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SPÆNDINGEN UDLØST!
 

I denne efterårsudgave af Dansk Fotografi hylder 

vi vinderne af Den Nationale 2019 og fortæller 

om det storslåede arrangement, Fotodagen19, 

som blev afholdt den 28. september i Vejle i 

samarbejde med Vejen Fotoklub. Hvis du ikke 

kunne deltage, kan du få et indblik i hvad der 

foregik fra morgenstunden til festmiddagen om 

aftenen, hvor kåringen af  vinderne af Den 

 Nationale fandt sted. Se stemningsbilleder, 

 vinderbilleder og resultatet her i bladet. Mød 

Danmarksmesteren og de nærmeste i det individuelle mesterskab og ikke at 

forglemme, klubmestrene som er vant til virak og hæder.

Dansk Fotografi udkommer den 1. december og i denne tid, kan man opleve en 

spændende udstilling i Den Sorte Diamant på det Kgl. Bibliotek i København. 

”Finding Beauty” er en retrospektiv udstilling med værker af  pioneren indenfor 

dansk og international fotografi, Keld Helmer-Petersen (1920-2013). Dansk 

F otografis skribent Jens Holm har talt med Jan Helmer-Petersen, som er foto-

grafens søn, og det er der kommet en interessant og inspirerende artikel ud af.

Drømmer du om at dyrke slow-photography og arbejde med analog fotografi? 

Ole Jauch er billedkunstner med base i Hillerød og når han fotograferer, foregår 

det med et ældre storformatkamera med fotopapir som negativ. Hans frem-

bringelser udmønter sig også som

fotogravure, som han fortæller mere om her i bladet. Ole Jauch vil i de 

 kommende udgaver af Dansk Fotografi berette om sit liv og levned med sin 

kunstneriske fotografi.

Nyd det skiftende vejr og lys i denne tid og se at komme ud med kameraet.  

Al slags vejr er fotovejr. Det er afslappende og godt for dit velbefindende at 

drage ud og finde fotomotiver i den vide verden. Det er vigtigt at komme af 

sted, og jeg har erfaret at motiverne dukker op foran snuden på én, når man 

er derude.

Glædelig jul og godt nytår!

Ebbe Rosendahl
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Hvordan føles det at opnå ESDF titlen?  

Er selvfølgelig stolt, over at have nået 

hertil, og det er ret motiverende med 

en anerkendelse. 

Så nu vil jeg arbejde mod næste titel.  

Hvis det lykkes,  håber jeg, at nålen er 

blevet meget større, så man  kan prale 

lidt, efter alle de års arbejde.

Hvordan vil du beskrive dig selv som 

fotograf? 

Har ingen agenda eller større filosofi. 

Ser efter motiver overalt, noget som 

4

Elsa Maria Angen, ESDF/AFIAP, Maribo Fotoklub, 
60 år, driver Økologisk Skovhave på Fejø 

NY ESDF-TITEL 2019 

Elsa Maria Angen

Hvad har du i din fototaske?
Sony A6000 System  
Sony 16-55mm 3,5 
Nikon D 500 
Nikon 18-300mm 3,5 
Nikon Micro 60mm 2,8 
Nikon 50mm 1,8 
Nikon Fisheye  10,5 mm 
Lensbaby Composer 
Sigma 70-200mm 2,8 
Sigma 30mm 1,4 
Tokina 11-16mm 2,8 
Lee filtre og en del andre

siger mig noget, og det forandrer sig jo 

med tiden. Ville gerne være bedre 

teknisk, så derfor elsker jeg at lege i 

Photoshop, med filtre, apps osv. Der 

kan jeg skabe min egen lille verden. 

  

Hvilke motivområder holder du mest af? 

Har ingen specielle, kan lide lidt af 

hvert.  Har mange ideer og håber en 

dag, at få et mini studie, til at lege i. 

 

Hvad er din styrke som fotograf? 

Tror det er, at jeg hele tiden vil være 

bedre og tænker, at alt kan laves på en 

anden måde, gerne på min egen måde. 

Der går sport i, at finde min egen stil.

Hvad er det vigtigste du har lært som 

fotograf?

Ikke altid tænke for meget, bare gå til 

den, leg og eksperimenter. Ikke lade sig 

begrænse.  

Men selvfølgelig skal man lære noget 

teknik , for at udvikle sig. 

 

Har du et godt råd til fotografer der 

vil opnå mere med deres fotohobby?

Det skal være sjovt, og det skal være for 

ens egen skyld. Stol på dig selv. Man 

 lærer og udvikler sig hele tiden.

CO2 Venlig Bro

Fejø Færgen

Water. Guldmedalje

Spooky House. Guldmedalje i Belgien

Af Ebbe Rosendahl  Foto Elsa Maria Angen



Jørgen Kryger Hansen
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Ny bog

En krigsfotografs 
 erindringer
Gennem mere end 30 år har Jan 
Grarup rejst verden rundt til krigs- og 
katastrofeområder for at dokumentere 
ødelæggelserne og de konsekvenser, 
der rammer uskyldige mennesker.  
I HVOR JERNKORSENE GROR fortæller 
han sine barske og gruopvækkende 
beretninger fra bl.a. Rwanda, 
R umænien, Irak, Haiti, Somalia, Sudan 
og Balkan.

De mange rejser og fotografier har 
åbnet verdens øjne for brutale konflik-
ter, sikret Jan Grarup et hav af natio-
nale og internationale priser og gjort 
ham til en af verdens bedste fotografer. 
Men i denne bog fortæller han også 
om de hårde personlige omkostninger, 
et liv i skudlinjen har haft; om alkohol- 
og narkomisbrug, skilsmisser og 
posttraumatisk stress og om menneske-
skæbner, han aldrig kan slippe igen.

Bogen er illustreret med især Jan 
Grarups egne fotografier, heriblandt 
aldrig tidligere viste billeder.

Jan Grarup og Jakob Fälling
304 sider, kr. 299,95, Gyldendal
Udgivet 1.oktober 2019

HVOR 
JERNKORSENE 

GROR

Jørgen Kryger Hansen 
EFIAP, ESFIAP, ESSDF, MSDF 
Maribo Fotoklub, 73 år, rentier

NY MSDF-TITEL 2019

Hvordan har du arbejdet for at opnå 

din MSDF-titel?

Stort set kun “Den Nationale” gennem 

flere år.

Hvordan vil du beskrive dig selv som 

fotograf?

Forsøger altid at eksperimentere mig 

frem til at lave “billeder” i stedet for 

 “fotografier”.

Har du et godt råd til fotografer der 

vil noget med deres fotohobby?

Lav billedet på et godt stykke A4 papir. 

Er du stadig tilfreds med billedet, kan 

det måske også bruges digitalt.

Hvad har du i fototasken?

SONY A6000 + 10–15 mm 

og 70–210 mm.

Af Ebbe Rosendahl  Foto Jørgen Kryger Hansen

Fehmarn

Hanstholm Model
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Af Jens Holm   Foto Keld Helmer-Petersen

Foto er en fascinerende beskæftigelse, 

fordi et kamera dybest set bare er et 

stykke værktøj, der kan anvendes til 

hvad som helst. Kameraet fastholder, 

hvad man vælger at se i søgeren. Først 

og fremmest har man udnyttet kamera-

ets evne til at fortælle en historie, til at 

gemme en oplevelse. Fotos til familie-

albummet, rejsefotos, reportage, natur 

osv. 

Der er imidlertid også en anden måde at 

bruge kameraet på. Her skal man måske 

huske tilbage på barndommen og gen-

kalde sig, hvordan man fandt fantasi-

billeder ved at kigge på en afskallet væg 

eller et terrazzogulv; der kunne dukke 

figurer op eller bare interessante møn-

stre. Sådanne indtryk kan også fasthol-

des ved hjælp af kameraet – de indehol-

der ikke nogen fortælling, de kommer i 

stedet til at handle om nogle abstrakte 

kvaliteter ved motivet: mønstre, struk-

turer, flader, farver. 

Gennembruddet i 1948

Den danske fotograf Keld Helmer- 

Petersen dyrkede dette såkaldte imagi-

nære fotografi, hvor fortællingen og vir-

keligheden trådte i baggrunden. Her var 

han i allerhøjeste grad i samklang med 

tidens nye ismer, konstruktivisme og 

funktionalisme. Vi kender dem fremfor 

alt igennem de danske arkitekter og mø-

beldesignere, og Keld Helmer-Petersen 

færdedes netop i dette miljø. Under 

 Besættelsen var det danske kunstmiljø 

mere eller mindre afsondret fra udlan-

det, og det var svært at få fotografiske 

materialer. Umiddelbart efter krigen, i 

1946, udkom maleren Kandinskys bog 

”Formens problem” i dansk oversættelse, 

og den blev en vigtig inspiration for Keld 

Helmer-Petersen som fotograf. 

Hans store gennembrud som fotokunst-

ner fandt sted i 1948, fordi han evnede 

at bringe det moderne kunstsyn og den 

moderne teknik i form af farvefilmen 

sammen. Det skete i form af bogen ”122 

Farvefotografier”, der indgår som en 

 vigtig del af den aktuelle udstilling på 

Den Sorte Diamant i København.

Keld Helmer-Petersens søn Jan har med-

virket til at kuratere udstillingen ”Finding 

Keld Helmer-Petersen:  

Finding Beauty

INDTIL DEN 18. JANUAR KAN MAN SE UDSTILLINGEN ”FINDING BEAUTY” PÅ DEN SORTE DIAMANT I KØBENHAVN. 

SOM BARE 28-ÅRIG BLEV KELD HELMER-PETERSEN (1920 – 2013) INTERNATIONALT KENDT FOR SIN BOG  

”122 FARVEFOTOGRAFIER”. UANSET OM MAN MERE ER TIL MENNESKER ELLER NATUR, KAN ALLE LÆRE NOGET  

AF HANS EVNE TIL AT SE DET SMUKKE I DET ENKLE.
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Beauty”, og jeg spurgte ham bl.a. om 

 arbejdet hermed:

”Ideen om en udstilling opstod, fordi 

Keld næste år ville være fyldt 100 år; pga. 

diverse omstændigheder blev udstillin-

gen fremrykket, men den kan dog trods 

alt ses indtil den 18. januar 2020. Efter 

Kelds død i 2013 overgik hans arkiv til 

Det Kongelige Bibliotek på betingelse af, 

at der skete en registrering og digitalise-

ring. En omfattende opgave, eftersom 

arkivet er på ca. 40.000 billeder. Via 

fonde blev der også skaffet penge til, at 

der kunne oprettes en ph.d. forskerstil-

ling; Inger Ellekilde Bonde har udgivet 

sin afhandling om Keld og har været 

 ansvarlig for udstillingen. ”

Inspiration fra Bauhaus og modernis-

men

Kan du uddybe, hvordan din fars foto-

grafiske arbejdsproces var?

”Han var autodidakt som fotograf; han 

påbegyndte egentlig en uddannelse til 

arkitekt, men den sprang han fra. Den 

eneste fotografiske uddannelse, han fik, 

foregik i USA; lige efter udgivelsen af 

 bogen ”122 Farvefotografier” opnåede 

han et stipendium til at komme på 

 Institute of Design i Chicago.”

Skolen var blevet grundlagt i 1937 som 

New Bauhaus af lærere, der var flygtet 

fra den oprindelige Bauhaus-skole i 

Tyskland. Bauhaus stod for funktionalisme 

og modernisme, og dens æstetik blev 

trendsættende i det 20. årh., f.eks. med 

beton, stål og glas som byggemateria ler. 

Indenfor billedkunsten kan man nævne 

navne som Mondrian og Kandinsky.
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Jan Helmer-Petersen fortsætter: ”Der var 

en stor tålmodighed i hans måde at 

 fotografere på. Han fotograferede jo 

udelukkende analogt, og man skal huske 

på, at materialerne var dyre dengang; 

han tog som regel maksimalt tre billeder 

for at få ét billede. Det forudsatte, at 

han var i stand til at komponere billedet 

perfekt i søgeren. Og at det rette lys var 

til stede; jeg assisterede ham engang 

ved nogle optagelser, og da ventede han 

4 timer på, at solen stod rigtigt. Hans ar-

bejdsmetode kunne også foregå på den 

måde, at han eksperimenterede i sort-

hvid og derefter vendte tilbage med 

farve film i kameraet; det var f.eks. tilfæl-

det med billederne fra Texaco-tanken. 

Det aspekt er også kommet med på 

 udstillingen, hvor man kan følge Kelds 

arbejdsproces gennem breve, notater, 

kontaktkopier, dias osv.”

Kunst og smør på brødet

Kunne han leve af at være fotograf?

”Nej, det var hans stilling som lektor på 

Kunstakademiets Arkitektskole, der gav 

smør på brødet. Men han havde rigtig 

mange fotoopgaver for arkitekter og 

møbeldesignere. F.eks. fotograferede han  

alle Poul Kjærholms møbler. Han udførte 

også flere udsmykningsopgaver – store 

fotostater på 3 x 8 meter til DFDS’ fær-

ger. Hans mest kendte udsmykning hæn-

ger på stationen i Københavns Lufthavn; 

det drejer sig om 2 x 16 billeder i stør-

relsen 2,5 x 3 meter, der er lavet som 

 serigrafi.”

Udstillingen viser retrospektivt hele 

Kelds fotografiske værk. Kan man sige, at 

han gik lidt i glemmebogen fra 60’erne 

og fremefter?

”Ja, det er rigtigt, at der kom en ny 

 generation af fotografer, som havde en 

anden dagsorden. Gregers Nielsen, 

 Jesper Høm, Morten Bo, Jacob Holdt og 

mange flere lagde vægt på, at fotografiet 

kunne anvendes samfundskritisk. Men 

min far stod bestemt ikke i opposition til 

dem – han var meget optaget af deres 

billeder og var en god bekendt af 

 Gregers Nielsen.

Der kom dog nyt fokus på Keld, da den 

engelske fotograf Martin Parr sammen 

med Gerry Badger gav ham en fyldig om-

tale i det store værk ”The Photobook.  

A History”, vol. 1-III” fra 2004 – 2014. 

Keld havde dog også andre sider i sig 

som fotograf. Han var meget kosmopoli-

tisk og udfarende og holdt meget af at 

KELD HELMER-PETERSENKELD HELMER-PETERSEN
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rejse, f.eks. til USA og Japan; hans rejse-

fotos er desværre ikke så synlige på ud-

stillingen og er slet ikke blevet vist nok. 

Billederne fra Japan er helt fantastiske 

og kan ses i arkivet på Det Kongelige 

Biblioteks hjemmeside”, fortæller Jan 

Helmer-Petersen (se linket i infoboksen 

sidst i artiklen).

Forenklingens kunst

Og dermed er vi tilbage ved udstillingen, 

som anskueliggør, at Keld Helmer-Peter-

sen og hans banebrydende bog fra 1948 

gjorde ham mere berømt i udlandet end 

i Danmark. Fordi hans æstetik var 

 moderne og international og så at sige 

forud for sin tid set fra en dansk syns-

vinkel. 

Hvor meget det nye farvefotografi betød 

for ham kan man f.eks. se af hans ihær-

dighed med at finde en bogtrykker, der 

turde påtage sig opgaven. ”122 Farve-

fotografier” blev den første fotobog, 

hvor billederne blev gengivet i 4-farve-

tryk. Bogen vakte opsigt verden over, og 

det amerikanske Life Magazine bragte 

f.eks. et uddrag.

Udstillingen i Den Sorte Diamant viser, 

hvordan Keld Helmer-Petersen arbejder 

konsekvent med sit fotografi gennem 

mange årtier. I begyndelsen udforskede 

han farvefotografiets muligheder, men 

senere eksperimenterede han også med 

det sort-hvide grafiske udtryk. I sam-

arbejde med Agfa fik han endda fremstil-

let et særligt hårdt fotopapir, der kunne 

levere de knaldende rent sort-hvide 

 toner, som han ønskede sig.

Hans æstetik kan måske virke fremmed 

for nutidens amatørfotografer – der er 

ingen mennesker, ingen fortælling i hans 

billeder. Man kan kalde det en intellek-

tuel og akademisk måde at fotografere 

på. 

Indenfor kunstteorien arbejder man med 

et begreb, der hedder gengivelsesstra-

tegi; man opererer med tre forskellige: 

øjet, følelsen, fornuften. Det er helt 

 tydeligt, at Keld Helmer-Petersens bil-

ledsyn er domineret af fornuften, en 

stræben efter at finde orden og struktur, 

men det særegne er så, at han bruger 

fotografiet som arbejdsredskab. Dermed 

får han også den første strategi, øjet, 

bragt i spil; hans store betydning ligger 

netop i, at han formåede at kombinere 

virkeligheden (øjet) med sansen for at 

finde mønstre og geometri (fornuften). 

Her anvendte han bevidst det nye farve-

15
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Keld Helmer-Petersen
Foto Bruno Ehrs

1716

fotografi. Han ville finde motiver, hvis 

kvaliteter kun farvefotoet formåede at 

fastholde. At det var projektet, kommer 

frem i hans forord til ”122 Farvefotogra-

fier”: at det handler om at ”skabe bille-

der med nogle større æstetiske fortjene-

ster end det hidtil har været yndet af 

farvefotografiets dyrkere.”

Det genkendelige og det abstrakte

Keld Helmer-Petersen fandt sine motiver 

i de nære omgivelser: hverdagsting, arki-

tektur, industri, skibe osv., og så gjaldt 

det om at omsætte det umiddelbart gen-

kendelige til stramme kompositioner, ”at 

lede efter en anden slags virkelighed i 

denne verden”, som han udtrykte det. En 

ukompliceret grafisk skønhed, hvor de 

formelle elementer som flader, form, lin-

jer og farve blev de bærende elementer. 

Den tredimensionale virkelighed blev 

 reduceret til flademæssige, abstrakte 

strukturer. 

F.eks. kunne hans motiv være en gul 

murstensvæg – virkelighed ja, men han 

ville have os til at opleve spillet i farve-

nuancer og den geometriske orden. Et 

andet eksempel er hans måde at se en 

parasol på: her handler det om at redu-

cere den ned til en radial struktur og vise 

spændingen mellem to klare farver. 

 Farven bliver til form og bliver selve bil-

ledets tema. Eller et tredje klassisk Keld 

Helmer-Petersen billede: en dampers 

slanke sorte fløjtepibe går diagonalt ind i 

billedets venstre hjørne; i højre side ses 

skibssiden opdelt i to store flader i rødt 

og sort. Det er virkelighed, men den 

skæve synsvinkel og den stramme kom-

position gør det i stedet til et billede 

med abstrakte kvaliteter.

I hvert enkelt tilfælde har Keld Helmer-

Petersen arbejdet med at finde en 

 balance mellem abstraktion og genken-

delighed. Det er enkelt og smukt – at 

finde skønheden, ”Finding Beauty”, som 

er udstillingens meget rammende titel. 

Man kan måske gå så vidt som til at sige, 

at han undersøger hvor lidt, der skal til 

for at skabe et interessant billede. Det 

er tydeligt, at han er helt bevidst om 

det, der er kommet til at hedde ”efter 

alle kunstens regler”, dvs. de klassiske, 

formelle byggeklodser, der altid har 

 været grundstoffet, når man skulle 

 uddannes som kunstner på akademiet. 

Man skal have styr på komposition, farve, 

flader, linjer, lys & skygge, og den lær-

dom har Keld Helmer-Petersen haft i sig. 

Opdateret nyudgave af udsolgt bog

Udstillingen og bogen har været med til 

at give Keld Helmer-Petersens billeder 

en renæssance. Måske fordi hans 

 modernistiske og tidløse stil passer per-

fekt til nutidens ”radicool” livsstil, hvor 

man omgiver sig med 7’er stole af Arne 

Jacobsen, Piet Heins superellipse-bord, 

PH-lamper osv.  

Hvis du ikke får set udstillingen, er der 

mulighed at anskaffe sig en fotobog 

med hans billeder. Jan Helmer-Petersen 

fortæller:

”Den retrospektive fotobog ”Photo-

graphs 1941 – 1995” har længe været ud-

solgt, men vi har lader den genoptrykke 

i en opdateret udgave, ”Photographs 

1941 – 2013”. Der er præsentation af 

hans fotografiske værk og essays af Met-

te Sandbye og Finn Thrane, og der er 

også et lille interview med Keld af den 

kendte engelske fotograf Martin Parr. 

Bogen er udgivet af Strandberg og bliver 

lanceret den 6. november.”

Keld Helmer-Petersen
Keld Helmer-Petersen, 1920 – 2013. Hædret med Bindesbøll-medaljen 1981 og 
Fogtdals Fotografpris 2005. 
På nettet kan man finde en komplet liste over hans bøger, udstillinger m.v.
wikipedia.org/wiki/Keld_Helmer-Petersen
www.kb.dk/da/dia/udstillinger/Keld_Helmer-Petersen.html
www.kb.dk/da/nb/materialer/billeder/KHP)
Ny Dansk Kunsthistorie, bd. 10
Lise Gotfredsen: Billedets formsprog

KELD HELMER-PETERSENKELD HELMER-PETERSEN
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Nyt fra bestyrelsen

Per Valentin

Formand for Selskabet for  

Dansk Fotografi

SDF – På vej i en ny og mere åben retning

DA VI DEN 30/6 I ÅR OVERGIK TIL 

DIFFERENTIERET MEDLEMSKAB – ET 

MEDLEMSKAB HVOR DET ENKELTE 

MEDLEM SELV VÆLGER, HVILKEN DOSIS 

SDF, MAN VIL HAVE, VAR DET MED 

SPÆNDING OG EN SMULE NERVØSITET I 

SINDET.

VI LAGDE UD MED EN NÆSTEN HALVE-

RING AF SDF – CA. 450 MEDLEMMER. 

DET ÆNDREDE SIG HELDIGVIS MEGET 

HURTIGT OG MEDLEMMERNE BEGYNDTE 

AT TIKKE IND. VORES MEDLEMMER 

HAVDE FORSTÅET KONCEPTET OG IKKE 

MINDST ALLE DE NYE POTENTIELLE 

MEDLEMMER, SOM OPDAGEDE, AT SDF 

VAR BLEVET EN MERE ÅBEN FORENING, 

HVOR MEDLEMSKABET KUNNE GRAD-

BØJES IFT. TIL ØKONOMI. I SKRIVENDE 

STUND ER VI PÅ VEJ MOD 1000 

MEDLEMMER! ET STORT STYKKE 

ARBEJDE ER LYKKEDES OG IKKE 

MINDST HAR VI FÅET 3 NYE KLUBBER 

OVEN I HATTEN. PÅ EN UGE FIK VI 

MERE END 47 NYE MEDLEMMER, 

MANGE VAR “INTRO-MEDLEMMER”, 

MEN DET VISER, AT DER EN INTERESSE 

FOR SDF, OG AT SDF HAR ÅBNET SIG 

OG BLIVER NEM ”AT KØBE” FOR NYE 

POTENTIELLE MEDLEMMER. 

 

SDF.dk

Takket være vores webmaster Leif 

Elsborg og vores webredaktør Ib Trebbien, 

som gør et stort stykke arbejde, er der 

kommet endnu mere aktivitet og ”strøm” 

på vores site, sdf.dk. Flere artikler, ugens 

billede og tiltag ift. klubberne, som des-

værre endnu ikke bliver udnyttet opti-

malt.

 

Kære klubber. Klik ind på sdf.dk og lav 

jeres klubprofil færdig (ikke kun et link til 

jeres egen hjemmeside). Læg billeder op 

fra jeres klubaftener, eller billeder fra 

 jeres medlemmer, skriv om jeres klub, 

del jeres klubkalender med os alle, så vi 

kan se, om vi kan komme og besøge jer. 

(Man kan via SDFs klubprofil vælge at 

holde arrangementer “åbnet” og ”lukket”) 

og sidst, men ikke mindst, læg jeres 

egne billeder op i vores SDF-galleri. 

Hvorfor? Fordi vores interessenter skal 

se, at der faktisk foregår noget hos dan-

ske fotografer og fotoklubber. Alt dette er 

med til at skaffe endnu mere interesse 

om SDF og på den måde tilføre værdi og 

økonomi til alles gavn. Til dette skal 

 siges, at vi allerede nu har fået interes-

senter, som interesserer sig for SDF, og 

flere annoncører er kommet til på vores 

site! Alt sammen, fordi SDF har åbnet 

sig.

 

Nye projekter og aktiviteter

I SDF prøver vi løbende at tilføre værdi i 

vores medlemskab. Jeg ved, at man i SDF 

skal passe på med at love for meget 

(sagt med et smil), så derfor nævner jeg 

kun periferisk, hvilke projekter og ind-

satsområder, vi nu har arbejdet med. Det 

skal siges, at det ikke er sikkert, at alt 

bliver en realitet i morgen. Dette afhæn-

ger helt af, hvilke udvalg vi kan få etab-

leret og her er det, at I kommer i spil.

Vi arbejder og prioriterer nedenstående 

ud fra den tid og ressourcer, som vi har 

til rådighed.

 

Her er et lille indblik:

•  En Workshop for Danske Fotoklubber, 

hvor SDF inviterer de danske 

 Fotoklubber

•  En kuratordag for SDF-medlemmer.  

En eller flere kuratorer giver deres 

mening om din portfolio

•  En opfølgning på vores samarbejde 

med Fotodagen19 om en ny Foto-

festival 2020

•  Et SDF Academy hvor medlemmer kan 

profilere deres kurser eller andre 

fotografiske kompetencer

 

Og meget mere. 

 

Endnu engang tak til vores bestyrelse og 

de frivillige, der arbejder for SDF – det er 

fedt, men vi skal have flere med! Et par 

stykker har allerede meldt sig og tak til 

jer – vi får brug for jer! I andre: grib 

”knoglen” eller skriv en mail til under-

tegnede på formand@sdf.dk og byd ind, 

eller i det mindste fortæl os, at du/I er i 

spil. Så finder vi et niveau, der passer ift. 

jeres tid og interesseområde.

 

 

Per Valentin

Formand, SDF

Udstillinger

Ny særudstilling på Frederiksborg:  
Lars Schwander Portrætter
Udstillingen rummer et udvalg af portræt-
fotografier ved den danske fotograf Lars 
Schwander. Blandt de udstillede værker vil 
der være en række kendte ansigter heri-
blandt den islandske sangerinde Björk.  
Fredag den 25. oktober til tirsdag den  
31. december 2019, 
kl. 11-15. (Entré: 0-75 kr) 
Det Nationalhistoriske Museum på 
 Frederiksborg Slot, Hillerød

100 % FREMMED? 
100% FREMMED? skriver sig ind i danmarkshistorien som det første projekt, der 
indsamler personlige beretninger fra borgere, som statistisk repræsenterer de 
161.000 flygtninge, der er kommet til landet siden 1956 fra i alt 29 forskellige lande. 
Publikum kan møde fortællinger i tekst og billede af op mod 300 danske borgere 
med flygtningebaggrund.
12. oktober – 15. december 2019
KunstCentret Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, Silkeborg

Trine Søndergaard. Herfra hvor vi står 
- 7 udstillinger om national identitet
I forbindelse med udstillingsprojektet 
”Herfra hvor vi står - 7 udstillinger om 
national identitet” præsenterer Skive 
Museum fotografier af den internationalt 
anerkendte kunstner Trine Søndergaard.
Lørdag den 28. september 2019 til søndag 
den 1. marts 2020
kl. 12-16. (Entré: 65 kr) 
Skive Museum, Havnevej 14, Skive

Lauren Greenfield – Generation Wealth
Den amerikanske fotograf og dokumentarist Lauren Greenfield (f. 1966) er vokset 
op i den amerikanske, hvide middelklasse, der har været kendetegnet ved arbejd-
somhed, uddannelse og en vis diskretion. Med den fotografiske serie Generation 
Wealth kaster hun et øjenåbnende blik på 25 års forbrugskultur, der i kunstnerens 
øjne har ændret middelklassens værdier til rå materialisme, celebrity-kultur og 
utilsløret narcissisme.
22.8.2019 - 8.3.2020. 
Louisiana, Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk

af Ebbe Rosendahl
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Af Ebbe Rosendahl   
Stemmingsfotos Ebbe Rosendahl

SDFS ÅRLIGE LANDSMØDE BLEV DENNE 

GANG AFHOLDT I SAMARBEJDE MED 

VEJEN FOTOKLUB VED ET STORSLÅET 

ARRANGEMENT I VEJLE SPINDERI-

HALLER LØRDAG DEN 28. SEPTEMBER.

VEJLE SPINDERIHALLER KUNNE IKKE 

VÆRE ET BEDRE STED AT AFHOLDE 

DETTE ARRANGEMENT MED SINE 

RUSTIKKE OMGIVELSER, GOD PLADS TIL 

ALLE AKTIVITETER OG DE CA. 200 

DELTAGERE.

Fra morgenstunden var der velkomst og 

morgenmad, hvorefter alle aktiviteter gik 

i gang. Søde pin-up piger klædt i 50’er-

look tog imod og lod sig velvilligt foto-

grafere medens den røde trutmund sig-

nalerede: ”Tag mig som jeg er!”.

Hallerne bugnede af lækkert fotoudstyr 

og leverandørerne var ferme til at for-

tælle om de sidste nyheder. Fotofirma-

erne har støttet flot op om arrangemen-

tet og  man mødte Epson printere, nyt 

lys fra Zenfoto, Canon, Sony, Fujifilm, 

Sigma, Panasonic, Manfrotto og Focus 

Nordic og Goecker. Derudover var der 

mange andre godbidder at se på såsom 

fototasker og printerpapir. 

På vej hen mod billedudstillingen mødte 

jeg SDFs sekretariat, der var bemandet 

med bestyrelsen for SDF. Her kunne de 

mange deltagere møde SDF, få en snak 

om foreningens tilbud og få en 

 velkomstpakke med årbog og medlems-

blade med hjem når de meldte sig ind. 

Og det var der cirka 20 der gjorde i løbet 

af dagen og på et tidspunkt var der 

 sågar kø ved tilmeldingen. Det var et 

dejligt syn for trofaste SDF’ere.

Den Nationale

Den Nationale billedudstilling havde 

gode vilkår for at præsentere sig på 

 bedste vis. Der var god plads til at gå 

rundt og nyde de mange antagne bille-

der i Farvepapir og Monochrome. Det 

naturlige lys fra hallens mange lofts-

vinduer gav et dejligt blødt lys på denne 

gråvejrsdag.

De digitale fotos kunne betragtes på to 

store TV-skærme, hvor deltagerne slæn-

gede sig i de opstillede møbler til lejlig-

heden. Spændingen om hvem der var 

vinder i de forskellige kategorier blev 

holdt intakt hele dagen indtil SDFs fest-

middag om aftenen.

Frokosten var inkluderet i entrebilletten 

og bestod af velsmagende sandwiches 

serveret i cafeen hvor fotofolket fik lej-

lighed til at slappe af og få en sludder.

Ved at følge ledetråden op ad trapperne 

fandt jeg frem til bomuldsloftet, som 

bød på et eksotisk setup med to søde 

kvinder der opfordrede til at blive foto-

graferet. Fotograferne indfandt sig i 

jævnt tempo og stemningen var afslap-

pet medens alfahannerne tog teten og 

instruerede modellerne på kyndig vis. 

Arrangørerne fortjener ros for det hyg-

gelige setup med hængekøje, palmer, 

stole og lys til frit brug. Og de utrætteli-

ge søde modeller lagde ansigterne i de 

rigtige folder, når der blev fotograferet 

dagen igennem.

På vej tilbage gennem leverandørhallerne, 

på vej mod foredragssalen, stødte jeg på 

endnu et modelsetup med en smuk 

blankpudset veteranbil og et par model-

ler klædt ud i tidstypisk dress der pose-

rede villigt ved bilen. Alle modeller jeg 

mødte den dag var tålmodige og søde 

FotoDagen

19
VEJEN FOTOKLUB OG SDF PRÆSENTERER:

overfor os fotografer, der blev lokket 

med kindrødt og smil på læben.

Foredrag hele dagen

Dagens fotomekka bød på foredrag hver 

time i en sal med rigelig plads, gode 

 stole og fin skærm og lydforhold. Vejen 

Fotoklub havde gjort et flot stykke 

 arbejde med et spændende udvalg af 

 fotografer, der berettede om deres foto-

oplevelser.

Tre fikse modeller i 50’er-look. Miss HoneyBun poserer i midten

På bomuldsloftet stod to søde piger klar til at posere for de ivrige fotografer

Her er Klaus Bo på scenen med sit foredrag Dead & alive, hvor 
han fokuserer på døderitualer forskellige steder i verden.
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til Erling C. Hollmann, OFA med ”Journey 

to Serenity”. Sølvet gik til Per Martens, 

Slagelse Fotoklub med ”Karma Police”. 

Guldet gik til ”Hippien fra Helvede” kree-

ret af Peter Jakobsen, Una Streit Larsen 

og Kim Sørensen, alle fra Downstairs.

Og vinderen er…!

Om aftenen var der dækket op til SDFs 

festmiddag på hotel Best Western Torve-

hallerne i Vejle midtby. Flere af medlem-

merne fra de Københavnske klubber, var 

kommet til Vejle om fredagen og over-

nattede til søndag for at få det hele 

med. Der var forventning og spænding 

om aftenens udfald, for her skulle resul-

tatet for Den nationale aka Danmarks-

mesterskabet afsløres. Middagen bestod 

af en tre-retters buffetmenu og smagte 

fortræffeligt tilsat de gode drikkevarer. 

Efter middagen hvor stemningen var høj 

manede billedsekretær Poul Christian 

Jensen til ro og sammen med formand 

Per Valentin blev resultaterne af 

 Danmarksmesterskabet gennemgået på 

storskærm under behørigt bifald og foto-

grafering af modtagerne af diplomer og 

medaljer. Til slut kunne det afsløres at 

Danmarksmester 2019 er Ronald Hvid 

Jensen, Photo Club Dania. Klubmester-

skabet gik for 11. gang i træk til Down-

stairs fra København. Sædvanen tro blev 

medlemmerne fra Downstairs hyldet på 

scenen under fælles jubel og modtog 

stort bifald for deres flotte klubpræstation.

Denne festaften bød også på uddeling af 

nye SDF-titler til dem der har samlet 

point ved de danske konkurrencer. Der 

blev uddelt titler af forskellig valør lige 

fra ASDF til MSDF/sølv.

Som rosinen i pølseenden skulle en 

 meget fornem titel overrækkes, nemlig 

MSDF/platin som tildeltes Søren Skov fra 

Esbjerg. Claus Carlsen, som administre-

rer SDF-titlerne, gjorde opmærksom på 

at der kun er to andre i SDFs historie der 

har opnået en så fornem titel.

Beriget af disse oplevelser kunne jeg 

konstatere, at det havde været en lang 

og dejlig dag med fotooplevelser for alle 

sanser. Det er altid fornøjeligt at mødes 

med fotokammerater fra det ganske land 

og der skal lyde en stor tak til Vejen 

 Fotoklub og SDF for et fortræffeligt 

 arrangement.

Dagen begyndte med Jonas Rask der 

foredrog om emnet ”Street foto og 

æstetik”.

Et foredrag der vakte begejstring og til-

trak mange til den efterfølgende street-

walk med foredragsholderen.

Frederik Vohnsen underholdt en time 

med ”Fashion og portrætfotografi”. Det 

var populært stof og man kunne efterføl-

gende prøve sine færdigheder af på 

 dagens modeller.

Fotografen Klaus Bo fortalte om sit om-

fattende projekt ”Dead & alive”, hvor 

han rejser rundt i verden og fastholder 

lokale begravelsesritualer og omgangen 

med de døde. Medens dette skrives er 

han i Mexico, hvor man fejrer de døde 

netop nu.

Rækken af oplysende foredrag fulgte 

hver time dagen igennem og sluttede af 

med Michael Molter fra fotogruppen 

 Biogon der fortalte om ”Landskabsfoto-

grafering med NISI-filtre”.

Efter de mange gode ord og spændende 

billeder trængte jeg igen til lidt action. 

På førstesalen i Kedelhuset poserede tre 

voksne modeller i stramme t-shirts og 

bar overkrop. Stedet var rustikt med 

graffiti og fabriksmiljø så modellerne var 

sminket derefter. Den bare overkrop til-

hørte en veltrimmet mandlig model med 

tydeligt vaskebræt. Han var populær 

blandt de kvindelige fotografer og mæn-

nerne holdt sig heller ikke tilbage når 

musklerne blev spændt og tog sig foto-

gent ud. De to t-shirts blev fyldt beha-

geligt ud af sminkede kvinder i worker-

outfit. Det tændte de tilstedeværende 

fotografer, som skød med blandet udstyr 

fra mobilkamera, cropkamera, fuldfor-

mat og sågar mellemformat. Modellerne 

lod sig villigt instruere i de rustikke om-

givelser med gammeldags instrumenter, 

medens der hele tiden kom nye fotogra-

fer til.

Sidst på eftermiddagen blev den længe 

ventede SDF-konkurrence ”Lyd/billede” 

afviklet med Søren Branick Juhl, promo-

producer ved TV2 Danmark som dommer. 

Der var indkommet 11 lyd/billeder i år 

hvilket er cirka halvdelen af sidste års 

indsendelser. Søren Juhl antog 6 lyd/bil-

leder og lagde vægt på værkernes indivi-

duelle story telling. Der var pænt forskel 

i udførslen af de 6 værker og bronzen gik 

Man kunne fotografere modeller flere steder i udstillingen

SDFs festmiddag om aftenen var velbesøgt og der blev uddelt præmier i Den Nationale samt 
SDF-titler

Modellerne i Kedelhuset var trukket i arbejdstøjet, så de passede ind i det rustikke miljø

Der var også tænkt på de kvindelige fotografer. Her en veltrimmet fyr der kigger med på 
skærmen

Downstairs blev endnu engang klubmestre. Her jubler de fremmødte vindere

Esbjergenseren Søren Skov opnåede en sjælden titel, MSDF/platin. Der er kun to ud over ham 
der oppebærer denne titel

FOTODAGEN19FOTODAGEN19
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Running like a bear. Percy Lundstrøm. Farve digital. Guld

Light bulb blown away. Peter Eeg Due. Monochrome digital. Guld Faith. Nicolaj Møller. Monochrome digital. 
Bronze

Caixa trappe. Fine Holten. Farve digital. Bronze

Kitesurfer. Erik Jensen. Farve digital. Sølv

WrappedInRed. Flemming Ryborg. Farve papir. Sølv

Morgenavisen. Jens Jakobsson. Monochrome papir. Guld

Crying Princess. Nathalie Rouquette. Farve papir. Guld

The big tree. Danne Johansen. Farve papir. Bronze

PRÆMIEREDE BILLEDER I 
DEN NATIONALE 2019
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Tango. Karsten Madsen. Monochrome papir. Sølv

Island. Frede Hansen. Eksperimental digital. Guld Efterårsmorgenrøde. Alf Aagaard. Landskab papir. Sølv

The Imaginary Girl. Thomas Pedersen. 
Serier papir. Sølv

Nora. Hanne Levy Jellesen / Jesper Haller. 
Serier papir. Bronze

Morning. Maybritt Hodal Jensen. Landskab papir. Bronze

En våd tur. Ove Lyngsie. Monochrome papir. Bronze

Rummets lethed. René Wedel. Eksperimental digital. Sølv

DEN NATIONALE 2 0 19DEN NATIONALE 2 0 19
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Den Nationale hang godt oplyst i de rustikke spinderihaller i VejleI Kedelhuset blev der skudt med Fujifilm mellemformat samt andet  
skarpt udstyr. 

Den Nationale var velbesøgt dagen igennem. Her er det fotografer fra 
Torstorp Fotoklub der tager billederne i øjesyn.

Bo Christensen fra fotofirmaet Goecker i Aarhus, giver medlemmer af Vejen 
Fotoklub lov til at håndholde de gode varer

Det helt frie billede

Der var ikke indleveret værker til Det helt frie billede i 2019

SDF titler uddelt i 2019
Ansøgninger 2019 Klub/PM  Titel 

Søren Skov  Stella Polaris Photo Group  MSDF/p

Bjarne Hyldgaard PM   MSDF/s

Henrik Ramsing Kristensen OFA  MSDF/s

Claus Carlsen Downstairs  MSDF/s

Torkil Michelsen Signatura   MSDF/s

Erik Holmgaard Esbjerg   MSDF/b

Ida Refsgaard Esbjerg  MSDF/b

Peter Jakobsen  Downstairs   MSDF

Jørgen Kryger Hansen Maribo Fotogruppe  MSDF

Stefan Nielsen  Downstairs   ESDF

Tage Christiansen  Herlev Fotoklub  ESDF

Elsa Angen  Maribo Fotogruppe ESDF

Jesper Fremming  Downstairs   ASDF

Nicolai Godvin  PM   ASDF

Per Sørensen  Downstairs   ASDF

Top 10 individuelt mesterskab
Placering Navn  Point Guld Sølv Bronze Diplom

1  Roland Jensen  100   1 1

2  Jesper Fremming  90 1   2

3  Nils Hastrup  85 1   2

4  Michael Johansen  85  1  3

5  Jørgen Kristensen  85    3

6  Søren Skov  85    2

7  Alf Aagaard  80  1  2

8  Leif Alveen  80    3

9  Bjarne Hyldgaard  80    1

10  Jens Jakobsson  75 1   1

RESULTATER 
Den Nationale 2019

Lyd/billede
Autor Klub/PM Titel Præmie Point

Peter Jakobsen,  
Una Street Larsen,  
Kim Sørensen Downstairs Hippien fra helvede Guld 30

Per Martens Slagelse Fotoklub Karma Police Sølv 25

Erling C. Hollmann OFA Journey to Serenity Bronze 20

Peter Jakobsen Downstairs In the Summertime Dommerdiplom 15

Per Martens Slagelse Fotoklub Valgkamp 2019 Antaget 5

Ole Juel Nielsen Svendborg Fotoklub Montevideo Tango Antaget 5

Lyd/ billede tæller ikke med i klub- og individuelt mesterskab, men tildelte points tæller selvfølgelig med i pointregnskabet for SDF titler.
* For værker udført af grupper tildeles 2 certifikater. I dette tilfælde tildeles 5 point til hver autor  

Klubmesterskab 2019
Placering og klub   

1 Downstairs 820 2 2 1 8

2 Photo Club Dania 515  1 2 9

3 Næstved Fotoklub 420  3  5

4 KFAK 325 2  2 3

5 Stella Polaris photo gr. 285    6

6 Herlev Fotoklub 240  1  3

7 Fotogruppen 8600 215 1   3

8 OFA 155   1 2

9 AFA 155    1

10 Esbjerg Fotoklub 150    1

11 Fotoklubben NEGATIV  
 Roskilde 135 1   1

12 Aalborg Fotoklub 80 1   

13 Halsnæs Fotoklub 80    

14 Torstorp Fotoklub 70    1

14 Maribo Fotogruppe 70    1

15 Fotogruppen Momento 65    1

16 Midtfyns fotoklub 60    1

17 Alssund Fotoklub 60    

18 Fotoklubben Focus  
 Silkeborg 50    

19 Hedensted Fotoklub 40    

20 Fotogruppen Signatura 35    

21 Frederikssund Fotoklub 25    

21 Svendborg Fotoklub 25    

22 Fotogruppen Guldborgs. 5    

Point

Guld

Sølv

Bronze

D
iplom
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Hvilket motivområde føler du dig bedst 

tilpas med?

Igen naturen, hvor jeg har haft nogle af 

mine største oplevelser og som jeg aldrig 

kan få nok af. 

Har du et godt råd til andre fotografer 

der gerne vil udvikle sig som dig.

Meld jer ind i en fotoklub, som den jeg er 

medlem af, Photo Club Dania, hvor man 

kan få konstruktiv kritik og hjælp med at 

komme i gang med konkurrencer.

Har du nogle forbilleder der inspirerer 

dig?

Nej ikke nogen bestemt, men jeg ser 

mange billeder og bliver inspireret af at 

se andres billeder.

Hvad har du I din fototaske?

Canon, men jeg mener ikke at mærket 

har noget at sige i dag. Man behøver 

heller ikke at have et bestemt mærke af 

en hammer for at ramme hovedet på 

sømmet.

30 31

Af Ebbe Rosendahl    
Foto Roland Hvid Jensen

Hvor mange gange har du været 

 Danmarksmester og hvornår?

Det er 3. gang – 2011, 2013 & 2019,  Jysk 

mester 2013 & 2014,  Skandinavisk 

 mester 2012 & 2013.

Hvad betyder det for dig at blive 

 Danmarksmester 2019?

Det er en anerkendelse af mit billedsyn 

og den tid jeg investerer i min foto-

interesse.

Hvordan har du fejret mesterskabet?

Jeg gav en omgang til mine klubkamme-

rater, der var med på selve aftenen i 

Vejle hvor jeg blev kåret som Danmarks-

mester.

Hvad er årsagen til at du er nået til hvor 

du er i dag?

Min store interesse for fotografiet og 

 billeder, sparring med andre fotografer

(klubkammerater) hvorfra jeg får kon-

struktiv kritik, et godt samarbejde med 

modeller, og en stor opbakning på hjem-

mefronten.

Hvad er din styrke indenfor fotografiet?

Min naturinteresse, som jeg har haft 

hele livet og lysten til at synliggøre og 

fastfryse nogle af de billeder jeg har 

inde på nethinden samt billedbeskæring 

og kompositioner.

DANMARKSMESTER
Med 100 point
1 bronzemedalje 
og 1 diplom

Roland 
Hvid 
Jensen
ESDF/s, MSDF, NSMiF/s
Photo Club Dania
69 år og pensionist

Bottle of danceJennie

Roland Jensen får overrakt pokalen for sit Danmarksmesterskab af formand Per Valentin (midt) 
og billedsekretær Poul Chr. Jensen (th). Foto Ebbe Rosendahl

Faith Starr
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Af Ebbe Rosendahl  Foto Jesper Fremming

Hvordan føles det at blive nummer to, så 

tæt på Danmarksmestertitlen?

Overrasket. Jeg var klar over at jeg havde 

fået en del antagelser, og lå til en pæn 

placering, men jeg havde ikke forventet 

en andenplads. Så for mig var det ikke 

”øv jeg manglede 10 point i at blive nr. 1”, 

men ” Wauw, jeg kom så langt som en  

2. Plads”.

Ud over en masse lykønskninger fra en 

masse mennesker, havde vi på den 

 følgende klubaften i ”Downstairs” en 

behørig fejring af både medaljer, titler, 

2.plads og klubmesterskabet.

Hvad er din styrke som fotograf?

Jeg er god til at se et motiv – og tænke i 

komposition og muligheder.  Eller - det 

øver jeg mig under alle omstændigheder 

på at blive.

Hvilke motivområder holder du mest af?

Jeg fotograferer stort set alle typer moti-

ver, og eksperimenterer også ind imel-

lem. Som sagt er jeg fascineret af at skil-

dre en stemning, eller et indtryk af et 

sted. Så landskab og det urbane foto-

grafi er nok det der fylder mest. Men der 

er forskellige udfordringer ved de for-

skellige typer motiver, så dem går jeg af 

og til i gang med, for at udvikle mig. Jeg 

er medlem af Downstairs, der er en stor 

fotoklub. Så der er altid mange focus-

grupper at vælge sig ind i, og mange 

dygtige medlemmer at sparre med.

Hvad er det vigtigste du har lært som 

 fotograf.

Det er ikke dit kamera der tager bille-

derne - det er dig. Uanset hvad du ellers 

har af smart grej, så er den vigtigste fak-

tor bag et godt billede de tanker du har 

gjort dig. 

NUMMER TO VED DEN NATIONALE 2019
90 point – 1 guldmedalje og 2 diplomer

Jesper Fremming
ASDF, Downstairs, 58 år

Jesper Fremming 

Har du nogle forbilleder?

Fotografer som Robert Frank og William 

Egglestons billeder havde stor betydning 

for, at jeg begyndte at fotografere. I dag 

har jeg ikke en enkelt fotograf som for-

billede, men er inspireret af mange og 

meget forskellige billedmagere.

Har du et godt råd til fotografer der vil 

gøre sig gældende som dig.

Man kan bruge nettet til at finde store 

mængder af råd til både det tekniske og 

det rent billedmæssige, men jeg tror at 

det vigtigste man kan gøre for at fremme 

sin fotografiske udvikling, er at finde et 

fotofælleskab med rigtige mennesker. 

Meld dig f.eks. ind i en fotoklub. For mig 

har det været vigtigt at være i et miljø, 

hvor jeg har kunne få konstruktiv kritik af 

egne billeder og lære at give den til andre.

Metro(polis)

Owl in flight IV. Diplom for bedste Fauna i Farve Papir

The morning mist at Söderåsen. Guld i Farve Papir
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Af Ebbe Rosendahl  Foto Nils Hastrup

Er du konkurrencefotograf ? 

Når jeg deltager i konkurrence virker det 

på mig som et spark bagi; prøver at få 

mig selv til at blive bedre, så jeg er i 

kamp med mig selv, indtil billedet bliver 

afleveret, hvilket til tider kan være 

belast ende, for man ved jo aldrig hvad 

de dommere syntes er godt.

Jeg kan ikke lide at blive nr 3 i konkur-

rencer; er tilhænger af at alle konkurren-

ceregler burde laves om, så der kun fin-

des en vinder – og drop så nr 2 og 3. 

Pladsen. Hvad så med alle de andre der 

har deltaget, er de ikke noget? Det er 

efter min mening førstepladsen alle går 

efter, når man deltager i konkurrence, 

ikke sølv eller bronze eller sidstepladsen.

Hvordan vil du beskrive dig selv som 

 fotograf?

Nok en tålmodig og den langsomme 

type, idet jeg kan bruge meget tid på at 

vendte, lave om, gå tilbage, se hvad der 

opstår omkring mig, så dukker der ofte 

nogle motiver frem.

Hvilke motivområder holder du mest af?

Jeg har ikke nogle rigtige specialer. Kan 

bedst med hvad der kommer til en og 

dukker op. Jeg cykler for det meste 

rundt, finder en person på gaden, en si-

tuation, en bygning eller et sted, bliver 

på stedet og så bygges billederne op, 

ofte når jeg ikke jager motiver, kommer 

der spontant noget, som er brugbart.

Min serie fra den jødiske kirkegård er et 

eksempel. Jeg havde været der før og 

vender tilbage. Så netop den dag går der 

en gartner og fælder beplantning, spør-

ger om jeg må fotografere ham; så går 

jeg ind i den herlige foto klokke, som 

 åbner fotosynet, hvorefter der skabes 

billeder, som derefter kan samles til en 

serie, som så vinder dommerens smag.  

Det er en portion flid og en portion held. 

HERLIGT!

NUMMER TRE I DEN NATIONALE 2019
85 point – 1 guldmedalje og 2 diplomer

Nils Hastrup
10 år i KFAK, 61 år

Nils Hastrup 

Hvad har du I din fototaske?
Nævner ingen navne, men i dag har 
jeg i min rygsæk:
• Spejlløst kamera 
• Diverse objektiver
• Lydoptager
• Stativ

Hvad er det bedste du har fået ud af din fotohobby?

Venskaber med andre motivjægere, som opstår i f.eks. fotoklubben.

Mange gange noget viden/indblik i kraft af det man fotograferer.  

Det kan være nogle der fortæller om deres job, noget man ser og 

 undersøger hvad det er.

Natur oplevelser, vejrsituationer eller dyrs adfærd har givet mig mange 

dejlige timer. På den måde får jeg motion, frisk luft og en kæmpe 

 oplevelse.

Hvilket råd vil du give andre fotografer der vil være ligeså god som dig?

1   Træning (motiv, indhold, beskæring, teknik, er der noget der flytter 

fokus fra motivet). 

2  Kritisér dig selv (kan det gøres bedre ?).

3  Prøv igen (vende tilbage til motivet)

4  Få nogen til at komme med ros/ris

5  Forestille dig et motiv og lav det.

Nogle gange har jeg ikke taske med, men kun kamera med det  udvalgte 

objektiv, hængende om halsen og så afsted på min elcykel. 

Ét objektiv gør at jeg tænker motiver, til netop dette objektivs brænd-

vidde, så er det vilkårene på denne tur; det giver nye måder at tænke 

billeder på. Kan anbefales, prøv det.

Hvor henter du din inspiration fra ?

Foto event / foredrag / fotoklubben / udstillinger og til sidst, det store 

net.

Jødisk kirkegård. Guld i Serie Papir ved Den Nationale 2019

Powernap

Big røgsystem
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FJERDEPLADS VED DEN NATIONALE 2019
85 point – 1 sølvmedalje og 3 diplomer

Michael Johansen
Næstved Fotoklub, 58 år. Uddannet svagstrøms ingeniør,  
Nuværende job: Change Manager hos Banedanmark.

Af Ebbe Rosendahl   
Foto Michael Johansen

Hvad betyder din sølvmedalje for dig?

Den betyder et skulderklap og en aner-

kendelse af, at det fotoarbejde jeg laver, 

er i orden.

Det giver motivation til fortsætte, udvikle 

og inspirere mig.

Hvordan vil du beskrive dig selv som 

 fotograf?

Jeg er ikke den, der planlægger mine op-

tagelser til mindste detalje. Jeg har selv-

følgelig en ide om, hvad jeg gerne vil, 

men bliver ofte inspireret på selve 

 stedet. Derfor fotograferer jeg også 

sjældent på stativ. Jeg mener, jeg har 

sans for at komponere et billede. Jeg har 

tegnet og malet, nærmest siden jeg-

kunne gå. Så i tråd med dette har foto-

grafiet også fået en stor plads i mit hjer-

te. Jeg kan godt lide at efterbehandle 

mine billeder i Photoshop, for at få de 

små detaljer på plads og få strammet 

 billedet op. Det at arbejde i Photoshop 

giver mig den samme glæde som at 

 tegne og male.

Hvilke motivområder holder du mest af?

Jeg fotograferer mest på rejser. Jeg inspi-

reres af anderledes og smukke landska-

ber, men også af fremmede kulturer, 

Michael Johansen 

Hvad har du I din fototaske?
Egentlig ikke så meget. Mit Nikon 
D800 spejlrefleks. En 28-300mm 
Nikon zoom. ET ND-filter der ikke 
bliver brugt særligt tit. 
Jeg har valgt kun at have et 
objektiv, der til gengæld skal dække 
hele det område, jeg har brug for. 
Jeg vil nødigt gå glip af en god 
situation blot fordi, det forkerte 
objektiv sidder på. Så lever jeg med 
det kvalitetsmæssige kompromis, 
det er kun at have et zoom 
objektiv.

hvor der kan være mulighed for et godt 

portræt eller spændende situationer.

Hvad er det bedste du har fået ud af din 

fotohobby?

En masse gode venner i Næstved Foto-

klub der deler samme interesse. Glæden 

ved at have indfanget et godt motiv 

samt mange gode timer ved computeren 

med efterbehandling.

Hvor henter du din inspiration fra?

Fra fotovenner i Næstved Fotoklub, 

 billeder jeg ser på fotosider på nettet, 

billeder fra National Geographic og lig-

nende.

Hvordan bliver man en god fotograf lige-

som dig?

Man skal øve sig og lade sig inspirere af 

andre. Aldrig være helt tilfreds med sit 

arbejde og være åben over for kritik.

Arches. Sølvmedalje

Bull Riding Nomineret. Diplom Bedste ActionRodeo. Bedste Action

Evening at Tekapo. Diplom
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Downstairs
Fotografisk 
Workshop
Klubmestre 2019

Vinder af SDFs klubmesterskab 
ved Den Nationale for 11. gang i 
træk med 820 point.

Nyd et udvalg af medlemmernes 
antagne billeder her.

Russisk hospital. Foto Kenneth Olsen

Commuters. Foto Stefan Nielsen

Coffee with milk. Foto Peter DueLet’s run. Foto Reza Vahdati

Life. Foto Robert Andersen Sejerøbugt. Foto Steffen Faisst

Lena . Foto Peter Jakobsen Pink flowers. Foto Una Streit Larsen
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Jeg er brugt, ødelagt og mentalt drænet 

– alt mit udstyr sejler i regn og saltvand. 

Mine kassetter klister sammen med den 

film der pakket i dem… jeg har gennem 

de seneste timer tømt mit gamle stor-

format kamera fra 1903 flere gange for 

vand og beder til at det holder, bare 

denne ene gang mere. Og det gør det 

ligesom jeg holder og ligesom jeg, fuld-

stændig gennemblødt og gennemfros-

sen samler mine ting sammen – de 

 tasker med kassetter jeg har stillet i læ 

af regnen og stormen. Mine depoter. 

Bunkerne har passet på dem som de 

passer på mig samtidig med at de udfor-

drer mig i en grad jeg ikke engang kunne 

tænke mig til. Mit hoved er fyldt med 

svære tanker. Jeg vidste godt, at netop 

denne dag ville blive udfordrende på 

mange plan. Optakten, månederne forud 

og ikke mindst de foregående dage, jeg 

har tilbragt alene på et vinterlukket  

Bed & Breakfast. Hvorfor det skulle vise 

sig at blive en af de mest udfordrende 

fototure, viser sig med al tydelighed 

nogle timer senere under det røde lys…

Omkring 8 timer senere, efter en jule-

middag bestående af en halvdårlig og 

lettere tør sandwich på en midtjysk 

 Circle K og en tur ned gennem Jylland 

over Fyn og op gennem Sjælland til 

 Tisvilde, står jeg i mit interimistiske 

mørke kammer og fremkalder mine ind-

tryk fra dagen – og jeg ved det her er 

stort, måske det bedste jeg nogensinde 

har lavet og det er et vendepunkt i min 

kunst og mit udtryk. 

Således kunne indledningen til en bog jo 

godt skrives og kigger jeg tilbage på de 

seneste 2-3 år, føler jeg det næsten som 

har jeg været både hovedrolleindehaver 

og statist i bogen eller filmen om mit liv. 

For det jeg har oplevet rent kunstnerisk 

og som menneske de sidste 2-3 år er i 

omfang som de foregående 25. 

Jeg er dybt taknemmelig for at have op-

levet disse ting og den rejse som det 

samtidig er, er netop begyndt. Min fød-

sel eller genfødsel udi det kunstneriske 

virke, hvorfra jeg nu er og arbejder, har 

været noget af det mest smertefulde jeg 

nogensinde har oplevet, men samtidig 

noget af det smukkeste og mest givende. 

Intet mindre end fantastisk og jeg er fuld 

af taknemmelighed og ydmyghed for at 

blevet givet muligheden og fået lov at 

opleve det.

Vendepunktet

Netop billederne fra den juleaften 2017 

var mit vendepunkt og jeg vidste det, da 

jeg stod der i det røde lys og så resulta-

terne af den, uden sidestykke, mest 

krævende fototur, jeg har været på. Der 

vidste jeg, at mit valg, fra september 

samme år, om at leve resten af mit liv 

som fuldtids billedkunstner, var rigtigt. 

Men jeg vidste også hvor krævende og 

hårdt det vil blive – hele tiden at arbejde 

med kunsten og hele tiden med mig selv 

som min værste fjende og dommer, men 

jeg var ikke i tvivl om mit valg. Det vigtig-

ste valg i mit liv hidtil.

Billederne fra den strand ved Vigsø i 

Nordjylland blev starten på min projek-

trække der hedder ”Meetings” og præ-

missen for ”Meetings” har jeg senere 

defineret som:

”Der hvor noget grotesk 
menneskeskabt møder natu-
ren på en grotekst, under-
fundig eller speciel måde, 
opstår noget særligt og det 
møde forsøger jeg at fastholde 
i en fortolkning eller tolk-
ning”.

Bunkerne i Vigsø er samlet i projektet 

”Meetings – Part I” og dele af projektet 

har været vist på forskellige udstillinger.

Jeg hedder Ole Jauch. Jeg er billed-

kunster

For tre måneder siden flyttede jeg mine 

kunstværksteder til Hillerød efter 13 år i 

Tisvilde. Hillerød er nu basen, hvorfra jeg 

arbejder med min kunst, afholder 

 Masterclass, andre kunstkurser og work-

shops.

Jeg er 55 år og har det meste af mit liv 

tjent mine penge ved at arbejde i IT og 

Tele branchen, mest som leder, men har 

”rørt” ved alle områder indenfor IT fra 

programmering til salg og ledelse.

Som 14-årig lærte jeg at fremkalde film 

og fotografiet har været en del af mit liv 

siden – mere eller mindre. Igennem 27 år 

har jeg malet og undervejs også arbejdet 

med keramik i 5 år. Kunsten har hele 

 tiden banket på, men jeg lukkede den 

ikke ind. Ikke før den 16. maj 2017, hvor 

jeg blev hjulpet til at tage en pause i mit 

liv, der senere i august ledte mig til 

 beslutningen om at skifte kurs og hvor 

jeg i september 17 besluttede mig for, for 

første gang i mit liv, at følge mit hjerte, 

at lukke døren op og lade kunsten 

– genfødsel
Hvordan en livsbeslutning kan tage form…

BILLEDKUNSTNER OLE JAUCH

24. DECEMBER 2017. KLOKKEN ER ET STED MELLEM 16 OG 17…
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Ovenstående har jeg defineret gennem 

arbejdet med mit ”Meetings” projekt. 

Det understøtter præmissen omkring 

”Meetings” og i det hele taget min til-

gang til møder i livet.

Tid og Tiden…

På det seneste har jeg reflekteret over 

og oplevet hvordan tiden og begrebet 

Tid er begyndt at fylde en del i min 

kunst. Min kunst og mine udtryk kredser 

omkring tid som et element og et 

 begreb. 

Det at tage billeder indeholder også en 

masse i forhold til tid. Vi definerer en 

lukkertid og i det hele taget er tids-

elementet en stor del af fotografiet.  

Vi taler om lange og korte lukkertider og 

vi, jeg i hvert fald, arbejder aktivt med 

tiden som et væsentligt element i mit 

 fotografi og mine færdige udtryk. Tids-

aspektet indgår i alle mine processer en-

ten som en aktiv del i form af lukker tider 

eller fremkaldertider, men i høj grad 

også som et mere passivt element i for-

hold til at tage tid til mit fotografi.  

At tage tid til tid er et begreb jeg er ved 

at indarbejde som en del af mit udtryk, 

af min kunst. 

At tage tid til tid eller bare Tid til Tid. 

Tempus Temporis hedder det så fint på 

latin, hvilke jeg har indarbejdet som en 

undertitel til mit kunstneriske virke.

Ikke kun fotografi

Foruden fotografi, der er en stor del af 

mit kunstneriske virke, arbejder jeg med 

forskellige andre udtryksformer. Jeg har 

malet gennem rigtig mange år, mere end 

27 efterhånden og har undervejs også 

arbejder med keramik. Maleriet er stadig 

en del af min kunstneriske udtryksform, 

men i forhold til fotografiet er maleriet 

meget mere personligt og nært og noget 

jeg har sværere ved at dele. Jeg har nogle 

ideer til hvorfor det er således, men vil 

gemme det til en anden gang, hvor jeg 

forhåbentlig vil få mulighed for at dele 

dem her.

En del af det at have besluttet mig for at 

være fuldtidskunstner er også, at have 

givet mig selv lov til at tage tid til min 

kunst. Og det at give sig selv lov til for-

dybelse og især kunstnerisk fordybelse 

har i den grad åbnet døre og muligheder 

for mig. Jeg har opnået mere på de 

 sidste tre år end de foregående 25 i for-

hold til min kunst. 

Fordybelsen og det at tillade mig selv at 

hellige mig kunsten har også åbnet mine 

øjne for at arbejde med andre kunst-

former. Ikke kun for mig selv, men givet 

mig en generelt bredere forståelse for 

kunstformer, jeg tidligere end ikke gad 

se på eller høre om. Det er en slags gave 

eller sidegevinst om man vil. 

 komme indenfor og fylde hele mit liv – 

den bedste beslutning jeg har taget.

Jeg er ikke uddannet kunstner om man 

vil, men har nysgerrigt og ivrigt fulgt og 

følger livets skole. De ting jeg kan og de 

ting jeg gør, har jeg lært mig selv og gen-

nem en konstant nysgerrighed og kon-

stant søgen efter indtryk, fremkommer 

jeg med mine udtryk.

Processen

I dag arbejder jeg udelukkende analogt i 

forhold til mit kunstneriske fotografi og 

udtryk. Jeg anvender ofte og helst stor-

format kameraer. 4x5”, 5x7” og 8x10”, 

men tager også billeder på mellem-

format 6x6, 6x9 og 6x12. De fleste af 

mine billeder starter med et 5x7” papir-

negativ, som er den teknik jeg oftest an-

vender i mit storformat fotografi. Da jeg 

fandt ud af, at jeg skulle udtrykke mig 

gennem og arbejde med lange ekspone-

ringer, ledte jeg efter et setup og mate-

rialer, der altid kunne hjælpe mig til at 

opnå lange eksponeringstider og det 

 udtryk jeg søgte. Her fandt jeg ud af, at 

jeg kunne skyde mine billeder på papir. 

Helt almindeligt fotopapir. I forhold til 

film er fotopapir meget langsomt og jeg 

kunne få en lav hastighed på papiret, 

helt ned på 4 ISO, hvilke hjælper mig til 

at kunne lave lange eksponeringer i 

 næsten alt slags vejr. Er der høj sol, som 

jeg helst undgår, kan jeg trække hastig-

heden yderligere 6 blænder ned, med et 

hjemmegjort ND filter. Derved opnår jeg 

de udtryk jeg gerne vil.

Samtidig søger og finder jeg gammelt-

fotopapir, hvor udløbsdatoen ofte er 

langt overskredet og opbevaringen gen-

nem tiden er yderst tvivlsom i forhold til 

de officielle forskrifter for opbevaring af 

fotografiske materialer. 

De lange eksponeringstider på udløbet 

papir, hvor hastighed og reciprockfaktor 

er komplet ukendte og det i langt højere 

grad kommer an på fornemmelse og en 

føling med hele processen, hjælper mig 

til at skabe mine udtryk. Selvfølgelig er 

det mig der finder motiverne, kompone-

rer billeder og i sidste ende ”trykker på 

knappen”, men processen derfra er et 

vigtigt element i mit færdige udtryk. Og 

netop det, at jeg ikke kan styre proces-

sen er et vigtigt element. Faktisk gene-

relt i mit kunstneriske udtryk, om det så 

er fotografi, maleri eller andre udtryks-

former.

Nogle kalder mit udtryk drømmende 

 andre romantisk og andre igen ”et 

 udtryk fra dengang i gamle dage”. Det 

afgørende er om mine udtryk rører ved 

beskueren og ikke hvad de evt. kan 

 kaldes. Det er hele drivkraften, først og 

fremmest, at kunne mærke mine udtryk 

selv, men dernæst kunne røre og måske 

berøre en beskuer. Opnår jeg ikke det, 

har mine billeder og min kunst, ikke en 

berettigelse.

”Jeg er ikke interesseret i at 
lave billeder alene baseret på 
indtrykket… jeg laver billeder, 
når jeg mærker den rigtige 
følelse og samtidig oplever 
en forbundethed til det 
indtryk jeg møder”

B I LLEDKUNSTNER OLE JAUCH

Billederne i denne artikel er taget ved Vigsø strand i Nordjylland. 
De er taget med et Century No 2. kamera fra 1903.  
De fleste af mine billeder tages på blænde 32 mens lukkertiden 
er et sted mellem 15 og 120 min.



Konkret har det betydet at et dilemma 

jeg har arbejdet med de sidste 8-10 er 

begyndt at løsne sig. Mit dilemma eller 

personlige udfordring har været, hvor-

dan jeg kunne sammensmelte mit foto-

grafi med mit maleri. Og efter at have 

været omkring mange forskellige teknik-

ker og metoder, der ikke viste sig at give 

mig det jeg søgte, er jeg kommet det 

meget nærmere gennem en for nogle 

velkendt teknik, der hedder fotogravure. 

Fotogravure er en trykteknik, der minder 

om kobbertryk, men med udgangspunkt 

i en fotogravureplade istedet for en kob-

berplade. Ved hjælp af en særlig teknik 

kan et af mine egne fotografier over-

føres til denne fotogravureplade og ved 

en særlig efterbearbejdning af denne, 

klargøres den til selve trykprocessen. 

Når trykpladen er klargjort og man skif-

ter over til selve trykprocessen skifter 

fokus også fra fotografiet til maleriet og 

jeg oplever en sammensmeltning af 

mine to kunstneriske verdener. I for-

arbejdet med trykpladen er jeg i min 

 fotoverden og det minder utrolig meget 

om at stå i mørkekammeret. Når pladen 

er færdig (fremkaldt) skifter jeg til maler-

verdenen, hvor det er trykfarve og et mix 

af disse der begynder at forme udtryk-

ket. Det er meget håndværkspræget og 

minder meget om den verden jeg kalder 

min malerverden. Jeg føler at jeg med 

 fotogravureren har fundet det punkt 

hvor mine to kunstneriske verdener 

smelter sammen. 

Jeg er taknemmelig for at have fået lov 

at dele lidt af min verden med dig. 

 Billederne til artiklen er forskellige  udtryk 

fra mine ”Meetings” serier og det glæ-

der mig at vise dem her.

Kommentarer, input eller tanker er 

 meget velkomne, enten på mail eller 

 andre former for elektronisk kommuni-

kation, hvis ikke vi er så heldige at 

 mødes i den virkelige verden. Måske på 

en workshop eller i en Masterclass.

En del af mit kunstvirke er netop også 

undervisning, hvor jeg afholder work-

shops, foredrag og har en etårig Master-

class. Du finder mere om det på næste 

side, hvor min Masterclass omtales. 

Ole Jauch
ole@jauch.dk
WEB  www.jauch.dk
Instagram @olejauch
Facebook @olejauchart
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Har du mod på og lyst til at udvikle og udfordre dig selv som fotograf 
og/eller kunstner?

Vil du arbejde målrettet med kreativitet, inspiration og fastholdelse af 
fotografiske projekter? 

Er du klar til at sætte tid af til seriøst at fokusere på dig og dit 
fotografi og arbejde med dit eget personlige fotografiske projekt? 

Savner du samvær med ligesindede og passion i og omkring   
foto grafiet?

Vil du inspireres af kunstnere og kreative sjæle, der brænder  
for deres fotografi, kunst og udtryk?

Er du klar til at arbejde med dig selv i fordybelse og fokus?

Så er Kreativ Masterclass i Fotografi 
muligvis noget for dig. 

I Kreativ Masterclass i Fotografi 
arbejdes der individuelt med dit 
fotografiske projekt. Du kommer 
gennem alle faser i et kreativt 
projekt og vi afslutter med en 
udstilling af dit og dine med
kursisters projekt og projekter.

Du arbejder løbende med dit projekt 
og vil undervejs fremlægge dine 
udtryk for gruppen og modtage 
feedback og sparring. Ligeledes vil 
der være 1:1 seancer hvor vi gen
nemgår dit arbejde og hvor du er i 
processen med dit projekt. 

Du skal være klar på at dele og 
sparre med de andre i gruppen.
Forløbet er et år, hvor vi mødes en 
weekenddag, typisk en søndag, hver 
måned. Imellem mødegangene vil der 
være hjemmearbejde i form af 
opgaver (fotografiske) og arbejdet 
med dit eget projekt.

Undervejs i forløbet krydres der 
rundhåndet med spændende kunst
nere, gæstelærere og workshops  
– alt sammen som inspiration og 
krydderi til din kreativitet og dit 
fotografi.

Undervisningen foregår i Hillerød.
Prisen for det etårige forløb er 
10.500 kr (dækker både undervisning 
og personlig sparring)

Næste holdstart er planlagt januar 
2020.

Tilmelding og ansøgning inkl.  
5 billeder sendes til ole@jauch.dk

Du er også meget velkommen til at 
kontakte mig enten på mail eller 
telefon 53541650, hvis du vil have 
en snak om forløbet og om det er 
noget for dig.

Jeg glæder mig til at møde dig. 

KREATIV MASTER-
CLASS I FOTOGRAFI 
2020

Mere information på tisvildekunstskole.dk/kreativ-masterclass-i-fotografi-2020
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Af Vagn-Ebbe KIer

Dengang vi fotograferede med film, havde 

vi brug for filtre i mange forskellige stør-

relser.

Dynamikomfanget på en farve- eller 

sort/hvid film var højst 5 EV (ekspone-

ringsværdier).

Sort/hvidfilmen var enten orthokroma-

tisk (blågrøn følsom, så himlen blev gen-

givet for lyst og hudtoner for mørkt), 

 eller de nyere sort/hvidfim som var pan-

kromatiske, som gengavn alle farvers 

gråværdi nogenlunde korrekt, dog fik rød 

og grøn næsten samme gråværdi. 

For at oversætte farverne endnu mere 

korrekt anvendtes et gulgrønt filter. 

Et gul-filter for mere mørk himmel med 

skyer, eller et orange filter for at udglatte 

hudtoner til næsten hvidt på modeopta-

gelser. Derudover skulle man have flere 

forskellige filterstørrelser som passede 

til de forskellige objektiver.

Til farvefilm havde den professionelle 

studiofotograf ”korrektionsfiltre” som 

kunne rette de forkerte farvestik som 

99% af alle film var fremstillet med. 

Fremkaldelaboratoriet lavede test af de 

forskellige batchnumre og korrektions-

filteret kunne ofte være 10 magenta og  

5 cyan, derudover var der varmtone 

”playboy” filtre som 81A, eller 81B, som 

også var skrue- eller gelatinefiltre man 

monterede i en lille filterholder foran- 

eller bag ved kameralinsen og samtidig 

skulle man ved lysmålingen beregne 

 filterets reduktion af lysmængden. Nogle 

farver var alligevel umulige at fotografere 

som grønbrun camouflage som altid blev 

neutralgrå.

Derudover ændrede både farvegengivel-

sen og den målte eksponering sig kraf-

tigt ved langtidseksponering (Schwartch-

ildeffekt), så de målte 5 sekunder skulle 

forlænges til 9 sekunder plus et korrek-

tionsfilter, nu på 40 magenta.

Fra filmbranchen kom i 80´erne gradue-

ringsfilteret som ca. halvvejs på billedet 

kunne nedtone en ellers lys himmel eller 

give lidt ”syrede” farver som det ofte ses 

på gamle kreative dias.

I dag hvor vi har kameraer med et dyna-

mikomfang på 12-15 EV og både i kamera, 

og efterbehandling har kontrol over 

 farver, samt oversættelsen af farverne, 

til sorthvid, er der ikke brug for filtre, 

kun til videooptagelser. 

Fotograferer du i RAW har farveindstillin-

gerne i kameraet kun indflydelse på dine 

jpg billeder. Fotograferes i RAW, ”over-

fører” nogle kameraer dine farveindstil-

linger til billedprogrammet, men du kan 

sagtes nulstille dem alle. Det eneste som 

påvirker RAW er ISO og lysmængden. 

Der er ét filter man ikke kan efter-

ligne i kameraet eller på computeren!

Polarisationsfilteret bruges til at gøre 

himlen mørkere, fjerne reflekserne i vand, 

i fugtige og blanke overflader og det kan 

også give billedet mere kontrast.

Udendørs i solskin gør polarisationsfilte-

ret himlen mørkest i en vinkel på 90 gra-

der i forhold til solen. Hold din håndflade 

eller overside på hånden så fingrene pe-

ger mod dit motiv og din tommelfinger 

peger mod solen. Er du i bjerge kan 

 himlen blive næsten sortblå, hvilket kan 

blive ovedrevet.

Polarisationsfilteret er et næsten neu-

tralt filter der som en slags ”persienne” 

kan ensrette lysets bølger. Polariserin-

gen virker ikke på metal, da selv de fine-

ste kromoverflader har mikroskopiske 

pudsespor som spreder lyset. Sprøjtes 

klar lak på metaloverfladen virker polari-

seringen.

Virkningen af et pol-filter er størst præcis 

i en vinkel på 56° eller i praksis ca.  

40-60°. 

D.v.s. at der ingen virkning er direkte ind 

på, eller parallelt med en blank over-

flade!

Det sidste nødvendige filter…  
Polarisationsfilteret

Reflekser i bilens vinduer kan fjernes. På 
nogle bilruder kan der forkomme en plettet 
effekt som skyldes spændinger i rudens 
laminat.

For tydeligt at få vist 100 kr seddelens 
hologram anvendes både et polfilter foran 
lyset og på kameraet.

Kranen her er fotograferet med himlen som 
baggrund, hvor filteret er drejet så du kan se 
forskel med og uden filteret.

Polararisationsfilteret er perfekt til at fjerne eller kontrollere reflekser i glas, så man ikke kan se forstyrrende spejlinger fra den modsatte 
solbelyste side af gaden.

Pas på ved vidvinkel objektiver som f.

eks. 21-28 mm som har en større billed-

vinkel, hvor polarisationsvirkningen 

 tydeligt vil aftage ud mod hjørnerne. 

Bedst er 35-55 mm.

To typer polarisationsfilter.

Der er to typer polarisationsfilter ”line-

ære” og ”cirkulære” polarisationsfiltre. 

Det cirkulære kom frem, da DSLR kame-

raet fokus- og lysmåler kan blive påvirket 

af et ikke cirkulær pofilter. De spejløse 

kameraer bliver kun påvirket hvis der  er 

et ”anti-alias” filter foran chippen.  

Du kan kende forskel på de to typer 

 polarisationsfiltre, da det cirkulære filter 

kun virker fra én side (den ene vej igen-

nem filteret) mens det linieære virker fra 

begge sider af filteret. Så det er ikke 

 ligegyldigt hvilken vej et polarisationfilter 

vender. I dag er næsten alle polarisa-

tionsfiltre af den cirkulære type.

Kan bruges som ND filter

Standard polarisationsfilteret kan også 

bruges som ND filter med en faktor på  

1 – 1,5 EV.

Variable ND (Neutral Density) filtre 

 består af to polarisationsfiltre som kan 

drejes i forhold til hinanden, men er en 
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elegant måde, variabelt at lukke af til 

næsten 98% af lyset ved langtidsfoto-

grafering i dagslys. Et ND filter bruges til 

at forlænge lukkertiden eller arbejde 

med større blænde i dagslys. Husk ikke 

at bruge Auto-ISO når du anvender et 

ND filter.

Lyset kan polariseres

Lyset kan også polariseres ved at mon-

tere et polarisationsfilter, som også kan 

købes i ark, foran lyskilden. Hermed kan 

der lyslægges i f.eks. modlys på en blank 

overflade og direkte på malerier. Ved at 

dreje og ”krydse” polarisationsfiltrenes 

effekt kan man lukke næsten helt for 

modlysets refleks – men alligevel beholde 

modlysvirkningen. Denne funktion kan 

også anvendes ved affotografering af 

kunst eller malerier hvor strukturen 

 danner mange lysreflekser.

Som alt andet hænger pris og kvalitet 

sammen, så køb et godt polarisations-

filter med et gevind som ikke sætter sig 

fast og så tyndt, at du ikke får vignette-

ring i hjørnerne fra filterringen. 

 
Vagn-Ebbe Kier

Pressefotograf Søren Skarby har arbejdet med et kæmpeprojekt med fotografering af de mange danske fiskearter. Da billederne skal udstilles i tre 
meters længde består hver fotografering af ca. 150 deloptagelser, udført som små udsnit både i dybde og bredde som efterfølgende er sat 
sammen til én kæmpe billedfil. 
Under kontrol af en havbiolog er fisken blevet bedøvet, da fisk mister deres farver på få sekunder hvis de er døde.
Det er vigtigt at beholde fiskens naturlige våde overflade, men for at kunne fornemme vandet og alligevel vise de fine underliggende detaljer, 
farver og nuancer, anvender Søren Skarby en opstilling hvor fisken ligger på et polarisations filter som også definerer finnernes sarte kanter, som 
ville forsvinde på en hvid baggrund. Polarisationsfilter er monteret foran lyskassen for at kunne styre vandets transparens og polarisationsfilter 
monteret på objektivet for at styre lyskassens refleks og tonen på lyskassens polarisationsfilter.

Det kan være 
sjovt at placere 
plastic og cellofan 
m.m. imellem to 
polarisationsfil-
tere, hvorved der 
kan opstå nogle 
overraskende 
effekter.

Det frarådes at bruge polarisationsfilter ved nogle typer panoramaoptagelser, da det vil give en ujævn himmel.

Produktfotografering kan udføres med overraskende effekter! Opstillingen ligger på en lyskasse med et ark (25x25cm) af polarisationsfilter. Ovenpå 
er lagt det runde 76 mm polfilter som er drejet så de ikke krydser det underliggende filter. På kameraets objektiv er også monteret et polarisati-
onsfilter. Drejes det opstår der to helt forskellige billeder af perlekæden.



50

Paw Grundt Nielsen

Torstorp Fotoklub og  
Næstved Fotoklub
 

Interessen for fotografiet fik jeg med 

hjemmefra, da min far altid har fotogra-

feret. 

Jeg brugte alle mine konfirmationspenge 

på fotoudstyr, og snart blev familien 

 udsat for lidt af hvert. Siden kom jeg i 

erhvervspraktik hos en dygtig bryllups- 

og portræt fotograf. Det blev dog aldrig 

min levevej. I 2009 købte jeg mit første 

DSLR og meldte mig ind i Torstorp foto-

klub. Siden er det også blevet til med-

lemskab i Næstved Fotoklub. I fotoklub 

sammenhæng bevæger jeg mig rundt i 

forskellige genrer men vender altid 

 tilbage til portrættet.

Om man kan tale om ”Pletskud” når det 

handler om portræt, ved jeg ikke? 

 Portrætter er jo oftest iscenesatte. Men i 

bund og grund er det vel et spørgsmål 

om, at trykke på knappen, på det rette 

tidspunkt. Jeg forsøger, at skabe den 

rette stemning, tryghed og ro. Og når 

det kommer til portrætter af børn, leger 

jeg mig til netop den tryghed.

Portrættet af Ellen blev til, da vi var fær-

dige med fotograferingen, og jeg var ved 

at pakke sammen. Jeg er glad for det 

bånd der er imellem mor og datter, sam-

tidig med kontakten til kameraet. Så det 

kan måske i virkeligheden godt gå under 

Pletskud-kategorien? 

Døm selv.

PLETSKUD

Paw Grundt Nielsen
Torstorp Fotoklub og Næstved Fotoklub

Ellen. Nikon D800 105/2.8 f8 1/250sec
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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.

Så mød ligesindede i SDF
Fotograferer du også?

Meld dig ind i SDF på sdf.dk

Fotografisk Årbog

2019
Selskabet for Dansk Fotografi
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Tryk er billigere  
end du tror!

DIGITAL OFFSETTRYK
Almindelige tonerbaserede printere er fortid hos os!  
Vi benytter udelukkende INDIGO trykmaskiner  
(med flydende farver), som giver en ekstrahøj 
trykkvalitet, svarende til traditionel offsettryk. 
Og det bedste er: PRISEN ER DEN SAMME som alm. 
digitaltryk/print!

GRATIS PRØVETRYK
Skal du have lavet en flot tryksag, plakat eller fotobog? 
– Så få lavet et GRATIS prøvetryk og se med selvsyn,  
hvor flot vores tryk er! 
Send en mail til pbs@toptryk.dk med rabatkoden SDF0119
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