tage udstillingen. Han mente, at dyre

værnsaktivister ville reagere meget vold

somt og kaste blod på billederne og 

ødelægge hans fine vægge. Det er en 

reaktion, som jeg var uforberedt på, men 

det inspirerede mig til at lave en række 

portrætter af fangere med synlige frost

skader – manglende fingre og et mang

lende ben – for at synliggøre, at livet i 

Arktis er lige så brutalt overfor fangerne, 

som det er overfor dyrene, uddyber han

Under sine ophold i Grønland boede 

Henrik bl.a. i bygden Savissivik, hvor han 

lejede en hytte. Han betaler fangerne for 

at køre med ud på fangst (hvad der er 

den mest almindelige måde at komme 

ud i den grønlandske natur for ikke

grønlændere). Men boede også i en lille 

hytte i bygden Siorapaluk (”Et mindre, 

sandet sted”, opkaldt efter den smalle 

sandstrand foran bygden), der virkelig 

ligger så langt oppe mod nord som man 

kan komme, den er faktisk verdens nord

ligst beliggende bygd. Her varer mørketi

den 108 dage, mens der årligt er 120 

dage med midnatssol. 

En hel række små skridt

Når man spørger Henrik Saxgren om 

 vejen fra idé til færdig bog falder svaret 

hurtigt: en hel række små skridt taget 

gennem længere tid fra starten i 2014. Ét 

af disse små skridt er eksempelvis at 

hans tandlæge gennem en periode har 

udskiftet hans gamle amalgamplomber 

med nye af plast og porcelæn. Fordi 

gamle amalgamplomber langsomt udvi

der sig, for til sidst at sprænge tanden. 

Og han ville ikke risikere at stå i det 

 allernordligste Grønland med en sprængt 

kindtand!

Markus med bjørn og hunde

Ilanguaq
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førerhunden på vejen ud, og de reste

rende otte hunde opførte sig fuldstæn

dig vildt. Vi havde været væk i fire døgn 

og jeg var bl.a. faldet af slæden i mørket, 

så da vi langt om længe nåede Qaanaaq 

klokken et om natten, var jeg så de

hydreret, at min eneste tanke var at 

undgå at besvime på vej op til mit hus, 

der lå 500 meter oppe ad fjeldet. 

Jeg havde haft hallucinationer de 

sidste 34 timer af turen og tænkte, 

at en sådan tur ville jeg ikke ud

sætte mig for igen. Vi havde efter

ladt 300 kg kød i depot ude ved 

Kietaq, og da fangeren nogle dage 

senere kørte ud for at hente det, 

sad Henrik alligevel igen på 

 slæden – parat til nye oplevelser. 

Han vendte tilbage blot to måne

der senere samme år, hvor han var med 

til at fange narhval.

Klarer alt selv

Hvor mange af de internationalt kendte 

naturfotografer har omfattende stabe til 

at håndtere det meste i forbindelse med 

tilsvarende projekter arbejder Henrik 

 Saxgren helt alene. Lige fra idéen und

fanges til bogen ligger i boghandlernes 

vinduer er det Henrik selv, der skal få 

tingene til at ske.

– Fordi det er slow photography. Jeg kan 

ikke gøre det hurtigere, så det passer 

mig fint at skulle klare alting selv. Før jeg 

fotograferede min første narhval i maj 

2015 havde National Geographic været i 

Qaanaaq i 14 dage, hvor de havde hyret 

10 slæder, hvoraf de medbragte catering 

på den ene og toiletter på den anden. I 

10 dage havde de ligget ude ved iskan

ten. Og de havde fået nul. Så kommer 

jeg og allerede den første nat oplevede 

jeg 400 hvaler komme brusende langs 

iskanten. Som om de bare havde ventet 

på at National Geographic skulle køre 

hjem. Når jeg er sådan et sted åbner jeg 

op for andre frekvenser i mit sind, og 

frem for at skulle forstå det hele med 

hovedet, forstår jeg med hele kroppen, 

forklarer Henrik, og uddyber med at for

klare at han gennem 22 år har 

holdt sig i form ved at dyrke 

 Pafei, der blandt andet inddra

ger elementer fra yoga og karate 

og handler om at skabe balance 

i kroppen og sindet.

Om jeg manipulerer mine 

billeder?

Med sin omfattende tekniske 

 viden og erfaring kunne Henrik 

Saxgren nemt forfalde til at lave ”rekla

mefotos” – men faktisk har han sin helt 

egen tilgang til det at behandle billeder. 

En tilgang der gør ham til billedmager i 

stedet for ”kun” at være fotograf.

– Når jeg kommer hjem starter jeg med 

at fjerne vel nok 80 % af den blå farve. 

Hvor Henrik Saxgren selv finansierede sin første tur til Grønland fik han 
efterfølgende støtte fra en række fonde til færdiggørelse af bogen.

”Man betaler for at være ude sammen  
med fangerne. Det giver en god relation,  
fordi fangeren ved at selv om han ikke  

fanger noget, hvilket er tilfældet de fleste  
gange, får han alligevel en indtægt  

ud af det.”

Ilennguaq og Ilennguaq K. nedlægger hvalrosser

Mamarut fanger narhval

Tre fingre

HENRIK SAXGREN HENRIK SAXGREN 
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Henrik Saxgren

Henrik Saxgren (født 1. april 1953 i 
Randers) er uddannet reklamefoto-
graf i sin fødeby 1974. Han var i 
1979 medstifter af den socialdoku-
mentariske fotogruppe 2. maj og var 
fra 1985 til 1991 billedredaktør på 
Månedsbladet Press. Henrik Saxgren 
blev udpeget sammen med 13 andre 
fotografer til at deltage i projektet 
Danmark under forvandling, der har 
udmøntet sig i bogværket ”Herfra 
hvor vi står”, og udstillinger i 2010.
Kilde: Wikipedia
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For jeg har den holdning at det hverken 

er Pentax, Adobe, Apple eller Epson der 

skal bestemme farven på min himmel. 

Den bestemmer jeg. Om jeg manipulerer 

mine billeder? Om jeg gør. Gennem 20 år 

fotograferede jeg udelukkende sort/hvid 

og det er da billedmanipulation, der vil 

noget. Men dengang fik jeg aldrig det 

spørgsmål. Men jeg accepterer ikke præ

missen for spørgsmålet, for jeg laver bil

leder. Jeg har min fulde frihed til at for

tælle hvad jeg vil, i hvilke farver jeg vil, 

med mine billeder. At farvetemperaturen 

i skyggen er 9.000 grader Kelvin og 

fremstår sygeligt blå, er da bare mit 

 apparatur, der registrerer det sådan. 

Derfor fjerner jeg denne information fra 

min fil og beslutter mig for, hvordan et 

billede fra denne situation skal se ud. 

Jeg hader alle de arktisbilleder, hvor him

len er blå og sneen er hvid, fordi det 

trykker på nogle helt bestemte associa

tionsknapper i folk. Hvordan mit kamera 

registrerer motivet er jeg ligeglad med; 

når jeg kommer hjem laver jeg mit billede, 

fastslår Henrik Saxgren.

Har altid vidst han skulle være fotograf

Fra barnsben har Henrik haft en stor 

 fascination for fotografiet – en fascina

tion, der blev skabt af én af hans fars 

venner, der egentlig var manufaktur

handler i Sakskøbing, men også en dyg

tig fotograf. Som 12årig stod han og 

fremkaldte hvidt karton i eddike, soya og 

madkulør i sin mors køkken, hvor alt lys 

var slukket. Vel vidende at der næppe 

ville komme et fotografi ud af anstren

gelserne – men alkymien bag fik ham til 

at føle sig som fotograf.

– Jeg startede med et fotokursus på 

 aftenskole i Randers da jeg var 15 år 

gammel, og kom i lære som reklamefoto

graf to år senere. Så jeg har fotograferet 

altid og altid haft forholdsvis let ved at 

udtrykke mig på denne måde, ligesom 

jeg også gør det ved at skrive. Jeg har 

altid elsket lys, og har fra et meget tid

ligt tidspunkt i mit liv erkendt at en 

spændende oplevelse ikke er ensbety

dende med, at det bliver et godt billede. 

For et fotografi er noget andet: det er 

Henrik Saxgrens 
forfatterskab omfatter blandt andet:

• 2013:  HYBRiD, Katalog, Glyptoteket
• 2012:  Bus fra Bagdad, Gyldendal

• 2012:  Syd for Danmark, Aristo
• 2009:  Unintended Sculptures, Hatje Cantz, Tyskland

• 2006:  Krig och Kärlek, Max Ström, Sweden
• 2006:  Krig og Kærlighed, Gyldendal, Denmark

• 2003:  EFTERSYN, Gyldendal, Denmark.
• 2000:  SOLOMONS HOUSE, APERTURE, USA

• 2000:  Landet uden fædre, Gyldendal
• 2000:  PYLONIA, Gyldendal
• 2000:  PYLONIA, Journal, Sverige
• 1998:  Point of View, APERTURE, USA
• 1996:  P.O.V., Gyldendal
• 1990:  TIME – about photojournalism, AMANDA

• 1982:  Snedronningen, TIDERNE SKIFTER, med Ib Michael
• 1975:  Knægten har jo ret, Borgen
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når en oplevelse genfortælles ved hjælp 

af form, lys og komposition, fremhæver 

Henrik Saxgren afslutningsvis.
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Niels Bach Vinther, kasserer
Jeg er den nye kasserer i SDF og har dermed ansvaret for regnskabet og udførelse af bogholderiet, 
administration, betaler regninger osv. Heldigvis er der gode folk, som hjælper til på forskellige 
områder, hvor jeg f.eks. har stor gavn af SDF’s revisor Leif Juul Sørensen fra Downstairs og Leif Elsborg 
fra Alssund Fotoklub, som tager sig af medlemsstyring, salg af bøger, hjemmeside etc. Derudover har 
jeg kontakt til forskellige udvalgsfolk, som alle er meget hjælpsomme og har 100% styr på deres felt. 

I bestyrelsen arbejder vi hen imod en strategi, der bl.a. kommer til at stille yderlige krav til administra
tion i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer, aktiviteter og meget andet. 

Jeg ser det som min opgave at lave en organisation/system omkring administrationen, der understøtter 
den SDFstrategi, der bliver lagt, så det håndterer opgaverne på letteste måde. Desuden også således 
at kasserer/administrationsarbejdet uden problemer eventuelt skal kunne overdrages til en anden 
person.

Jeg er medlem af SDF gennem AFA (Aarhus Fotografiske Amatørklub), og er forholdsvis ny i klubregi. 
Det har været rigtigt spændende at møde alle de fotoentusiaster, som kommer i klubben og nu SDF. 
Det glæder mig at få en hel masse inspiration og ser frem til at deltage i de forskellige aktiviteter, der 
bliver arrangeret.

Poul Chr. Jensen, billedsekretær
Jeg er 59 år og bor i Odense. Til hverdag arbejder jeg med produktudvikling med en baggrund som 
maskiningeniør.

Fotografiet er ”kun” en fritidsinteresse, og det nyder jeg, fordi jeg kan koncentrere mig om det jeg har 
lyst til. Mine fotografiske favoritter er landskab og streetphoto, umiddelbart genrer der ligger langt fra 
hinanden, men det giver mening for mig. Selvfølgelig fotograferer jeg også andet, bl.a. eksperimentale 
billeder, hvor jeg synes at lang lukketid giver mange spændende billeder.

Jeg har været med i fotoklubmiljøet i over 30 år som medlem af OFA, og har med stor fornøjelse 
deltaget i rigtig mange landsmøder, hvor jeg elsker de gode foredrag og kontakten med andre 
fotointeresserede fra hele landet. Efterhånden har jeg et stort netværk, som gør det sjovt, og vel også 
lidt lettere, i de funktioner jeg har påtaget mig. Formand i OFA, tovholder i Fælles Fynske samt 
bestyrelsesarbejdet i SDF. 

Jeg har været arrangør af 3 SDF landsmøder, og har efterhånden gennemført en del bedømmelser med 
SDF godkendelse, både til Den Nationale og Fælles Fynske. Derfor passer mine kompetencer godt til 
jobbet som billedsekretær i SDF.

I den nye bestyrelse repræsenterer jeg den største SDF anciennitet, hvilket passer fint ind i bestyrel
sen, som jeg synes er meget bredt sammensat. Derfor glæder jeg mig til samarbejdet, som jeg er helt 
sikker på vil føre SDF videre på bedste vis.

Michael Fahlgren, bestyrelsesmedlem
Jeg kom ind i bestyrelsen ved en af de første ekstraordinære generalforsamlinger af alt for mange af 
slagsen i starten af 2015. Mit formål dengang såvel som nu var og er, at bidrage til at øge den værdi, 
de enkelte medlemmer får ved at være medlem af SDF. Derfor var det meget nærliggende, at jeg var 
den, der involverede mig i det nordiske arbejde, da NFFF blev etableret. Jeg blev indvalgt i NFFF’s 
bestyrelse, hvor jeg stadigvæk sidder – nu sammen med vores formand Per Valentin. Aktuelt er jeg ved 
at arrangere bedømmelsen af den danske del af 2nd Nordic International Digital Circuit 2017, ligesom 
vi så småt er ved at begynde på det andet nordiske fotomesterskab, hvor vi i SDF næste år har æren 
af at foretage bedømmelsen, som går på skift mellem de fire nordiske lande.

Jeg er lige fyldt 60 år, og har arbejdet professionelt med fotografi i over 30 år som selvstændig 
erhvervsdrivende. Heldigvis er foto også én af mine store personlige interesser; aktuelt er jeg ved at 
tage et professionelt dronecertifikat, noget jeg har store forventninger til.

Jeg har været personligt medlem af SDF siden 2014; personligt dels fordi der ikke findes nogen lokal 
fotoklub i mit område, dels fordi mit arbejde giver mig meget lidt tid til eventuelt også at skulle 
deltage i en fotoklubs mange spændende aktiviteter.

Hvilke produkter er der på hylderne? Jeg 

husker tydeligt, da jeg som 6årig så min 

mor købe ind hos den lokale købmand. 

Det skulle altid ”skrives” (læs: på 

 månedskreditten). Der var mange gange 

en dialog i butikken. Den dialog var vig

tig for kunderne og ikke mindst for køb

manden, for her blev der talt om vind og 

vejr, og ikke mindste om hvilke varer, der 

var kommet på hylderne.

 

Der har været meget debat om, hvad vi 

skal have for nogle produkter på vores 

SDFhylder, og som jeg nævnte på gene

ralforsamlingen, er det vigtigt, at vi spør

ger os selv om, hvad det enkelte produkt 

skal tilføre af værdi til SDF, og hvordan vi 

bringer produktet aktivt i spil. For ikke at 

nævne hvor vigtigt det er at gøre det en

kelte produkt synligt og tilgængeligt for 

vores egne medlemmer, men i høj grad 

også for nye potentielle medlemmer.

 

Fire måneder er gået og bestyrelsen er i 

fuld gang med blandt andet at kigge på 

SDFs synlighed. Vi har koncentreret os 

om de store linjer i de første måneder, 

brugt tid på at analysere på hvad og 

hvem SDF skal være i fremtiden. Groft 

sagt har vi slået en streg i sandet og 

konstateret, at mulighederne er mange 

og potentialet er enormt.

 

Løbende produktudvikling er dog en 

nødvendighed for at drive flere klubber 

og medlemmer til. På den måde kan vi 

tilføje mere kapital til SDF. Processen er 

sat i gang og ”toget er tungt i starten”   

indtil vi får skubbet det op i fart. Jeg ved 

af erfaring, at der altid er rigtig mange 

gode ideer i SDF, og det er vi naturligvis 

glade for. Vi har dog den første tid kon

centreret os om at lave et fornyelsestræ, 

som gør os i stand til at placere ideerne 

i forhold til vores fremtidige strategi. Der 

er rigtig mange ting i spil. Rom blev som 

sagt ikke bygget på én dag. Men én ting 

er sikkert: Vores digitale platform skal 

under lup, mens ord som ”automatise

ring”, ”relationer”, ”produktudvikling” og 

”digitalisering” skal aktiveres.

Jeg har fået mange personligt positive 

tilkendegivelser for, at jeg har valgt at 

betræde formandsposten, og dette er 

jeg naturligvis mægtig glad for – Tak for 

det.

Jeg sad som formand i perioden fra 2007 

til midt 2013. Min erfaring med SDF er 

derfor stor og den kan jeg naturligvis 

gøre brug af. Jeg har gennem mere end 

30 år levet af at profilere store og små 

virksomheder  både i indland og udland. 

Her har jeg deltaget med mine strategi

ske og ikke mindst visuelle kompetencer. 

Da der igen blev peget på mig som for

mand til generalforsamlingen, vidste jeg 

af erfaring, at dette ikke er en nem 

 opgave. Det er absolut en holdopgave! 

Holdet er sat og jeg er rigtig glad for, at 

vi har fået sammensat en bestyrelse, 

som kan byde ind med differentierede 

kompetencer.

 

Jeg er også rigtig begejstret for, at vores 

medlemmer har givet bestyrelsen 

 arbejdsro, så vi har mulighed for at foku

sere vores kræfter rigtigt. Stor tak for 

det.

Nu skal vi i fællesskab have konsolideret 

SDF på en solid og fremadrettet plat

form.

 

Vi glæder os.

Hvad er der på hylderne?

Per Valentin

Formand for Selskabet for  

Dansk Fotografi

 PRÆSENTATION AF DEN NYE BESTYRELSE

Ole Klintebæk, næstformand
Da vi i AFAs bestyrelse i år påtog os at forberede den ekstraordinære generalforsamling og sikre SDF 
kunne køre videre, gik det hurtigt op for os, at ønskerne omkring væsentlige ændringer var for store til 
at blive klaret på en enkelt generalforsamling. Vi banede derfor blot vejen for en kommende bestyrelse 
som kunne tage sig af dette arbejde og så inviterede vi yderligere til et vigtigt seminar om fremtiden 
for SDF. 

På seminaret inden generalforsamlingen fremlagde jeg de kritikpunkter og løsningsveje, jeg personligt 
så i SDF og tilbød mit kandidatur. Jeg fik overvældende mange stemmer og tager det som udtryk for, 
at jeg ikke er helt galt på den. Min opgave i bestyrelsen bliver derfor at arbejde med, at vi bruger 
online teknologi til at tilbyde flere produkter og mere service til vore medlemmer. Regler og kategorier 
omkring konkurrencer trænger også til modernisering, men det kommer lidt længere henne ad vejen. 
Der er en struktur og økonomi, der skal på plads først.

Heldigvis valgte forsamlingen Per Valentin som formand. Han og jeg deler mange holdninger, og der er 
fuld opbakning i resten af bestyrelsen til det fælles projekt.  Arbejdet er i fuld gang og vi håber de nye 
ideer fanger an, når vi åbenbarer den første pakke senere på året. 

Til beroligelse for de, der er lidt nervøse for ændringer, kan jeg sige, at jeg hverken går ind for at 
afskaffe Den Nationale, årbogen, bladet, FIAP, nordisk samarbejde eller andet, vi allerede har. Det 
handler for mig om komme flere varer på hylden til de forskellige fotograftyper, vi nu er, og dreje fokus 
mere over på det enkelte medlems behov. Et paradigmeskifte, men SDF kan ganske enkelt med en 
prof online strategi bedre skaffe flere medlemmer til klubberne end klubberne kan skaffe medlemmer 
til SDF.  Det kommer til at tage tid, men jeg holder øjet på målskiven til I stemmer mig ud igen.



ET LILLE BITTE MULEHÅR (1 MEDALJE) 

SKILTE GULD FRA SØLV, DA JYSKE 

MESTERSKABER 2017 BLEV AFGJORT OG 

DERMED MÅTTE BJARNE HYLDGÅRD SE 

SIG SLÅET AF OPKOMLINGEN OG 

VENNEN FRA NORDJYLLAND.

Af Torkil Michelsen

En biltur til Aalborg tages ikke sådan 

bare I et snuptag, når man starter ud i 

det sydlige Jylland meget tidlig på  dagen, 

men det var, hvad flere gjorde den  

1. april, hvor Jyske Mesterskaber blev 

 afholdt og med Aalborg Fotoklub som 

vært. Alle så frem til at møde ligesindede 

og at få lejlighed til at se masser af 

”godt fotografi”.

Arrangementet skuffede på et par 

områder

Først og fremmest må antagelsespro

centen have været alt for lav, for i udstil

lingslokalet, og det var ikke stort, var der 

overraskende få billeder på væggene, så 

den gennemgang var hurtigt overstået! 

Hedensted Fotoklub arrangerede Jyske 

Mesterskaber, for et par år siden og havde 

den gang valgt også at fremvise alle ikke 

antagne værker, for at de besøgende 

havde noget at se på, for er der noget vi 

fotografer er fælles om,  så er det ønsket 

om, at få set så mange billeder som 

 muligt og for de fleste er det formentlig 

temmelig uinteressant om billederne er 

antaget eller ej og det indbefatter navn

lig regionale udstillinger, hvor billed

mængderne er til at overse. Sådan da!

Det næste der skuffede var, at alle kate

gorier blev fremvist i samme lokale og 

uden afdækning af udefra kommende 

dagslys. Det er der sådan set intet 

 odiøst i, men når digitale billeder vises 

via loftprojektor og på skærm på væg

gen, så kan det kun gå galt. Og det gjorde 

det og det er ikke en aprilsnar! En egnet 

TV skærm have tilgodeset de antagne 

 digitale kategorier. Fakta var, at disse 

blev fremvist grå og udvisket og det blev 

en trist oplevelse for skribenten og 

 sikkert også for mange andre. Synd for 

fotograferne bag billedere i almindelig

hed og for de besøgende på udstillingen 

i særdeleshed.  

Heldigvis kunne man så igen få sig en 

god fotosnak med alle de andre del

tagere. Om eftermiddagen havde man 

mulighed for at overvære et spændende 

foredrag med de professionelle fotogra

fer, Helle Olsen og Uri Golman, som først 

og fremmest tager professionelle bille

der, skriver bøger og artikler til bl.a. 

 National Geographic og BBC Wildlife og 

desuden arrangerer rejser med fotosa

fari som indhold. Læs mere herom på 

internettet: ”På fotosafari med Uri 

 Golman”.
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Klub Antagelsespoint Point per billede

Aalborg Fotoklub 225 2,34
Fotogruppen 8600 225 1,88
Fotogruppen Signatura 55 1,74
8700Raw 40 1,67
Esbjerg Fotoklub 135 1,07
Focus Silkeborg 75 0,90
Fotogruppen SPH 35 0,80
AFA 90 0,63
Filmrullen Horsens 20 0,47
Hedensted Fotoklub 15 0,45
Alssund Fotoklub 10 0,29

Dommer giver gode råd til årets 

deltagere, samt til de læsere, der 

ønsker at deltage i 2018.

I dommerpanelet befandt sig Stefan 

MehlLudvigsen, Midtfyns Fotoklub, 

Mads Henriksen, Downstairs og Henrik 

R. Kristensen, OFA. Jeg fik en snak med 

Stefan, da de 2 andre dommere var for

hindret i at deltage. Interviewet starter 

med at få oplyst om billedkvaliteten for 

billederne der var indsendt. Hertil ud

dyber Stefan: – Kvaliteten var rimeligt 

god, ja faktisk et højt niveau, specielt i 

farver. I S/H (sort/hvid) oplevede vi dog 

et meget lavt bundniveau. Der var kun få 

værker i topniveauet, så det var ikke 

særlig godt. Årsagen var, at mange havde 

konverteret farvebilleder til S/H udgave 

og fordi det ændres til S/H er det altså 

ikke ensbetydende med, at det dur som 

et S/H billede. Der er nemlig nogle 

 bestemte ting der skal være opfyldt.  

F. eks. bør et S/H foto være ret kontrast

rigt, som gør det spændende, men der 

var desværre mange billeder der var 

 meget kontrastfattige og hvor teknikken 

ved billedbehandlingen havde svigtet fo

tografen. Vi tre dommere havde samme 

opfattelse på dette punkt og jeg kan kun 

opfordre deltagerne til at få denne 

 teknik på plads til næste fotokonkurrence.

Hvis pointtildelingen er nyt for dig,  

så læs her!

Stefan fortæller os lidt om pointene, 

som sikkert er fremmed for mange. 

 Stefan:  Hver dommer havde fra 1 til 5 

point, som de kunne gi’ et billede. Et 

”topfoto” kunne opnå 5 point fra os 

hver; altså i alt 15 point. Lavest placere

de billeder ville som minimum kunne få  

3 point i alt. Det samlede antal point, 

mener jeg, er anført på bagsiden af bil

lederne, så den pågældende på den 

måde har kendskab til dommernes 

pointvalg. Stefan supplerer og fortæller: 

 For de billeder der kun har fået fra 36 

point, opfordrer jeg dem der er medlem 

i en fotoklub, til at ta’ disse billeder med 

til et klubmøde og her spørge de andre 

medlemmer i klubben, hvad årsagen kan 

være til, at billedet ikke har fået flere 

point. Jeg går naturligvis ud fra, at den 

enkelte har været tilfreds og glad for det 

indsendte billede og fundet det for et 

godt fotografisk værk. I fotoklubben vil 

det være muligt at få en uddybende for

klaring fra andre og jeg tror, at der vil 

kunne være andre der vil dele de 3 dom

meres opfattelse, siger Stefan.

Jim Kirkegaard  Focus Silkeborg  Naples Pier  Guld

Foto Torkil Michelsen

Bjarne Hyldgaard  Aalborg Fotoklub  Old greybeard  Guld

Jyske Mesterskaber 2017
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Dorthe Jakobsen  Fotogruppen Signatura  Underwater  Guld

Niels Linneberg  Esbjerg Fotoklub  The Tube  Bronze

Nicolaj Møller  8700Raw  Women And Children  Bronze

Kim Kristensen  Personligt medlem af SDF  Winter Stream  Diplom: Mads Henriksen
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HVIS DU ER TIL GULDKORN BØR DU LÆSE DENNE ARTIKEL I FULD OMFANG, DA DER HER ER TALE OM ET 

SPÆNDENDE INTERVIEW MED DEN NYE GULDVINDER AF DET JYSKE FOTOGRAFISKE MESTERSKAB, DER 

ÅBENT FORTÆLLER OM KONKURRENCEFOTOGRAFIETS SÆRLIGE VILKÅR; SOM HAN OPFATTER DET. 

Jysk Mester Benny Rytter

Slår drag over nakken dig ud og har 

du styr på om dit billede pixelerer?

Stefan MehlLudvigsen giver et godt råd 

til konkurrencedeltagere: – Lad være 

med at lade dig slå ud, hvis der ikke er 

givet mange point eller du ikke har fået 

billeder antaget, for det kan være hårdt 

at få ”et drag over nakken” på et billede 

man var rigtig stolt af, siger Stefan og 

understreger her til sidst i interviewet i 

Aalborg, at man ikke skal ta’ det person

ligt, for det er altså en fotokonkurrence 

og her kan det ske, at der bliver uddelt 

tørre tæsk. Men det er bare om at kom

me op på hesten igen og Stefan kommer 

afslutningsvis ind på at billedbedømmel

sen på ingen måde er en objektiv affære, 

men derimod en subjektiv sag. En dom

mer vil kunne være objektiv i nogle få 

forhold som vedrører en række tekniske 

emner, så som komposition, evt. pixele

ring m.v. Men det udtryk billedet leverer, 

er en individuel vurdering og dermed en 

subjektiv betragtning og som han også 

siger i interviewet, så er det jo ikke alle 

genrer han ”tænder på”.

I løbet af dagen samledes formændene 

for de jyske fotoklubber. Arrangøren af 

Jyske Mesterskaber 2018 er endnu ikke 

officiel, men heldigvis er der lang tid til 

det kommende og nye år!

Bedste author 

Benny Rytter
Bjarne Hyldgaard
Roland Jensen
Kim Kristensen
Peter Bentsen
Jim Kirkegaard
Kim Møller Andersen
Niels Linneberg
Helle Lorenzen
Jørgen Pedersen
Mogens Bøggild Kristensen

Helle Lorenzen  Fotogruppen 8600  Shadows in the light  Fælles dommerdiplom

Foto Torkil Michelsen
JYSKE 2 0 17 

Se alle resultater og antagne 
billeder på jyskefotoklubber.dk



ansat inden for Tvområdet, hvorfor jeg 

desuden betragter hende som min foto

grafiske sparingspartner, ikke mindst i 

forbindelse med selve billedskabelsen. 

Det er et uvurderligt samarbejde og 

partnerskab, som jeg er velsignet med 

på det område.

Hvordan blev du medlem i SDF?  

– Ja, der sker det, at jeg i 2013 er jeg 

oppe og fotografere en høgeugle i en 

plantage ved Skagen og her møder jeg 

Roland Jensen, som allerede er medlem i 

Fotolinsen og i SDF. Han inviterer mig til 

at blive medlem i Fotolinsen i Silkeborg 

og hans opfordring følges og på den 

måde er det jeg bliver medlem af SDF, 

hvilket har været meget vigtigt for mig. 

Her præsenteres jeg for konkurrence

fotografiet, som er afsindigt spændende. 

Det er meget konkret, der er sat regler 

op og man kæmper både med mig selv 

og i al venskabelighed med andre, men 

vigtigst af alt, så får jeg nogle andre – 

udefra – til at vurdere mine værker og 

altså ikke kun bedømt i familien. På den 

måde oplever jeg, at de udsagn der er, 

når noget går godt, er troværdige, da 

der ikke herfra er personer der har følel

ser i klemme overfor mit værk. De ud

sagn jeg modtager, opfatter jeg meget 

nøgternt og samtidig fortæller det mig, 

hvilke billeder der fungerer og måske 

også hvilke trends der er gode at bruge i 

øjeblikket.

Du nævner medlemskabet i Fotolinsen i 

Silkeborg. Fortæl lidt om det der hjalp 

dig videre herfra. 

– Nogle af medlemmerne blev en form 

for mine mentorer og formålet i klubben 

var at medlemmerne deltog i fotokon

kurrencer. Derfor havde vi en benhård 

billedkritik. Det betød specifikt, at et bil

lede den enkelte havde fremstillet, ude

lukkende havde til formål at medvirke i 

konkurrencer. Jeg fandt så ud af, at den 

arbejdsmetode var en niche indenfor 

SDF og at kun et fåtal blandt medlem

merne dyrker denne procesform, som 

jeg personligt synes er sjov og spænden

de at fremstille konkurrencebilleder ud fra.

Al fotografering er vel en form for tek

nisk disciplin på alle områder. Nu du ikke 

har en baggrund fra den analoge tids

alder, hvordan føler du dig så udfordret 

på ”mørkekammer” området?  

– Jamen jeg lagde mig op ad de dygtigste 

fotografer  Monkey see/Monkey do – og 

de vandt alle mange præmier og tilmed 

mange gange, så måtte det være fordi 

de bare kunne lave gode billeder i meget 

høj kvalitet. Så er der altså ikke tale om 

held længere! Man kan dernæst gå i 

gang med at se på, hvad det er der fun

gerer i disse billeder. Det gør jeg altid 

selv. Det er såmænd ikke detaljerne jeg 

analyserer, men looket, det er nemlig 

dét disse fotografer vinder på, for først 

og fremmest er billedet behageligt og 

interessant at se på, øjet bliver draget 

og ikke mindst er toneseparationen i or

den. Alle disse ting går således op i en 

højere enhed og derved bliver de til 

 vinderbilleder.

Fortæl os lidt om hvordan du vælger dine 

egne motiver. 

– Jeg lader mig bl.a. inspirere ved at 
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Af Torkil Michelsen   Foto Benny Rytter

En ting kan virke indlysende, nemlig at 

årets fotografiske vinder må ha’ ramt en 

guldåre i den nordjyske muldjord for få 

år siden, der hvor han jo bor for i suve

ræn stil gjorde han så godt som rent 

bord ved fotoarrangementet der fandt 

sted i Aalborg, dog særdeles tæt forfulgt 

af vinderen fra 2016 i samme mester

skabsdisciplin, vennen Bjarne Hyldgaard.

Fortæl os Benny om begyndelsen på din 

fotokarriere og gi’ os nogle værdifulde 

guldkorn, som kan inspirere: 

 Jeg startede i 2006, hvor jeg i en for

retning så et tilbud på en D50 med en 

1855mm, samt en 70300mm og impul

sivt tænkte jeg, at det sikkert var sjovt at 

fotografere. Inden jeg så mig om, var jeg 

blevet ejeren af alt dette – mit første – 

fotografiske udstyr. 

Manualen blev taget frem, men jeg for

stod ikke en kæft af alt det jeg læste, så 

jeg valgte en helt anden strategi og 

 begyndte at fotografere coladåser. Efter 

mange forsøg og eksponeringer forstod 

jeg nu ”matematikken” i indstillingsmu

lighederne og i hvordan kameraet funge

rede og så var jeg bare klar til at fotogra

fere forskellige motiver. Jeg kastede mig 

først over fuglebilleder i et stykke tid, 

men fandt hurtigt ud af, at mit udstyr 

ikke matchede denne specielle opgave. 

Snart blev jeg så kontaktet af at et par, 

der skulle giftes. Jeg blev spurgt, om jeg 

ville fotografere dem til deres bryllup og 

uerfaren som jeg dengang var, så ”slyn

gede” jeg en pris ud for den fotoopgave. 

Prisen blev godkendt på stedet og da var 

det jeg tænkte, at det jo også var en vej 

jeg kunne gå, for det var nemlig sådan, 

at jeg i samme periode var ledig på 

 arbejdsmarkedet og det gav mig lige

ledes muligheden for at arbejde med 

 erhvervsfotografiet, da jeg i den periode 

også underviste i kommunikation og i 

salg. Desuden havde jeg fået en del bryl

lupsopgaver og desuden var jeg også 

vendt tilbage til fugleoptagelserne.

Resultatet var, at jeg i 2011 var økono

misk veletableret med egen fotoforret

ning og det er også i den periode jeg 

flyttede sammen med kæresten. Hun er 

”Jamen jeg lagde mig op ad de dygtigste fotografer  
– Monkey see/Monkey do.” 

 
Citat jyske mester i fotografi 2017, Benny Rytter.

”Der er en række ting der 
skal kombineres for at et 
billede bliver til et vinder-

billede!”

Beach Biking

Into my eyes
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”Jeg finder snart ud af 
hvilke billeder der virker 
og som er gode at bruge!”

”Du skal lære at acceptere at der er 2 forskellige billedverdener og at  
al bedømmelse er subjektiv i forhold til billeder er subjektive!”

bladre i mange fotografiske kataloger, 

hvilke er fra hele verden. Første ting jeg 

konstaterer er, at kvaliteten er god og 

jeg ser desuden en række foretrukne 

genrer, så konkurrencefotografiet bliver 

også på nogle områder et slags ekko

kammer, men det gør alt jo. Det bliver en 

disciplin, hvor der er en slags grænser og 

hvor du ved hvor du kan gå til og hvor 

der er grænser du ikke må gå ud over, for 

så ”dur” billedet bare ikke. Så bliver bil

ledet måske mere en slags fotokunst og 

disse bliver typisk ikke præmieret særlig 

højt i fotokonkurrencer. Det gør dem 

ikke til dårlige billeder, slet ikke, men 

måske fungerer de bedre som fotokunst 

på udstillinger og det er også fint nok, 

når bare du accepterer, at der er tale om 

2 forskellige verdener, men ingen regel 

uden udtagelse; dommere har trods alt 

en subjektiv tilgang til ”dit værk”.

Benny, her til slut vil vi gerne høre, hvad 

der skal til for at lave det perfekte foto

grafiske billede. 

– Jamen sådan noget vidste jeg jo ikke i 

starten, hvor jeg i dag vil vurdere mig 

som meget ubevidst og inkompetent i 

forhold til fotografiske billeder. Det jeg 

så efterfølgende har fundet ud af er, at 

min gave indenfor det her er, at jeg har 

en god sans for kompositioner. For 

sandheden er jo, at et godt motiv kan 

ødelægges med en elendig komposition. 

Det er, hvad jeg har oplevet og jeg er 

selv bevidst om, at jeg har udviklet mine 

billeder i årenes løb også selv om jeg tid

ligt havde en høj antagelsesprocent, så 

ligger den i dag ofte omkring 50 % og 

også mellem 70 og 80% (præmierede og 

accepterede), hvilket i al beskedenhed 

er godt. Så da jeg i starten ingen præmi

eringer fik, så var jeg hurtigt klar over, at 

jeg var nødt til at have særlig fokus på 

selve billedudtrykket – altså LOOKET; 

 eller måske var det farverne, måske 

 kontrasten eller måske noget helt andet.    

Af Jens Holm  Foto Anne Kjær

40+ og i lære som fotograf. Det kan godt 

lade sig gøre, hvis man vil. Og det ville 

Anne Kjær fra Horsens – hun kæmpede 

for det, og det lykkedes. Men forud lig

ger der et langt og sejt tilløb i form af 

sygdom og jobskifte. 

”Jeg er uddannet socialpædagog”, for

tæller Anne Kjær, ”og arbejdede i 25 år 

med klienter indenfor psykiatrien og 

misbrug. Så for 10 år siden blev jeg syg 

af kræft, blev sygemeldt og prøvede at 

komme på benene igen. Det var svært at 

komme tilbage på arbejdet på fuld tid, 

for jeg kunne mærke, hvordan al min 

energi blev brugt på klienterne og arbej

det. Skal jeg noget andet, begyndte jeg 

så at tænke? ”

Anne Kjær har altid interesseret sig for 

at fotografere, og det var her, at hun 

 øjnede en mulighed for at sadle om. 

Medieskolen og læreplads i Viborg

”Som ung fotograferede jeg meget; jeg 

fik lært det analoge fotografi fra bunden, 

og så blev det digitalt på et tidspunkt. 

Jeg tænkte på at blive medlem af en 

 fotoklub, men pga. mine skiftende 

 arbejdstider syntes jeg ikke, at jeg var i 

stand til at gå ordentligt ind i det. 

Efter min sygdomsperiode valgte jeg at 

afprøve mine evner for det fotografiske; 

jeg faldt over et weekendbaseret kursus, 

som fotograf Kim Skovsby udbød. Det 

kørte over to år med hovedvægt på det, 

han kalder ”Key Point Photography”; her 

kan man lære grundteknikkerne indenfor 

fotografi og udvikle sin kreativitet. Jeg 

Fra amatørfotograf til uddannet fotograf – det er en vej, som mange drømmer om. Anne Kjær fra Horsens 
har på trods af alle odds realiseret drømmen.

Det er aldrig for sent at sadle om

JYSK MESTER BENNY RYTTER 

Storing the goods

“Morningmist”, SriLanka
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tror, at hans kursus er et af de bedste 

bud på markedet – han er dygtig, smit

tende og utrættelig. Det flyttede mig og 

gav mig ballast til at søge ind på fotogra

fuddannelsen. ”

”Studieleder Gunner Byskov på Medie

skolerne i Viborg sagde god for mig. Men 

så var der også lige det problem, at jeg 

skulle have en læreplads til den praktiske 

del af uddannelsen. Jeg rendte en hel 

masse på dørene – kendte nogen, der 

kendte nogen osv. – og efter en uges 

prøvetid hos reklamefotograf Keld Lund i 

Viborg var den sag på plads”.

Hvad er det for nogle styrker, du har?

”Jeg vil betegne mig selv som et voksent, 

omgængeligt menneske, der ikke smæk

ker med dørene. I løbet af min pædagog

tid har jeg lært at omgås andre menne

sker, at forstå hvad de tænker og føler. 

Det er også noget, jeg kan bruge nu, 

hvis jeg f.eks. skal tage portrætter, eller 

hvis jeg skal tale med kunder om foto

opgaver. Jeg er også en, der hele tiden 

søger inspiration. Derudover er en del af 

ANNE KJÆR FRA PÆDAGOG TI L  FOTOGRAF 

Øvelse fra KPPkursus; Portræt med Flashdagslys. Model: Elsebeth Grosbøl

“Monks on Time Square”, New York

Foto på modstående side: “Escape” NYC



Anne Kjær 

Jeg tror, at jeg kan finde en niche dér; 

der er mange virksomheder med produk

tion i udlandet, der udøver et stort 

 socialt engagement, og det kan jeg sætte 

billeder på”.

Ja, du er også i gang med at opbygge din 

egen virksomhed samtidig med, at du er 

i lære?

”Det har hele tiden været min drøm; jeg 

er i færd med at etablere mig i Horsens, 

hvor jeg har købt en tidligere Sydbank

filial. I stuen er der møderum og kontor

plads, og ovenpå har jeg lavet et dejligt 

studie med højt til loftet. På længere sigt 

kunne jeg godt tænke mig at lave et lille 

arbejdsfællesskab med andre kreative, 

som også har en enkeltmandsvirksom

hed, f.eks. en grafiker eller lignende.  Jeg 

har jo god plads og holder af at have 

 andre mennesker omkring mig. 

Jeg er sikker på, at der er et marked for 

min lille virksomhed, for mange firmaer 

har efterhånden fundet ud af, at deres 

IPhonebilleder ikke er gode nok, hvis de 

vil præsentere deres virksomhed bedst 

muligt”.

Færdig i 2018

Synes du, at du lærer noget nyt på foto

skolen i Viborg og på din læreplads?

”Først og fremmest har jeg lært at 

 arbejde med lys! Lys er det vigtigste 

 fotografiske virkemiddel uanset, om det 

er naturligt lys eller flashlys. Det betyder 

alt – når man kan kontrollere lyset, kan 

man bl.a. skabe dramatiske effekter, 

stemninger, fremhæve og skjule elemen

ter, og ikke mindst så kan man formgive 

med lys; det er præcis, hvad lyslægning 

handler om.

Jeg har også arbejdet meget med den 

digitale billedhandling. I starten af ud

dannelsen, kunne jeg tydelig mærke at 

jeg var bagud i forhold til de unge men

nesker på skolen – de er bare så dygtige. 

Men efter undervisning på skolen og 

mange timer foran computeren med 

 tutorials og træning, er jeg blevet fortro

lig med Adobepakken og Capture1. Dog 

skal det siges, at vi under uddannelsen 

lærer at lave så meget som muligt  færdigt 

allerede i optagelsen.

Har det været nogle hårde år?

”Jeg glæder mig sådan til, at jeg er ud

lært den 9. februar 2018! Ja, hvis ikke 

min familie og min kæreste havde vist så 

stor forståelse for min passion, var det 

aldrig gået. Min manglende indtægt 

mens jeg studerer, kan naturligvis kun 

opvejes af min kærestes ditto. Og med 

en daglig transporttid på 3 timer har det 

også kostet på vennefronten. Jeg er 

 sikker på, at det er det rigtige”.

Læs mere her:

www.fotografannek.dk

www.medieskolerne.dk

www.fotograflund.dk

www.kimskovsby.dk

fotopassionen for mig at rejse og være 

sammen med andre mennesker og andre 

kulturer.”

5 uger i Indonesien

På din hjemmeside præsenterer du mange 

rejsefotos. Er det noget, du vil satse på?

”Ja, på grundforløbet i fotografuddan

nelsen fik jeg mulighed for at tage 5 uger 

til Indonesien. Via en medstuderende 

kom jeg i kontakt med en sundhedsfaglig 

person, der fungerede som min guide 

derude. Vi tog dybt ind i junglen, hvor 

jeg fotograferede hverdagen hos en tid

ligere kannibalstamme; jeg fulgte især 

kvinderne, som er dem, der trækker det 

store læs. Det var fantastisk at rejse på 

den måde – 5 uger var alt for kort tid. 
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“Butterflygirl”, Papua  IndonesienFlodfolk  Papua, Indonesien

Fotoøvelse i portrætfotografering,  
Grundforløbet på Fotografuddannelsen.



tematikker tegner også et bredt billede 

af vores samtid: rejseskildringer – fra 

road trips i USA til antropologiske studier 

i Amazonas – personlige historier fra 

Vietnam og Færøerne samt skarpe politi

ske skildringer fra nogle af verdens 

brændpunkter. 

Traditionen tro vil Den Censurerede 

 Udstilling også være en del af Photo City. 

Udstillingen består af fotoværker udvalgt 

fra et open call. Det endelige udvalg 

 består af ca. 70 værker. 

Udover udstillinger inkluderer Photo 

 Cityområdet også Photo Stage, hvor 

publikum vil kunne tage med på omvis

ninger, fordybe sig i workshops og blive 

klogere på kunstnerne med artist talks 

og debatter. Et af programmets high

lights er et heldagsseminar med interna

tionale og danske forskere, eksperter og 

fotografer, der kommer til at finde sted 

på Det Kongelige Bibliotek – Det Natio

nale Fotomuseum. Af nye tiltag kan næv

nes portfolio reviews for danske fotogra

fer og som noget helt særligt i år et sam

arbejde med Østre Gasværk Teater om 

brug af hovedscenen til filmvisninger, 

talks, fotobogsdag mm. 

Udstillinger i hele byen

Sammen med Photo Citys udstillings og 

eventprogram byder også et væld af for

skelligartede partnere indenfor til foto

udstillinger og –arrangementer. Gallerier, 

fotoskoler, kunsthaller og kulturhuse 

står klar med masser af oplevelser i 

 fotografiets tegn. Her er et udvalg af 

 deltagende steder:

Museer og gallerier: 

Artoteket, Banja Rathnov Galleri & 

Kunsthandel, Fotografisk Center, Foto

galleriet Format, Rummet, DAC, Galleri 

Image, BORCHS BUTIK, Det Kongelige 

Bibliotek – Det Nationale Fotomuseum, 

EKSRUMMET, Galerie Pi,,Hans Alf Gallery, 

Galleri Breadfield, DIAS Kunsthal og mange 

flere
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Læs mere om festivalen og det  
fulde program på festivalens 
hjemmeside som løbende bliver 
opdateret:  
copenhagenphotofestival.com 

NÅR ÅRETS FOTOFESTIVAL SKYDES I 

GANG, BLIVER DET MED ET FESTIVAL-

CENTRUM SOM BLIVER ÉN SAMLET 

INDENDØRS OG UDENDØRS UDSTIL-

LINGSOPLEVELSE MED FOKUS PÅ NYT 

UNGT SAMTIDSFOTOGRAFI 

Gasværksgrunden og Understationen 

vækker ikke genklang som københavn

ske udstillingssteder, men ikke desto 

mindre bliver disse to uopdagede områ

der på Østerbro centrum for årets foto

festival under navnet Photo City. Og det 

er der en pointe i – festivalen har nemlig 

igennem årene flere gange placeret 

 Photo City på opsigtsvækkende lokalite

ter i det københavnske bybillede. 

 ”Ønsket er at give publikum en anderle

des udstillingsoplevelse, hvor kombina

tionen af spændende visuelt indhold og 

en overraskende kontekst spiller sammen. 

Derfor er Copenhagen Photo Festival 

glade for i år at kunne skabe et endnu 

større og samlet udstillingslandskab 

 omkring den nedlagte smukke og indu

strielle transformerstation ”Understatio

nen” på Østerbro – ved siden af Østre 

Gasværk Teater” udtaler festivalleder fra 

Copenhagen Photo Festival Maja 

 Dyrehauge Gregersen. 

Fotografer i Photo City

I år præsenteres hele 13 udstillinger og 

man vil kunne opleve værker både inde i 

Understationens rå rum, smalle gange 

og kringelkroge, men også udenfor i 

containere, på fotovægge og gemt i 

brombærkrat. 

Programudvalget har udpeget 14 yngre 

talentfulde fotografer fra 8 forskellige 

lande til årets Photo City: Kien Hoang Le 

(DE), Jana Romanova (RUS), Martin 

 Errichiello & Filippo Menichetti (IT), 

 Christian Vium (DK), Ida Arentoft & Si

mon McAuley (GB), Ingi Joensen (FO), 

Mario Wezel (DE), Sanne Vils Axelsen 

(DK) & Josee Schryer (CAN), Hannes 

Jung (DE), Anush Hamzehian (FR) & Vit

torio Mortarotti (IT). Derudover er der 

særligt fokus på den unge fotojournali

stik med  25års jubilæumsudstillingen 

for Fotojournalistuddannelsen: Mikael 

Hørlyck (DE), Heba Khamis (EG), Ulrik 

Hasemann (DK) & Mathias Swold Ma

agaard (DK), Ella Kiviniemi (FI), Evgeny 

Makarov (RUS) 

De 13 udstillinger giver et indblik i, hvad 

der optager et udsnit af den unge gene

ration af  fotografer på tværs af lande

grænser – fra kunstfotografi over land

skabsskildringer og portrætter til doku

mentar og fotojournalistik og hybridfor

mer, hvor video og interaktivitet indgår 

som en del af oplevelsen. Udstillingernes 

Copenhagen Photo Festival 2017
1.-11. juni 2017

Fotofestival stiller skarpt på 
ungt internationalt fotografi 

De Uafhængige: 

Kirkegaards Antikvariat, Det Grønlandske 

Hus, Råhuset, Den Italienske Ambassa

de, Sjællandsgade Bad, The Toilet, Byens 

Hegn, KBH film og fotoskole/Pumpesta

tionen, Harboe bar, Nomad Workspace, 

Salonen, Biblioteket Rentemestervej og 

mange flere.

Workshop i gammeldags fototeknikker
Foto Nikoline Pedersen

How is life. Foto Hannes Jung

Fra serien Revelations (work in progress). 
Foto Christian Vium

In Fourth Person. Foto Martin Errichiello & Filippo Menichetti
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Tekst og foto Pia Valencia

Der skal faktisk kun nogle få huskeregler 

til at for at få gode skud i kassen hver 

gang. Det var nogle af de tanker jeg gik 

med inden jeg begyndte at udvikle min 

eBog om at tage bedre billeder med 

mobil telefonen. Jeg vil gerne vise, hvor 

lidt der skal til, for at man kan tage gode 

billeder med sin mobiltelefon. På den 

måde går man ikke glip af ”De gode 

skud” blot fordi man ikke har sit spejl

reflekskamera med.

Brug kamera-App

Der kan være god fornuft i at hente og 

bruge en anden kameraApp end den 

præinstallerede. Dette er ikke et must, 

men det giver langt flere funktioner og 

indstillingsmuligheder. En af hovedårsa

gerne til at jeg vælger at bruge en App til 

at tage billeder med er, at man kan tage 

billeder i RAW format, det kan man ikke 

med den almindelige kamera App, der er 

i telefonerne.

Der findes rigtig mange Apps på marke

det og i min eBog kommer jeg ind på 

mange af dem. 

For eksempel disse tre, som jeg bruger 

rigtig meget:

Lightroom (virker både på android og 

iPhone)

Med Lightroom kan du både tage bille

der, redigere og synkronisere over på 

computeren. Lightroom er mit foretrukne 

værktøj når jeg tager billeder med mobil

telefonen, den har et hav af redigerings

muligheder og kameraet kan fotografere 

i RAW format. Derudover kan du tage 

fuld styring med ISO, lukkertid, hvidba

lance mv. Men også Apps som A vgCamPro 

og Slowshutter er Apps jeg er rigtig glad 

for.

AvgCamPro

AvgCamPro bruger jeg primært til at tage 

billeder i mørke. Det den kan er, at tage 

op til 128 billeder oven i hinanden 

(stacking). En svaghed mobiltelefonerne 

har, er at processorerne i telefonerne 

ikke er ret gode og de kan derfor ikke 

tage gode billeder i mørke. De bliver ofte 

grynede og uskarpe, men her kan 

 AvgCamPro gøre en væsentlig forskel. 

Husk at telefonen skal være i fuldstæn

dig ro, når du bruger denne App.

Man kan godt bruge AvgCamPro til at 

tage ”Light Trails” billeder af f.eks. kø

rende biler i mørke, men her foretrækker 

jeg at bruge Slow shutter.

Slow shutter

Slow shutter er rigtig god hvis du vil tage 

billeder hvor man kan se bevægelse, det 

kan være brusende vand, korn på en 

mark eller biler der kører. Med Slow

shutter kan du indstille Light Sensitity, 

shutter Speed og ISO. Her skal man prø

ve sig lidt frem efter hvad man gerne vil 

tage billeder af, men det er helt klart en 

App, som er god at bruge til billeder i 

bevægelse. 

Hvis du gerne vil tage et stillbillede af et 

motiv i bevægelse, kan du med iPhone 

holde knappen nede. På den måde tager 

den en stort antal billeder lige efter hin

anden og ud fra dem, kan du så vælge 

det bedste ud; Apple kalder det serie

optagelse. Har du en Android telefon 

 findes der Apps, der kan gøre det 

 samme. Den almindelige kameraApp 

kan desværre ikke. 

Tag bedre billeder med mobiltelefonen

Nogle gange går vi glip af det gode billede - 

ganske enkelt fordi vi ikke har vores kamera 

med. Mobiltelefonen har vi stort set altid 

med os og selvom kvaliteten af et smart-

phone-kamera ikke helt er på højde med et 

spejlreflekskamera, skyder de fleste 

mobiltelefoner faktisk rigtig fine billeder. I 

hvert fald hvis du udnytter mobilens styrker 

og lærer dens begrænsninger at kende. 

AvgCamPro er pt. den bedste App jeg har 
fundet til mørkefoto. Her er mine foretrukne 
indstillinger når jeg tager billeder i mørke, 
Number of pictures 16 eller 32, Shooting 
interval 1 og Pre start timer på 2 eller 4 sek. 
Så jeg er sikker på at telefonen står i ro

Lightroom her brugt både til at tage billede 
og redigere. Billedet er taget på vej over 
Storebæltsbroen.

Med et tripod fra MeFoto som kan dreje 360 
grader, har du mulighed for at lave skarpe 
billeder, videoer, timelapse og lange 
eksponeringer.

Billedet er taget med AvgCamPro hvor iPhone har taget 32 billeder og lagt dem sammen. Så 
mørkt et billede er ikke muligt at tage med den almindelige kamera App lige meget om du har 
Android eller iPhone.

Slowshutter er en super god App til bla. Light 
Trails som vist her, billede er taget i USA med 
mobilen på stativ.



Hold telefonen i ro – Tripod og 

udløsning med høretelefonerne

Da sensoren i mobiltelefoner ikke er så 

kraftige er det vigtigt at holde telefonen 

i ro. Jeg har købt en tripod fra MeFoto, 

som jeg er rigtig glad for. Dels fordi den 

ikke fylder så meget, men også fordi den 

kan sættes på en stor tripod så den kan 

dreje 360 grader dvs. jeg både kan have 

den vandret og lodret.

En anden ting, jeg også er blevet glad 

for at bruge, er mine høretelefoner  og 

nej det er ikke til at høre musik mens jeg 

tager billeder, du kan nemlig også bruge 

volumeknappen som udløser. Hvis du 

trykker på plus eller minus imens du er i 

kamera App’en tager den et billede. Det 

kan være ganske sjovt og nyttigt og kun 

fantasien sætter grænser for hvad denne 

mulighed kan bruges til.

Prøv evt. at lave et undervandsbillede 

med et vandglas.

Undgå zoom

En af de få, men til gengæld store ulem

per ved at tage billeder med mobilen er, 

at zoomfunktionen er digital. Det bety

der, at billedet bliver forringet, når du 

zoomer. Derfor skal du kun bruge zoom 

som en sidste udvej. Gå i stedet tæt på 

motivet hvis du kan eller tag et kig på 

nogle af mulighederne for at udstyre din 

mobiltelefon med en zoomoptik.

Objektiver til mobiltelefonen

Man kan købe mange forskellige objekti

ver til mobiltelefonen. Jeg har afprøvet 

disse 3 linser til 250 kr. fra Camlink. De 

giver 4 forskellige muligheder for at lave 

lidt anderledes billeder.

Fiskeøjelinse, vidvinkellinse og to makro

linser (zoom 10x og 15x) 

Der er dog en ting man skal være op

mærksom på, når man bruger objektiver 

til telefonen og det er, at det ofte ikke 

passer uden på coveret. Det kan været 

ret frustrerende, men undersøg marke

det og se hvilke objektiver, der opfylder 

dine behov. Det kan virkelig udvide dine 

fotografiske udfoldelser at prøve forskel

lige objektiver til mobiltelefonen.

Nu håber jeg at alt dette har givet dig 

lidt inspiration. Husk at det bedste 

 kamera er altid det kamera, du har med dig.
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Pia Valencia 
37 år, bor i Odense.
Til daglig er jeg ansat som systemad
ministrator på Syddansk Erhvervs
skole og har ved siden af et lille 
fotofirma www.piavalencia.dk 

Fra barnsben har jeg altid fundet 
fotografi utrolige spændende, min far 
var hobbyfotograf og havde mørke
kammer, som jeg selv kastede mig ud 
i som 18årig, hvor jeg også købte 
mit første kamera. Siden da har jeg 
fotograferet på hobbyplan, men har i 
de sidste 2 år kørt det professionelt.
Ved siden af mit arbejde og foto, har 
jeg 4 dejlige børn og er medlem af 
Odense Fotografiske Amatørklub 
samt SDF.
Mine primære interesser inden for 
fotografi er portræt og streetfoto
grafi, oftest taget med min Nikon 
D750 og favorit objektivet sigma 
50mm 1.4 men også med min iPhone 
6S bliver flittigt brugt.

En travl gade en sen eftermiddag i New York. Billedet er taget med iPhone på stativ og med Appen SlowShutter

Vi har telefonen med over alt, så vi kan fange alle de små sjove situationer.  
Her leger Laura i blomsterne ved Munke Mose i Odense.
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Billedet her er taget med makrolinsen ude i min egen have. Uden denne linse ville jeg ikke 
kunne tage billedet så tæt på med min iPhone 6S.

Billedet er taget en dag hvor min søn var til fodboldkamp, det er taget ved at holde knappen 
nede på iPhonen, således den tager flere billeder lige efter hinanden og derefter har jeg valgt 
det bedste ud. Apple kalder det serieoptagelse. 

Gode råd
•  Brug Apps i stedet for den  

indbyggede kameraapp
•  Hold telefonen i ro  brug evt. 

Tripod 
•  Høretelefonerne kan bruge som 

udløser
•  Undgå zoom – Gå tæt på motivet
•  Objektiver til mobiltelefonen

eBog 
Hvis du vil vide mere omkring 
mobilfotografi, kan du læse meget 
mere i min eBog ”Tag bedre billeder 
med din mobiltelefon” der udkommer 
d. 1. juni 2017 på www.piavalencia.dk 
og igennem www.bod.dk

Tag billeder under vand uden at ødelægge din 
smartphone. Brug et rent glas der er stort 
nok til at du kan stille din iPhone ned i det. 
Stil glasset ned i vandet f.eks. et lille vandløb 
eller et akvarie. Brug nu høretelefonerne til at 
tage et undervandsbilledet.

BEDRE MOBI LFOTOS BEDRE MOBI LFOTOS 
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Fotografelev bliver Årets Fotograf
Fotografeleven Marianne Stub er kåret til Årets Fotograf i 

Dansk Fotografisk Forening som tæller erfarne portræt- og 
reklamefotografer. Det er sjældent at en elev vinder denne 
hæderstitel. Det er kun sket en gang tidligere i foreningens 

historie. 

Af Ebbe Rosendahl   Foto Marianne Stub

Hvem er du?

Mit navn er Marianne Stub, jeg er 29 år 

og fra en lille bitte by, Vindum, nær 

 Bjerringbro i midtjylland. Jeg er elev ved 

Highway Studio (der ligger i Sabro i nær

heden af Aarhus) og har godt 1,5 år til

bage af min uddannelse. Jeg har et  lille 

fotostudie i mit hjem. En gammel karate

skole der ligger langt ude på landet i 

 naturskønt område som jeg hyppigt 

 bruger i mine billeder. Jeg bruger meget 

tid på koncept fotografering, både 

 portræt og til billeder af et mere kunst

nerisk udtryk. Jeg skaber eventyrinspire

rede billeder via photoshop hvor jeg ar

bejder meget med composite (at sætte 

flere billeder sammen) netop for at skabe 

en verden hvor alt kan lade sig gøre.

Hvad har du i fototasken?

Jeg bruger min Canon 5D mark II. Som 

regel med 50mm eller 2470 mm objek

tiv. Der ud over rejser jeg ingen steder 

uden min fjernudløser og en tripod. Det

te er dog kun i fototasken. Men med min 

fototaske følger altid min store kuffert, 

der er fyldt med store stykker stof, et 

gevir, en krans af kunstige rønnebær, et 

grævlingekranie, kunstige blomster, 

mindst 5 forskellige vintage kjoler, et par 

habitbukser, en brun vest, en hvid skjorte 

og en fuglerede.

Hvad er din bedste oplevelse som 

fotograf?

Der er rigtig mange fede oplevelser for

bundet med min genre af fotografi. Mest 

under skabelsen af mine kunst billeder/

Composite billeder. Jeg bandt engang en 

model til et træ, nøgen, og det var ikke 

ret langt væk fra den landevej der nu 

 engang havde ført os til stedet. Egentlig 

en ret øde landevej tæt på der hvor jeg 

er vokset op. Men lige den dag vi var der, 

kom der virkelig mange biler forbi, der 

alle kørte meeeeeget langsomt for lige 

at se hvad der foregik og en stod sågar 

ud af bilen for at høre, om det nu også 

var frivilligt fra min models side. Hun var 

heldigvis meget ligeglad med alle bilerne 

der kørte forbi og mens hun sad der nø

gen og bundet til et træ, svarede hun 

bare ”jaja, Vi tager billder som du kan 

se” :D

Anne Sofie på Fur

Hanging from the trees

Bound
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Hvad er din værste oplevelse som 

fotograf?

Jeg har haft en fotografering engang af 

en lille dreng, der virkelig ikke ville foto

graferes, og forældrene blev ved med at 

”komme med ”trusler” hvis ikke han sad 

stille og smilte” og den slags. De havde 

gejlet fotografering op til at være noget 

farligt og smertefuldt, lidt ligesom at gå  

til tandlæge og den lille dreng græd un

der hele seancen. Forældrene mente, at 

det var studielyset der gjorde ham  bange 

og om jeg ikke kunne skrue ned for 

flashlyset. 

Det endte ud i en lang diskussion om at 

det var min skyld drengen var så ked af 

det.

Ud over at have et kamera med, 

hvordan griber du dine fotoopgaver an?

Jeg korresponderer som regel en del med 

kunderne inden selve fotograferingen, 

for at pejle mig ind på hvad de egentlig 

ønsker, og når de så kommer så går vi 

faktisk rimelig hurtigt i gang. Især med 

de kunder jeg har haft til composite 

 billeder, er korrespondancen lang. Jeg 

Warning

Sanne og Michael. Bryllupskategori

bestræber mig på at fortælle deres 

 historie og selv om man ikke nødvendig

vis kan se det, skulle folk der kender 

dem gerne kunne se en sammenhæng. 

Det er meget vigtigt for mig at kunderne 

forstår, at det de ser på skærmen (raw

filerne) overhovedet ikke er noget i nær

heden af det færdige billede de får og 

viser dem eksempler på mine andre bil

leders arbejdsprocess.

Det er vigtigt for mig at have en god 

snak med kunderne og lære dem lidt at 

kende inden selve fotograferingen. Jeg 

tror det er med til at de kommer igen, og 

det gør også fotograferingen meget 

mere afslappet og hurtig.

Hvad er dit bedste fotograftrick?

Helt klart sammensætning i photoshop. 

Alt kan lade sig gøre. Jeg bruger ikke kun 

sammensætning af billeder til mine 

kunstprojekter men nogle gange også til 

reklamefotografering på min læreplads. 

Hvad kan du bedst lide at tage dig til 

når du ikke arbejder?

Jeg har et utroligt stort hygge hjerte. Og 

det bedste jeg ved foregår i sofaen med 

min dyne og en kop kaffe :D Min mand 

og jeg går også mange ture i den nærlig

ÅRETS FOTOGRAF MARIANNE STUB ÅRETS FOTOGRAF MARIANNE STUB 
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gende skov og nyder synet af alt vildtet 

og fuglene. Jeg elsker at gå i haven og se 

ting vokse, så vi har en stor have med  

urtebed.

Hvem inspirerer dig?

Jeg er meget inspireret af Brooke Sha

den. En amerikansk fine art fotograf som 

jeg identificerer mig utrolig meget med. 

Jeg har flere gange korresponderet med 

hende på mail og vi tænker meget på 

samme måde. Min mand siger jeg lever i 

en anden verden, hvor alt kan lade sig 

gøre. Hvor alt er gammelt, naturligt og 

eventyrligt. Jeg skulle nok egentlig være 

født i 17 eller 1800 tallet. 

Hvad er din største drøm?

Hvis jeg kunne leve udelukkende af at 

skabe kunst. Leve af at lave Composite 

billeder, til forskellige formål, ville lykken 

være gjort (i hvert fald ren karrieremæs

sigt). En af mine største drømme er, at 

tage til bl.a. Island med to modeller og 

så rejse rundt der i fjorten dage og lave 

en masse forskellige billeder.

Marianne Stub 

Aktuelle Udstillinger

PORTRÆT NU! 2017
Carlsbergfondets Portrætpris. I år har 
kunstnere fra alle de nordiske lande og 
fra Kina kunne indsende deres bud på, 
hvordan man skildrer et menneske 
gennem portrætkunst. Omkring 1200 
kunstnere har udført portrætter til 
konkurrencen. Udstillingen præsenterer 
de 130 bedste værker. Portrætterne er 
udført i mange forskellige medier, og 
maleri, skulptur, tegning og foto ses 
sammen med videoer og installationer.

PORTRÆT NU! 2017 vises i Prinsesse-
fløjen fra 11. maj - 30. juli 2017
Det Nationalhistoriske Museum, 
Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød

Josephine Ernst & Else Vinæs
”Grænseløs”  Copenhagen Photo 
Festival. 
Lør. d. 3. til lør. d. 24. juni 2017 
Galleri Krebsen, Studiestræde 17A, 
København K

Fotoudstilling – Fynske landskaber
Dokumentarfotografen Luca Berti har 
gjort det til sit speciale at fotografere 
nutidens kulturlandskab og mennesker 
som en form for dokumentation af det 
21. Århundrede. Arrangeret af Odense 
Bys Museer. 
Tor. d. 1. juni til tor. d. 31. august 2017, 
kl. 1017. 
Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, 
Odense S

”ØJEBLIKKE” lukker og slukker
Den kendte landskabsfotograf Kirsten 
Klein fra Mors bliver den sidste fotograf, 
der udstiller på Danmarks Fotomuseum, 
som lukker med udgangen af 2017.
På udstillingen på fotomuseet viser 
Kirsten Klein fotografier fra nogle af 
sine rejser i 3 vidt forskellige verdens
dele. Hun har denne gang udvalgt 
fotografier med menneskeskildringer fra 
Mexico og GuineaBissau i Vestafrika. 
Fotoudstillingen ”Øjeblikke” kan se på 
Danmarks Fotomuseum i Herning i 
perioden 5. maj – 17. december 2017. 

Herbarium – fotografi og botanik
Gruppeudstilling på Fotografisk Center, 
der fokuserer på samtidskunstnere, der 
arbejder i skæringspunktet mellem 
fotografi og botanik: Helene Schmitz, 
Diana Scherer, Ulrik Heltoft, Sanna 
Kannisto m.fl. 
Fre. d. 2. juni til søn. d. 3. september 
2017 
Fotografisk Center, Bygning 55, Stald
gade 16, København V

Andreas Greiner. Florian (Peridinium bipes), 
2016. Scanning electron microscope image
Measurement: Andreas Greiner and Martina 
Heider, Bayerisches Polymerinstitut, 
University Bayreuth (c) Andreas Greiner

Q* Flydende Køn - Lærke Posselt
Kønnet er normalt én af de faste 
kategorier, vi definerer os selv og andre 
ud fra. I serien Q* Flydende Køn stiller 
fotografen Lærke Posselt (f. 1984) os 
ansigt til ansigt med mennesker, der 
har valgt at træde uden for de traditio
nelle kønskategorier. 
Lør. d. 8. april til søn. d. 17. september 
2017, kl. 1216 tifr; kl. 1117 løsø i 
perioderne 8.4. 30.6. og 1.9. 17.9.: kl. 
1117. tisø i perioden 1.7. 31.8. tisø: kl. 
1117. man lukket. (Entré: Voksne: 75 kr.; 
børn og unge under 18 år: gratis) 
Holstebro Kunstmuseum, Museumsvej 
2A, Holstebro

Foto: ©Lærke Posselt: Q* Flydende Køn.

ÅRETS FOTOGRAF MARIANNE STUB 

Vinderbillede i portrætkategorien

Foto Josephine Ernst
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Årets Pressefoto
Statsminister Lars Løkke Rasmussen 
åbnede udstillingen Årets Pressefoto 2016

STATSMINISTER LARS LØKKE RASMUSSEN ÅBNEDE UDSTILLINGEN OG OVERRAKTE 

PRISEN FOR ÅRETS PRESSEFOTO 2016 TIL FOTOJOURNALIST ASGER LADEFOGED, 

BERLINGSKE PÅ DET NATIONALE FOTOMUSEUM, DET KONGELIGE BIBLIOTEK I 

KØBENHAVN FREDAG DEN 3. MARTS 2017.

168 MEDLEMMER AF PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET DELTOG I ÅRETS KONKURRENCE. 

VINDERNE BLEV VALGT BLANDT 2.442 FOTOS OG 51 TV/WEB-PRODUK TIONER. 

UDSTILLINGEN GÆSTER EN RÆKKE DANSKE BYER I LØBET AF ÅRET.

Årets Nyhedsbillede, Danmark – Jens 
Dresling, Politiken: ”Albertslund”
”Billedet fanger et unikt øjeblik, som viser 
vores lille Danmark. Det giver os en 
fortælling om to mennesker, der har været i 
politiet i mange år. Men en dag møder de 
ind på arbejde, og pludselig ligger en af 
deres kollegaer død på parkeringspladsen. 
Deres ansigtsudtryk og kropssprog er en 

historie i sig selv, og man kan mærke de to 
mennesker, når man kigger på dem. De ser 
bekymrede ud og ligner nogen, der aldrig 
før har trukket deres våben. Men nu er det 
virkelighed, og deres arbejdsliv er vendt 
180°. På den måde bliver Jens Dreslings 
billede til et smukt eksempel på det 
spontane nyhedsfotografi, som kan det, 
nyhedsgenren skal kunne: 

Være til stede med et tryk i det rigtige 
øjeblik. Netop det unikke øjeblik fortjener 
at blive hyldet. Samtidig har billedet mange 
lag i sig både menneskeligt og samfunds
mæssigt, og det er flot håndværk, hvor 
fotografen får lukket baggrunden godt 
ned.”

Årets Åben Klasse – Jens Juul, free-
lance: ”Roskilde Festival”
”Der er virkelig meget power og energi i 
Jens Juuls billeder af kvinderne på Roskilde 
Festivalen. Serien, der blev flyttet til Åben 
Klasse fra Reportage Danmark, er på én 
gang intim og nær  og en eksplosion af 
kraft. Der er frigjorthed, både fotografisk 
og i det, som serien udstråler. Fotografen 
har valgt en stil, som han er tro mod, og 
der sker noget foran kameraet, for han har 
været med til festen. Det er råt og lige på, 
uden at fotografen behøver trække et filter 
henover billederne eller bruge alle mulige 
virkemidler. Alligevel er der vitaminer i 
stilen og indholdet, som han har fotografe
ret med flash og sorthvid, så det hænger 
sammen. For han har både været sammen 
med folk og været mentalt tilstede.”

Årets Danske Hverdagsbillede – Ólafur 
Steinar Gestsson, fotojournaliststude-
rende, Berlingske: ”Borgermøde om nyt 
asylcenter”
”Uanset, hvordan man vender og drejer 
det, er Ólafur Steinar Gestssons billede fra 
Vordingborghallen et tidsbillede. 
Man må respektere, at det er et billede, 
som trænger sig på. Når man først har set 
det, er det svært at slippe, fordi det er så 

ekstremt i sin symbolik. Linjen der præcist 
deler billedet i to. Pigen, der står alene 
indhyllet i de rødhvide farver. Tilskuerne 
på de røde sæder, der bliver en masse, 
som repræsenterer Danmark  mens hun 
repræsenterer det udefrakommende. 
Manden, der kigger i kameraet og ser ud 
som om, han ved, hvad fotografen tænker. 
Sådan bliver de allesammen statister i en 
større, symbolsk fortælling, som næsten er 

irriterende, netop fordi den er så insiste
rende. Men man pådutter det let noget, 
som billedet ikke nødvendigvis fortjener. 
Det stiller nemlig også spørgsmål. Det er 
også åbent for fortolkning, og de to, der 
kigger i kameraet, giver faktisk et ekstra 
lag til billedet, selvom det normalt er 
irriterende. Det bliver helt sikkert et 
billede, som gymnasieeleverne kommer til 
at skrive stil om.”
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Nomineret til Årets Portræt – Chresten 
Emil Raben Bergh, JydskeVestkysten: 
”Spiseforstyrrelse”
”Chresten Emil Raben Bergh har lavet et 
stærkt, fascinerende og frastødende 
portræt af en sygdom, som samtidig er fuld 
af værdighed. Det er smukt, selvom det gør 
ondt. Hun er skræmmende, men hun får 
lov at beholde hele sin værdighed. Dejligt, 
at det er fotograferet i farve, og der er 
mange fine detaljer, som man ser, fordi 
lyset ligger rigtigt. Billedet er på alle måder 
godt og meget professionelt lavet. Man 
kan ikke se væk fra det, og det er sjældent, 
det lykkes at skabe et fotografi af noget 
som dette, som man har lyst til at blive ved 
med at se på.”

Årets Nyhedsbillede, Udland – Asger Ladefoged, 
Berlingske: ”Kampen om Mosul”
”Serien fra Mosul er en klassisk nyhedsreportage og en 
klassisk øjenvidneskildring. Fotografen var der, han var tæt 
på, og serien er meget komplet. Vi har ofrene, de sårede, 
soldaterne på vej ud, og kvinderne. Asger Ladefoged 
vinder, fordi han er lykkedes med at fotografere noget, der 
er så dramatisk, med respekt, uden for mange virkemidler 
og ikke for meget blod. Han er meget nærværende og har 
arbejdet med farveholdningen i billederne. Hvis man kniber 
øjnene sammen, kan man næsten ikke se liget på jorden. 
Han formår meget enkelt at gå den fine balancegang, hvor 
han fastholder os, selvom det er meget ubehagelige ting, 
vi ser på. Serien er en klar vinder. Men generelt til 
kategorien skal det samtidig bemærkes, at vi har set et år, 
hvor der er blevet sparet, så næsten ingen har rejst i 
nyheder, hvilket afspejler sig i det indsendte materiale.”

Årets Sportsbillede, Action – Jeppe Bøje Nielsen, 
freelance: ”Ultimate Fighting”

”Jeppe Bøje Nielsens foto af MMAfighteren er både et 
portræt og et virkelig godt øjebliksbillede, som det klæder 

at være sort/hvid. Det bliver et næsten ikonisk billede af at 
være i kamp med sig selv, som man kan finde interessant 

uden at være interesseret i selve sportsgrenen. Det er fuldt 
muligt at læse mange ting i fotoet uden af have nogen 

kendskab til sporten. I sig selv bliver det et fuldstændigt 
symbolsk billede på at have givet slip og være ved at tabe. 
Denne mand er udtømt. Der er ikke for to øre mere i ham. 

Billedet er plukket fra en serie med mange fotos af 
brutalitet, testosteron og urkraft, der var indsendt i 

reportagekategorien.”

Årets Portræt – Anders Rye Skjoldjensen, fotojournaliststuderende, Politiken: 
”Drengene fra Vestkysten”

”Portrættet er så stemningsmættet, at man nærmest kan høre Vesterhavet udenfor. Men 
det er selve tilstanden, man falder for i dette meget maleriske billede af Anders Rye 

Skjoldjensen. Den monumentale tilstand af væren. Af melankoli. Man har bare lyst til at 
blive ved med at betragte den unge mand, og portrættet vokser, jo mere man ser på det. 

En ung mand med livet foran sig. Det er samtidigt et meget åbent billede, hvor man får lov 
til at digte med uden at blive tvunget til en bestemt tolkning. Det kræver tid at kunne tage 

netop sådan et billede, for man skal have tilbragt en del tid sammen.”

Årets Pressefoto – Asger Ladefoged, 
Berlingske: ”Den glemte krig i Europa”
”Asger Ladefogeds billede fra Ukraine er 
Årets Pressefoto, fordi det er taget i lige 
præcis det rigtige øjeblik. Det bliver et 
symbol på krigen, der kan ramme os uden 
varsel. Det er “os”, da angrebet skete i 
Paris, Bruxelles, Nice og Berlin. Det er et 
hverdagsbillede, der skifter til et krigs
billede  helt uden at vise krigen. Det har 

en dobbelthed i sig: Den smukke aften 
med æbletræerne og frygten.  Det er en 
stille eksplosion, hvor det sted, som er 
tryggest i verden, pludselig bliver farligt. 
Parret holder hinanden i hånden, og man 
får følelsen af, at de bare gik og hyggede, 
men så pludselig: Bang! Man bliver 
nysgerrig. Hvad foregår der? De er 
almindelige mennesker, man kan identifi
cere sig med, og man spejler sig selv i 

skrækken og angsten for at miste en, man 
holder af. Men de er fanget i en storpoli
tisk krig, som altid er til stede i deres liv. 
En glemt, overset konflikt på europæisk 
jord, som ligger meget tæt på os. Det er et 
billede, som insisterer på at blive set, og 
handlingen fortsætter på den anden side af 
billedet.”

ÅRETS PRESSEFOTO ÅRETS PRESSEFOTO 
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Aarhus Kajakpoloklub holder træningsaften ved badeanstalten  
Den Permanente i Risskov en sommeraften. Foto Birger Jensen

Boreas Korteater opfører selvkomponeret teater og  
korsang i en større fortælling. Foto Jørgen Bundgaard 

Modelparken Danmark har et stort model
togsanlæg ved Egå Mølle, med mulighed for 

at få en køretur. Foto Erik Paasch Jensen
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NICA-FOTOGRAFERNE FRA AFA I 

AARHUS HAR PRODUCERET EN 

FOTOBOG I ANLEDNING AF, AT BYEN 

BLEV KÅRET TIL AARHUS EUROPÆISKE 

KULTURHOVEDSTAD 2017. DE TRE 

FOTOGRAFER ER: ERIK PAASCH JENSEN, 

BIRGER JENSEN, JØRGEN BUNDGAARD 

SOM HER FORTÆLLER OM BOGENS 

TILBLIVELSE.

Begyndelsen

Det hele begyndte med en temaaften i 

fotoklubben AFA, hvor et af temaerne 

var ”At lave en fotobog”. Vi var 56 styk

ker, der kikkede på fotobøger og kom 

med ideer til indhold, format m.m.

Vi blev hurtigt afklaret om, at vi ville gå 

videre med at lave en egentlig fotobog 

til udgivelse og ikke blot en samling af 

billeder pænt reproduceret via et af de 

eksisterende fotolaboratorier. Vi beslut

tede, at vi ville fortælle en historie, der 

var inspireret af temaet for ”Aarhus 

Europæisk Kulturhovedstad 2017” som er 

”Let’s rethink”. Vi ville imidlertid søge at 

skildre nogle sider af kulturen, som nor

malt lå under ”kulturradaren”. Vi ville 

vise eksempler hvor samværet om en 

fælles interesse skulle være det bærende 

element. Gruppen blev reduceret til 3 af 

forskellige grunde bl.a. manglende tid til 

at indgå i arbejdet.

Vi gik i gang med en brainstorm om em

ner og fik snart samlet en liste på godt 

og vel 60 forskellige foreninger, klubber 

mv., og vi henvendte os til de første og 

lavede nogle prøvefotos. Vi blev mod

taget med stor velvilje overalt, og vi 

 besluttede os for at satse på projektet.

Den videre proces – mange bolde i 

luften

Vi delte de forskellige foreninger/ klub

ber imellem os og fik ret hurtigt oparbej

det en samling fotos der udgjorde 

grundstammen i bogen, og gik så i gang 

med at afklare omfang af bogen, publi

cering, layout, økonomi mm. sideløben

de med, at vi færdiggjorde fotograferin

gen.

Vi søgte en lang række fonde uden resul

tat men besluttede at gennemføre pro

jektet for egne midler. Vi startede et 

crowdfundingsprojekt på Booomerang.

dk med et mål på 10.000 kr, og nåede 

hurtigt målet  godt og vel endda.

Vi besluttede selv at stå for alt arbejdet 

ud over selve trykningen og stiftede et 

firma/forlag NICA Fotograferne/Forlaget 

NICA, for at have nogle organisatoriske 

rammer for udgivelsen. Vi var på regn

skabs og momskurser, indhentede 

 tilbud  og holdt møder med trykkeri, 

kontaktede kulturrådmanden (der senere 

skrev forord til bogen), kontaktede bog

handlere, undersøgte udstillings

muligheder, forberedte pressekontakter 

og pressemeddelelser mm.

ET ANDET BLIK PÅ KULTUREN
– lidt om bogens tilblivelse

   NY BOG FRA NICA-FOTOGRAFERNE 



Læs mere om bogen på www.nica-fotograferne.dk,  
hvor den ligeledes kan købes for kr. 150,- + porto
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Udvælgelsen af fotos – layout  

– tekster

Vi havde helt fra begyndelsen arbejdet 

med, at det skulle være billederne, der 

fortalte vores historier – ikke tekster. 

Derfor besluttede vi os for en model, 

hvor kun navnet på aktiviteten skulle stå 

sammen med billederne, og en neutral 

tekst (som i øvrigt kræver meget arbej

de) om aktiviteten skulle anbringes i en 

oversigt bagi bogen sammen med link til 

foreningen/klubben. Det betød, at det 

var vigtigt at billederne, der blev bragt, 

virkelig fortalte en sammenhængende 

historie om aktiviteten, samværet etc. 

Inspireret af de for

håbentlig mange uden

landske turister i Aarhus 

 besluttede vi at vise al 

tekst på både dansk og 

 engelsk.

Vi fik hjælp af en professio

nel layout’er til et forslag til 

layout og Jørgen Bundgaard 

anskaffede Indesign og lærte 

at bruge programmet, hvilket 

var et kæmpearbejde i sig selv, 

og sammen arbejdede vi os 

igennem bogens endelige ud

formning. Det var nødvendigt 

at konvertere billedfilerne fra 

RGB til CMYK forud for tryknin

gen. Det ville vi selv styre, hvil

ket indebar et større efterbe

handlingsarbejde af billedmaterialet og 

stillede store krav til kalibrerede skærme.

Hvad har vi fået ud af det?

For det første har vi fået lavet en flot 

bog, synes vi selv, der lever op til vores 

oprindelige ideer. For det andet har det 

været meget inspirerende og morsomt 

at få kontakt til de mangeartede for

eninger/klubber mv. For det tredje har vi 

lært meget af at skulle fortælle historier 

i det stramme regi som bogudgivelsen 

betingede og kan se at serier tit bliver 

bedømt ud fra ske

matiske kriterier i klubsammenhænge. 

For det fjerde har det været en glæde at 

anstrengelserne har kunnet bære igen

nem og vi kan kun opfordre andre til 

også at klø på. For det femte har vi 

 virkelig fået respekt for det arbejde, der 

ligger forud for en flot fotobog. Endelig 

for det sjette er det en fornøjelse at ud

stille uddrag af bogen rundt omkring i 

Aarhus kommune (indtil nu er der 

 afholdt/aftalt udstillinger 8 forskellige 

steder).

Birger Jensen, Erik Paasch Jensen og Jørgen Bundgaard. Foto Hasle Foto

NY BOG FRA N ICA-FOTOGRAFERNE 
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Dansk Fotografi

3
AUGUST  2016

Dansk Fotografi

1 FEBRUAR  2017

Dansk Fotografi

4 NOVEMBER  2016

Dansk Fotografi

2 MAJ  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 FIAPtit

ler med diplom og emalje emblemer. 

Informationsaften

Få et tilbud om en informationsaften 

med en fra bestyrelsen – også for IKKE 

medlemsklubber. 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. 
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