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Sommerferien er overstået og fotoklubberne 

skal i gang med den aktive efterårssæson. Der 

vil formentlig være mange billeder fra somme

rens løb, at arbejde med og dele med andre  

– enten via de sociale medier eller i en passe 

partout i klubben. Nogle gør ekstra meget ud af 

billederne, som bliver udstillet eller deltager i 

fotokonkurrencer verden over via SDFs sam

arbejdsorganisation FIAP.

Nordisk Mesterskab i Fotografi er en nyskabelse i Nordisk Forbund For  Fotografi 

som SDF er medlem af. Interessen var ganske stor blandt de nordiske del

tagere og kvaliteten meget høj, oplyser Michael Fahlgren, der er kontaktperson 

til det nordiske forbund. Danmark opnåede flotte resultater, som du kan læse 

mere om her i bladet.

En anden traditionsrig fotokonkurrence Den Nationale er bedømt af et kyndigt 

dommerpanel, og på sdf.dk kan du se de nominerede fotografer. Kåringen af 

vinderne finder sted på Landsmødet.

Fotoklubben Downstairs fra København er arrangør af dette års Landsmøde, 

der finder sted 6. 8. oktober i Tisvilde på Nordsjælland. Ud over et spændende 

program for de tre dage, er der nyskabelser såsom fri bar for medlemmer 

 fredag aften, samt tilskud til broafgiften ved Storebælt ved mindst tre personer 

i bilen. Hvis du endnu ikke har deltaget i et SDF Landsmøde, er det stærkt 

anbefalelsesværdigt. Foredrag og modelworkshop, mødet med andre fotogra

fer fra hele landet, de antagne og præmierede billeder fra Den Nationale 

 udstilles og Lyd/Billedekonkurrencen er altid en fornøjelse at overvære. 

 Landsmødets spændende program finder du her i bladet.

Vi skal have et kik ind i kunstens forunderlige verden. Erik Jørgensen har besøgt 

galleriejer Banja Rathnov i hendes galleri i Museumsbygningen på Østerbro i 

København. Her fik de en god snak om traditionel kunst og fotokunstens vilkår. 

Banja giver gode råd til de, som vil dyrke fotografiet som kunstart.

Pinhole fotografi og Instagram – to modsætninger til hver sin gruppe af foto

grafer. Det kan du opleve her hvor Bernt Bang Poulsen, Nyborg, viser sine 

værker taget med bl.a. en øldåse og 3 måneders eksponering.

Instagrammer Ursula Bach, København, har 5 års erfaring med mediet og mere 

end 39.000 følgere. Morten Hedemann Thomsen har mødt Ursula og fået 

 hendes historie om sit netværk, som har givet megen inspiration i hendes  

fotografiske virke.

God læselyst

 vi ses vel på Landsmødet?

Ebbe Rosendahl
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Checkers. Foto Benny Rytter, Danmark

Dråpe. Foto Marion Otterlei, Norge

Waiting. Foto Marjukka VähäEttala, Finland

Af Michael Fahlgren

Det er de fire nordiske, nationale foto

forbund SDF (Selskabet for Dansk Foto

grafi, SKsl (Suomen Kameraseurojen 

 Liitto Ry), NSF (Norsk Selskap for Foto

grafi) samt RSF (Riksförbundet Svensk 

Fotografi), der står bag etableringen af 

NFFF (Nordisk Forbund For Fotografi)  

– og dermed for det nordiske foto

mesterskab, som her for første gang blev 

afviklet.

En fantastisk mulighed

Med etableringen af det nordiske foto

mesterskab er der skabt en årligt tilbage

vendende begivenhed i den nordiske 

 fotoverden, der ikke alene tiltrækker 

mange nordiske fotografer, men tillige 

udgør en helt unik mulighed for her at 

sammenligne sig med sine nordiske 

 fotovenner.

Nordisk Fotomesterskab arrangeres så

ledes, at hele ansvaret for arrangemen

tet går på skift mellem de fire nationale, 

nordiske fotoforbund – og her i premiere

året var det vores finske venner, der tog 

tørnen. Internt i NFFF har vi aftalt, at 

indtægterne ved afholdelsen fordeles 

med halvdelen til det afholdende foto

forbund, mens resten deles i fire lige 

store dele: én del går til driften af NFFF 

og én del tildeles hver af de tre reste

rende fotoforbund. På den måde 

 ”vinder” vi alle – og vores medlemmer 

kan få endnu flere og bedre tilbud for 

deres medlemskontingent. Hvad enten 

man er klub eller personligt medlem.

Nordisk Mesterskab i Fotografi 
– med stærk dansk deltagelse

FOR FØRSTE GANG NOGENSINDE AFHOLDT NORDISK FORBUND FOR FOTOGRAFI (NFFF) SIT NORDISKE FOTO-

MESTERSKAB I ÅR. INTERESSEN FRA AUTORER OVER HELE NORDEN HAR VÆRET MEGET STOR, OG KVALITETEN 

AF DE INDSENDTE BIDRAG MEGET HØJ. OG SÅ HAVDE VI TRE DANSKERE BLANDT GULDMEDALJEVINDERNE – 

PLUS EN DANSK VINDER AF NMIFF 2017.

Land Farve antal/ Monokrom antal/ I alt antal/ 
 autorer autorer autorer

Danmark 248/62 240/60 488/63

Sverige 347/90 328/85 675/98

Norge 360/93 314/81 674/94

Finland 556/141 501/126 1.057/143

I alt 1.511/386 1.383/352 2.894

Travle dommere

I alt blev der indleveret 2.894 billeder fra 

398 autorer fordelt således:

Ud af de 1.511 indleverede farvefotos blev 

de 407 antaget (svarende til en 

 antagel sesprocent på 26,9 %), og ud af 

de 1.383 indleverede monokrome  bille der 

blev de 336 antaget – svarende til en 

 antagelsesprocent på 24,3 %.

Når man ser på tallene for indleverede 

fotos i de to kategorier (farve og mono

krom) og antallet af autorer, står det 

klart at langt de fleste autorer deltog i 

begge kategorier.

Det var som nævnt vores finske fotoven

ner i SKsL, der i år stod for arrangemen

tet – herunder at finde de tre udenland

ske dommere, som vi ifølge vedtægterne 

for Nordisk Fotomesterskab skal bruge.  

I år var det:

Cristina Garzone (AFI, EFIAP/g, GPU CR3, 

GPU VIP3), Lorenzo De Francesco (AV EFI 

Director Service AV FIAP) samt Paolo 

 Tavaroli (AFI, AFIAP, ESFIAP). Og jeg skulle 

hilse fra de finske arrangører og sige at 

dommerne var kommet på hårdt arbejde!

10 guldmedaljer

Da Nordisk Fotomesterskab arrangeres 

af alle fire nordiske fotoforbund er der 

ligeledes fire guldmedaljer i hver kate

gori (én for hvert land) samt en fælles 

NFFF guldmedalje i både farve og 

 monokromkategorierne. Plus naturligvis 

de to ”hovedpræmier” som Nordisk 

 Mester i Fotografi.
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NORDISK MESTERSKAB I  FOTOGRAFINORDISK MESTERSKAB I  FOTOGRAFI

Navn Titel Land Foto Kategori Medalje

Petri Damstén SKsLSM, EFIAP/b, PPSA Finland Men Colour NSFF Guld

Bjørn Dykesteen  Norway Meeting between kings  Colour SKsL Guld

Una Streit Larsen  Denmark Balletgirl Colour NFFF Guld

Merja Martikainen AFIAP Finland Ballet slippers Colour SDF Guld

Marjukka Vähä-Ettala SKsLSM, EFIAP/b, PPSA,BPSA Finland Waiting Colour RSF Guld

Bjarne Hyldgaard EFIAP/g, MSDF, ESSDF Denmark Intense look 2880MCT Monocrome NFFF Guld

Merja Martikainen AFIAP Finland Sadness behind the mask Monocrome SDF Guld

Marion Otterlei  Norway Dråpe Monocrome SKsL Guld

Tiina Poimio  Finland Baby girl Monocrome NSFF Guld

Benny Rytter EFIAP PPSA ASDF Denmark Checkers Monocrome RSF Guld

Hvis vi starter med guldmedaljerne, fordelte disse sig som følger:

Vi ønsker naturligvis alle vinderne et 

kæmpestort tillykke med den flotte ind

sats!

NMiFF – Nordisk mester i fotografi 2017

Den ene af de to medaljer, som vinderne 

af Nordisk Fotomesterskab, der nu kan 

tilføje et ”NMiFF 2017” til sin titelrække, 

er finske Marjukka VähäEttala (SKsLSM, 

EFIAP/b, PPSA, BPSA, NMiFF 2017), der 

vandt i kategorien farve med sit dragende 

bidrag “Waiting”.

Nu kan vi næppe holde spændingen til

bage ret meget længere – for som den 

opmærksomme læser nok har bemærket, 

mangler vi at omtale vinderen af Nordisk 

Fotomesterskabs Monokromkategori. 

Og her bragede danske Bjarne Hyldgaard 

igennem med sit uhyre poetiske bidrag 

“Intense look 2880MCT”. Hvormed han 

også kan tilføje titlen ”NMiFF 2017” til 

sin titelrække EFIAP/g, MSDF, ESSDF, 

NMiFM 2017. Og vi ønsker naturligvis 

Bjarne et megastort tillykke med den 

flotte præstation.

Foto: Björn Dykesteen, Norge

Baby girl. Foto: Tiina Poimio, Finland

Men. Foto: Petri Damsten, Finland Ballet slippers. Foto: Merja Martikainen, Finland
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Anneli Engstrøm ”Where she goes”

Ole Brask, Jazz

Af Erik Jørgensen

AT GÅ IND I BANJA RATHNOVS GALLERI 

I DEN SMUKKE GAMLE MUSEUMSBYG-

NING PÅ ØSTERBRO I KØBENHAVN ER 

PÅ TIDSPUNKTET FOR DENNE ARTIKELS 

TILBLIVELSE (MEDIO JUNI) SOM AT 

TRÆDE IND I ET MIDDELSTORT 

ANTIKVA RIAT UNDER OPHØRSUDSALG. 

BØGER LIGGER STABLET RUNDT 

OMKRING PÅ GULVET, OG DET HELE 

SÆLGES FOR EN 10’ER PR. STK. ”JEG ER 

VED AT FLYTTE”, SIGER BANJA, ”OG JEG 

KAN IKKE HAVE DET HELE MED.”  

Banja Rathnovs galleri i Museumsbygnin

gen har eksisteret i fire år, og i den tid 

har galleriet med Banjas egne ord vist 

kunst af danske og udenlandske kunst

nere med noget på hjerte. Men nu flytter 

galleriet til Clausens Kunsthandel i Told

bodgade i det indre København. Dette 

gamle hæderkronede sted bliver så også 

til Banja Rathnov Galleri og Kunsthandel, 

samtidig med at Clausens Kunsthandel 

går ind i en ny æra. 

Clausens Kunsthandel har eksisteret i 

mere end 60 år med hovedvægten bl.a. 

lagt på grafikken. Derimod har fotografi

et hidtil kun i beskedent omfang været 

repræsenteret. Det bliver der rettet op 

på nu. Første udstilling det nye sted 

 bliver med Deltafotograferne og med 

efterfølgerne, nemlig fotograferne fra 

Billedhuset. Den næste udstilling bliver 

med Jytte Rex. Udstillingen med Delta

fotograferne og Billedhuset åbner den 

18. august.

Skoene fra Banja Luka

Banja Rathnov er uddannet som kunst

historiker fra Ecole du Louvre i Paris, 

hvor hun boede gennem en længere år

række. I begyndelsen var hun ansat hos 

forskellige franske gallerier og auktions

Galleriejer 
    Banja Rathnov

huse, og i 15 år var hun repræsentant for 

Bruun Rasmussen Kunstauktioner i 

Frankrig. I nogle år havde hun også sit 

eget galleri i Paris, indtil hun tilbage i 

Danmark etablerede galleriet i Museums

bygningen.

Og nej, Banja hedder slet ikke Banja. 

Hun hedder Anne Kristine. Det lidt 

usædvanlige fornavn har noget at gøre 

med nogle sko, som Banja var meget 

glad for som lille. De kom fra Banja Luka, 

en by i det nuværende Serbien, og 

 navnet kom til at hænge ved.

Fotografiet og den anden kunst

”Min idé har hele tiden været, at jeg gerne 

vil have fotografiet derhen, hvor den an

den kunst er”, siger Banja. ”Derfor ville 

jeg lave et galleri, hvor der både er foto

grafi og anden kunst.” Det har hun gjort 

i Museumsbygningen, og det kommer 

hun også til at gøre hos Clausen. De 

gamle Clausenkunstnere bliver ikke sat 

på porten. De bliver sat sammen med 

 fotografiet i et møde mellem de forskel

lige kunstarter.

Andre steder i verden har fotografer og 

andre kunstnere anerkendt hinanden i 

langt større udstrækning, end det er sket 

i Danmark, siger Banja. Og det undrer 

hende, at vi i Danmark er så langt bag

efter. Fotograferne har ikke været aner

kendt som kunstnere på samme måde 

som malere og andre billedkunstnere, og 

det har givet fotograferne et ufortjent 

lavt selvværd i forhold til andre, mener 

hun. 

Men der er ofte et gensidigt afhængig

hedsforhold mellem de forskellige kunst

arter og deres udøvere. Picasso var in

genting uden Brassaï, siger Banja, og 

faktisk finder hun Brassaï næsten lige så 

interessant som Picasso. Også i  Danmark 

findes der sådanne kunstneriske parløb, 

men der er ikke mange af dem. 

Kunstauktioner

Banja Rathnov har med sine mange år i 

det internationale kunstmiljø og ikke 

mindst med sine mange års samarbejde 

med Bruun Rasmussens Kunstauktioner 

ofte undret sig over, hvorfor man ser så 

lidt fotografi på kunstauktioner i 

 Danmark. I den danske auktionsverden 

har man ikke ment, at der var et marked 

for fotokunst. 

Men hvorfor ikke, spørger Banja. Engang 

mente man heller ikke, at der var et mar

ked for designermøbler. Men det var der, 

og er jo det, de lever af i dag. Det næste, 

der i vores tid kommer op i den 

 sammenhæng, bliver fotografiet, mener 

hun. Fotografiet har været en kæmpestor 

del af det 20. og 21. århundredes kunst 

og er det fortsat. Det vil auktionshusene 

også opdage.

I øvrigt er selve prisdannelsen på foto

grafi et stort kapitel for sig, forklarer 

Banja videre. Har kunstneren selv stået i 

mørkekammeret og lavet billedet? Eller 

har andre gjort det? Eller er det lavet 30 

år efter kunstnerens død? Er billedet sig

neret? Er det barytpapir? Eller plastic? 

Eller digitalprint? Og i så fald på hvilket 

papir? Alt dette har betydning for den 

pris, der kan opnås, hvad enten det er 

på en auktion eller på et galleri.
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Krass Clement ”Bag Sagablok”

Tove Kurtzweil, Trankebar. Teit Jørgensen, Lacandon, indianere 1971

Fotografernes efterladte værker

I bund og grund handler det om fotogra

fiets accept som kunstart, men det 

handler også om fotografiets tilgænge

lighed. Der er nemlig ingen, der tager sig 

af fotografernes efterladte værker, når 

de dør, siger Banja Rathnov. De efter

ladte værker bliver givet gratis til Det 

Kongelige Bibliotek, hvis biblioteket 

 ellers vil have dem, og hvis biblioteket 

ikke vil, så…?? 

”Der bliver ikke samlet på fotografi hos 

de store kunstsamlere”, fortæller Banja. 

”Der er ikke ret mange kunstsamlere, 

der endnu forstår sig på fotografi. Og 

dem, der forstår sig på fotografi, de for

søger at tiltuske sig værkerne via enker 

eller få dem billigt på anden vis.” Men de 

ved godt, hvad det drejer sig om, siger 

Banja, og når disse samlinger engang 

kommer frem i lyset, vil man forstå dem 

på en helt anden måde.

Men hvad gør man egentlig, når kunst

museerne ikke laver særligt mange ud

stillinger med fotografi, og kunstnerne 

så dør? Her mener Banja Rathnov, at det 

er galleriernes opgave at træde ind og 

være med til at udbrede kendskabet til 

værkerne. Det er galleriernes opgave at 

placere billederne de rigtige steder, for

klare hvad det drejer sig om og ikke 

mindst at sørge for, at billederne mod 

behørig betaling kommer ud blandt de 

rette samlere. Det har hun bl.a. selv 

gjort med Jesper Høms efterladte bille

der.

Hvis museerne får tingene gratis, og 

samlerne også får dem til ingen penge, 

ja så har kunstfotografiet undermineret 

sig selv. ”Der skal være sådan nogle sure 

nogen som mig”, siger Banja. ”Jeg passer 

på eftermælet og sørger for, at tingene 

bliver set i den rette sammenhæng, ind

til kunsthistorien er skrevet, og vi kan 

læse om det i bøgerne.”

Kunstneren må alt

Det er for Banja Rathnov uden selvstæn

dig betydning, om et billede er et foto

grafi eller et maleri eller noget andet. 

Om det er et portræt eller et reportage

billede betyder heller ikke noget.

Det afgørende for hende er, at billedet 

er godt og er udtryk for sin tid. Men det 

skal samtidig hæve sig ud over sin tid, 

sådan at mennesker i alle tidsaldre vil 

kunne genkende noget, som har med 

det at være menneske at gøre. Og det at 
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Jacob Aue Sobol, Arrivals and departures 2015

Jesper Høm, København

Deltafotograferne fotograferet af Teit Jørgensen ca. 1965

Keld HelmerPetersen, Blåt papir fra serien Trofæer 

være menneske er jo en ordentlig mund

fuld, som hun siger.

Fotografiet er jo vældigt godt til at vise 

os, hvordan verden ser ud, siger Banja. 

Når vi har været inde og se nogle detal

jer, går vi bagefter ud i verden på en helt 

anden måde, hvis det er nogle gode og 

stærke detaljer, vi har set.

”Kunstneren må alt,” svarer Banja kort 

og med et vist eftertryk på et spørgsmål 

om hendes holdning til manipulationer. 

”Han skal bare vide, hvad han gør, og 

hvad han vil have frem. Det kan godt 

være ubevidst eller underbevidst. Men 

hvis indtrykket og udtrykket er stærkt, 

så må man, hvad man vil.”

Tiden

Banja Rathnov er af den gamle skole i 

den forstand, at hun holder meget af 

det gamle barytpapir og mørkekammer

arbejde. Samtidig har hun et meget nært 

forhold til det humanistiske fotografi fra 

tiden efter 2. verdenskrig, hvor Viggo 

 Rivad i en dansk sammenhæng var den 

helt store. Men nu er tiden til noget 

 andet, siger hun. 

Hver tid har sin teknik, og tiden er ikke 

længere til mørkekammer og baryt. 

 Tiden er til Photoshop. Tiden er til, at 

enhver kan hive telefonen frem og trykke 

på en knap – og at de gør det. 

Men der er også nogen, der går tilbage 

til de gamle teknikker. Mange, som har 

fotografiet som en stolthed eller som et 

fag, vælger at gøre noget, som er svært. 

Det er lige før, at folk går tilbage til glas

plader, siger Banja med et grin. Så får 

man i hvert fald distanceret sig fra alt 

det der Instagram, som efter hendes 

mening kun er forurening for øjnene.

”Jeg tror, at fotografiet er på vej tilbage 

mod de gamle dyder”, siger Banja 

Rathnov. ”Tilbage mod dengang, hvor 

man kunne fotografere en kop kaffe eller 

en tallerken med tre ferskener. Tilbage 

mod de tidløse fornemmelser. Vi er på 

vej tilbage mod det, der var essensen af 

fotografiet i begyndelsen.” Men det 

handler altid om tidens strømninger, 

fortsætter hun, og de kan være svære at 

forudse. 

Kunsten går langt frem og langt tilbage, 

sådan har det altid været, mener Banja. 

Alt kommer igen i en stor og uforudsige

lig cyklus. Vi ved bare ikke hvornår. På et 

GALLERI E J ER BANJA RATHNOVGALLERI E J ER BANJA RATHNOV
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Jesper Høm, Karen Blixen 

Marianne Engberg, Flora #1976

HENRIK SAXGREN 

tidspunkt er alt blevet anderledes, og 

derfor er det forgangne interessant. Og 

derfor kan det, der ikke kunne sælges i 

går, måske sagtens sælges i overmor

gen.

Hvor er du selv?

Banja Rathnov bliver ofte opsøgt af især 

unge fotografer, der gerne vil høre hen

des mening om deres værker. ”Så stiller 

jeg altid spørgsmålet Hvor er du selv, 

hvad er dig i billederne,” siger Banja. 

”Man skal ikke lave det, andre allerede 

har lavet. Det giver jo ingen mening at 

male en ny Picasso.” Teknisk dygtighed 

er ikke tilstrækkeligt. Man skal lægge 

 noget af sig selv i billedet.

Derfor er Banja Rathnovs bedste råd til 

dem, der vil dyrke fotografiet som kunst

art, dette: Undersøg din tid. Find ud af, 

hvad det er for en tid du lever i. Lav dine 

skildringer af din tid, sådan at det bliver 

de billeder, vores efterkommere komme 

til at se, når de engang vil se på vores 

tid.

Tiden er det afgørende. Verden rykker 

sig. Man skal ikke lave det samme i dag, 

som man lavede for 40 år siden. Det er 

der ikke brug for. Kunsten skal sætte 

tanker og følelser i gang, og det gør den 

ikke, hvis den ikke rammer tiden. 

Der er selvfølgelig kunstnere, der er 

langt forud for deres tid, og som først 

bliver forstået, når de ikke er her mere. 

Tænk blot på, at van Gogh i levende live 

kun solgte to billeder. Han solgte dem til 

sin bror, der formentlig købte dem af 

medlidenhed. Men det, som han lavede, 

er i dag ikke alene værdifuld kunst i øko

nomisk forstand. Det rykkede også 

kunsthistorien. De kunstnere, der er 

bagud for deres tid, dem hører vi kun 

sjældent om. 

Hvor er vi, hvorfor er vi her, og hvor vil vi 

gerne hen? Det er spørgsmålene.  Under  søg 

din tid, og sæt tanker og følelser i gang. 

Så er du på vej.

Galleriejer Banja Rathnov 
Foto Fie Johansen

GALLERI E J ER BANJA RATHNOV

Viggo Rivad, Venedig 1956
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SÅ BLEV DER LYS, TROEDE VI. 

SOMMER VEJRET HAR VÆRET MEGET 

SVINGENDE, SKYGGE, MØRKE, REGN 

OG SKINNENDE SOLLYS. KONTRASTER-

NES LEG OG ET KAMERA… HVAD MERE 

KAN MAN BEDE OM?

Mulighederne har været åbne for det 

“perfekte” foto. Mulighederne for SDF er 

også åbne. Vi arbejder i bestyrelsen med 

at udarbejde foreningens fremadrettede 

kurs. Der arbejdes på en strategiplan 

med handleplaner, indsatsområder og 

tidsplaner. Ansvarsområder og arbejds

fordeling er sat i gang og alt dette skal 

blandt andet være med til at holde SDF 

på “sporet” i fremtiden. Vi har kort sagt 

slået en streg i sandet og kigget fremad 

– taget tiderne og alle vores erfaringer 

med som grundlag for en fremadrettet 

plan.

Vi arbejder i et støt og stabilt tempo. Der 

tages ingen forhastede beslutninger og 

vi tager medlemmernes og SDF’s res

sourcer alvorligt. Det vil sige, at vi over

vejer grundigt, hvad der skal prioriteres 

og på hvad. Vi er mægtig glade for den 

opbakning og støtte vi allerede har fået, 

det giver en ny positiv energi og 

 arbejdslyst.

Vi har sågar sat lidt tid af til at fremlægge 

vores bestyrelsesarbejde på det forestå

ende Landsmøde (hvis tiden tillader det 

ud over generalforsamlingen).

Glæd jer til landsmødet!

Jeg har med glæde læst programmet til 

det forestående landsmøde i første uge 

af oktober – Det bliver stort! Masser af 

gode foredrag og endda en workshop, 

hvor vores medlemmer kan prøve kræfter 

med diverse fotografiske opgaver. Det 

kunne i år være fantastisk, hvis vi kunne 

få flere med vest for Storebæltsbroen, 

nu da der er et tilskud til kørsel (se pro

grammet) – Så smid 4 personer i en bil 

og lav fælleskørsel. Tusind tak til Down

stairs for et allerede ihærdigt og profes

sionelt stykke arbejde. Det lover godt. 

Der kommer nye medlemmer

Der er kommet en del nye personlige 

medlemmer blandt andet gennem 

 opslag på de sociale medier. Velkommen 

til dem og tak til jer, der har delt SDF´s 

opslag, bliv endelig ved med det. Jo flere 

vi er – jo stærkere står vi og jo mere kan 

vi tilbyde jer fremover.

Desuden er der kommet henvendelser 

fra flere nye klubber og dem arbejdes 

der med i øjeblikket. 

Der er kommet flow i bestyrelsesarbej

det og alle byder ind med tid og kompe

tencer. Ud over dette er der flere andre 

frivillige, der er med på vognen og yder 

et stort stykke arbejde. 

Tak for det og tak for tilliden.

Nyt fra bestyrelsen

Per Valentin

Formand for Selskabet for  

Dansk Fotografi
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Foto Siegfried Hansen, Hamborg

34. Internationale Fotoudstilling 
Esbjerg Fotoklub 2017
11. august til 13. september
Fotoudstilling med fotos fra udenland
ske og danske fotografer – herunder 
medlemmer af Esbjerg Fotoklub. 
Udstillingen omfatter ca. 100 fotos i 
både sorthvid og farve i forskellige 
stilarter. 
Man.tor. kl. 1018. 
Fre.lør. kl. 1014 
Fri entré.
Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 
Esbjerg

Orchid Cuckoo Bee Side View. Levon Biss ©

Microsculpture – insektportrætter af 
Levon Biss
Tor. d. 18. maj til søn. d. 19. november 
Særudstillingen Microsculpture viser 
kæmpestore insektportrætter af den 
prisbelønnede fotograf Levon Biss. 
Med sit objektiv zoomer Levon ind på 
de små dyrs fineste detaljer og giver os 
et unikt indblik i deres kompleksitet og 
skjulte skønhed. 
kl. 1016. (Entré: Voksen: 75 kr. / Barn 
(316 år): 50 kr. / Studerende: 50 kr.) 
Geologisk Museum, Øster Voldgade 57, 
København K

Kaldet – landskab for myter
16.09. – 29.10.2017
Fernisering fredag d. 15. september  
kl. 1719
Kunstner: Sofie Amalie Klougart
”Kaldet  landskab for myter” er den 
prisvindende danske fotograf Sofie 
Amalie Klougarts første separatudstilling 
på Fotografisk Center. Her præsenterer 
Klougart os for fotografier taget under 
en rejse i Jerusalem og omegn, som 
skitserer aspekter af de myter, der 
omgærder det hellige land.
Fotografisk Center, Bygning 55,  
Staldgade 16, København V

Rineke Dijkstra, Jalta, Ukraine, July 30, 1993

Rineke Dijkstra
Den ene og de mange 
21. september  30. december
Den hollandske kunstner Rineke Dijkstra 
(f. 1959) har haft andre mennesker som 
sit motiv i mange år, og udstillingen på 
Louisiana trækker med 80 værker –  
fotografier og enkelte film – linjerne fra 
1992 og frem til i dag.
Til oktober modtager kunstneren den 
fornemme Hasselblad Award i Göteborg. 
Museets åbningstider: Tirsdag  fredag 
kl. 1122. Lørdag, søn og helligdage  
kl. 1118. Mandag lukket. 
Louisiana, Gl. Strandvej 13,  
3050 Humlebæk

Impasse Hotel Syria – fotografier af 
Krass Clement
Ons. d. 3. maj til søn. d. 22. oktober 
2017 (Fri entré) 
Særudstilling, der viser fotografier taget 
af Krass Clement på en rejse i 2001 til 
Syrien  fra Aleppo, Damaskus, Palmyra, 
Deir EzZur og Homs. 
Davids Samling, Kronprinsessegade 
3032, København K

Aktuelle udstillinger

Marilyn Monroe on Fifth Avenue 
New York, 1957

Remembering Sam Shaw
29.09.2017 – 21.01.2018
Vi kender alle det ikoniske billede 
af Marilyn Monroe i den hvide 
kjole, stående over en rist i New 
York. Fotografiet er taget af den 
berømte amerikanske fotograf og 
filmskaber Sam Shaw (191299). 
Udstillingen viser kendte og 
mindre kendte værker fra kunst
nerens 60årige karriere. Fra de 
fotojournalistiske billeder til 
sports og, portrætfotografierne 
samt ikke mindst de filmrelaterede 
billeder af stjerner som Marlon 
Brando, Audrey Hepburn, Burt 
Lancaster, Lauren Bacall, Sophia 
Loren, Elizabeth Taylor, John 
Wayne, Anthony Quinn og mange 
flere.
Brandts, Brandts Torv 1,  
5000 Odense C



Program for landsmødet 2017

Fredag 6. oktober

18.00 – 19.30  Aftensmad (Mulighed for en  
2 retters menu)

19.30 – 21.00  Lightroom Workshop ved Stefan Nielsen 
(Zone system med Lightroom og Silver 
FX Pro)

21.00  Hygge i pejsestuen. Fri bar for  
SDF medlemmer til kl. 24.00

Lørdag 7. oktober

07.30 – 09.30 Morgenmad

09.30 – 10.00  Åbning af Den Nationale Fotoudstilling 
og velkommen til Landsmødet

10.00 – 12.00 Generalforsamling (Kaffe + frugt)

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.30 Foredrag Krass Clement

14.30 – 15.00 Kaffe + kage)

15.00 – 18.00  Model/Portræt Workshop ved  
Jesper Kofoed (Forskellige workshops 
med modeller)

19.00 –   Landsmødemiddag og medalje
overrækkelse

 Hygge og løgnehistorier

Søndag 8. oktober

07.30 – 09.30 Morgenmad

09.30 – 10.00 Det helt frie billede

10.00 – 10.30 Kaffe og frugt

10.30 – 11.00  Bedømmelse af Landsmøde
konkurrencen

11.00 – 12.30 Lyd/Billede

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.00 Foredrag Carsten Egevang

15.00 Afslutning farvel og på gensyn i 2018
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Fotografisk landsmøde  
på Sankt Helene i Tisvilde  
d. 6.- 8. oktober 2017

PÅ VEGNE AF SDF BYDER DOWNSTAIRS FOTOGRAFISK WORKSHOP VELKOMMEN TIL:

IGEN I ÅR HAR VI VALGT AT SAMLE 

ALLE AKTIVITETER UNDER ET TAG, OG 

ENDNU ENGANG HAR VI VALGT AT 

MØDES PÅ SANKT HELENE I TISVILDE. 

DET BETYDER LIDT LÆNGERE KØRSEL, 

MEN INGEN IRRITERENDE PARKERINGS-

RESTRIKTIONER.

I år har vi valgt at holde fokus på et miks 

af aktiviteter imellem professionelle 

foredragsholdere, og dygtige medlem

mer fra Downstairs. Vi glæder os derfor 

til at byde velkommen til Krass Clement, 

Carsten Egevang, Stefan Nielsen, og 

 Jesper Koefoed & co. 

Hertil kan vi byde på ”entilen problem

løsning” indenfor flere områder, herunder 

billedbehandling, komposition, program

planlægning, og meget andet  flere dyg

tige Downstairs medlemmer står klar til 

at dele ud af deres egen erfaring.

Som noget nyt i år, vil vi gerne slå et slag 

for, at SDF som paraplyorganisation, går 

i spidsen for at samle alle fotointeres

serede, også dem der endnu ikke er 

medlem af organisationen.

Vi inviterer derfor alle fotointeresserede 

personer til at deltage på landsmødet, 

uanset medlemskab af SDF, og til alle 

 arrangementer  med det forbehold, at 

SDF medlemmer har fortrinsret såfremt 

vi overskrider det maksimale antal 

 personer der er plads til.

Ledige pladser udbydes på dagen

Vi er klar over at nogle SDF medlemmer 

mener et medlemskab først og fremmest 

skal give medlemmerne noget for deres 

kontingentkroner, men vi er af den over

bevisning, at det er bedre at vi henven

der os til de kommende medlemmer, end 

at vi passivt venter til de kommer til os.

Samtidig er vi igennem mange år blevet 

opmærksom på, at der åbenbart er læn

gere fra Sjælland, til Fyn og hovedlandet, 

end omvendt. Derfor prøver vi i år, at 

lokke medlemmer og gæster til vores Ø. 

Vi tilbyder derfor at betale broafgiften 

over Storebælt for alle biler med 3 eller 

flere SDF medlemmer i.

Fredag starter vi Landsmødet med spis

ning og foredrag ved Stefan Nielsen og 

slutter dagen af  med Downstairs fanta

stiske ”Out of focus” fredagsbar i pejse

stuen – vel og mærke ”fri bar” (for SDF 

medlemmer).  

HUSK, at vi har flyttet præmieoverræk

kelsen til lørdag aften – under fest

middagen. Vi glæder os til en festlig 

 aften, og en spændende weekend med 

rigtig mange af jer. Tag kamera med og 

kom til Landsmøde i Tisvilde.

Priser med overnatning

Nedenstående overnatningspakker indeholder følgende:

 
Lørdag:

Morgenbuffet, formiddagskaffe med frugt, frokostbuffet, 
eftermiddagskaffe med kage samt

3 retters landsmødemiddag (der serveres isvand til 
middagen) øl, vand og vin kan købes til lave priser.

Søndag:

Morgenbuffet, formiddagskaffe med frugt og frokostbuffet

Landsmøde pakke fredag – søndag  
Enkeltværelse  kr. 2.250,-

Landsmøde pakke fredag – søndag  
Dobbeltværelse  kr. 1.650,-

Landsmøde pakke fredag – søndag 
Firsengsværelse  kr. 1.350,-

Landsmøde pakke lørdag – søndag  
Enkeltværelse  kr. 1.575,-

Landsmøde pakke lørdag – søndag  
Dobbeltværelse  kr. 1.275,-

Landsmøde pakke lørdag – søndag  
Firsengsværelse  kr. 1.125,-

 
Ovenstående overnatningspakker indeholder:  
Overnatning med linned og håndklæder. 2 retters  
menu fredag er ikke inkluderet i prisen.

Indtjekning fredag d. 6. oktober inden kl. 18.00.  
Ankomst senere kan aftales med receptionen.

Indtjekning lørdag d. 7. oktober efter kl. 13.00

Værelserne afleveres inden kl. 10.00 på afrejsedagen.

Nu med støtte til broafgift ved 3 eller eller  
flere SDF medlemmer i køretøjet.

Tilmelding på sdf.dk 

Gælder efter først til mølle princippet.
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Priser uden overnatning

For gæster, som ikke overnatter,  
kan følgende dagspakker købes: 

Landsmødedag fredag (18.00 – 19.00)  
Aftensmad (2 retters menu)   kr. 190,-

Landsmødedag lørdag (09.00 – 17.00)  
2 x kaffe med kage og frugt  
+ frokostbuffet  kr. 245,-

Landsmødedag søndag (09.00 – 15.00)  
Formiddagskaffe m. frugt og frokostbuffet kr. 205,-

Priser for øvrige valgmuligheder

Landsmødedag lørdag (09.00 – 17.00)  
2 x kaffe med kage og frugt  kr. 80,- 
Sandwich   kr. 90,- 
Frokostbuffet    kr. 165,-

Landsmøde middag lørdag (19.00 ->)  
3 retters landsmødemiddag   kr. 295,-

Landsmødedag søndag (09.00 – 15.00)  
Kaffe med frugt   kr. 40,-

Lørdag kl. 15 - 18

Portræt- og modelfotografering  
i praksis – Jesper Koefoed

På Landsmødet kan du lørdag eftermiddag få lejlighed til 
at fotografere modeller og få masser af gode tips med 
hjem til, hvordan du selv griber denne del af fotograferin
gen an.

Vi har inviteret Jesper Koefoed, indehaver af www.
fotoworkshop.dk og kendt fra spalterne i dette blad, til at 
give en kort introduktion til emnet. Derefter bliver der rig 
lejlighed til at prøve tingene af i praksis, for vi har også 
inviteret en række modeller, som deltagerne kan skyde 
billeder af med kyndig hjælp fra fotografer fra Downstairs.

Det er både lys, teknik og ikke mindst samarbejdet med 
modellen, der skaber det gode billede. Og du kan blive 
klogere på alle tre dele denne eftermiddag.

Du skal bare medbringe dit kamera og evt. din speedlite 
– vi har resten.

Lørdag kl. 13 – 14.30

Københavner billeder  
– Krass Clement

Vi får besøg af en af Danmarks helt store fotografer, og 
den første fotokunstner der modtog Statens Kunstfonds 
livsvarige ydelse, Krass Clement.

Krass vil tale om sin seneste bog ’Bag Saga Blok’ og sine 
bevæggrunde for at lave den. Han vil sammenstille den 
med sin tidligere københavnerbog ’Byen bag Regnen’ med 
særlig fokus på de enkelte billeder og redigeringen af 
billedsekvensen.

Krass vil også tale om forholdet mellem billede som 
billede, og billedet som tegnlæsning.

Søndag kl. 13.30 - 15

Grønland – Carsten Egevang 

Carsten Egevang er fotograf med speciale i Grønland. 
Gennem de seneste 20 år har Carsten rejst til de fjerneste 
egne af Grønland, først som biolog og senere som 
professionel fotograf. 

Carsten er honoreret i flere internationale fotokonkurren
cer, herunder som kategorivinder i BBC’s Wildlife Photo
grapher of the Year – den højeste placering en dansker 
endnu har modtaget i den prestigefyldte konkurrence. 
Carsten er desuden ”årets danske naturfotograf 2011” og 
modtager af det Grønlands Selvstyres ”Miljø og Naturpris” 
i 2012.     

”Jeg vil betegne mig selv som traditionel naturfotograf, 
men inden for de seneste år har jeg prøvet at gå nye veje. 
Dels er det ikke dyr og fugle der er de primære motiver i 
projektet, men derimod har jeg ønsket at skildre lokal
befolkningen – og deres forhold til naturen – i nogle af 
Grønlands mest isolerede områder. Desuden har jeg valgt 
at fotografere i sort/hvid – en udfordring der har tvunget 
mig til at tænke anderledes” fortæller Carsten Egevang.

Carsten vil i sit foredrag den 8. oktober fortælle om 
hvordan hundeslædekørsel, isbjørnejagt på havisen og om 
hvordan det er at være fotograf i ét af verdens mest 
naturskønne, men samtidig mest barske, områder på 
jorden.        

Fredag kl. 19.30 - 21

Sort/hvid konvertering med 
Lightroom og Silver FX Pro  
– Stefan Nielsen

Der er sikkert mange der synes, det er svært at få de 
digitale sort/hvid billeder til at få den samme stoflighed 
som ”i gamle dage” da vi lavede dem i mørkekammeret 
med kemi og fotopapir. 

Her lærer du hvordan en kombination af Lightroom og 
Silver FX Pro fra Googles Nik Collection kan hjælpe dig med 
at lave sort/hvid billeder, der er på højde med hvad man 
kunne dengang.

Du får en introduktion til hvordan zone systemet, der 
oprindeligt blev udviklet til analog fotografering, også kan 
hjælpe dig her i den digitale tidsalder.

Kort om Stefan Nielsen:

Har fotograferet siden han fik sit første kamera da han 
fyldte 6 år.

Arbejder i dag som selvstændig fotograf og underviser.

Har undervist på mange forskellige fotorelaterede FOF 
kurser siden 2011 – blandt andet i Lightroom, Photoshop 
og billedkomposition.

Kontaktperson for Landsmødet
Formand for Downstairs Fotografisk Workshop

Mads Henriksen
21778863

mh@wpmail.dk

Tilmelding til Landsmødet på sdf.dk



BEDØMMELSEN AF DEN NATIONALE, 

SOM FANDT STED I WEEKENDEN 10.-11. 

JUNI, SATTE ÅRETS DOMMERPANELER 

PÅ HÅRDT ARBEJDE, FOR KVALITETS-

NIVEAUET VAR GENERELT MEGET HØJT 

FOR DE INDSENDTE BILLEDER.

Af Michael Fahlgren

Selv om antallet af indleverede billeder i 

år (3.275) var faldet en anelse (8 %) i 

sammenligning med sidste år, var det 

ikke ensbetydende med at dommerne 

slap lettere fra opgaven. I år havde foto

klubben Downstairs venligst tilbudt at 

lægge deres fine og særdeles velegnede 

lokaler i København til brug ved bedøm

melsen af billederne til Den Nationale. 

Lørdag morgen troppede første dom

merhold op til en solid morgenmad, 

hvorefter der blev taget hul på dagens 

arbejde. Dagen efter – søndag – fort

satte yderligere to sommerhold opgaven 

med resten af kategorierne.

Desværre også diskvalificeringer i år

Hvert år er vi desværre nødt til at dis

kvalificere et antal billeder, og i år var 

ingen undtagelse. Når et billede diskvali

ficeres er det typisk fordi det ikke lever 

op til definitionerne af de forskellige 

 kategorier. Denne gang var det især ka

tegorierne Natur Digital og Phototravel 

Papir, det gik ud over. Samlet blev 40 

 billeder diskvalificeret.

Hvad mener dommerne?

Efter den hårde weekend bad jeg dom

merne om en kommentar til arbejdet, og 

dem, der har svaret, gengives her.

Naturfotograf Per Finn Nielsen 

(Serier papir - Phototravel papir  

- Natur digital):

Det var spændende og udfordrende at få 

nærkontakt med de 2 kategorier travel 

og serie, der ligger noget uden for mit 

daglige arbejde med naturfotografering. 

Ud over den tekniske kvalitet skulle være 

i top, blev bedømmelsen i vid udstræk

ning baseret på den fortælling billedet 

indeholdt og om billedet følelsesmæs

sigt ramte en. Utrolig mange flotte, 

smukke og spændende billeder, der gav 

øjeblikkelig inspiration til at prøve kræf

ter med nye fotografiske områder. I 

 naturfotokategorien var vi helt på 

hjemme bane, men kategorien var meget 

bred og hvordan bedømmer man lige en 

smuk blomst i forhold til en brølende 

løve.  Vi kom dog sikkert i mål ud fra de 

givne præmisser. Dommerpanelet funge

rede utroligt fint og homogent. Med stor 

enighed om topplaceringerne. Alt i alt en 

meget spændende og givende dag, med 

en logistik, forplejning og organisering 

der bare var til UG.

Sofie Amalie Klougart (Farve papir 

- Digital farve):

Det har været en stor fornøjelse at være 

dommer ved Den Nationale. At komme 

med på rejse til nogle af de smukkeste 

egne af verden, samt at opleve imagi

nære og iscenesatte virkeligheder har 

været opløftende for en dokumentarisk 

fotograf som mig. Dog sidder jeg tilbage 

med følelsen af, at noget også mangle

de. For mig at se, er det fotografens for

nemste opgave ikke kun at være beskuer 

til men også deltager i verden. At foto

grafen altså tager stilling til, hvad hun/

han fortæller om den tid vi lever i gen

nem sit fotografi, om man så end arbej

der dokumentarisk eller abstrakt. Besku

eren af fotografiet skal kunne mærke, at 

fotografen har haft et mellemværende 

med sit materiale. Det savnede jeg des

værre. Som fotograf har man mulighed 

for at opsøge fuldstændig unikke virke

ligheder  både i konkret og overført for

stand. Jeg håber, at jeg kan inspirere til 

at flere fotografer opsøger nye virkelig

heder. At vi går der, hvor vi ikke har gået 

før for at betragte det, der ikke er blevet 

betragtet før.

Henrik Egede-Lassen (Serier papir 

- Phototravel papir - Natur digital):

Det var en positiv oplevelse at være en 

del af dommerpanelet og samtidig ople

ve det store engagement og arbejde bag 

SDF´s årlige fotokonkurrence. Dagen var 

præget af en stor seriøsitet bag kulis

serne og jeg var meget glad for sam

arbejdet med de andre dommere og det 

store hold frivillige. Billedmæssigt var 

der ret stor spredning  både på valg af 

motiver og det tekniske niveau, men det 

var tydeligt at der var rigtig mange men

nesker, som havde noget på hjertet og 

brændte for det gode billede. Derfor var 

det egentlig også synd at vi ikke kunne 

præmiere flere, for hvordan hulen skal 

man prioritere så mange menneskers 

indsats? Personligt tog jeg udgangs

punkt i, at et billede skulle berøre mig på 

en eller anden måde og være uden 

 begynderfejl såsom forkert eksponering i 

højlyset eller decideret uskarpt på øjne 

eller bærende elementer. Et ekstra plus 

var selvfølgelig også hvis fotografen havde 

fanget noget unikt, som jeg erfarings

mæssigt ved er teknisk svært. Undervejs 

i processen, slog det mig at de mange 

forskellige billedudtryk, ideer, motiver 

mm. også viser hvilken rivende udvikling 

fotografiet har taget de seneste år, og at 

uanset om man får en præmie eller ej, 

forhåbentlig bliver ved med at udvikle 

sig som fotograf. Oplevelsen i dommer

panelet gav mig også akut lyst til at lege 

med mine kameraer, for selvfølgelig bli

ver man inspireret af at se så mange 

 billeder. Siden 1986 har jeg fotograferet 

ivrigt på alle 7 kontinenter under og over 

vandet  og de seneste 17 år har jeg væ

ret selvstændig med naturformidlings

burauet Zoomedia, som blandt andet har 

løst opgaver for National Geographic.

Michael Bothager (Monochrome papir 

- Digital monochrome):

Det var spændende og et privilegium at 

få lov til at bedømme Den Nationale 

2017. Den danske fotoscene har mange 

spændende talenter, og kreativiteten er 

høj. Det gav visse udfordringer med at 

beslutte hvilke billeder som skulle præ

mieres. Der var mange billeder, som for

tjente en anerkendelse. Selve dommer

komitéen var balanceret sammensat 

med ret så forskellige fotografiske bag

grunde. Vi havde nogle gode diskussio

ner om billederne. Det var de små detal

jer som afgjorde præmieringen. De fine 

nuancer og den samlede oplevelse af 

det enkelte billede blev fremhævet, for 

at finde den endelige vurdering. Jeg er 

uddannet fotojournalist, arbejder som 

freelancefotograf med både journalistik 

og kommunikation, samt mine egne 

 projekter indenfor arteditorial genren.

Lisbeth Thorlacius (Farve papir  

- Digital farve):

Niveauet var imponerende højt i betragt

ning af, at det er amatører, som deltager 

i konkurrencen. Samarbejdet med de to 

andre dommere var behageligt og fun

gerede rigtig godt. Vi var i helt over

vejende grad enige om, hvilke billeder 

der skulle tildeles medaljer. Der, hvor der 

opstod mindre uenigheder, fandt vi i al 

mindelighed frem til retfærdige løsnin

ger.

Lisbeth Thorlacius har en Master of Fine 

Arts fra Washington State University i 

kunstfotografering og en baggrund som 

udøvende kunstner i årene 19841991 i 

USA. I 1991 vendte hun tilbage til Danmark 

og arbejdede som freelance fotograf, 

hvor hun blandt andet var fast tilknyttet 

v
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Bedømmelse af 
Den Nationale
Højt niveau og dommere på hårdt arbejde
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Dommerne er I gang 
med bedømmelsen af 

kategorien Phototravel. 
Fra venstre mod højre: 

David Buchmann,  
  Per Finn Nielsen og 

Henrik EgedeLassen. 
Foto Peter Jakobsen



Forud for hver bedømmelsesrunde blev dommerne præsenteret for et repræsentativt udsnit, for at vurdere det generelle niveau.  
Foto Michael Fahlgren

Fotoklubben Downstairs lagde lokaler til bedømmelse af DN 2017. Deres lokaler er helt perfekte 
til formålet – som det ses her kunne alle papirbilleder vurderes under dagslyslamper. SDF’s 
billedsekretær Poul Chr. Jensen anes i baggrunden. Foto Michael Fahlgren

Clown from Hell. Foto Bjarne Hyldgaard

l’Esprit du Fauconnier. 
Foto Brian Hopper, Irland

Ghost story. Foto Leif Alveen
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BEDØM MELSE AF DEN NATIONALE

Så mange billeder deltog i de 
forskellige kategorier:
• Farve papir  519
• Farve digital  763
• Monochrome digital  705
• Monochrome papir  469
• Serier (papir)  113
• Natur digital  401
• Phototravel papir  305

Gyldendals bogforlag, hvor hun speciali

serede sig i forfatterportrætter. Derud

over underviste hun i kunstfotografi på 

Danmarks Designskole i årene 1992

2006 og i visuel kommunikation på RUC. 

I 2001 færdiggjorde hun en ph.d. i visuel 

kommunikation og er i dag ansat som 

lektor ved Roskilde Universitet. 

Resultaterne afsløres …

… ikke her. Det gør de til gengæld på 

Landsmødet i weekenden 6.8. oktober 

sammen med medaljer og diplomer.

Der kunne indsendes billeder til 
følgende kategorier i Den 
Nationale 2017:
• Monochrome Papir
• Farve Papir
• Digital Monochrome
• Digital Farve
• Serier Papir
• Natur Digital
• Phototravel Papir

•  Der er indleveret 8 % færre billeder 
end sidste år, men antal af 
deltagere er kun faldet med en 
enkelt

•  Tendensen er tilsyneladende, at 
der afleveres i færre kategorier

•  Antagelsesprocenten ligger samlet 
set tæt på de foreskrevne 15 %, 
men den varierer selvfølgelig lidt i 
de enkelte kategorier

Kilde: Poul Chr. Jensen,  
SDF billedsekretær

LANTERNA MAGICA  
– NY INTERNATIONAL 

PRINTSALON I DANMARK

LANTERNA MAGICA ER EN  

NYSKABELSE I DANSK SAMMEN-

HÆNG – DET ER NEMLIG DEN 

FØRSTE INTERNATIONALE SALON 

PÅ DANSK GRUND I FORMATET 

SMALL PRINTS.

Af Leif Alveen

Small prints er den nemmeste måde at 
konkurrere på med prints, da der er tale 
om prints i A4 format, hverken mere eller 
mindre. Da billederne samtidig skal være 
umonterede, bliver det ikke ret meget 
lettere. Det bør måske pointeres, at 
papirformatet skal være A4, der er ikke 
noget krav om print til kant, så specielle 
formater på billederne er stadig muligt.

Salonen, som i øvrigt er godkendt af både 
SDF, NFFF, FIAP og PSA, tager sit navn fra 

en projektionsmetode som var populær i 
det attende og nittende århundrede. 
Populariteten skyldtes især, at dygtige 
fremvisere var i stand til at skabe bevæge
lige billeder med metoden. 

Der er tre sektioner i salonen: åben i 
henholdsvis farve og monokrom, samt 
temaet Lanterna magica. Lanterna magica 
er billeder som tematisk kunne findes i 
fremvisninger man også kendte som 
phantasmagoria, og som dækker gys, gru 
og spænding. Med andre ord er det stedet 
at indsende billeder med temaer, som 
trækker i den retning – dræberklovne, 
vampyrer, spøgelsesfortællinger og alt i 
den boldgade er velkomne. Der er ingen 
begrænsninger i metoder og effekter. Der 
er deadline for indsendelse 20. september.

Bedømmelsen foretages af et særdeles 
velkvalificeret internationalt dommer
panel. Fra Irland kommer Brian Hopper, 
ARPS, EFIAP/b, fra Tyskland Frank 

Hausdörfer og fra Danmark Bjarne 
Hyldgaard, EFIAP/g. Hvad der ikke var 
kendt da de blev kontaktet omkring 
bedømmelsen er, at to af dommerne 
faktisk har en forbindelse til begrebet 
Lanterna magica – Bill ejer en samling af 
Lanterna magica slides, og Frank har 
tidligere udstillet på et sted ved navn 
Lanterna magica. Verden er da lille, nogle 
gange.

Alle antagne og præmierede billeder kan 
ses på udstillingen i Kedelhallen i 
Nordkraft i Aalborg i perioden 20.26. 
november. Oprindeligt var det meningen, 
at udstillingen skulle åbne til Halloween, 
men praktiske hensyn gjorde at det – i 
hvert fald denne gang – måtte blive lidt 
senere.

Se mere om regler og deltagelse på 
hjemmesiden lanternamagica.dk 
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Af Ebbe Rosendahl  Foto Jens Juul

Fotografen Jens Juul er bl.a. kendt for at  

fotografere til den daglige avis på 

 Roskilde Festivalen. Han har sin egen 

 karakteristiske stil og er skrap til at kom

me i kontakt med personen foran kame

raet og fange det helt rigtige tidspunkt. 

Disse evner har været med til at bane 

vejen for et fornemt resultat ved Årets 

Pressefoto 2016/17. Her vandt Jens Juul 

1.præmie i Åben klasse med sin serie fra 

Roskilde Festivalen. Serien var også 

blandt årets finalister i Magnum Photo

graphy Awards 2017.

På disse sider kan du se et mix af Jens’ 

vinderbilleder samt nye billeder fra 

 Roskilde Festivalen i år. 

INTIM OG NÆR PÅ ROSKILDE FESTIVAL
Juryens kommentar, Årets Pressefoto:

“Der er virkelig meget power og energi i Jens Juuls billeder af 

kvinderne på Roskilde Festival. Serien er på én gang intim og 

nær – og en eksplosion af kraft. Der er frigjorthed både fotogra-

fisk 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 fotogra-

fen behøver trække et filter hen over billederne eller bruge alle 

mulige virkemidler. Alligevel er der vitaminer i stilen og indhol-

det, som han har fotograferet med flash og sort/hvid, så det 

hænger sammen. For han har både hængt ud med folk og været 

mentalt til stede”.

Roskilde Festival 2017 Roskilde Festival 2017Roskilde Festival Biotope 2016

Roskilde Festival Biotope 2016
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Jens Juul (født 1963, København) har med en baggrund som 
portrætmaler en artistisk tilgang til sit fotokunstneriske arbejde. 
Ved at lade motivet være en aktiv del af fotograferingen udforsker 
Juul tilfældighederne og skaber udtryksfulde portrætter, der på en 
gang er dystre og elegante.

I sin kunstneriske karriere har Juul i mange år arbejdet med 
portrætmaleriet som force. Da han i 2012 skiftede kunstnerisk 
bane, og blev uddannet fotograf ved Københavns Tekniske Skole, 
var arbejdet fortsat centreret om portrættet. Juul er med sine 
ekspressionistiske sort-hvide fotografier nyskabende indenfor 
hans felt, og han har med en række portrætfotografiske serier 
etableret sig som en anerkendt fotograf nationalt samt 

internationalt. De seneste år er Juul bl.a. blevet belønnet med 
Sony World Photography Award, Magnum Photography Award, 
International Photographer of the Year og senest Årets Pressefoto 
i Årets Åben klasse. 

Fælles for portrætserierne er det unikke sort-hvide univers, hvor 
farverne er fjernet, så kunstværket får lov til at fremtræde blottet 
og uforstyrret. Med mennesket som motiv er Juuls arbejde, som 
han selv fortæller det, en rejse ind i andres tanker og liv. En intim 
og nærværende kontakt med de portrætterede giver Juul en unik 
indsigt i det enkelte menneske. Dette gør ham i stand til på en 
gang at skabe utilslørede portrætter og fortælle ærlige og usædvan-
lige historier med et kunstnerisk udtryk. 

Jens Juuls Blå Bog:

Roskilde Festival 2017

Roskilde Festival Biotope 2016

Roskilde Festival Biotope 2016
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Fotograf Jens Juul

Fire hurtige spørgsmål til  
Jens Juul 

Hvad har du i fototasken? 
Canon 5d Mark ll, 35mm,  
2470mm, speedlite 430EX

Hvordan griber du dine foto opgaver 
an? 
 Jeg lytter og sætter mig ind i det 
menneske jeg skal fotograferer. 
Finder de steder hvor vi kan mødes. 

Hvad kan du bedst lide at tage dig til 
når du ikke arbejder? 
 Være sammen med familien,  
se vennerne, male, tegne, lytte til 
musik, se på kunst

Hvad inspirerer dig? 
 At læse avisen

Roskilde Festival 2017

Roskilde Festival 2017

Roskilde Festival Biotope 2016

De seneste tre år har Galleri Image og 

Arkitektskolen Aarhus i vellykket sam

arbejde arrangeret festivalen Photobook 

Week Aarhus, som formidler fotobogen i 

et aktuelt og historisk perspektiv til den 

brede offentlighed såvel som til de, der 

arbejder professionelt med fotobogen 

og fotografiet, hvad enten det sker fra et 

kunstnerisk, et formidlingsmæssigt eller 

akademisk udgangspunkt. Derfor har 

PWA også lagt stor vægt på at invitere en 

lang række udstillere og oplægsholdere, 

som kan formidle fotobogen i et tvær

fagligt perspektiv. Det har således været 

muligt at udstille vigtige, men svært til

gængelige fotobøger, som er blevet dis

kuteret af internationale og nordiske 

 fotoforskere, fotografer, udgivere, 

 arkitekter, ledende kuratorer og mange 

andre kvalificerede bidragydere.

Photobook Week Aarhus lader publikum 

opleve og tage del i et vitalt område af 

kunstscenen på nært hold. I en verden, 

hvor stort set alle bidrager til den  globale 

billedstrøm via de sociale medier, kan 

 festivalen gøre opmærksom på, hvordan 

den fysiske fotobog giver mulighed for 

en sjælden fordybelse.

Temaet for PWA 2017 er ”Distribution og 

Markeder”. I år retter vi således opmærk

somheden mod de infrastrukturer og 

 regimer, der styrer udbredelsen af foto

grafiet og fotobogen. Vi ser på de 

 globale mekanismer, der er i spil og 

 diskuterer, hvilken betydning de har for 

udviklingen af de fotografiske genrer.

I år finder PWA sted fra torsdag d. 21. 

september til søndag d. 24. september. 

Gennem hele festivalperioden vil man 

kunne besøge udstillingerne på Arkitekt

skolens bibliotek samt bogmessen i 

 Arkitektskolens kantine. Popup udstil

lingerne vil kunne besøges indenfor 

 stedernes almindelige åbningstid.

Photobook Week Aarhus omfatter: 

•  Udstilling af nye og eksperimen

terende photobooks og artist books 

•  Udstilling af sjældne historiske 

fotobøger og samlinger 

•  Formidling og workshops, forelæs

ninger, artist talks

•  Præsentation af vækstlaget indenfor 

forlagsbranchen

 

Festivalprogram 

Tidspunkter og steder offentliggøres på 

hjemmesiden 

http://photobookweek.org/Arrangør

Galleri Image

Som Skandinaviens ældste udstillings

sted for fotografi har Galleri Image i 40 

år fulgt fotografiets, samtidskunstens og 

fotobogens udvikling. Gennem tiden har 

vi arrangeret adskillige udstillinger af to

neangivende fotokunstnere og haft tur

nerende udstillinger i flere verdensdele. 

Vi har et stort netværk som vi vil trække 

på i forbindelse med inspiration og plan

lægning, og som vil kunne hjælpe os 

med at udbrede opmærksomheden om 

den århusianske fotofestival til kunst

kredse i hele verden. Galleri Image har 

desuden solid erfaring med afholdelse 

af arrangementer og festivaler samt god 

kontakt til lokalsamfundet.

www.galleriimage.dk 

Photobook Week Aarhus 2017
21. - 24. september

Billederne er fra sidste års Photobook Week i Aarhus. Foto: Galleri Image

ROSKI LDE FESTIVAL
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Dommerpanelet bestod af Mikal Schlos

ser  anerkendt fotojournalist, fotograf og 

foredragsholder, Pipaluk Balslev, erfaren 

billedredaktør på mange forskellige blade, 

magasiner og medier,  Wolfgang Gerlach 

fra Fotografiska Föreningen i Malmö 

(FFiM), og tidligere vinder af Malmø 

 Internationale, og i kategorien portræt 

James Allen Stewart som er både foto

graf, og underviser i Photoshop og 

Lightroom. 

I år havde man valgt kun at have 3 til

ladte størrelser på de indsendte værker, 

nemlig 30 cm x 40 cm, 50 cm x 60 cm og 

60 cm x 60 cm. Mellem Sund og Bælt er 

så vidt vides den eneste konkurrence/

udstilling der tillader de store størrelser.

Det blev til flotte placeringer i kategori

erne Farve og Monokrom i henholdsvis 

Papir og Digital, og i år desuden special

kategorien Portræt. 

Der var indleveret 1028 værker fordelt på 

90 autorer, og der blev antaget i alt 238 

billeder.

Brøndby Strand Fotoklubs medlemmer 

havde gjort hvad de kunne, for at det 

skulle blive en god oplevelse til fernise

ringen, og det blev det da også for de 

fremmødte.

Mellem 
Sund 
og 
Bælt 
2017

Vinderne i de enkelte kategorier:

Papir - Farve: 

Guld  Jenny Bergquist, fotoakrobaterne med ”Back to Happy Childhood”

Sølv  Per Wolfsdorf, Brøndby Strand Fotoklub med ”Sule”

Bronze  Per Wolfsdorf, Brøndby Strand Fotoklub med ”Nat over Savannen”

Papir - Monokrom: 

Guld  Ove Lyngsie, KFAK med ”Eftertænksomhed”

Sølv – Mads Henriksen, Køge Fotoklub med ”Tunnel”

Bronze – Egon Andersen, KFAK med ”Skater”

Papir – Portræt: 

Guld – Lennard Christiansen, Brøndby Strand Fotoklub med ”Intens”

Sølv – Mads Henriksen, Køge Fotoklub med ”Eyes and Birds”

Bronze  Per Wolfsdorf, Brøndby Strand Fotoklub med ”Vietnameser II”

Digital - Farve: 

Guld – Una Streit Larsen, Downstairs med ”Balletgirl”

Sølv – Bo Toftegaard, Negativ Roskilde med ”Slow Night”

Bronze  Una Streit Larsen, Downstairs med ”Ballet Praying”

Digital – Monokrom:

Guld  Mads Henriksen, Køge Fotoklub med ”Policewoman”

Sølv – Ole Suszkiewicz,  ingen klub – med ”Mit Sted”

Bronze  Jenny Bergquist, fotoakrobaterne med ”Selling Handkerchiefs”

Af Claus Djervad, formand for Brøndby Strand Fotoklub

AFHOLDELSEN AF MELLEM SUND OG BÆLT BLEV IGEN I ÅR AFHOLDT AF BRØNDBY STRAND FOTOKLUB, OGSÅ DENNE GANG I 

KULTURHUSET BRØNDEN. EFTER EN KORT ÅBNINGSTALE AF KULTURUDVALGSFORMAND FOR BRØNDBY STEEN ANDERSEN (Ø), 

BLEV DER VIST DE ANTAGNE BILLEDER, INDEN MAN GIK VIDERE TIL DE 4 DOMMERES KOMMENTARER, OG PRÆMIEOVER-

RÆKKELSE. DER VAR SOM SÆDVANLIGT MANGE FLOTTE BILLEDER, OG DOMMERNE HAVDE DA OGSÅ MEGET FLOT AT SIGE OM 

BILLEDERNE I DE ENKELTE KATEGORIER.

Dommer Mikal Schlosser (tv)  
var meget rundhåndet med  
krammere, her med Mads  
Henriksen, (Køge FK)

Papir – Portræt: Guld – Lennard Christiansen, 
Brøndby Strand Fotoklub, ”Intens”

Digital  Monokrome: Sølv  
– Ole Suszkiewicz ”Mit sted” 

Digital  Farve: Guld – Una Streit Larsen, Downstairs med ”Balletgirl”
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Der blev desuden uddelt dommerdiplomer til:

John Glerup  – KFAK

Mads Henriksen  – Køge FK

Søren Andersen  – Herlev FK

Annette Nordstrøm  – FK Kronborg

Jørgen Christensen  – Køge FK

Paul Erik Thomsen  – Køge FK

Egon Andersen  – KFAK

Erik Jensen  – Næstved FK

Jonas D. Madsen  – Næstved FK

Peder Krabbe  – Lyngby FK

Per Wolfsdorf  – BSFK

Michael Dyrberg  – Køge FK

Peter Carstensen  – Næstved FK

Henrik Nielsen  – fotoakrobeterne

Bjarne Skov  – Køge FK.

Papir  Farve: Guld  Jenny Bergquist, fotoakrobaterne  
”Back to Happy Childhood”

Digital  Farve: Sølv – Bo Toftegaard, Negativ Roskilde ”Slow Night”

Papir  Farve: Sølv  Per Wolfsdorf, Brøndby Strand Fotoklub med ”Sule”

Papir  Farve: Per Wolfsdorf, Brøndby Strand 
Fotoklub ”Nat over Savannen”

Papir  Monokrom: Bronze – Egon Andersen, 
KFAK ”Skater”

Digital – Monokrom: Guld  Mads Henriksen, Køge Fotoklub ”Policewoman”

Papir  Monokrom: Guld  Ove Lyngsie, KFAK  
”Eftertænksomhed”

MELLEM SUND OG BÆLT 2 0 17 MELLEM SUND OG BÆLT 2 0 17
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#ursulabach

URSULA BACH ER EN AF DE MANGE 

FOTOGRAFER OG FOTOINTERESSEREDE, 

DER OGSÅ BETEGNER SIG SOM 

INSTAGRAMMER OG MED TÆT PÅ 

39.000 FØLGERE, HAR HENDES 

FOTOGRAFIER BREDT SIG GODT UD I 

DET GLOBALE INSTAGRAM FÆLLES-

SKAB.

Af Morten Hedemann Thomsen 
Foto Ursula Bach

Fotografiske baggrund?

”Jeg har fotograferet siden barnsben og 

er autodidakt fotograf og grafiker. I 1997 

udviklede det sig til en professionel kar

riere, hvor jeg bestred begge fag i kom

bination. Fra 2011 og nogle år frem var 

jeg ansat ved København Kommune som 

decideret fotograf, men nu er jeg igen 

tilbage i kombinationen af fotoopgaver 

og grafisk arbejde.”

Instagram baggrund?

”I januar 2012 startede jeg på Instagram. 

Min tilgang var, at føre en slags personlig 

dagbog fortalt i fotos. Tillige har jeg 

også brugt Instagram som inspirations

kilde og til location research, specielt i min 

periode som fotograf hos Københavns 

kommune.”

Hvad er din filosofi omkring de fotos 

du poster?

”Det har ændret sig undervejs, men jeg 

har blandt andet brugt det en del til, at 

brande det København som jeg elsker. 

Jeg poster generelt det jeg har lyst til, 

men er nærig og det er kun mine  darlings 

der slipper igennem. Nogle gange poster 

jeg fotos for motivets skyld og andre 

gange poster jeg fotos, jeg personligt 

har en følelse omkring. For tiden er jeg i 

en periode, hvor jeg primært laver Insta

stories, blandt andet som ‘behind the 

scene’ til de fotos jeg også poster på 

 instragram. Instastories er blandt andet 

gode til at præsentere mennesket bag 

fotografierne, og det aspekt kan jeg godt 

lide.”

# INSTAGRAM
I kølvandet på smartphonens fremkomst i  
2007 kom der hurtigt en lind strøm af apps 
med fokus på brugen af telefonens indbyg-
gede kamera. Majoriteten var redigerings-
apps, men der var undtagelser og en af de 
mere markante kom til verden i 2010, hvor 
Instagram blev lanceret.
Instagram var kraftigt inspireret af polaroid-
kameraet og blev født med et kvadratisk bil-
ledformat lig med forbilledet. Det første 
Instagram logo var stilistisk også bygget på 
designet af de oprindelige polaroidkamera-
er. Selve navnet Instagram er en kombinati-
on af Instant camera og telegram. Den 
grundlæggende ide, var en online foto-  

delingsapp med mulighed for bearbejdelse 
via faste filtre. Man kunne både uploade bil-
leder eller tage dem i selve appen via mobi-
lens kamera. Nu om dage er det kvadratiske 
billedformat fraveget og der er udover de 
faste filtre, nu også ganske fornuftige 
 redigeringsværktøjer.
Instragam blev hurtigt taget til sig af såvel 
professionelle - som amatørfotografer og 
andre ligesindede og der opstod hurtigt et 
ret unikt netværk fotograferne imellem. 
Disse netværk er stadig aktuelle blandt de 
fotointeresserede brugere, til trods for at 
Instagram de senere år har udviklet sig 
mere i retning af et bredt social media.

# INSTASTORIES
Instastories er et forløb af sammensatte 
fotografier og videoer. I modsætning til de 
enkelte fotografier man poster, bliver 
 Instastories slettet igen efter 24 timer.

Spontane fotografier eller planlagte?

”Sjælden spontane, da jeg tager mange 

af hver location og udvælger derefter. ”

Billedbearbejdning?

”Jeg bearbejder de fotografier jeg poster, 

og det gælder både dem taget med tele

fonen og dem jeg uploader fra kamera. 

Jeg redigerer udelukkende på min smart

phone og jeg bruger Snapseed, Noir og 

Retouch. Instagrams eget redigerings

værktøj er efterhånden blevet  rigtigt 

godt og det bruger jeg også tit.”

Instagram netværk?

”Mit netværk på Instagram er primært 

opbygget via instawalk og er ret interna

tionalt. Jeg var på min første Instawalk i 

2013 og ud over hjemlige Instawalks, har 

jeg  har blandt andet deltaget i Berlin, 

L.A. og Malmø. I New York har jeg delta

get i World Wide Instaweek, en begiven

hed som Instagram selv står bag og det 

var en oplevelse ud over det sædvanlige.”

# INSTAWALKS
Instawalks er, når en gruppe brugere af 
Instagram mødes til en fælles fotoekspedi-
tion. Sædvanligvis poster deltagerne der-
efter en række fotografier under definerede 
hashtags. Typisk er ideen bag walken, at 
præsentere gode og gerne ukendte foto-
locations. Instawalks er primært et storby-
fænomen.
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Hashtags?

”Jeg bruger for det meste hashtags på 

de fotografier jeg poster. Primært er det 

faktisk for at katalogisere, men også for 

at de rammer de netværk jeg dyrker.  Jeg 

bruger dog færre hashtags end tidligere 

og det skyldes at Instagram har ændret 

deres kategorisering, så mange af dem 

ikke giver den samme eksponering mere“

# HASHTAG
Et Hashtag er et metadata tag, som oprin-
deligt blev brugt i forbindelse med  pro - 
grammeringssprog. I 2007 begyndte bru-
gerne af Twitter at benytte Hashtags og  
derfra bredte det sig til andre Social Media 
apps og er specielt udbredt på Instagram 
og Twitter. Nu om dage er Hashtags en 
 naturlig del af sociale media apps og sorte-
res via algoritmer.

Største succesoplevelse med 

 Instagram?

”Først og fremmest alle de gode venska

ber jeg har fået etableret igennem mit 

Instagram netværk. Dernæst er jeg stolt 

af, at et af mine fotografier blev brugt i 

en af Instagrams bogudgivelser. Jeg er 

også meget stolt over at den verdens

berømste japanske kunstner, Yayoi Ku

sama, i en periode havde et af mine fo

tografier repostet på sin profil. Jeg følte 

at det var en stor anerkendelse, at en så 

stor kunstner kunne lide mit arbejde.”

Negative oplevelser?

”Jeg synes ikke at jeg har stødt på nega

tive ting omkring Instagram, men når 

man har et højt antal følgere, møder 

man nogle gange helt fremmede men

nesker, som allerede ved en masse om 

ens person og det kan altså godt være 

en lidt underlig oplevelse.”

Instagram i fremtiden set fra en 

fotografs synspunkt? 

Det er klart, at vi fotografer er blevet 

mere usynlige i den udvikling Instagram 

har taget og flere ændringer af deres 

 algoritmer har også skadet netværks

følelsen. Derfor tror jeg ikke, at der vil 

opstå så mange nye netværker i frem

tiden, men de fleste af de eksisterende skal 

nok overleve.

Gode råd til nye Instagram fotogra-

fer?

”Begræns jer ikke til blot at se Instagram 

som et udstillingsvindue eller en reklame

s øjle. Inspirationen og kærlig heden til 

fotografiet kommer så meget mere til sin 

ret ved at interagerer med andre  brugere 

og  deres netværk”

      

INSTAGRAM INSTAGRAM
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Af Ebbe Rosendahl   
Foto Bernt Bang Poulsen

 

Hvem er du?

Mit navn er Bernt Bang Poulsen, jeg er 

50 år og fra Nyborg. Jeg har været med

lem af Østfyns Fotoklub i 18 år. Jeg har 

de seneste 6 år kastet mig over pinhole

fotografering, først med hjemmelavede 

æsker og dåser, et ombygget boxkamera 

og senere færdigkøbte kameraer. 

 

Hvad er et hulkamera?

Det er startet som Camera obscura og 

brugt af kunstmalere, til at projicere 

 billeder op på lærred og papir, senere 

blev lærredet skiftet ud med fotografisk 

materiale. Et hulkamera er en lystæt 

 kasse med et hul, ingen optik kun et fast 

hul (knappenålsstørrelse eller mindre) 

afhængig af afstand mellem hul og det 

fotografiske materiale, enten fotopapir 

eller film.

 

Hvad fascinerer dig ved hulkamerabil-

lederne versus almindeligt kamera?

Det er nok teknikken og den meditative 

proces. Jeg bruger en del gamle farve

film, som jeg enten får eller køber. Det er 

en sjov faktor, når man ikke ved, hvordan 

de har været opbevaret, hvilket kan give 

nogle helt skæve farver. Det handler 

 meget om stemning, det uskarpe 

 drømmende fotografi.

Det giver mig en ro, at sætte kameraet 

op og vide der kun er 12 billeder på 

 filmen og først se resultatet, når jeg 

kommer hjem og får filmen fremkaldt.

Det skal nok lige nævnes, at jeg holder 

meget af det digitale fotografi og dets 

uanede muligheder, og bruger også det

te som modpol til pinholefotografiets 

langsomhed.

 

Hvad har du lært fra da du begyndte 

med dit første hulkamera.

 Jeg har nok lært, at det der i første 

 omgang virkede så enkelt og ligetil, har 

udviklet sig til noget mere komplekst. 

Der er så mange faktorer, der skal gå op 

i en højere enhed for at kunne få noget 

ud af det.

 

Kan man bruge et digitalt kamera til 

hulkamera?

Man kan sagtens købe eller lave et pin

hole af kameradækslet til digitalkameraet, 

og billederne bliver også ok. Men for mig 

er det det analoge, der giver den største 

tilfredshed. Ventetiden mellem optagel

se og det endelige billede er helt fan

tastisk.

 

Pinhole fotografi 
i 2017
Bernt Bang Poulsen dyrker den gamle analoge pinhole fototeknik, hvor kameraet kan være 
en øldåse med ilagt fotopapir. “Det handler meget om stemning, det uskarpe drømmende 
fotografi”, fortæller fotografen fra Nyborg.

Toscana, Pinholekamera Zero 2000, Kodak Ektar 100, Eksponering 10 sek.

Knudshoved Færgehavn, solens baner over 3 måneder, Øldåsekamera, Eksponering 3 måneder
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Bernt Bang Poulsen

Hvilke motiver er mest velegnede til 

hulkamera?

Action/sportsbilleder er nok lidt svært, 

men ellers kan man tage de fleste moti

ver med pinhole, man skal bare udnytte 

mulighederne med hurtige/langsomme 

film.

Jeg er nok mest til landskab og naturen, 

men er begyndt at afprøve portrættet.

 

Hvordan bliver dine hulkamera-billeder 

taget imod i fotoklubben?

I starten med lidt undren og skepsis: 

Hvorfor uskarpe analoge fotos, når digi

talkameraet er opfundet? Men efterhån

den er det fint accepteret. Jeg forventer 

heller ikke, at alle kan se det sjove i at 

lave sin egen fremkalder af instant kaffe, 

soda og C vitamin (Caffenol) og frem

kalde film, der er udløbet i starten af 

90’erne.

 

Nævn en af dine bedste oplevelser 

med hulkameraet.

At sætte et øldåsekamera (øldåse med 

et stykke analogt sort/hvid papir og et 

knappenåls hul) op på autoværnet med 

udsigt over Knudshoved færgehavn, og 

så gå forbi dåsen de næste 3 måneder 

og vente på billedet er klar, og ikke vide 

om nogen piller dåsen ned, eller om hul 

og papir er sat rigtigt. Hente dåsen hjem, 

få papiret i scanneren og se resultatet, 

det er en god oplevelse når det lykkedes 

(se billedet på forrige side).

Er der nogle hulkamera-fotografer du 

bliver inspireret af? 

Der er mange forskellige. Nogle fokuse

rer på at fremstille kameraer og forfine 

fremkaldningen med alternative medier. 

Men rent fotografisk må det være:

•  Hans Ole Madsen, der bl.a. laver 

nogle fantastiske sort/hvide land

skabs billeder www.pinholephoto.dk,

•  Stefan Killen amerikansk fotograf, der 

laver portrætter og street photo fra 

New York www.pinholeny.com

•  Men også fotografer som Kirsten Klein 

og Stuart McIntyre har været forbi 

pinholefotografiet med stort held.

 

Kan du forny og udvikle dig indenfor 

hulkamera-genren?

Det er altid muligt at forfine en teknik. 

Der er mange faktorer, der er med til at 

bestemme om optagelserne bliver vel

lykket. Og i øjeblikket kommer der en 

masse nye film på markedet; Ferrania i 

Italien er igen begyndt at fremstille film. 

Det er kun fantasien der sætter  grænsen.

Søerne København, Pinholekamera NOPO, Ilford 125

Gare de Carcassonne, Pinholekamera  
Zero 2000, Ilford 125

Pinholekamera fra venstre Zero 2000 lavet i Hong Kong, Øldåsekamera, NOPO 135 lavet i Madrid

Gravsten Maarup Kirkegård, Pinholekamera 
Zero 2000, Kodak Ektar 100, Eksponering  
30 sek.

Lillestrand Nyborg, Pinholekamera NOPO, 
Rollei RPX 100, Eksponering 30 sek.

PINHOLE FOTOGRAFI P INHOLE FOTOGRAFI
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HAR DU NOGENSINDE HAFT FORNEM-

MELSEN AF, AT DER MANGLEDE EN 

ÅRSAG TIL AT TAGE PÅ TUR MED 

KAMERAET? NOGET MOTIVERENDE. 

ELLER HAR DU PRØVET FORNEMMEL-

SEN AF AT HAVE FULDSTÆNDIG STYR 

PÅ TEKNIKKEN, LYSET OG UDSTYRET, 

OG SAMTIDIG AT DER MANGLEDE 

NOGET I DE RESULTERENDE BILLEDER? 

ET FORMÅL ELLER MÅSKE ENDDA EN 

DYBERE MENING.  

Af Ebbe Rosendahl  Foto Casper Tybjerg

Nu er der mulighed for at lave billeder, 

som kan være med til at gøre en forskel. 

Dels fordi det er sommer og dels fordi 

organisationen Plastic Change har 

 udskrevet den landsdækkende fotokon

kurrence ’Plastik Pletskud’. Ud over kon

tante præmier til vinderne inden for hver 

af kategorierne, er der også ære på spil. 

Vinderbillederne bliver nemlig udstillet 

på Den Blå Planet og derefter til en 

 vandreudstilling, som besøger kultur

institutioner rundt om i landet.  

Biolog og fotograf Casper Tybjerg sidder 

i dommerpanelet med bl.a. Henrik Beha 

Pedersen, stifteren af Plastic Change, 

samt tidligere miljøminister, Ida Auken. 

Dansk Fotografi har stillet Casper nogle 

spørgsmål om fotokonkurrencen.

Hvad er formålet? 

”Formålet er gennem fotografier at sætte 

fokus på et stigende problem i den dan

ske natur, nemlig plastik. Hvis man går 

en tur langs Vestkysten med åbne øjne 

efter en storm fra vest eller nordvest, får 

man et chok. Min familie stammer fra 

Vestjylland, så jeg kender den omsuste 

kystlinje fra barnsben. 

I min barndom skyllede der stort set kun 

tang op under diverse storme. Jeg kan 

stadig huske, hvordan min fætter og jeg 

løb rundt i gule gummistøvler og flygtede 

for sjov fra de høje bølger, imens vinden 

høl, og havskum fløjtede rundt om ører

ne på os. 

I dag har jeg selv tre herlige børn, men 

de vokser ikke op i det samme land, som 

jeg gjorde. Efter stormen Urd bevidnede 

jeg, med mine børn, for første gang at 

der skyllede mere plastik end tang op. 

Jeg synes, det er uhyggeligt, og dette er 

kun ét eksempel på, hvor meget plastik 

der ender i naturen. De fleste eksperter 

er enige om, at noget må gøres ved pro

blemet hurtigst mulig. Et godt sted at 

starte er at sætte fokus på problemet 

gennem fotografier og derigennem 

 oplyse så mange som muligt om, at pro

blemet er virkeligt. Ikke kun i den tredje 

verden, men også lige herhjemme i vores 

egen baghave. Med en rettidig indsats er 

det muligt at begrænse problemet, inden 

det er for sent. Derfor er denne fotokon

kurrence blevet sat i verden. Den hand

ler ganske enkelt om nødvendig oplys

ning.”

Hvem kan deltage? 

”Alle kan deltage. Bevæbnet med enten 

et rigtigt kamera eller en smartphone. 

Fotokonkurrencen er bygget op omkring 

fire kategorier – Den Grimme, Den Smukke, 

Plastik Pletskud
Praktisk information

Fotokonkurrencen ’Plastik Pletskud’ 

er åben fra 1. maj – 1. oktober 2017.

I hver af de tre kategorier for voksne 

er præmierne følgende: 

1. plads = 15.000 DKK

2. plads = 10.000 DKK

3. plads = 5.000 DKK

I kategorien, som kun er åben for 

børn, er præmierne følgende: 

1. plads = GoPro Hero 5 kamera

2. plads = 4 årskort til Den Blå Planet

3. plads =  4 fribilletter til Den Blå 

Planet

På www.plasticchange.dk findes en 

beskrivelse af hver kategori. Det 

anbefales at læse dem grundigt, 

inden man begynder at fotografere 

og/eller indsende billeder.  

”Skal næste generation af danskere vokse op i et land, hvor der 
ligger mere plastik end tang på stranden? Heldigvis kan de fleste 
hurtigt blive enige om, at det lyder som en dårlig ide. I fællesskab 
kan vi sige stop til mere plastik i den danske natur.”

”Der er desværre plastik mange steder i den danske natur. Både 
over og under havets overflade. Meget af plasten kan ses med det 
blotte øje, imens de mindste fragmenter, det såkaldte mikroplast, 
er usynligt. Forskning viser, at mikroplasten langsomt optages i 
havets fødekæder. Dermed ender det med tiden tilbage på 
middagsbordet.” 

”Plastik flyder mange steder i den danske natur. Her hører den ikke hjemme. 
 Find kameraet frem og hjælp med at dokumentere tilstanden derude.”

”Med en knivspids kreativ sans kan efterladt plastik bruges til flere forskellige ting. Eksempelvis 
denne plastikfamilie. Det tog mindre end tyve minutter at samle tilstrækkelig plastik og under 
en time at klistre familien sammen ved hjælp af en tube hobbylim.” 

Den Kreative og Kun for børn. På den 

måde forsøger vi at nå bredt ud i hele 

den danske befolkning. Allerede nu er 

der f.eks. blevet indsendt billeder fra 

både børnefamilier, kajakpadlere, dyk

kere, lystsejlere, borgere i storbyer, land

mænd, surfere osv. Det er landets sam

lede stemme, uanset baggrund eller 

 erfaring, der kan gøre en forskel. 

Selvom fotokonkurrencen er åben for 

alle lige fra nybegyndere til professio

nelle, har jeg et håb om at se mange 

gode bud fra erfarne fotografer, fordi jeg 

ved, at alle med forstand på fotografi og 

godt kameraudstyr kan flytte billed

kvaliteten niveauer højere.”   

Kan du på forhånd beskrive et af 

vinderbillederne? 

”Det var sandelig et godt spørgsmål! Det 

er svært at give et præcist svar, inden 

samtlige billeder er på plads. Dommer

panelets ansvar er, at vurdere samtlige 

indsendte motiver i forhold til hinanden. 

Alligevel drister jeg mig gerne til at kom

me med et kvalificeret bud. Et af vinder

billederne, husk at der bliver fire, kom

mer til at gøre en virkelig forskel. Fordi 

motivet er så velkomponeret, velekspo

neret og velgennemtænkt, at det ram

mer alle, som ser det, lige i hjertet. I fæl

lesskab kan vi få sat plastikproblemet på 

dagsordenen – forhåbentlig også den 

politiske.”  



4746

DET VAR I 2006 ÆGTEPARRET 

C HRISTENSEN FLYTTEDE FRA SJÆLLAND 

TIL BORNHOLM. OPRINDELIG BOEDE 

DE I ROSKILDE, HVOR DE I ØVRIGT VAR 

MEDLEMMER AF ”FOTOKLUBBEN 

 NEGATIV ROSKILDE”, EN KLUB DE VAR 

MED TIL AT STARTE I 1977.  

Af Torkil Michelsen

– Jeg har været på Bornholm mange gange, 

fortæller skribenten af denne artikel, for 

med hang til natur og det at slentre 

rundt i dejlige småbyer på denne vidun

derlige ø, er jeg garanteret blot én ud af 

mange andre ligesindede danskere med 

udprægede retrospektive tendenser. 

Men ét er at holde ferie i én uge eller to 

på øen. Noget ganske andet er at skifte 

bopæl til et fast – permanent – ophold 

på Bornholm. Denne artikel handler om 

et ægtepar, som tog springet. Begge er 

inkarnerede og dygtige fotografer.

Fotograferne er Kurt og Hanne Christen

sen med hjemmesiden: www.hckc.dk. 

Interviewet foregår på telefon og det 

 virker oplagt at høre om hvordan det er 

at være fotograf på Bornholm.

Gået ned i ”vægtklasse”

Begge er stærkt engageret i fotografiet. 

Kurt fortæller, at hans interesse for foto

grafiet går meget langt tilbage i hans liv: 

 Mit første kamera fik jeg i julegave som 

dreng, hvilket jeg stadig husker ”som var 

det i går”. Dét kamera har fået stor 

 betydning i mit liv, og fortæller videre, at 

både Hanne og han selv i mange år ude

lukkende fotograferede med tungt grej. 

Det var hovedsagelig Canon, der var det 

foretrukne mærke. Hanne og Kurt har nu 

valgt at gå ned i ”vægtklasse”. Det nye 

udstyr, Fuji XT1, er væsentligt lettere at 

Hvordan en rigtig god oplevelse på et  
SDF Landsmøde for nogle år siden  
inspirerede og udviklede naturfotografiet!

 Inspirationskilden var den svenske 

 naturfotograf Hans Strand, der holdt et 

særdeles godt foredrag om naturbilleder; 

www.hansstrand.com

Øjnene er efterhånden blevet 

”mættet”

Lad os høre, om Kurt er blevet mættet af 

de daglige indtryk? – Jo, det kan man 

godt sige og derfor har vi også 3 gange 

været på Island og fotografere inden for 

de seneste år. Både for at holde ferie og 

få nye oplevelser, men ikke mindst for at 

få mange nye og spændende ekspone

ringer med hjem til videre bearbejdning 

og til en efterfølgende udstilling. Hanne 

supplerer og fortæller: – Vi udstillede i 

sommeren 2015 i to måneder på 

 Grønbechs Gård i Hasle. Det var netop 

fotografier udvalgt fra vores to første 

ture til Island i henholdsvis 2011 og 

2014. En udstilling, som vi fik fine anmel

delser på.

 

Følger med i udviklingen

Og Hanne fortæller videre: – For en del 

år siden var vi desuden i Irland og flere 

gange i Paris og Grækenland. Hver rejse 

med det formål at fotografere samtidig 

med, at vi begge fik nogle gode oplevel

ser med os hjem. Efterfølgende er der så 

også kommet nogle udstillinger ud af det.

Inspiration til nye billeder Hanne! Hvor

dan med dét? – Det sker blandt andet 

gennem de andre kunstgenrer, hvorfra 

der er meget inspiration at hente, synes 

jeg; ikke mindst fra malerierne og vi har 

da også god kontakt til mange kunstnere 

her på øen, hvis kunst vi naturligvis ”kik

ker lidt til”. Men som alle andre gør det, 

så inspireres vi også via internettet. Vi 

ser på andres fotografiske billeder og vi 

følger med i udviklingen, men vi vælger 

naturligvis selv, hvad der passer ind i 

den stilart, som vi selv – individuelt – 

praktiserer. Vi ser selvfølgelig også man

ge fotoudstillinger, både her på øen, på 

Sjælland og i øvrigt, når vi er ude og rej

se. Desuden køber vi jævnligt bøger der 

handler om fotografer: Senest har vi 

 anskaffet os Henrik Saxgrens bog: 

 ”Ultima Thule”.

bære rundt på og det gør det behageli

gere, når de er rundt i naturen og ”jagte” 

motiverne med alt nødvendigt fotogrej.

Landskabsfotografiet, selve naturen, er 

begges foretrukne genre. Kurt fortæller 

om en rigtig god oplevelse begge havde 

på et SDF Landsmøde for nogle år siden 

og som har inspireret dem lige siden. 

Bruarfoss, Island. Foto Kurt Christensen

Helligpeder – Teglkås, Bornholm. Foto Hanne Christensen
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snak, hvilket Hanne og jeg finder givende.

Jeg spørger afslutningsvis Kurt, som er 

medlem i SDF, om han deltager i indsen

delse af fotografiske værker til SDF’s for

skellige aktiviteter, hvortil han svarer:  

Nej. Ikke mere. Det gjorde vi begge tidli

gere, men det matcher ikke med vore 

forventninger med alle de der kategorier, 

regler og krav, der er til indsendelser. 

Hvorfor er det blevet bestemt, at et bil

lede skal monteres på max. 30x40 cm 

karton.  Jeg føler mig helt klart begræn

set i mine udfoldelsesmuligheder. Jeg 

har været medlem i SDF siden 1978, slut

ter interviewet med ægteparret Hanne 

og Kurt Christensen.    

Kontakt med de besøgende

Kurt oplyser, at ægteparret netop har 

ferniseret en udstilling i Galleri Vang: – 

Vi har haft udstilling de seneste 7 år i 

galleriet nede i Vang Havn. Vi udstiller i 

én uge, herefter udstiller så en anden 

kunstner. Vi viser fotografier med moti

ver hentet fra Bornholm og Ertholmene 

og galleriet besøges fortrinsvis af turi

ster, men mange bornholmere finder 

også vej hertil og der er en vis forvent

ning om, at der vises billeder fra øen; 

altså noget de kan genkende.  Det der er 

fordelagtigt, men også tidskrævende, 

ved at udstille i Vang er, at vi selv passer 

”butikken”, men det betyder til gengæld 

også, at vi har megen kontakt med de 

besøgende og mulighed for at få en god 

Kysten ved Arnarstapi, Island. Foto Kurt Christensen Hammershus – lille dam, Bornholm. Foto Hanne Christensen

Reynisdrangur, Island. Foto Kurt Christensen
ÆGTEPARRET C HRISTENSEN ÆGTEPARRET C HRISTENSEN

Brákarsund ved Borgarnes, Island. Foto Hanne Christensen
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I WEEKENDEN 14.-15. OKTOBER ER DET 

LYKKEDES FOR PHOTO EVENTS 

AALBORG, AT FÅ BESØG AF EN AF DE 

MEST DEKOREREDE OG VINDENDE 

FOTOGRAFER I DE SENERE ÅR, IRSKE 

ROSS MCKELVEY. DET ER FØRSTE GANG, 

AT HAN GÆSTER DANMARK.

Af Leif Alveen  Foto Ross McKelvey

I Irland og Storbritannien er han en me

get brugt foredragsholder og afholder 

også workshops i eget studie i Belfast i 

Nordirland.

Han er tillige en meget efterspurgt dom

mer i internationale fotokonkurrencer. 

Han har således bedømt nogle af de 

ældste og mest prestigefulde, såsom 

Edinburgh, Smethwick og Bristol salo

nerne.

Ross er Fellow i det irske forbund (Irish 

Photographic Federation) og fungerer 

også som bedømmer i panelet som 

 tildeler titler i forbundet. Han er også 

Fellow i British Photographic Exhibitions 

– kun 25 af disse er tildelt på 25 år.

Med dette i tankerne er det et fantastisk 

scoop, at være i stand til at præsentere 

ham i Aalborg. Han holder et foredrag 

omkring sit fotografiske virke og sine bil

leder om lørdagen, den 14. oktober, til 

den lave pris af kun 100, plus bestil

lingsgebyr. Det bør her bemærkes at det 

hele naturligvis foregår på engelsk.

Om søndagen bliver det virkelig interes

sant. De heldige, som får bestilt mens 

der er plads, kan komme med på work

shop med Ross på Sæbygård slot i Sæby. 

Her vil vi have 2 modeller til rådighed i 

de fantastiske omgivelser, og Ross til at 

give råd og vejledning. Workshoppen er 

begrænset til 8 betalende deltagere, så 

at vente er nok ikke nogen god ide. Ross 

siger selv, at han nyder at dele sin viden 

og erfaringer helt åbent – ingen hem

meligheder.

Foredraget om lørdagen kan bookes via 

oplysningsforbundet AOF I Aalborg, da vi 

benytter deres lokaler.

PROMINENT BESØG 
I AALBORG
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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 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?

Dansk Fotografi
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Meld dig ind i SDF 
på vores hjemmeside 

sdf.dk
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GRATIS GRØNT TIL BØRNENE!

Den gratis malebog ”Min helt egen” produceres på 
affaldspapir, hvorved ressourcerne genanvendes og 

miljøbelastningen reduceres.

Malebøgerne bliver bl.a. udleveret af Danske 
Hospitals Klovne på danske sygehuses børneafde-
linger, og mere end 2.000 børneinstitutioner i Dan-
mark og Tyskland har allerede bestilt malebogen. 

VI STØTTER
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