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Dansk Fotografi udkommer nu både på tryk og 

digitalt til SDFs medlemmer. På tryk til EKSTRA-

medlemmerne og digitalt til dem der har valgt 

Fuldt medlemskab. Det er op til dig selv at vælge, 

i hvilken form du ønsker at modtage Dansk 

 Fotografi.

Det er en glæde at kunne orientere om SDFs 

samarbejde med Fotodagen19 i Vejle i septem-

ber og Fotofestivalen i Thisted i oktober. Læs meget mere om de spændende 

fotoarrangementer her I bladet.

Mette Frandsen, der er uddannet fotojournalist, er en ildsjæl i at undervise og 

coache fotografer der gerne vil udtrykke sig via fotografiet. Hun underviser 

bl.a. på Fotokunstskolen Fatamorgana i København, hvor hun tager sig kærligt 

af de unge fotospirer men også  de mere modne fotografer på hendes Master 

Classes. Læs hendes budskaber og se om du får mere mod til at gribe foto-

grafiet an på din personlige måde.

Den berømte journalist og fotograf Jacob A Riis stammer fra Ribe men emi-

grerede til USA pga. kærestesorger i 1870. Han nævnes som en pioner inden 

for det dokumentariske fotografi og Dansk Fotografis Jens Holm har besøgt det 

nye Jacob A Riis museum, som har til huse i Riis’ fødehjem i Ribe.

Et andet spændende museum har set dagens lys i København. Laterna Magica 

Museum for Visuel Viden holder til på Frederiksberg. Museet udstiller bl.a. 

 historiske kameraer og billeder fra en svunden tid. Den officielle åbning sker i 

forbindelse med Kulturnatten den 11. oktober.

Fotodagen19 i september byder på Lyd/billede konkurrence som vi kender den. 

Kreative og flotte visuelle frembringelser med lyd som fotografen har brugt 

megen tid på at mikse sammen. Troels Svendsen vandt guld sidste år for sit 

Lyd/billede “Hærværk, hvor den eminente klipning til musikken spillede en 

 væsentlig rolle. Troels Svendsen giver her tips og tricks til hvordan  du får det 

bedste ud af dit Lyd/Billede.

Mange af os har altid mobiltelefonen ved hånden, når vi er på farten. Når jeg 

er på søndagstur med konen, lader jeg ofte mit spejlreflekskamera blive hjemme 

til fordel for mobilen, som er nem at have med. Det er der mange andre der 

også gør, som det ses på Facebook og Instagram. Fotograf Vagn-Ebbe Kier 

 giver dig “10 tips til bedre mobilfotografering”.

God fornøjelse med bladet.

Ebbe Rosendahl

Redaktør
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Marc Sabat, Finland. Marionette. Nordisk Mester, NSFF Guld FarveJørgen Kristensen, Danmark. The Clown, EFIAP/g. SDF Guld Farve

Flemming Ryborg, Danmark. Wrapped in Red. EPSA. NFFF Guld FarveHenrik Ramsing Kristensen, Danmark. Girl on the couch. EFIAP/s.  
SKsL Guld Monokrom 175

Af Ole Klintebæk

NFFF er også arrangør af den internatio-

nale salon Nordic Circuit, der indeholder 

fire runder med bedømmelser i de fire 

nordiske medlemslande, Sverige, Danmark, 

Norge og Finland. NFFF har placeret sig 

ret centralt på konkurrenceområdet med 

meget store deltagerantal. Men det nor-

diske samarbejde skulle gerne udvikle 

sig til mere end konkurrencer, hvis et 

bredere felt skal have nytte af kulturelt 

nordisk samarbejde. 

NFFF uddeler arbejdslegater på €500. 

Der uddeles to af disse per land hvert år 

til fotografiske projekter. De kan omfatte 

hvad som helst foto-relateret. Udstillinger, 

arrangementer, klubudstyr osv. Indtil nu 

er der ikke modtaget ansøgninger fra 

Danmark i de to år, det har virket. Fristen 

for i år er 30/7 og der er stadig ledige 

pladser. En grund til at besøge sdf.dk 

måske?

Der er andre muligheder i det nordiske 

samarbejde. For eksempel arbejdes der 

på en stor fotoevent for alle medlemmer 

af de nordiske nationale foto-organisatio-

ner. Vi nåede ikke at få det klar til denne 

sommer, men pengene ligger klar til brug 

til næste år. Den finske stat er så venlig 

at bidrage med et ganske betydeligt 

 beløb. 

Der er ikke besluttet noget på andre om-

råder endnu, men det ligger klart, at 

samler vi alle fotografer i Norden i en 

samlet pulje er vi straks mere interes-

sante over for sponsorer og partnere. På 

den led burde vi kunne indhente gode 

tilbud til vores medlemmer og spæde til 

i foreningernes kasser tillige. Der vil 

også være tale om en bedre økonomisk 

fundering for publikationer m.v. på nor-

disk plan. Mulighederne er mange. 

Nu vi taler om publikationer, så vil alle 

præmierede og honorerede billeder samt 

en stor andel af de antagne på dette års 

Nordisk Fotomesterskab blive udsendt til 

deltagerne i et trykt katalog på over 

hundrede sider. 

Dommerne i år var Alian Mazalrey EFIAP, 

Steve Robson og Marie-Lise Marzet fra 

Bergerac Fotoklub.

De nordiske mestre blev vores egen 

 Bjarne Hyldgaard EFIAP/d1, MSDF/b, 

NMiFM2019, NMiFM2018, NSMiF/s i 

mono krom og finske Marc Sabat 

NMiFM2019, NSMiF/c i farve. 

Du kan se mere på www.nordic.photo. 

I øvrigt er det også en hjemmeside du 

kan indsende et portfolie til og få vist 

dine værker et seriøst sted.

Nordisk Fotomesterskab blev første gang afviklet i 2017 med Finland som værter. I 2018 var det Danmarks tur og her i 2019 
stod Norge for afviklingen. Salonen, der fungerer under Nordisk Forbund for Fotografi (NFFF), er udelukkende med 
deltagelse for medlemmer fra de fire landsorganisationer, hvor SDF repræsenterer Danmark.

Nordisk Mesterskab 2019
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Bjarne Hyldgaard, Danmark. Donald. EFIAP/d1, MSDF/b, NMiFM2017, NMiFM2018, NSMiF/s. Nordisk Mester, Monokrom

Bjarne Hyldgaard, Danmark. EFIAP/d1, MSDF/b, NMiFM2017, NMiFM2018, NSMiF/s.. Monokrom, RSF Guld

Atle Lunde, Norge. Isfiskeren. RSF Guld Farve

76

Præmierede fra Danmark, farve 

Fotograf Hæderstitler Foto Præmiering

Flemming Ryborg  WrappedInRed NFFF Guld Färg

Jørgen Kristensen EFIAP/g The Clown SDF Guld Färg

Peter Jakobsen ESDF - EFIAP Boline SKsL Silver Färg

Lars Ivar Hauschultz  The distance between us RSF Brons Färg

Roland Jensen EFIAP/s,  MSDF,  NSMiF/b joust158 NFFF HM Färg

Præmierede fra Danmark, monokrom 

Fotograf Hæderstitler Foto Præmiering

Bjarne Hyldgaard EFIAP/d1, MSDF/b, NMiFM2017,  Face away RSF Guld Monokrom 
 NMiFM2018, NSMiF/s

Henrik Ramsing Kristensen EFIAP/s Girl on the couch SKsL Guld Monokrom

Roland Jensen EFIAP/s,  MSDF,  NSMiF/b Spider woman NSFF Silver Monokrom

Kim Møller Andersen ESDF, AFIAP The clock SDF Silver Monokrom

Jørgen Kristensen EFIAP/g The Clown BW NFFF Brons Monokrom

Jesper Fremming  Triple care NFFF HM Monokrom

Flemming Ryborg  DianaJessica NFFF HM Monokrom

Benny Rytter EFIAP PPSA NSMiF/b ESDF Exile NFFF HM Monokrom

Nordisk Mester i monokromfotografi 2019, Bjarne Hyldgaard med 4 antagne og en guldmedalje med et højere antal 
point fra juryen end de andre guldmedaljevindere.

Nordisk Mester i farvefotografi 2019, Marc Sabat med 4 antagne og en guldmedalje.
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Mette Frandsen
Fotograf og underviser 

Som fotograf er vi ofte optaget af hvad andre synes om vore billeder og hvordan man 
skal lave sit billede efter gældende fotoregler. ”Der er kun en regel og den er, at 
der ingen regler er!” Sådan mener Mette Frandsen det forholder sig og hun hjælper dig 
med at finde selvtilliden til at udtrykke dig selv.

Tekst og fotos Mette Frandsen

Cirkusdirektøren

Jeg hedder Mette Frandsen, 43, jeg er 

 fotograf, senest uddannet på DMJX som 

fotojournalist. Al min kunnen kommer af 

alt det jeg har vovet mig ud i i livet, og 

den indsigt det har givet i mig selv og i 

hvem vi er, som mennesker. 

Jeg lever af at ta’ helt almindelige og 

 ualmindelige mennesker med gennem 

den kreative process, fra ide til færdigt 

værk. Den bedste ‘træner/coach’ du kan 

få er, ‘the one who cares’. Og det gør 

jeg! For jeg gider ikke spilde din, eller 

min tid. Vi er her på planeten i et kort 

øjeblik, så hvis vi vil nyde udsigten og 

bruge af mulighederne, så er det nu. Har 

du noget på hjerte, så fortæl om det og 

del det med verden, vi har brug for 

 hinandens erfaringer, historier, fantasi. 

Det er mit udgangspunkt, som mentor, 

at spørge ind til, først og fremmest: 

hvad du har på hjerte? 

Hjerteprojekter

Vi har alle ideer, noget der optager os, vi 

er (ekstra) nysgerrige på, noget som 

presser sig på. Lyt til det og fortæl derfra 

og forelsk dig i processen, dens op og 

nedture, processen ER selve meningen 

med det hele. Ligesom hos atleten; det 

er ikke målet (guldmedaljen) der ER 

 meningen, det er AL den læring, på godt 

og ondt, der fulgte med på vejen frem 

mod skamlen. Vi skaber fordi vi ikke kan 

lade være og det har motivationen og 

modet, i sig, til at fortsætte mod, i vores 

verden; udgivelsen af bogen, udstillin-

gen af projektet eller lignende – nemlig 

GULDMEDALJERNE.

Efter ideen kommer så processen, som 

du ‘bare skal forelske dig i’. Det er 

 nemmere sagt end gjort – for den er SÅ 

irriterende konfronterende, udsvingende 

og two-faced. Den fortryller og hensæt-

ter os til lykketilstande og den får os til 

at rykke håret ud af hovedet og tro at vi 

er (de eneste) og værste fotografer, der 

endnu har set dagens lys. 

Men er det ikke bare det FEDESTE, at 

vide, at vi deler ALT det med ALLE de 

 andre, der også skaber. Og at vi VED at i 

enhver udfordring, ligger der et svar. 

Men for at finde ind til den viden, må vi 

dele vores sårbarheder, det vi frygter og 

være åbne om at ‘jeg er gået helt i stå, 

jeg synes ikke bare projektet er noget 

LORT, men at JEG er noget lort’. Af det 

kommer mod (!) og spejlingen og 

 HJÆLPEN. Jeg står klar til at spørge ind 

til, hvad udfordringen reelt består i og 

motivere og inspirere dig videre i din 

process. Eller give dig kærlighed og kram 

og minde dig på at det er HELT naturligt 

for at være i en process (uanset om vi er 

kreative, vil tabe os eller komme i bedre 

form). Der skal ofte meget lidt til, før 

end at maskinen kører igen. Inspiration, 

motivation, én der bare lytter, én der 

spørger ind, benspænd, ideer osv. Vi har 

brug for hinanden når vi arbejder alene i 

en kreativ process, før eller siden, og for 

rigtig mange, under hele processen. 

Min metode i tilgangen til en kreativ pro-

cess veksler mellem ‘Hvorfor ikke’ og 

‘Hvorfor’. Mellem intuition og bevidstgø-

relse. 

ALLE svar findes i dig, du skal ‘bare’ gi´ 

dem mod og lov til at kigge frem. Lyt til 

ALT det der hvisker, banker på, som viser 

sig på den ene eller den anden måde… 

Og EKSEKVÉR det! Det skal ud i kroppen, 

det må ikke bare bo i hovedet, for du 

aner ikke resultatet af, eller inspiratio-

nen der sprang fra, det at du gjorde no-

get fysisk/kropsligt ved dine ideer, din 

kreativitet. Vi oplever med HELE krop-

pen.

Imellem ALLE de ‘ja da, hvorfor ikke’, så 

spørger jeg ind til tingene med ‘hvorfor’. 

Det gør jeg for at kunne forstå, hvor DU 

er i forhold til det, du har på hjerte og 

din måde at fortælle om det på. Jeg vil så 

vidt muligt, prøve at sætte mig i dit sted 

og forstå, hvad du vil og hvordan du vil 

det. Because I care! Og fordi det skal 

være DIN historie på DIN måde og ingen 

andres! Og dem der kommer og siger: 

‘Man gør’ ‘Du skal’ ‘Reglen er’… UD! Der 

er kun én regel og den er, at der ingen 

regler er! Men vi har burg for DIN sand-

hed, din verden at skabe fra. 

(Tilbage på sporet om ordet)…Der sker 

noget i os, når vi bruger ord… projektet 

og processen kan blive ‘levende’ på en 

ny måde, få ny, dybere forståelse, for dig 

selv, som kan skabe endnu mere mod til 

at stå ved og gå endnu længere med 

processen - for det er JO HER at vi også 

berører vores læsere, vores beskuere og 

kunder. Der, hvor der er noget på spil, 

hvor fortællingen/ kunsten / fotografiet 

VIL NOGET. Og kan DU mærke den og har 

turdet finde modet til at gå hele vejen, 

så har du et publikum. TRO mig! (Vel 

 vidende at hele verden ikke er mit publi-

kum - og hvem i alverden er også 

 interesseret i det?!). Vejen hertil ER 

 modet. Vi frygter alt muligt, hele tiden. 

Frygten er en fast følgesvend gennem 

den kreative process. Anerkend det og 

kend den på dens mange forklædninger: 

perfektionisme, tøven, overspringshand-

linger, skyld, kaos osv – du kender til 

dem alle. 
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HVORDAN BLIVER MAN EN KUNSTNER DER ER 
VÆRD AT HUSKE:

Mette Frandsen’s ingrediensliste over 
de ting, som gælder alle, der arbejder 
kreativt (og har ambitionen om at dele 
med verden). © Mette Frandsen

MOD, MOD, MOD OG MOD…OG MOD, MOD, MOD, 
MOD, MOD, MOD, MOD, MOD, MOD! 
Frygt kommer i alle mulige afskygninger 
og forklædninger: Perfektionisme, 
usikkerhed, skyld, tvivl, kaos, udsæt-
telse og tøven. 
Frygt er en medpassager gennem en 
kreativ process, anerkend den, kend den 
og udpeg den når den viser sig og lad 
dig ikke styre af den.

FORELSK DIG I PROCESSEN, DEN ER MENIN-
GEN MED DET HELE
Det handler om at skabe - fordi du bare 
ikke kan lade være. Punktum.
Stil dig altid nysgerrig og undersøgen-
de på alt, hvad der sker gennem proces-
sen. Alle spørgsmålene og svarene på 
dem, findes i ‘vejen igennem’.

METTE FRANDSEN METTE FRANDSEN



HVIS DU KAN HUSKE OG TA’ DE TO ‘INGREDIEN-
SER’ TIL DIG: FORELSKELSEN OG MODET, SÅ 
BARE ARBEJD VIDERE. HVIS DU VIL FORSTÅ DE 
YDERLIGERE OG UNDERLIGGENDE TING DER ER PÅ 
SPIL, SÅ LÆS VIDERE:

HA’ NOGET NOGET PÅ HJERTE
Det der brænder i dig, det du må fortælle 
om, de historier som vil fortælles gennem 
dig, det der taler til dig, dit samarbejde 
med din inspiration.

TRO PÅ DIG SELV; DET DU ER OG DET DU GØR
If you think you can do it, you’re right! 
If you think you can’t do it, you’re right! 
‘Try and Create’ - det er nok (og meningen).

FIND DIN EGEN STEMME / VISION / DIN MÅDE AT 
GØRE DET PÅ
Lav troværdige billeder, billeder vi kan 
mærke: fotografér og skab, som du er!

GØR DIT PROJEKT OG ‘DIT RUM TIL AT SKABE I’ 
TIL EN PRIORITET
Fordi det er det vigtigste i verden! Jeg er 
den jeg er, fordi jeg skaber?!
Projekter laver ikke sig selv uden reel 
prioritering i tid, tro på og eksekvering.

KREATIVITET - UDFORSK!
Kreativitet er lig mod, nysgerrighed og 
undersøgelse!  
Lyt til alle de små signaler (beskeder/
inspiration/intuition), som kommer snigende 
ind fra alle retninger og fang dem og sig: 
‘Ja, hvorfor ikke’ og prøv dem af. Vi kan 
ikke tænke os til et resultat eller hvad 
processen vil os, så: ‘ud gennem kroppen’ 
- eksekvér!
Find inspiration i ALT, - også det, som du 
ikke troede var ‘inspirerende’ for dig og 
stjæl med arme og ben.
For at udvikle din viden, din håndværks-
mæssige kunnen og din risikovillighed:  
Lav øvelser der skaber nye tankemønstre og 
vilde associationer og hvor den kritiske 
sans har ‘ingen adgang’. Det vil bringe dig 
det sted hen, hvor du vil opdage komplekse, 
latente muligheder i velkendte miljøer og 
bryde med dine vaner og fastlåste tilgange 
og kreative mønstre

HÅRDT ARBEJDE OG TIDEN ‘DER SKAL TIL’
En kreativ process er arbejde og den 
 kreative process tager tid.
Gi’ dit projekt den tid det kræver  
- deadlines på godt og ondt.
Hårdt arbejde er også andet en ‘hårdt 

arbejde’ -  emotionelt, socialt, psykisk, 
økonomisk…

LYTTE OPMÆRKSOMT OG KÆRLIGT TIL DIN INDRE 
STEMME, -HVAD VIL JEG GERNE FORTÆLLE

LYTTE OPMÆRKSOMT OG KÆRLIGT TIL, HVAD DINE 
BILLEDER FORTÆLLER (DIG)
Lyt til, hvad du har på hjerte men hold dig 
åben for at kigge på, hvad dit projekt 
fortæller dig -det kommer altid med ‘sin 
egen’ historie / ekstra lag eller ting du 
er nødt til at lytte til .

DEL DIN TVIVL
…af det kommer spejlinger fra andre  
- derfra; accept, værd og mere mod! At dele 
sårbarhed og tvivl ER STYRKE! Løsninger, 
inspiration, kærlighed og mulighed for 
self-compassion og for andre at udføre 
compassion overfor dig. 

RISIKERE NOGET / HA’ NOGET PÅ SPIL / DET 
SKAL HA ‘NERVE’
Du får ikke lov at gemme dig, du er nødt 
til at være dybt ‘ærlig’ - ellers kan vi 
ikke mærke det du laver og så tror vi ikke 
på det - spild af tid, kræfter, og poten-
tiale… Gå hele vejen! 
Husk du er kuratoren til sidst i processen, 
du redigerer, men først skal du lave den 
historie, som du er nødt til at lave  
(for dig selv). Fortæl din ‘sandhed’.

FINDE DEN RIGTIGE FORM TIL AT PRÆSENTERE 
PROJEKTET I
Formen til projektet, måden at præsentere 
det på er en med-fortæller og en virkelig 
vigtig del af fortællingen. 

FÅ HJÆLP
Kend dine styrker og begrænsninger.   
Få hjælp til alle dele af processen. Det er 
vigtigt at ‘prøve tingene af’ og evt. finde 
svar på ‘hvorfor’ og at dele dig selv og 
din process med andre og gennem det de kan, 
ser, mærker, spørger ind til, udfordrer, 
inspirerer, fortæller og fortolker, kan 
arbejde videre fra. Det er vigtigt at kunne 
identificere tematiske, formelle eller 
metodiske styrker, som DU har - og de er 
normalvis svære at udpege, kun ved egen 
hjælp. Så er det GODT sådan én som jeg 
findes og jeg findes lige her:

www.mettefrandsen.com
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Mette Frandsen
Mangeårig underviser på Fotoskolen 
Fatamorgana på hhv. Masterclass i 
Visuel Historiefortælling og Master-
class Extended.
Portfolioreviewer, afholder talks, 
giver foredrag.
Laver bøger og andre udgivelser. 
Udstiller værker på div. gallerier.
Laver workshops og kurser på 
fotoskoler, højskoler, institutioner og 
for erhvervslivet.

www.mettefrandsen.com

Udgivelser

Jeg har gennem de sidste 10 år haft krea-

tive mennesker med på rejse, hvor de 

har skabt fortællinger i den ene eller den 

anden form. Jeg har fulgt, NYSGERRIGT, 

hver eneste process og mennesket bag. 

Jeg VED hvad vi er fælles om i den krea-

tive process og jeg bilder mig ind, at jeg 

ved, hvad der skal til for at blive en foto-

graf/kunstner der er værd at huske. Så 

det er jeg nu ved at skrive en bog om, og 

ingredienslisten, som udkast, deler jeg 

også med jer her i bladet.

Og jeg har været gennem den kreative 

process flere gange selv. Jeg er netop nu 

ved at færdiggøre mine to ret store foto-

grafiske projekter, som jeg har lavet i 

USA gennem de sidste 12 år. NU vil jeg 

finde modet til at få dem sat sammen i 

en fortællende form og udgive dem på 

eget forlag. De kommer som én udgivelse 

men i to bøger. Jeg er pisse bange for at 

ta’ dette skridt. Derfor gør jeg det. 

Ingen aner, hvilket mod der findes på 

den anden side af mod og hvilke mulig-

heder det fører med sig og åbner døren 

ind til… hallo, tør vi lade være?!

Nå og hvad skal vi så med alle de fortæl-

linger, endnu en udstilling, endnu en 

bog til hele det i forvejen smækfyldte 

marked.  Fordi du er en fotograf/kunst-

ner der er VÆRD at huske! Så modig har 

du været i din kreative process og derfor 

så meget værd for os andre, som mod-

tagere af din kunst. Vi vil ha’ fortællinger, 

kreative projekter, kunst vi kan MÆRKE. 

Det er de projekter og kunstnere vi kan 

HUSKE.

Og er der én ting der gælder i denne ver-

den så er det reglen om at vi selv skal 

stå for at færdiggøre den sætning, som 

andre skal kunne identificere os, og 

 beskrive for andre, ud fra : ’Den fotograf 

der laver…’ Hvordan vil du udfylde den 

sætning for dit eget vedkommende?

For at kunne det må du starte med hvad 

du har på hjerte og lave projektet på din 

måde. Kan du forelske dig i processen og 

finde et mod, når det kræves, så har du 

‘beskrivelsen’, identiteten, aftrykket at 

udfylde sætningen med. Så ENKELT og 

SÅ svært. Er det ikke herligt! 

 

Der er kun en regel og den er, at der in-

gen regler er! Det DU har på hjerte, på 

DIN måde! 

ÅH VERDEN hvor er fantasien STOR når 

man lige blir prikket på maven og kildet 

med inspiration! Mere mod og kreativitet 

til os alle!

Kom så KREATIVISTER!

METTE FRANDSEN METTE FRANDSEN
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Nyt fra bestyrelsen

Per Valentin

Formand for Selskabet for  

Dansk Fotografi

SDF – vi er nu gået over til differentieret medlemskab

Den 1. juli blev det gamle SDF til det nye 

SDF. Alle medlemmer kan nu justere 

 deres medlemskab hos SDF via sdf.dk 

når man er logget ind. Der er allerede 

mange, der har justeret deres medlem-

skab og det er vi meget glade for. Indtil 

videre er der over 600, som har tilmeldt 

sig SDF FULD og SDF EKSTRA. Dansk 

 Fotografi vil blive sendt til vores SDF 

 EKSTRA medlemmer. Det er vi i bestyrel-

sen meget tilfredse med. Der er også 

flere nye klubber, der har meldt sig ind 

qua vores nye klubmedlemskab til kun  

kr. 500. I skrivende stund er vi næsten i 

mål med en infofolder til klubber og nye 

klubber, som de kan udlevere til deres 

nye medlemmer, som en god intro til 

SDF.

Vi søger SDF klubambassadører i 

fotoklubberne

Det er vigtig for SDF at holde fast i vores 

forbindelse til vores klubber. Derfor 

 søger vi SDF-klubambassadører, som 

kan repræsentere SDF via jeres fotoklub. 

Arbejdet er simpelt: Informér klubbens 

nye medlemmer om SDF og udlevér fol-

derne om SDF, så vi sikrer, at vi markeds-

fører over for nye klubmedlemmer. Meld 

hurtigst ind hvem, som er jeres SDF 

klubambassadør til undertegnet på 

 formand@sdf.dk

Vi søger STADIG aktive medlemmer til 

at tage del i udviklingen af SDF

Vi kan ikke  udvikle SDF, hvis der ikke er 

flere, der melder sig til at tage del i 

 arbejdet. Skriv til undertegnede på 

 formand@sdf.dk for nærmere info.

Alle SDF-medlemmer er velkomne. 

Er du alligevel i Vejle på Fotodagen19, er det et must at deltage til præmieoverrækkelse på  
Den Nationale og møde dine SDF-venner.

Vi disker op med en lækker buffet og holder traditionen tro præmieoverrækkelse m.m.
Spændingen omkring hvem, der løber med guldet i år afsløres til sidst.

 
Tilmelding sker direkte på www.sdf.dk - Sidste frist for tilmelding er d. 17. september kl 23:59. 

OBS: begrænset antal pladser. Først til mølle!

Menu:
-  Hjemmerøget laks m. dildcrème  -

-  Chilibagte scamperejer m. ingefærcrème  -
-  Salad Caprese  -

-  Sous vide kalvecuvette  -
-  Ristede petit kartofler m. aioli  -

-  Timianbagte rodfrugter  -
-  Dijoncrémekartofler  -

-  Bjælker af emmenthaler  -
-  Chokolademandelbrownie  -

 
Drikkevarer skal tilkøbes. 

 
Pris kr. 185,- pr. person (gæster kr. 250.-)

 
Vi ses!

Arrangementet afholdes den 28. september fra kl 18.30-24.00 på:
Best Western Torvehallerne

Fiskergade 2-8
DK-7100 Vejle

SDF-stand på Fotodagen19 sammen med Den Nationale 
Vi har søgt hjælp blandt vores medlemmer, men ingen har meldt sig på banen til at tage sig af  

vores SDF Fotofestival. Derfor går vi nu andre veje, da andre muligheder har åbnet sig: SDF deltager  

i efteråret på Fotodagen19 den. 28.  september i Spinderihallerne i Vejle, hvor vi har fået et godt samarbejde  

med arrangørerne, Vejen Fotoklub. Som man siger, ”der er dog ikke noget som er dårligt, som ikke er godt for  

noget andet”. Alle SDF medlemmer er selvfølgelig velkomne! Den Nationale samt ”de frie billeder” vil også blive  

udstillet her overfor et i øvrigt ret stort publikum. Lyd/Billede vil blive afholdt med kommentarer fra en dommer.  

Vi arbejder netop nu på location for fællesspisning om aftenen den 28. september. I vil snarest høre  nærmere.  

Vær opmærksom på jeres  nyhedsbreve fra SDF for nærmere info.

Fotofestival i Thisted – med et fantastisk tilbud til vores medlemmer – SPAR kr. 245!
Fotofestival i Thisted fra fredag den 4. oktober-søndag den 6. oktober er et monster af et fotoarrangement masser af 

fantastiske foredragsholdere. SDF har forhandlet en hel ekstraordinær specialpris for vores medlemmer for deltagelse fra 

fredag til søndag – Det kan vi nu  tilbyde vores SDF medlemmer for kr. 550. inkl. indgang til alle foredrag, aftensmad 

fredag, frokost lørdag, adgang til fotoudstillinger og drikke alle dagene  (normalpris kr. 795). Meld jer til allerede i dag på 

SDF.DK. Læs nærmere her i  bladet omkring program og foredragsholdere eller på fotofestival.dk

Hvis du har fortrudt, at du ikke 
får Dansk Fotografi i en fysisk 
udgave i din postkasse, kan du  
nå det endnu. Gå på SDF.dk og 
opgradér dit medlemskab til  
SDF Ekstra.

Mød SDF

FOTOFESTIVALMIDDAG: 

Præmieoverrækkelse på Den Nationale 
den 28. september kl 18.30
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FotoDagen

19
Der er mulighed for at fotografere modeller i 
forskellige spændende miljøer i Spinderihallerne. 
Det gælder i Kedelhuset, på Bomuldsloftet samt i 
messeområdet, i en Chevrolet fra 1928 og på en 
gammel Vespa scooter.

Epson kan levere print af dine billeder direkte på 
dagen. Iøvrigt sendes de gode model-billeder fra 
dagen til Vejen Fotoklub, som leverer videre til 
modellerne, som således får billederne efter 
begrebet TFP (Time For Print). Vi sørger for 
registrering i forhold til persondata-beskyttelses 
loven. Der er pt. 12-13 modeller tilmeldt. (Yngre 
kvinder, pinup modeller og et par mænd med 
six-packs).

Foredrag: SDF med ”Lyd/Billede” der bedømmes og 
præmieres, Klaus Bo med sit efterhånden verdens-
kendte: ”Dead and Alive” foredrag, Jonas Rask med 
”Streetfoto og æstetikken deromkring”. Ricky Sam 
Winther fra Zenfoto, demonstrerer hvordan 
produktfoto kan laves med én lyskilde.  
Vi arbejder med planlægningen af 1-2 yderligere 
oplæg/workshops.

Billetterne kommer til salg på:  
vejenfotoklub.nemtilmeld.dk 

 I SPINDERIHALLERNE I VEJLE. 
LØRDAG, DEN 28. SEPTEMBER  

KL. 9:00 - 17:00 
INDSKRIVNING FRA KL. 8:30

SDF HAR VALGT AT GÅ SAMMEN MED FOTO-

DAGEN19 OG UDSTILLE DEN NATIONALE, DET 

FRIE BILLEDE OG AFHOLDE LYD/BILLEDE. SÅ 

MELD DIG TIL VIA NEDENSTÅENDE. 

PROGRAMMET BLIVER FYLDT MED FOTOGRA-

FISKE OPLEVELSER PÅ DAGEN OG MASSER AF 

TEKNIK FOR FOTONØRDER. 

Fotokonkurrence: Tag dit billede med og vind. Alle 
deltagere opfordres ligeledes til at medbringe et 
billede (monteret på pap eller passepartout, 
30x40cm udvendigt mål). Billederne bedømmes og 
der er gode præmier til top 3.

Oplev det nyeste udstyr hos: Click Foto Svendborg, 
Vefa Foto Vejle, Bech Foto Hellerup, Zenfoto 
Aalborg, Goecker Foto Kbh/ Aarhus med flere.

Jonas Rask holder Streetwalk  
2 gange i løbet af dagen.

Disse importører/brands kan  
du møde: Canon, Sony, Fujifilm, 
Tura Scandinavia,  Focus Nordic, 
Epson.

Entré kr. 250,- incl.forplejning:  
morgenmad, kaffe/the rund-
stykke og croissant. Sandwich 
med drikkevarer til frokost.

Mød SDF Se den Nationale udstillet,  

Det frie billede, Lyd billede mv.

Fotos Søren Frederiksen
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Af Claus Djervad,  
formand for Brøndby Strand Fotoklub

OPRINDELIGT VAR DET FOTOKLUBBEN NEGATIV ROSKILDE 

DER I 2005 SAMMEN MED NOGLE ANDRE SATTE KONKUR

RENCEN MELLEM SUND OG BÆLT IGANG. SIDEN ER DEN 

BLEVET AFHOLDT AF FLERE FORSKELLIGE KLUBBER, MEN 

SIDEN 2013 HAR DEN LIGGET I TRYGGE HÆNDER I BRØNDBY 

STRAND FOTOKLUB.

Man kan vel efterhånden kalde det en tradition og med erfa-

ring gennem 6 år, har vi efterhånden oparbejdet en vis rutine i 

afholdelsen af konkurrencen. Det betyder, at vi i dag bruger 

mindre tid på ophængning og nedtagning af billederne. Heldig-

vis er deltagerne også blevet rigtig gode til at sørge for at 

 deres værker er monteret på noget fornuftigt karton, og det 

letter ophængningen rigtig meget, ligesom det også gør 

 billederne mere seværdige.

Som sædvanlig blev konkurrencen afholdt i kulturhuset Brøn-

den. For at undgå at kollidere med forskellige helligdage, blev 

ferniseringen denne gang afholdt 11. maj. 

Der var i år kun 3 kategorier, Papir, Digital og så ”Det sammen-

satte billede”. Til at bedømme billederne var der fundet tre 

dygtige dommere. Disse var Jeppe Michael, Søren Brissing og 

Jimmy Machon, sidstnævnte var desuden dommer i special-

kategorien ”Det sammensatte billede”. Der var mange gode 

bud på denne kategori, og kvaliteten af de indleverede billeder 

var, som den også har været de andre år, rigtig flot.

Det viste sig at alle tre dommere på et eller andet tidspunkt i 

deres karriere, havde haft en  tilknytning til samme avis, dog 

på forskellige tidspunkter.

Jeppe Michael er uddannet fotojournalist fra Danmarks Journa-

listhøjskole, og har arbejdet som fotograf hos Berlingske Media 

i otte år, samt over fem år som freelance. Jeppe Michael er 

også Royal fotograf, og har mange flotte billeder af den royale 

familie i alle situationer.  Jeppe udtaler selv: ”Det umiddelbare 

indtryk er altafgørende i den nye medieverden. Du skal fange 

opmærksomheden på et splitsekund – og nå at skabe tillid og 

sympati. Jeg elsker ”cityscapes” og har dyrket fotos af storbyer 

mange steder i verden. Men den anden halvdel af mit hjerte 

tilhører landskaber, hvor den vilde natur kommer til sin ret. 

Mine kompetencer spænder over alle typer fotografering, 

 videooptagelser, redigering mv. – foruden workshops”. 

www.jeppemichael.com 

Mellem  
Sund og Bælt  
2019

Una Streit Larsen modtager Guld i Digital.
Foto Lennard Christiansen.

Jan Hammerstad. Simone. Bronze, Papir

Una Streit Larsen. Red feeling. Guld, Digital

Mads Henriksen. Myldretid. Dommerdiplom, Papir John Petersen. Squares. Guld, Papir

Bo Toftegaard. Smoker. Bronze, Digital

Una Streit Larsen. Photographic drawing.  
Bronze, Det sammensatte billede



24 2325

Mellem Sund og Bælt 2019 - Resultatliste 

PLACERING AUTOR TITEL KLUB

Papir   

Guld John Petersen Squares Halsnæs fotoklub

Sølv Ove Lyngsie Glenfinnan KFAK

Bronze Jan Hammerstad Simone Momento

Fælles Dommerdiplom Michael Dyrberg Spejling Køge fotoklub

Dommerdiplom Jan Hammerstad Swim Swim Swim 1 Momento

Dommerdiplom Henry von Würden Jørgensen VINTERVÅGE Halsnæs fotoklub

Dommerdiplom Mads Henriksen myldretid Køge fotoklub
      

Digital   

Guld Una Streit Larsen Red feeling Downstairs

Sølv Una Streit Larsen X Downstairs

Bronze Bo Toftegaard Smoker Negativ Roskilde

Fælles Dommerdiplom Jesper Fremming Patterns in yellow blue and gray Downstairs

Dommerdiplom Erik Jensen I røg Næstved fotoklub

Dommerdiplom Elsa Angen Vinter Majsmark Maribo fotoklub

Dommerdiplom Per Ingebrekt Christiansen 07.29 Pomle Nakke Brøndby Strand Fotoklub
      

Det sammensatte billede   

Guld Lennard Christiansen Design Brøndby Strand Fotoklub

Sølv Rasmus Nielsen Hvem er du? KFAK

Bronze Una Streit Larsen Photographic drawing Downstairs

Dommerdiplom Steen Aage Nielsen musiker tilfreds med sit publikum fototosserne

Erik Jensen. I røg. Dommerdiplom, Digital

Una Streit Larsen. X. Sølv, Digital Ove Lyngsie. Glenfinnan. Sølv, Papir

Lennard Christiansen. Design. Guld, Det sammensatte billede Jan Hammerstad. Swim Swim Swim. Dommerdiplom, Papir Per Ingebrekt Christiansen. Pomle Nakke. Dommerdiplom, Digital

MELLEM SUND OG BÆLT 2 0 19MELLEM SUND OG BÆLT 2 0 19
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Søren Brissing er uddannet Fagfotograf/

reklamefotograf (1988). Han har blandt 

andet studeret og arbejdet med foto-

grafi i USA. Søren siger selv: ”Som ”old 

school” fotograf har jeg brugt utallige 

timer i mørkekammer med farve og sort 

/ hvid. Den erfaring jeg fik der, bruger jeg 

den dag i dag når jeg arbejder i Photo-

shop. Jeg har arbejdet med Photoshop 

siden version 2.0 og er stor fan af dette 

mægtige men også tidsrøvende værk-

tøj.” Siden 1996 har han haft egen virk-

somhed BRISSING/fotograf. 

www.brissing.dk 

Jimmy Machon Selvstændig reklame-

mand og fotograf. Han har arbejdet med 

fotografi og design i de sidste 27 år for 

kunder som Lego, Ecco, Aller og de helt 

store reklamebureauer.

Jimmy arbejder med alt fra fotografi, 

 design af hjemmesider, animationer, 

 logoer, og Photoshop som er hans spids-

kompetance. Jimmy er Certified Expert 

og Certified Instructor for Adobe i en 

lang række af de programmer han til 

dagligt underviser i, herunder Photo-

shop, der også er hans store hobby og 

passion. Desuden er Jimmy også musiker 

og har udgivet flere sange. 

www.machon.dk 

Der var i år 2 udstillere, nemlig Iversen 

Company som er kendt af ganske mange, 

både for sine spændende papirer, men 

også for noget rigtig spændende  fotogrej 

i en høj kvalitet.

Den anden udstiller var ”Fragment”.  

En butik som har specialiseret sig i foto-

bøger af forskellige kunstnere som 

 Cecilie Neumann, Nina Korhonen og 

 Harry Gruyaert som netop har været 

 aktuel med en dokumentar på DR.

Vi er glade for at være jeres værter ved 

denne konkurrence, og jeg ser frem til at 

møde endnu flere af jer, når vi slår 

 dørene op for ”Mellem Sund og Bælt 

2020”.

Rasmus Nielsen. Hvem er du? Sølv, Det sammensatte billede

Udstillinger

Finding Beauty
Udstillingen Finding Beauty - fotografi 
af Keld Helmer-Petersen følger foto-
grafen fra begyndelsen af 1940’erne til 
hans sidste værker skabt i årene op til 
hans død i 2013. Den fortæller historien 
om den autodidakte amatørfotograf, 
der blev en toneangivende frontløber 
for dansk modernistisk fotografi, og hvis 
kendetegn var den gennemførte 
formalisme. Hans fotos er på én gang 
helt tidløse og stærke signalementer af 
en særlig modernitet, hvor især 
arkitektur, industri og infrastruktur er 
fremtrædende. 14. juni 2019 - 18. januar 
2020. Den Sorte Diamant
Søren Kierkegaards Plads 1, København

Billeder langs vandkanten
Gennem fire år har Bent Riis fotograferet på Sondrup- og Brigsted Strand. Det er 
blevet til 32 billeder; Ikke traditionelle strandmotiver, men iscenesatte fotografier, 
hvor medbragte objekter og strandfund spiller op mod vandkantens foranderlige 
bagtæppe. Fredag den 28. juni til søndag den 15. september 2019, kl. 13-16.  
(Entré: 50 kr for voksne). Odder Museum, Møllevej 3-5, Odder

Fotoudstilling Kunsthuset Annaborg
Kunsthuset Annaborg i Hillerød afholder 

fotoudstilling fra d. 3. oktober til d. 10. 
november 2019. Der vil være fernisering 

af udstillingen lørdag d. 5. oktober kl. 
14.00. Følgende fotografer udstiller 
under titlen ”Mangfoldighed” i den 

smukke bygning. 4 fotografer fra 
Fatamorgana som Sebastian Hvass 

kuraterer. Herudover udstiller Robin 
Skjoldborg, Nicole Gadiel, Palle Smith-

Petersen, Søren Rønholt, Jens Brink, 
Dus Stolar, Peder Brødsted Pedersen, 

Boe Yde Eriksen, Kunsthuset Annaborg 
ligger ved Frederiksborg Slot i Hillerød, 
Frederiksværksgade 2A 3400 Hillerød. 

Der er fri entre.
www.hillerodkunstforening.dk

Klaus Bo: Dead and alive
De fleste danskere har aldrig set et dødt menneske. Vi holder døden på afstand, og vi overlader det ofte til professionelle at 
gøre den døde i stand og klar til begravelse eller bisættelse. Mange steder i verden er døden anderledes nærværende i det 
daglige liv, og det er ofte familiens pligt at sørge for, at afdøde kommer videre på rette vis. Fotograf Klaus Bo har siden 2010 
rejst verden rundt for at fotografere begravelsesritualer i andre kulturer, og et udvalg af de 400.000 billeder, der indgår i 
projektet, udstilles i Sløjfen. Tirsdag den 3. september til fredag den 25. oktober 2019, kl. 10. (Fri entré) Hadsten Kulturhus 
Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, Hadsten

af Ebbe Rosendahl

MELLEM SUND OG BÆLT 2 0 19
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For Riis var kælderrummet som en levende begravelse. Far, mor og to børn klumpede sig sammen med en seng, et komfur,  
en barnevogn og et gammelt bord. Luften var så tung, at vinduerne drev af vand.
Foto: Jacob A. Riis/Museum of the City of New York

”Jeg skurer”, svarede Katie da hun blev spurgt om, hvad hun bestilte. 9-årige Katie boede sammen med sine tre ældre søskende. 
Moderen var død og børnene flyttede, da faderen fik en ny kone. Katie stod for husholdningens rengøring og madlavning.  
Foto: Jacob A. Riis/Museum of the City of New York

Jacob A. Riis Museum i Ribe

NÅR MAN LÆSER BØGER OM FOTO

HISTORIE, STØDER MAN ALTID PÅ 

NAVNET JACOB A. RIIS. HAN NÆVNES 

SOM EN PIONER INDENFOR DET 

DOKUMENTARISKE FOTOGRAFI, MEN 

HVOR MEGET FOTOGRAF VAR HAN 

EGENTLIG? DET NYE JACOB A. RIIS 

MUSEUM I RIBE GIVER EN MASSE 

SPÆNDENDE SVAR.

Af Jens Holm

Det er en kendt formel, at man skal tage 

til USA, hvis man vil have succes og blive 

rig. Hollywood og Silicon Valley er dér, 

hvor mange af nutidens udvandrere 

umiddelbart søger til, men for 150 år si-

den var New York indfaldsporten. Det 

gjaldt også i 1870 for den 21-årige Jacob 

A. Riis fra Ribe, der som de fleste andre 

dengang måtte starte et nyt liv helt fra 

bunden. 

Jacob A. Riis

Mellem 1864 og 1914 udvandrede ca. 

300.000 danskere til USA. Årsagerne til 

at forlade Danmark var som oftest flere 

– en blanding af eventyrlyst, social og 

økonomisk elendighed og private moti-

ver såsom skuffelser i kærlighedslivet. 

For Jacob A. Riis’ vedkommende gælder 

sådan set alle motiverne.

Han blev født i Ribe i 1849 i en borgerlig 

familie, hvor faderen var latinlærer på 

Katedralskolen. Jacob brød ud af det 

boglige miljø og gik i lære som tømrer og 

gjorde uddannelsen færdig i København, 

efter at han havde oplevet en voldsom 

skuffelse i kærligheden. Han havde friet 

til sin udkårne Elisabeth, men fik et nej; 

hun var uopnåelig, eftersom hun var dat-

ter af byens rigeste mand, fabrikant 

Gørtz. 

Reaktionen var, at Jacob tog til Amerika 

– han ville være rig og gøre sig fortjent til 

Elisabeth. I New York måtte han ligesom 

tusindvis af andre immigranter hutle sig 

igennem med tilfældigt arbejde, sove på 

gaden og håbe på, at næste dag bragte 

noget bedre. 

Tilfældet ville, at Jacob fik et lille job som 

kriminalreporter på en ugeavis. Her kunne 

han udnytte sin egen ekspertise til at 

bevæge sig rundt i slummen og skrive 

om menneskene på samfundets bund. 

Han avancerede til at blive journalist på 

den store avis ”New York Tribune” og 

fortsatte med at grave historier frem om 

den sociale nød i storbyen. 

På det private plan mente han sig nu i 

stand til at forsørge Elisabeth stands-

mæssigt, friede til hende igen i 1876 og 

fik endelig et ja. Parret flyttede ud af 

Brooklyn og bosatte sig i en mondæn 

villa i forstaden Richmond Hill.

Jacob A. Riis’ mission var stadig den 

samme: at gøre noget ved de dårligst 

stilledes elendige levevilkår. Men hans 

avisartikler havde ikke den fornødne 

gennemslagskraft. Han fik så den idé, at 

de skrevne ord måtte underbygges med 

billeder. Det var her, at han kom til at 

gøre en forskel. Billederne brugte han, 

når han holdt foredrag for op mod et par 

tusind mennesker – via et laterna magica 

apparat (en primitiv diasprojektor) doku-

menterede han forholdene, og via den 

tids noget mangelfulde teknik til at 

 reproducere billeder i avistryk kom bille-

Laterna Magica apparatet, hvormed Jacob A. Riis viste 
billeder og fortalte om den fattige halvdels levevilkår. 
Planchen bagved viser et autentisk foto med en helt 
fyldt sal. Foto Jens Holm
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en vis iscenesættelse. Personerne skulle 

stå stille nogle sekunder foran kameraet, 

og ofte fik de 10-20 cent for at medvirke. 

Riis gik aldrig selv i mørkekammeret, 

hvilket vel også siger noget om, at han 

mere så fotografiet som en praktisk løs-

ning – et billede kunne gøre mere for 

hans sag end nok så mange spalter avis-

tekst. Der er i dag bevaret ca. 400 af 

hans fotos.

Museet

Det store gennembrud kom i 1890, da 

Jacob A. Riis udgav bogen ”How the 

other half lives”. Han indledte et nært 

samarbejde med New Yorks politimester 

Th. Roosevelt, den senere præsident 

1901 – 1909, bl.a. resulterede i nedriv-

ninger af de værste lejekaserner og ska-

belsen af parker og åbne byrum. 

Efter sin død i 1914 blev Riis lige så stille 

glemt – også af fødebyen Ribe. Åbnin-

gen af det nye museum den 27. juni skal 

sætte dansk-amerikaneren i det rette 

lys. Og det gør museet med anvendelse 

af moderne formidlingsteknik; her er 

selvfølgelig de sædvanlige fotostater og 

plancher med tekst, og der er originale 

genstande som kamera, laterna magica 

og møblement. Men oplevelsen hjælpes 

også på vej af film og interaktive instal-

lationer. Det er f.eks. et scoop, at mu-

seet har fået Saxo Film til at producere 

en 22 minutters film, hvor man får fortalt 

Jacob A. Riis’ livshistorie i dramatiseret 

form. Den vil i øvrigt blive vist på DR i en 

længere version. En anden spændende 

ting er ”Hullet”, en rekonstruktion af en 

slumbolig, hvor man selv kan blive foto-

graferet. Billedet bliver projiceret op på 

noget hvidt tøj i to udgaver – dels et 

sort-hvidt foto og dels en stregtegning, 

sådan som de ville have set ud i datidens 

aviser. Ved at taste sin mailadresse kan 

man også få de to billeder hjem til sig selv.

Museet får mange flere lag og detaljer 

med i Riis’ meget dramatiske og spæn-

dende livshistorie og får tydeliggjort, at 

hans betydning nok ikke i så høj grad 

skal måles på de fotografiske præstatio-

ner som på hans indsats som samfunds-

reformator. 

Man kan kreditere Jacob A. Riis for at 

have åbnet op for en ny genre indenfor 

fotografiet, det dokumentariske foto. 

Han registrerede en virkelighed, som kun 

få kendte til, men man kan ikke kalde 

det fotokunst – i den forstand, at en 

 nutidig fotograf ville tænke på synsvin-

kel, komposition, lys, kontraster, skarp-

hedsdybde osv. For Riis var fotografiet 

mere et effektivt redskab til at synlig-

gøre en sag. 

Hans sociale interesse blev i 1930’erne 

fulgt op en af stribe amerikanske foto-

grafer som Dorothea Lange, Lewis Hine 

og Walker Evans; på dansk grund står 

fotobogen ”Udstødt” af Marianne Grøn-

dahl fra 2011 som det bedste nyere 

 eksempel.

Museet i Ribe bør være obligatorisk pen-

sum for alle fotointeresserede, og foto-

klubberne kunne udmærket arrangere en 

udflugt hertil. Eller fotoklubben kunne 

lade sig inspirere af Riis’ engagement og 

køre en fotokonkurrence med emnet 

”How the other half lives”. Om man så 

fotograferer den fattige eller den rige 

halvdels liv er jo sådan set underordnet 

– det vigtigste er, at man får prøvet kræf-

ter med det dokumentariske fotografi.

derne også ud i den bredere offentlighed. 

Fotografen

Jacob A. Riis var en af de første til at 

tage fotografiet til hjælp, når det gjaldt 

om at skabe opmærksomhed omkring en 

sag. Hvor meget fotograf var han egentlig?

Man ved desværre ikke så meget om den 

tekniske side af sagen. Til at begynde 

med fotograferede han slet ikke selv, 

men allierede sig med medlemmer af 

New Yorks fotoklub. Hans fotografering 

fik en ny dimension, da han tog den ny-

opfundne blitz i brug. Blitzen – dvs. 

magniumpulver, der blev antændt og 

derefter udsendte en kort hvidt lys. 

 Kameraet stod på stativ, og lukkeren 

skulle stå åben, inden blitzen kunne 

 fyres af, men alligevel fik Riis nu mulig-

hed for at fotografere indenfor i de fat-

tiges små, mørke rum i slummen. Det 

gav hans fotos en ekstra dokumentarisk 

ægthed. 

Riis’ fotografiske virke var begrænset af 

det tekniske niveau o. 1900. Det var et 

glaspladekamera, der stod på stativ, og 

når han skulle fotografere, krævede det 

Billedet ”Bandits’ Roost” er blevet indbegrebet af 1800-tallets New York-underverden, og i filmen ”Gangs of New York” fra 2002 
har instruktøren Martin Scorsese genskabt billedet på lærredet. Foto: Jacob A. Riis/Museum of the City of New York

Jacob A. Riis i sine velmagtsdage i New York 
ca. 1900. Foto: National Portrait Gallery, 
Smithsonian Institution

Manden havde sovet i kælderen sammen med to andre i tre år. Sengen var en madras lagt på to 
planker, som lå på tværs af to vandtønder. Gulvet var aldrig tørt og Riis skrev, at end ikke ”den 
mindste stråle dagslys fandt derned”. Foto: Jacob A. Riis/Museum of the City of New York

JACOB A .  R I IS  MUSEUM I  R IBE

Jacob A. Riis Museum 
Jacob August Riis - født i Ribe i 
Sortebrødregade 3, der nu rummer 
hans museum; udvandret til USA 
1870, journalist og fotograf. ”How 
the other half lives”, 1890. Ridder af 
Dannebrog, 1900. 

Yderligere info:
Tom Buk-Swienty: ”Den ideelle 
amerikaner”, 2007.
Bonnie Yochelson & Tom Buk-Swien-
ty: Jacob A. Riis: Revealing New 
York’s other Half. 2015.
www,sydvestjyskemuseer.dk
www.jacobariismuseum.dk
tlf. 76163980

Åbningstider: 
10 – 17 (sommer). Mandag lukket.
Entré: 85 kr.
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VIL DU OPLEVE SUBLIME FOTOS OG 

FOREDRAG, SÅ SKAL DU DELTAGE HER. 

ET VÆLD AF PROMINENTE FOTOGRAFI

SKE NAVNE KAN OPLEVES I THISTED. 

BL.A. HELLE OG URI LØVEVILD GOLMAN 

OG ÅRETS PRESSEFOTOGRAF MATHIAS 

SVOLD. VI HAR FORHANDLET OS TIL EN 

EKSTRAORDINÆR SPECIALPRIS TIL ALLE 

SDF MEDLEMMER: KR. 550 GÆLDENDE 

FRA FREDAG TIL SØNDAG MED HELE 

MOLEVITTEN  ALLE FOREDRAG OG 

FORPLEJNING INKLUSIV. TILBUDDET 

GÆLDER NATULIGVIS KUN SDF MED

LEMMER OG HVIS DU DELTAGER ALLE 3 

DAGE. MELD DIG TIL PÅ SDF.DK (HUSK 

AT LOGGE IND) OG PRINT DEREFTER 

DIN KVITTERING UD, SOM DU SKAL 

MEDBRINGE SOM BETALING.

Kom med og oplev et overflødigheds-

horn af fotografisk inspiration, ene-

stående naturbilleder og eventyrlige for-

tællinger fra naturens verden.

For Norden

Temaet for årets fotofestival er Norden. 

Vi tager et kig på vores fælles nordiske 

tilgang til verden, til naturen, til hinan-

den. Vi kigger på det særlige nordiske 

lys. Vi søger efter det, der binder vores 

kulturer sammen som nordiske søster- 

og broderfolk.

For alle

Fotofestival er for dig, som er nybegyn-

der, øvet eller prof inden for fotografi, 

for dig, som interesserer sig for naturen 

og for dig, som holder af at møde inte-

ressante mennesker og  lytte til spæn-

dende historier.

Og så er fotofestival ikke mindst for dig, 

som nyder smukke, livsbekræftende fo-

tografi; fotos, der provokerer, betyder 

noget og gør en forskel og fotos, der 

 bevæger sig i ingenmandslandet mellem 

naturfoto og fotokunst.

Mød de bedste

Fotofestival er et fotografisk event helt 

uden sidestykke i Danmark – både i stør-

relse og i format. Du har her en enestå-

ende chance for ikke blot at opleve fore-

drag og udstillinger med professionelle 

fotografer og formidlere. Du har også 

muligheden for personligt at møde nog-

le af Danmarks og Europas bedste natur-

fotografer på festivalen, der er blandt de 

hyggeligste og mest intime af sin slags.

Fotofestival 2019 foregår i Thisted i 

weekenden den 4. – 6. oktober.

Se mere her: fotofestival.dk

Fotofestival 2019  
– festivalen for foto og natur

Program
Fredag d. 4. oktober

15.30- 17.30  Fernisering 

17.30 - 18.30  Spisning 

18.30 - 19.30  David Buchmann (DK) 

19.30 - 20.30  Kenneth Tinnesen (DK) 

20.30 -21.30  Frøydis Geithus (N) 

Lørdag d. 5. oktober

10.00 - 11.00  Mathias Svold (DK) 

11.00 - 13.00  Pause/frokost 

13.00 - 14.00  Peter Gerdehag (S) 

14.15 - 15.15  Søren Rønholt (DK) 

15.15 - 16.45  Kaffepause 

16.45 - 17.45  Arnfinn Johansen (N) 

18.00 - 19.00  Øyvind Antonsen (N) 

20.00 -   Verdens hyggeligste 
middag 

Søndag d. 6. oktober

10.00 - 11.00  Ard Jongsma (DK) 

11.20 - 12.00   Helle og Uri Løvevild 
Golman (DK) 

12.00 - 12.20 Pause 

12.20 - 13.00   Helle og Uri Løvevild 
Golman 

Med forbehold for ændringer

Peter Gerdehag (S)

Mathias SvoldFoto Peter Gerdehag (S)Foto Mathias Svold
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TIMING, UFORUDSIGELIGHED  OG EN 

GOD HISTORIE ER IFØLGE SIDSTE ÅRS 

GULDVINDER TROELS SVENDSEN 

NØGLEORD I ET VELLYKKET LYD/BILLED 

SHOW. VI HAR BEDT HAM UDDYBE 

SINE TANKER.

Musik kan gøre billeder bedre! Der var 

ifølge dommeren ikke nogen af de 120 

billeder, der indgik i ”Hærværk”, der som 

enkeltbillede kunne vinde en fotokon-

kurrence. Sandt at sige havde jeg heller 

ikke haft særlig mange af dem gennem 

Photoshop. De var lige så rå som selve 

hærværket og musikken. 

Jeg havde et par gange været på fototur 

til det hærgede, forhenværende Grønt-

torv i Valby og skudt løs med hvad jeg 

havde, men billederne blev først frem-

kaldt i min bevidsthed, da jeg kom i tanke 

om Igor Stravinskijs musik til balletten 

”Sacre du Printemps” fra 1912, der fore-

går i en fjern fortid og handler om rituel 

menneskeofring og kampe blandt rivali-

serende stammer. Den næsten ligeså 

 rituelle ødelæggelse af de forladte byg-

ninger i Valby fik dermed liv i kraft af 

Stravinskijs dramatiske og inciterende 

balletmusik, der oprindelig varer 35 

 minutter, men som jeg kortede ned til 

lidt over 4 minutter. 

Underlægningsmusik – man lægger mu-

sik ”under” billeder – det burde egentlig 

hedde ”over”. Det er nemlig musikken, 

der bestemmer, hvad vi ser – de samme 

billeder fremstår vidt forskellige afhæn-

gig af hvilken musik, der ligger ”over”. 

Men musik kan også gøre billeder dårli-

gere. Muzak gør det interessante banalt 

og gennemsnitligt.

Den bliver desværre brugt nu og da  

i  fotokonkurrencesammenhæng. Efter 

præmierede og antagne er blevet vist og 

kommenterede, forekommer det, at 

 resten af billederne vises tilsat muzak. 

Selv intetsigende musik skaber associa-

tioner, der alt for nemt distraherer be-

tragteren og forstyrrer oplevelsen af 

 billeder, der slet ikke er sammentænkt 

med musik.

Lyd/billede er en meget fri genre - det 

enkelte billede betyder mindre, end vi er 

vant til. Det kan ikke fortælle det hele, 

men blot en del, nogle gange en meget 

lille del af historien. Her er det helhe-

den, der tæller. Sæt 60 guldmedalje-

billeder sammen, lav nogle smarte over-

gange og sæt et lækkert stykke musik til 

- det vil sjældent være gjort dermed. Der 

Sådan laver du 
Lyd/Billede-show

er brug for en ide, en historie, som 

 billederne og musikken/lyden skal ind-

passes i. Det er idéen der bestemmer, 

hvilken lyd/musik, der passer til hvilke 

billeder, og det er musikken/lyden, der 

bestemmer timingen i billedskift og 

overgange.  Derfor er det vigtigt at gøre 

sig klart, hvilken historie man vil fortælle. 

Hvilken som helst! Emnet er nemlig frit 

ligesom valget af lyd, og her menes al 

slags lyd, reallyde, tale og så selvfølgelig 

musik i hvilken som helst genre – det 

hele kan fuldstændig frit bearbejdes, 

forkortes, forlænges og mixes sammen 

med anden lyd. Kun fantasien sætter 

grænser.  Antallet af billeder er dog 

 begrænset af, at hvert enkelt skal være 

på skærmen mindst et halvt sekund. 

Showet må højst vare seks minutter, 

hvilket i de fleste tilfælde er (langt) mere 

end nok. Man kan operere med sort-hvid 

og/eller farve i samme show, og man 

kan bruge de samme billeder flere gan-

ge. Men udgangspunktet skal være still-

fotos, man selv har taget. 

Det er nyttigt at gøre sig klart, at musik 

benytter sig af meget korte tidsinterval-

ler og fortæller forbavsende meget på 

kort tid. Der skal kun 5 sekunder til før-

ste linje af ”Der er et yndigt land”, og en 

god, gammeldags slager som for eksem-

pel ”Hvide Måge” varer kun 2 minutter 

og 34 sekunder! Hvis man nu vil bruge 

den som musik til et show, vil den sam-

lede varighed komme op på måske 3 

 minutter, når der kommer indledning og 

afslutning på. Ja, men, er det ikke for 

kort? – skal vi ikke tættere på de tilladte 

6 minutter?  Med en med 3 minutters 

 varighed vil der allerede være brug for op 

imod 60 billeder med en gennemsnitlig 

skærmtid på 3 sekunder pr. stk. Jeg kan 

ikke forestille mig publikum eller dom-

mere, der vil bedømme et show på 

 varigheden frem for indholdet.  

Det er mit indtryk, at interessen for lyd/

billede er større end antallet af indleve-

rede shows tyder på.  Derfor tog jeg 

med glæde imod redaktørens opfordrin-

gen til denne artikel i håb om at skubbe 

flere i gang. Der er, så vidt jeg er infor-

meret, kun mulighed for at melde sig til 

én lyd/billed konkurrence om året, nem-

lig SDF’s. Regionerne og klubberne kunne 

også være med, og dermed bidrage til 

udvikling af genren. Konkurrencen kunne 

finde sted i løbet af foråret, så deltager-

ne med en god feed-back i ryggen kunne 

forbedre deres chancer i SDFs konkur-

rence. Rettigheder behøver man ikke at 

bekymre sig om, så længe ens show kun 

bliver vist i klub- region- eller SDF-regi. 

Her er et forslag til, hvordan man kom-

mer i gang uden først at skulle anskaffe 

sig og sætte sig ind i et nyt program. 

Vælg 20 - 30 billeder med et emne, der 

interesserer dig og sæt noget musik på, 

som du fornemmer kan bidrage. Skift bil-

lederne manuelt, mens du lytter til 

 musikken. Du vil intuitivt fornemme, om 

der er sammenhæng. Måske har du 

 allerede ideen til et show! Prøv med en 

anden musik og konstater, hvordan de 

samme billeder ændrer karakter, og nu 

har du allerede fået indtryk af den vig-

tige timing i billedskiftene. Man kan alt-

så godt tage de første skridt ind i det 

spændende og udfordrende lyd/billede 

univers uden at blive bremset af et pro-

gram, man endnu ikke kender og uden at 

skulle have pengepungen frem.

Til dem, der bider på, vil jeg anbefale 

ProShow Gold fra firmaet Photodex. Det 

kan downloades i en prøveperiode og 

koster 7-800 kroner. Med det kan man 

time billedskift helt ned til tre decimaler 

af ét sekund. Et billede kan således være 

på skærmen i f.eks. 0,693 sekund før 

den næste kommer på. Eller en billed-

overgang kan vare nøjagtig 1,585 sekun-

der. Der er over 400 forskellige overgan-

ge at vælge imellem. Hvis man gerne vil 

kunne redigere lyden/musikken i detal-

jer, har ProShow svært ved at stå distan-

cen. I så fald er et egentligt lydredige-

ringsprogram en god løsning. Jeg bruger 

Wavelab Elements 9.5 fra firmaet Stein-

berg, som koster nogenlunde det  samme 

som ProShow. 

Tag mange billeder til et lyd-billed show. 

Flere end der bliver brug for. Fotografer 

de samme motiver på forskellig afstand 

og fra forskellige vinkler – mennesker 

tæt på og langt fra, og bygninger indefra 

og udefra. I den endelige redigeringsfase 

Illustrationerne er enkeltbilleder fra ”Hærværk”, optaget mellem oktober 2017 og maj 2018 på det gamle grønttorv i Valby. Motiverne er nu historie, 
da bygningerne for langt de flestes vedkommende er revet ned eller med få undtagelser renoveret. Foto Troels Svendsen.



er det vigtigt, at der er mange billeder at 

vælge imellem for at kunne finde det helt 

rigtige - billedet, der kun skal være på 

skærmen 0,689 sekund, netop den tid, 

der skal til for netop på dette sted i for-

løbet at skabe noget uforudset, bryde et 

mønster og dermed holde folk i ånde. 

Man må som publikum ikke kunne for-

udse, hvordan det næste billedskift 

 bliver afviklet og heller ikke høre på 

 lyden/musikken, at nu bliver der skiftet 

billede, for det blev der sidste gang på 

det tilsvarende sted. 

En god historie, timing og uforudsigelig-

hed er grundlaget for et seværdigt lyd-

billed show. Der er uendelig mange må-

der at skære denne kage på – lige så 

mange, som dem, der finder kagekniven 

frem og går i gang. God fornøjelse!

3736

Troels Svendsen 
Foto Ejvind Frantzen

SÅDAN LAVER DU LYD/B I LLEDESHOW SÅDAN LAVER DU LYD/B I LLEDESHOW
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Laterna Magica  
Museum for 
Visuel Viden

Af Jan Schmidt og Stine Høxbroe. Foto: 
Laterna Magica Museum for Visuel Viden

VI TAGER FLERE BILLEDER END 

NOGENSINDE FØR. EFTERHÅNDEN EJER 

ALLE ET KAMERA, SOM OFTEST 

PLACERET I VORES SMART PHONE, OG 

VI HAR DET MED OS ALLE VEGNE –  

ALTID KLAR TIL AT FOREVIGE SITUATIO

NEN MED ET FOTOGRAFI. ALDRIG FØR 

HAR VI VÆRET OMGIVET AF SÅ MANGE 

BILLEDER, MEN VI ER BLEVET MINDRE 

BEVIDSTE OM, HVORDAN VI SKABER 

OG OPLEVER BILLEDERNE.

Vi lever i en tid, hvor foto, film og visu-

elle medier spiller en stigende rolle i alle 

aspekter af vores dagligdag. Vi er blevet 

så vant til det, at vi forventer at få det 

meste præsenteret hurtigt og nemt  

– med fængende billeder og nogle få 

velvalgte ord eller korte videoer, der går 

direkte til pointen. Nutidens hektiske 

tempo, kombineret med uundværlige 

opfindelser som mobiltelefonen, der re-

gistrerer verden omkring os med et klik 

på en knap, har efterladt en gruppe 

ildsjæle med en følelse af, at vi risikerer 

at miste den viden og erfaring, der har 

ledt til kameraets og fotografiets opfin-

delse og udvikling - med mindre nogen 

gør en indsats for at samle, bevare og 

forske videre i den. Kameraer, der 

 næsten tager billeder af sig selv, som 

nemt kan deles med andre, giver hurtige 

og sjove muligheder i dagligdagen, men 

vi mister noget af forbindelsen til den 

fysiske virkelighed, der historisk har 

 været forbundet med forståelsen og 

fastholdelsen af den visuelle verden. Det 

er den oprindelige baggrund for opret-

telsen af Laterna Magica Museum for 

 Visuel Viden.

Et lille mørkt kammer

Laterna Magicas arbejder tager ud-

gangspunkt i optikkens historie, som 

startede med Euklid, Ptolemæus, Aristo-

teles, bogen “Dream Pool Essays” af 

 kinesiske Shen Huo, samt den arabiske 

videnskabsmand Ibn Al-Haytham og 

hans “Book of Optics” (1011-1021), som 

gav den første klare beskrivelse af  synets 

opbygning og af camera obscura, der 

betyder “et mørkt rum”. 

For at tage de besøgende med ind i 

 historien og tilbage til kameraets oprin-

delse, er indgangen til museet bygget 

som et camera obscura. For de allerfør-

ste kameraer var faktisk blot et mørklagt 

rum, hvor der gennem et hul blev kastet 

et billede af sceneriet udenfor op på 

væggen indenfor. På denne måde får 

museumsgæsterne en levende demon-

stration af, hvordan et kamera virker  

– lige fra de allerførste modeller til dét 

kamera, der sidder i deres mobiltelefon.

Ernst Plank magisk lanterne fra 1890erne i forgrund af udstilling

Afprøvning af stereoskopkort i stereoskopfremviser

Foto fra Københavns Vintage Studie

Samling af gamle fotografier afleveret sammen med kamera til museet

Københavns Vintage Studie
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filmvisning og undervisning. 

Museet havde en blød åbning i slutnin-

gen af maj i år i forbindelse med Copen-

hagen Art Week, men den officielle 

 åbning sker først i forbindelse med 

 Kulturnatten den 11. oktober. I øjeblikket 

holder museet åbent efter aftale, og når 

der er lukket for besøgende, arbejdes 

der bag kulisserne på at stable nye akti-

viteter på benene. På museets hjemme-

side www.laternamagica.co kan man 

læse om museet, åbningstider med 

mere.

Historiske kameraer i brug

Laterna Magica Museum fokuserer først 

og fremmest på den viden og det behov, 

der har ligget til grund for visuelle opfin-

delser, hvordan de er blevet anvendt i 

samtiden, og hvad det siger om vores 

forståelse af visualitet. Efterhånden vil 

der blive inkluderet flere fotografier i 

museets arkiv og samling, for at illustrere 

hvilken type billeder og film, der er 

 resultatet af de forskellige kameraer, og 

diskutere såvel de fysiske teknikker som 

det visuelle indhold. Den eksperimente-

rende tilgang er vigtig for museet, der 

inviterer interesserede til at bruge de 

gamle kameraer. Det falder godt i spænd 

med den stigende interesse for tidlige 

fotograferings- og fremkaldelsesteknik-

ker, som der kommer spændende resul-

tater ud af, når man kombinerer gamle 

og nye teknikker og viden.

I øjeblikket er det udstillingen “Skin of 

Cameras”, der vises. Her er der fokus på 

de gamle kameraers æstetiske udform-

ning, for eksempel betrukket med ekso-

tiske dyreskind. Desuden er der en inte-

ressant samling af miniature-kameraer, 

specielt udviklet til brug for spioner gen-

nem tiden. Heriblandt er der et helt sær-

ligt knaphulskamera, som blev anvendt 

af det østtyske sikkerhedspoliti Stasi.

Fotografiet i perspektiv

I det lange løb håber Forening for Visuel 

Viden, som står bag Laterna Magica 

 Museum for Visuel Viden, at øge bevidst-

heden om det visuelle, så folk ser og for-

står noget nyt. Det skal blandt andet ske 

gennem refleksion over, hvad der er sket 

med udviklingen af kameraerne og den 

måde, vi bruger dem på. Håbet er, at vi 

alle lærer noget. Om fotografiet og om 

den kamerahistoriske udvikling i en sam-

fundsmæssig kontekst.

Den magiske lampe

Museet har taget navn efter en anden 

tidlig visuel opfindelse, laterna magica 

eller den magiske lampe. Den første 

 magiske lanterne blev udviklet i 1650erne 

af den hollandske fysiker Christian 

 Huygens. Få år efter konstruerede den 

danske matematiker Thomas Rasmussen 

Walgensten en brugbar magisk lanterne, 

og det var ham, der fandt på navnet 

 ”Laterna Magica” til det smukke apparat, 

der brugte stearinlys som lyskilde til at 

reflektere håndmalede billeder fra glas-

plader på vægge og mure. Walgensten 

byggede magiske lanterner til rige 

 købere i Europa, heriblandt den entusia-

stiske danske Kong Frederik den Tredje. 

Museets samling rummer adskillige, 

 meget smukke eksemplarer af disse 

 lanterner. 

Den magiske lanterne er en slags tidlig 

billedprojektor, som gav inspiration til 

udviklingen af kameraet og fotografiet, 

der gav nye muligheder for at fastholde 

den egentlige virkelighed og kombinere 

den med fantastiske fortællinger.

Gradvis udvikling

Laterna Magica er i høj grad baseret på 

frivillige kræfter og udvikles i etaper. De 

fysiske rammer er på plads med udstil-

lingslokaler til museets varierede sam-

ling, en intim biograf, og et fotoatelier 

som det så ud for 100 år siden, hvor 

man kan få taget portrætfoto. Med tiden 

vil museet blive udvidet med foredrag, 
Klargøring af fotos fra vintage studiet

Udstillingslokale hos Laterna Magica

Vintage foto

Vintage foto Vintage foto

Spionagekamera udstilling

Rundvisning på Laterna Magica Museum ifm pre-opening i maj

Laterna Magica Museum for Visuel Viden
Niels Ebbesens Vej 13A
1911 Frederiksberg C
Web: laternamagica.co

LATERNA MAGICA – MUSEUM FOR VISUEL V IDEN LATERNA MAGICA – MUSEUM FOR VISUEL V IDEN
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ET KIG BAG KULISSERNE VED BEDØM

MELSEN AF DEN NATIONALE 2019. OG 

NOGET OM ET SKUFFENDE LAVT 

NIVEAU I KATEGORIEN FARVEDIGITAL: 

793 BILLEDER, GAB…

 

Af Jens Holm

Jeg mødte ind kl. 9.00 og havde fyraften 

kl. 18.30, men så havde jeg også bedømt 

1273 billeder. Det er de rå fakta, når man 

skal redegøre for, hvad det vil sige at 

være dommer i SDF’s Den Nationale.

I 2019-konkurrencen var der indkommet 

3362 fotos mod 3163 året før. Billederne 

indsendes til forskellige kategorier, og 

jeg var blevet udset til at være dommer i 

kategorierne Monokrom Papir og Farve 

Digital med henholdsvis 500 og 773 bil-

leder. 

Systemet

Lige en hurtig skitse af, hvordan bedøm-

melsen foregår. Dommerpanelet består 

af 3 personer, som hver er udstyret med 

en lille boks med 5 trykknapper, som 

man kan give karakterer med (5 er det 

højeste). Et par hjælpere sørger at 

 placere billedet foran dommerne – hvis 

det er papirbilleder; en anden hjælper 

holder øje med, at dommernes karakte-

rer kommer ind, og en tredje taster dem 

ind i computeren. Når først proceduren 

kører, går det temmelig tjept; jeg vil 

 skyde på, at hvert foto har ca. 10 sek. til 

at gøre indtryk på dommerne. Da vi gik 

over til at vurdere farvedigital-fotos på 

en skærm, gik det nok endnu hurtigere.

10 sek. og så er billedet placeret ind på 

en skala. Det er ikke meget tid, billedet 

får til at bundfælde sig hos dommerne, 

men jeg vil påstå, at en rutineret foto-

graf godt kan nå at forholde sig til vigtige 

parametre som motiv, budskab, formelle 

kvaliteter samt den tekniske udførelse. 

Man skal også huske på, at denne fase 

af bedømmelsen kun er grovsortering. 

De billeder, der har fået de højeste 

 karakterer, danner derefter udgangs-

punkt for tildelingen af guld, sølv, bronze 

osv. 

Dommerne skal dog ikke bare give points 

– man skal sørge for at få nogle gode 

fotos sorteret ind i kategorierne flora, 

fauna, reportage, action osv. Jeg vil kalde 

det for et ret koncentreret stykke  arbejde 

alt i alt.

Det fremmede bestemt ikke koncentra-

tionen, at lørdag den 29. juni var en dag 

med 30-35 grader udenfor og lidt  mindre 

indenfor i EUC Syds aula i Sønderborg. 

Alssund Fotoklub havde påtaget sig det 

praktiske arrangement og sørget for 

 lokaler, hjælpere, frokost, kaffe og kage 

osv. mens SDF’s billedsekretær Poul  

Chr. Jensen og bestyrelsesmedlem Ole 

Klintebæk fungerede som chefer for hele 

foretagendet.

Oh, at være dommer…

Fra grovsortering til medaljer

For os dommere kom sandhedens øje-

blik, da vi kunne gå videre til at finde vin-

derne blandt billederne med flest point. 

Her viste der sig heldigvis at være god 

overensstemmelse, og det var meget 

 givende og lærerigt at gå over til en 

 argumentation og diskussion om den 

endelige rækkefølge i stedet for point-

givningsrunden, hvor dommerne ikke må 

snakke med hinanden. Man kan godt 

respektere, at én dommer f.eks. synes 

godt om fotos med flora & fauna, mens 

en anden dommer måske mere er til 

 reportage og mennesker. Selv om moti-

verne er forskellige, kan man godt se på, 

om indholdet bliver formidlet på en for-

mel (komposition, farve, lys og skygge 

osv.) og teknisk god måde. 

I årets konkurrence ærgrede det mig, at 

kvaliteten af billederne (773!) i kategorien 

farvedigital var så gennemgående ringe. 

Jeg sad hele tiden og tænkte: hvornår 

kommer det billede, som jeg kan give 5? 

Det kom aldrig, viste det sig for os alle 3 

bagefter… Der var rigtig mange billeder, 

der fik 2 eller 3 points – vi kedede os 

gevaldigt, og hvorfor nu det?

Fortæl noget med dine billeder

For det første haltede den tekniske og 

formelle billedkvalitet. For mange fotos 

manglede kontrast, en tættere beskæ-

ring eller smæk i farven o.l.

For det andet og nok så væsentligt: bil-

lederne var intetsigende, manglede ind-

hold. Alt for mange registreringer, post-

kort og klicheer. Eksotiske gadescener 

(hvornår har vi set det sidste foto fra 

Cuba?), insekter, fugle og dyr i hobetal. 

Indsenderne skulle måske spørge sig 

selv: er det nok, at et billede er smukt og 

veludført? Hvorfor er der ikke flere foto-

grafer, der vil noget med deres foto? Jeg 

ville gerne have set flere fotos med et 

budskab, en holdning – mere reportage, 

flere mennesker, mere hverdagsliv.   

At man tør være mere journalistisk op-

søgende og problematiserende. 

Jeg tror, at det gælder for mange med-

lemmer af fotoklubberne, at de sidder 

lidt for meget fast i et billedsyn, der har 

været gældende i en generation. Det kan 

kun blive bedre i 2020…

I afdelingen med monokrome billedet var 

kvaliteten noget bedre. Måske fordi at 

man skal træffe nogle flere valg. Vil det 

forstærke det her foto at blive omsat til 

sort-hvid? Hvordan skal det bearbejdes i 

computeren? Hvordan får man et godt 

print? I den proces er man nok lidt mere 

kritisk i forhold til hvor nemt, det er lige 

at sende et par skud ind til farvedigital.

Foto Ib Trebbien

Dommerne ved bedømmelsen i Monochrome papir. Fra venstre Kirsten Trebbien, Jan Romanowski og Jens Holm. Foto Ole Klintebæk
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Af SDF billedsekretær Poul Chr. Jensen

HER ER LIDT FACTS OMKRING BEDØM

MELSEN AF DEN NATIONALE 2019. DET 

ENDELIGE RESULTAT MÅ I VENTE MED 

TIL DEN KOMMENDE SDF FOTO

FESTIVAL.

Den Nationale 2019 blev bedømt at 3 

 juryer, således at det hele kunne klares 

på en dag. Da bedømmelsen foregik i 

Sønderborg, var det denne gang oplagt at 

indkalde tre tyske dommere til opgaven.

For første gang i flere år har vi oplevet en 

stigning i antal indsendte billeder og 

 antal deltagende autorer. Der var ind-

leveret 6% flere billeder og antal autorer 

steg fra 208 til 218 – dejligt med en 

 positiv udvikling. 

Antagelsesprocenten skal ramme om-

kring 20 og i år blev den gennemsnitlige 

antagelses procent 20,6%, så der er 

 antagelser og præmieringer til hele 688 

billeder.

Diskvalifikationer kan desværre ikke helt 

undgås, men også her var der en positiv 

udvikling. Kun 4 monochrome billeder 

blev diskvalificeret, fordi de indeholdt 

flere farver og dermed ikke levede op til 

definitionen for et monochromt billeder. 

Som altid er det ekstrakategorierne, der 

giver problemer. I år var det i Landskab, 

hvor der var 13 diskvalifikationer. 

 Væsentligst fordi billederne indeholdt 

mennesker eller dyr, som udgjorde en 

væsentlig del af billedet. I den anden 

ekstrakategori, som i år var Eksperimental, 

var der selvsagt ingen diskvalifikationer.

Som altid var det en hyggelig bedøm-

melsesdag for både dommer, hjælpere 

og arrangører. Langt de fleste billeder 

var i rigtig fin kvalitet og dommerne var 

begejstrede. Specielt var der indleveret 

mange spændende ting i Eksperimental 

og Serie.

Der skal lyde en stor tak til dommerne, 

til Leif Elsborg for arrangement og mod-

tagelse af billederne, og ligeledes en 

stor tak til hjælperne fra Alssund Foto-

klub.

Jeg ser frem til at uddele præmierne.

Den Nationale 2019  
– antagelser og nomineringer

Farve papir, monochrome digital   

Jens Christiansen Formand Alssund Fotoklub Als

Christer Holte Professionel, portræt, reportage… Esbjerg

Hans-Helmut Freund Fotoklubmedlem Kiel
      

Monochrome papir, farve digital   

Kirsten Trebbien Professionel, portræt, kunstfoto Nordborg

Jens Holm Skribent ved Dansk Fotografi Als

Jan Romanowski, AFIAP Fotoklubmedlem Kiel
      

Serier, portræt, photojournalism   

Kaare Bak Amatør, arkitektur, landskab Kolding

Jörn Lützen Amatør, landskab Flensborg

Mogens Frederiksen PM, kunstfoto Augustenborg

Det store overblik skulle bevares ved bedømmelsen. Foto Ole Klintebæk

BEDØM MELSEN AF DEN NATIONALE 2 0 19 BEDØM MELSEN AF DEN NATIONALE 2 0 19

Dommerne (set fra venstre) Jörn Lützen, Mogens Frederiksen og Kaare Bak i færd med fordeling af medaljer. Foto Ole Klintebæk
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DET BEDSTE KAMERA ER DET MAN HAR 

VED HÅNDEN, NÅR MOTIVET ER DER. 

DET ER OFTEST MOBILTELEFONEN, SOM 

ER ENS TRO FØLGESVEND, DER KAN 

FOREVIGE DE SITUATIONER DER LIGE 

PLUDSELIG OPSTÅR NÅR MAN ER PÅ 

FARTEN. OG SÅ ER DEN LET AT HAVE I 

LOMMEN. 

Af fotograf Vagn-Ebbe Kier

1. Kend dit udstyr
Forstå, hvordan dit mobiltelefon kamera 

fungerer og få kendskab til dets 

begrænsninger.

Ja, det har begrænsninger. 

Typisk har disse kameraer en begrænset 

lukkertidshastighed og en fast blænde, 

så der kan foretages større justeringer i 

kameraet ved at tilpasse ISO. 

Den gode nyhed er, at der er apps til at 

hjælpe med at komme rundt om eller 

hacke dit mobilkameras begrænsninger.

2. Kend dine apps
De rigtige apps kan hjælpe dig med at 

overvinde begrænsningerne på din 

enhed.

Mobiltelefonens eget fotoprogram har 

gitterværktøjer, niveauer, god kontrol og 

effekter, glimrende billedredigering og 

gode kontroller for eksponering og 

fokus. De giver dig mange filtre og 

muligheder til hurtigt at uploade og 

dele dine billeder til sociale medier eller 

via sms eller e-mail.

Langsom lukker “Slow Shutter”, kan 

skabe lange eksponeringseffekter som 

trafikstrømme og nathimmel, samtidig 

med at høj ISO-støj opretholdes til et 

minimum.

•  Appen “NightCap” til natoptagelser.

•  Appen “Lensflare” kan give modlys-

reflekser.

•  Appen “Tech Camera” kan give næsten 

alle funktioner fra et klassisk kamera.

•  Appen “TiltShiftFocus” kan efterligne 

professionel dybdeskarphed.

•  Adobe billedprogrammer Lightroom 

har indbygget kamera app som i DNG 

(Raw) fotograferer direkte ind i dette 

professionelle program.

Gem altid dine billeder med den højest 

mulige opløsning og lav evt. kopier 

inden du anvender filtre. Nogle apps vil 

ikke lade dig gå tilbage. Mist ikke gode 

skud til impulsive filterbeslutninger.

3. Undgå for lyse/overeks-
ponerede billeder
Dit endelige billede vil altid være bedst, 

hvis du får eksponeringen perfekt i 

kameraet: Dette gælder både et mobil 

kamera som en DSLR. Selv med alle de 

store redigeringsprogrammer og filtre til 

rådighed, forbliver eksponeringsgrund-

lagene de samme. Få det rigtigt i 

kameraet, og udnyt det bagefter.

Små sensor kameraer har brug for lys! 

Brug solen, kom i skyggen, brug en 

reflektor for lyset, vent på det rigtige 

lys, brug en lommelygte eller en anden 

mobiltelefon skærm som lyskilde – brug 

din eksisterende viden til at få det 

bedste lys. 

Vær tålmodig. Brug kun smartphone-

flash som en sidste udvej.

4. Komposition er stadig 
vigtig
Mobilbilleder skal være velkomponerede 

af samme grunde som andre fotografier:

•  Få niveau - hold horisonter og 

vertikaler i tjek. (Mange kameraapps 

har horizontniveauer og gitter.)

 

•  To-trediedels reglen - er stadig reglen. 

Du behøver ikke altid centrere dit 

emne.

•  Brug kurver og konvergerende linjer.

•  Brug positiv og negativ plads.

•  Gør brug af komplementære farver. 

Brug farvemønstre og former for at 

tilføje kompositionsinteresse.

•  Vær opmærksom på dine baggrunde. 

Skilte eller stolper der vokser ud af 

menneskers hoveder eller linjer, der 

skærer igennem dem, ødelægger 

mobile skud, ligesom de ødelægger 

andre skud.

•  Direkte - Vent ikke på, at den perfekte 

komposition sker af sig selv. 

Flyt ting og mennesker. Arranger din 

beskæring.

5. Indram dine billeder
Brug objekter i forgrunden til at 

indramme og fremhæve hovedmotivet 

og give dybde til dine billeder. Skyd 

gennem vinduer, spejle, andre objekter 

- indramning giver sammenhæng og 

tilføjer interesse.

6. Skift dit perspektiv
Kig efter forskellige vinkler og syns-

punkter for at tilføje interesse for din 

komposition. 

Vær ikke bange for at komme ned på 

jorden eller klatre op for et fugleper-

spektiv. 

Dit kamera er langt mindre nu – og du 

kan få andre vinkler.

Kom tæt og fokuser på de små detaljer, 

eller gå bredt og få mere sammenhæng 

og følelse af sted.

Eksperimenter med apps: tilt-shift 

effekter, begrænset panorama, for-

vrængning og selektiv fokusering / 

slørhed kan opbygge interessante 

billeder.

7. Sort & hvid
Sort-hvide kompositioner arbejder i 

mobil af samme grund som de gør i 

anden fotografi:

•  Fjernelse af farve kan tilføje effekt ved 

at destillere billedet ned til dets 

essens.

•  Eliminere konkurrerende farver.

•  Udnyt baggrundsbelysning og silhuet.10 tips til bedre mobilfotografering

Amalienborg set fra helikopter. Foto Steen BarnungDen Amerikanske jazzpianist  
Christian Sands. Foto Vagn-Ebbe Kier

Aros udstilling. Foto Vagn-Ebbe Kier



•  Spar penge med lidt opfindsomhed og 

hvad du har på hånden. Skyd gennem 

linsen eller søgeren af din spejlrefleks-

kamera eller lommekamera - eller 

endda et par læse- eller solbriller.

10. Tag flere billeder  
(Eller Skyd, Upload, Gentag)
Fordelen ved digital fotografering er, at 

vi har ubegrænset film og øjeblikkeligt 

feedback. 

Fordelen med mobil digital fotografering 

er, at kameraet passer i lommen. 

Bare skyd løs - dejlige motiver og 

interessante øjeblikke sker hele tiden.

Vær parat til nye  
foto muligheder
Det er dit øje, sind og færdighed, der 

gør dig professionel, ikke dit gear. 

Afspil, eksperimenter og se hvilke slags 

billeder disse værktøjer henter inspira-

tion fra. 

Udnyt din mobilenheds intimitet og 

spontanitet. 

Udnyt også mobiltelefonens Panorama-

funktion som giver interessante billeder, 

især hvis der ikke panoreres for bredt 

og der ikke er for mange motivdele i 

bevægelse.
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Alle billeder er fotograferet med 
iPhone, 5, 6, 8, X og Samsung G9

10 TIPS TI L  BEDRE MOBI LFOTOGRAFERING 10 TIPS TI L  BEDRE MOBI LFOTOGRAFERING

8. Beskær
Nogle gange sker tingene hurtigt, og du 

skal reagere øjeblikkeligt for at få 

skuddet - uden at få nok tid til at 

komponere. Så skyd bredere end du har 

brug for og beskære. Opløsningen af 

telefonkameraer bliver højere og højere 

med hver generation. Der er mange 

pixels, så fokus på at få skuddet ved  

 

 

hjælp af en fuld frameapp som Camera +,  

og rediger derefter senere.

Når du har tid til omhyggelig redigering, 

kan den rigtige beskæring ændre eller 

forbedre konteksten for et billede.

Prøv at beskære til en firkant (som 

Hipstamatic / Instagram) for at tilføje 

fokus til hovedemnet.

9. Tilbehør
Hvis du er gear-interesseret, er der 

mere end nok gadgets på markedet for 

at gøre dig tilfreds:

•  Få et lille mobilstativ med holder til 

det stabile skud.

•  Der er alle former for clips og 

magnetiske linser derude: fisheyes, 

makrolinser, telelinser og filtre. Undgå 

den digitale zoom, hvis du kan.

New York set fra Brooklyn. Foto Steen BarnungAnne, Sanne & Lis koncert. Foto Annemette Kiaer

Eftermiddagsstemning Tisvildeleje. Foto Vagn-Ebbe Kier Arkaden på Amalienborg. Foto Vagn-Ebbe Kier

Insekt 6 cm i glaskasse på Mineralogisk museum. Foto Vagn-Ebbe KierSkygger, fanget hurtigt på vej ud af café. Foto Vagn-Ebbe Kier

Island. Foto Vagn-Ebbe Kier



50

Solveig Thimm-Winther

www.bysunroad.com
Downstairs Fotografiske Workshop
 

Som barn og teenager mente jeg ikke jeg 

var fotogen, og jeg ville helst ikke foto-

graferes. En effektiv måde at undgå 

 dette på, var ved selv at være fotografen. 

Som voksen har jeg fået for vane, at ud-

fordre mig selv og mine grænser. Højde-

skræk ledte til klatring. Generthed til en 

læreruddannelse. Ubehaget ved at blive 

fotograferet til mit arbejde med selv-

portrætter.

For mig er det selve den skabende pro-

ces, der er det interessante. Det er sjæl-

dent jeg har et konkret mål eller ønske 

om, hvordan det færdige billede skal se 

ud. Jeg har besluttet hvor jeg starter, og 

så arbejder jeg intuitivt derfra. Det ene 

billede leder videre til det næste, jeg 

glemmer tid og sted, og stopper først 

når jeg opdager at jeg er sulten.

Billedet “withoutside me” er fra en tur 

til Stevns Klint en varm sommerdag. Det 

var ikke planen at tage billeder af mig 

selv den dag, men træet og mørket midt 

i sommervarmen og lyset talte til mig. 

Jeg er egentlig meget blufærdig, så det 

var en stor succes at overvinde mig selv 

og eksperimentere med nøgenbilleder 

ude i naturen, et offentligt sted. 

Billedet er taget med min 50mm prime, 

mit absolutte yndlings objektiv, og en 

lille speedlight med en gennemlysnings-

paraply. Jeg fokuserede manuelt på træ-

stammen i forgrunden, og kørte med en 

høj blænde for at give mig lidt arbejds-

rum. Jeg havde glemt fjernbetjening, så 

det blev til 10 sec timer på kameraet, og 

så en masse løben frem og tilbage.

PLETSKUD

Solveig Thimm-Winther
Downstairs Fotografiske Workshop

51

Dansk Fotografi
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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

Når du er logget ind på 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 sdf.dk

Fotografisk Årbog

2018
Selskabet for Dansk Fotografi
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