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TID TIL DE GODE BILLEDER
 

Efterårsudgaven af Dansk Fotografi ind-

ledes med resultatet af Det Nordiske 

 Fotomesterskab 2020 hvor fotografer fra 

Norge, Sverige, Finland og Danmark 

d yster venskabeligt med hinanden. Photo 

Club Dania fra Silkeborg opnår en flot  

2.plads blandt de nordiske klubber og  

den Københavnske fotoklub Downstairs 

følger trop med en 3. plads. Downstairs 

brillerer også med et af sine medlemmer, 

Reza Vahdati, der vinder guld i monokromkategorien. Disse flotte resultater 

kan kun anspore de danske klubber til at deltage næste gang i den årlige 

 nordiske konkurrence. 

Fire velrenommerede danske fotografer udstiller deres seneste projekt  

“Off Stage” på Teatermuseet i Hofteatret i København. Tune Andersen, Ole 

Christiansen, Jens Juul og Søren Solkær har portrætteret kendte danske skue-

spillere på deres helt egen måde. For eksempel pryder Søren Solkærs 

 følsomme portræt af Mikkel Bo Følsgård forsiden af dette blad. Forhåbentlig 

kan billederne give bladets læsere inspiration til deres egen fotografi.

Den Odenseanske fotograf Esben Fog arbejder med iscenesat fotografi og 

kreerer sin fantasifulde scenografi med egen hånd. Der kræves flere evner for 

at kunnne skabe disse billeder: en krøllet hjerne med fantasi til at udtænke 

disse fotografiske scenarier, tålmodighed og engagement samt færdigheder i 

den efterfølgende billedbehandling. Har du lyst til at vide mere om Esben Fogs  

iscenesatte billeder, er han villig til at besøge din fotoklub og fortælle om sine 

forskellige projekter.

Efteråret er tiltagende og fotograferne er begyndt i klubberne igen Det er den 

aktive tid på året og der skal laves friske billeder til at dele med andre. Portræt 

og modelfoto er populære genrer, men de gode billeder kommer ikke af sig 

selv. Derfor giver den erfarne kursusleder Jesper Koefoed tips og råd til 

 hvordan man med enkle midler opnår de bedste resultater.

Er du mere til landskabsfotografi, er der gode råd at hente hos fotograf 

 Michael Molter der er ambassadør for NISI-filtre. Han viser hvad du selv kan 

gøre for at opnå de smukkeste landskabsbilleder.

Har du kommentarer til dette blad eller gode ideer til senere

hører jeg gerne fra dig.

God læselyst.

Ebbe Rosendahl

Redaktør
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NORDISKE MESTERSKABER FOR FOTOGRAFI:

Alle SDF-medlemmer er automatisk medlem 
af Nordisk Forbund for Fotografi
Af Per Valentin, formand for SDF.

 

IKKE ALLE SDF-MEDLEMMER KENDER 

NORDISK FORBUND FOR FOTOGRAFI, 

OG HVIS MAN ER MEDLEM AF SDF, ER 

MAN AUTOMATISK MEDLEM AF 

NORDISK FORBUND FOR FOTOGRAFI 

(NFFF). NFFF BLEV GRUNDLAGT I 2015 

OG ER ET SAMARBEJDE MELLEM DE 

 NATIONALE FORBUND I DE FIRE 

NORDISKE LANDE SVERIGE, NORGE, 

FINLAND OG DANMARK. ET AF 

FORMÅLENE ER AT DANNE FÆLLES 

FRONT I FORHOLD TIL AT PROMOVERE 

FOTOGRAFIET I NORDEN OG PÅ DEN 

MÅDE BIDRAGE MED MERVÆRDI TIL 

DET ENKELTE FORBUND.

 

I 2017 blev der afholdt nordisk foto-

mesterskab for første gang med Finland 

som det organiserende forbund. I 2018 

var Danmark vært, i 2019 var det Norge 

og i 2020 var det Sverige, som var 

 ansvarlig for arrangementet.

 

I år var der positive resultater for de 

danske deltagere og det skal nævnes, at 

alle SDF-medlemmer har fri adgang til at 

deltage - dog med gebyr pr. billede, man 

deltager med.  

Blandt den danske medaljehøst kan 

nævnes, at vi tog 8 medaljer ud af 31 

præmier i farvekategorien samt 9 ud af 

29 i monochrome - ganske godt gået, 

når man tager i betragtning, at vi er det 

mindste forbund. Danmark deltog med 

387 billeder i monochrome og fik antaget 

114 billeder, hvilket giver en antagelses-

procent på 29,46%. I farvekategorien 

deltog vi med 392 billeder og fik 151 

 antaget med en antagelsesprocent på 

38,52%.

Danmark er suverænt på en førsteplads, 

når det gælder samlede antagelser – en 

rigtig flot præstation. I klubkonkurrencen 

blev det til en flot andenplads til Photo 

Club Dania og en tredjeplads til 

 Downstairs Fotografisk Workshop i den 

samlede klubkonkurrence – stort tillykke 

til alle.

 

I år er antallet af samlede deltagende 

fotografer steget med 60%, hvilket er 

meget glædeligt. Dette kan i høj grad 

skyldes, at konkurrencen fra i år også er 

en konkurrence for fotoklubberne samt 

bedre information fra det enkelte for-

bund ud til deres medlemmer.

Hvert år uddeles et flot katalog med et 

udvalg af billeder fra de Nordiske 

 mesterskaber. Alle de deltagende mod-

tager et katalog.

Se mere på nordic.photo

Farver. NFFF HM. Elle 1995.  Kurt Johansen, Photo Club Dania, Danmark
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Nordens bedste fotoklubber – sammenlagt   

 Nr. Land Klub Point

 1 Finland Kuopion Kameraseura 251

 2 Danmark Photo Club Dania 248

 3 Danmark Downstairs fotografisk workshop 242

 4 Finland Tampereen valokuvausseura 234

 5 Norge Bekkalokket Fotoklubb 234

 6 Sverige Image Group de Lux 233

 7 Denmark Stella Polaris Photo Group 228

 8 Finland Kameraseura Mielikuva 227

 9 Finland Turun kamerat 224

 10 Norge Trondhjems kameraklubb 221

 11 Finland Helsingin Kameraseura 212

 12 Denmark Næstved Fotoklub 209

Farver. SKsL Sølv. On the front of 213. Aage Madsen. Photo Club Dania, Danmark

Farver. NFFF HM. Camels and girl 008. Leif Alveen MPSA2, EFIAP/p, 
NSMiF/b. Stella Polaris Photo Group, Danmark

Farver. NFFF HM. Matineh. 
Jan Hammerstad. Fotogruppen 
Momento, Danmark

Farver. NFFF HM. Portrait of Iiriva, 
Juha Jokinen EFIAP, SKsLSM.
Tampereen valokuvausseura, Finland



6

Farver. NSFF Guld. Magic. Kjetil Birkedal Pedersen.  
Stavanger Fotoklubb, Norge

Farver. NSFF Sølv. Patterns in yellow blue and gray. Jesper Fremming,  
ASDF, AFIAP. Downstairs fotografisk workshop, Danmark

Farver. NFFF HM. Chil. Jimmy Leen Friis. Photo Club Dania, Danmark

Farver. SksL Guld. Hills Tramcar. Mikael Lundblad. Image Group de Lux, Sverige

Monochrome. NSFF Guld. Riddarholmskyrkan. Mikael Lundblad. 
Image Group de Lux, Sverige

Monochrome. RSF Sølv. Salaj grandma. Leif Alveen,  
MPSA2, EFIAP/p, NSMiF/b. Stella Polaris Photo Group, Danmark

Monochrome. NFFF HM. Bluethroat. Jimmy Leen Friis. 
Photo Club Dania, Danmark

Monochrome. SKsL Guld. Gravity. Marc Sabat, EFIAP.
Kuopion Kameraseura, Finland

NORDISK FOTOMESTERSKAB 2 02 0
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Farver. NFFF HM. Magic. The past will always haunt you. Reza Vahdati. Downstairs fotografisk workshop, Danmark

Farver. NFFF Guld. Lionheart. Marc Sabat, EFIAP. Kuopion Kameraseura, Finland

Farver. SksL Guld. Hills Tramcar. Mikael Lundblad. Image Group de Lux, Sverige

Monochrome. NFFF HM. Bluethroat. Jimmy Leen Friis. 
Photo Club Dania, Danmark

Monochrome. SKsL Guld. Gravity. Marc Sabat, EFIAP.
Kuopion Kameraseura, Finland

NORDISK FOTOMESTERSKAB 2 02 0



8
Monochrome. SDF Guld. Jogging. Bror Johansson.  
Folkare Fotoklubb, Sverige

Monochrome. NFFF HM. Hest Femø. Karsten Madsen.
Næstved Fotoklub, Danmark

Monochrome. NFFF HM. MimiSofaPortrait. Flemming Ryborg. Photo Club Dania, Danmark

Monochrome. NFFF HM. Insecure, Søren Skov, MSDF/P EFIAP/P NSMiF/S. Stella Polaris Photo Group, Danmark

Monochrome. RSF Bronze. Frida848BW.  
Roland Jensen EFIAP/g, MSDF, NSMiF/s.  
Photo Club Dania, Danmark
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Monochrome. NFFF HM. The world outside. Lisbeth Hjorslev, MSDF
Downstairs fotografisk workshop, Danmark

Monochrome. NFFF HM. Bad weather in sight. Jes-Peder. Løkke, ASDF. Alssund fotoklub, Danmark

NORDISK FOTOMESTERSKAB 2 02 0



“Off Stage”
34 skuespillerportrætter på Teatermuseet i Hofteatret. 

12.  september – 20. december 2020

Af Ebbe Rosendahl

FIRE FREMTRÆDENDE DANSKE 

KUNSTFOTOGRAFER, SØREN SOLKÆR, 

OLE CHRISTIANSEN, JENS JUUL OG 

TUNE ANDERSEN VISER GRUPPEUD-

STILLINGEN ”OFF STAGE” PÅ TEATER-

MUSEET I HOFTEATRET I KØBENHAVN I 

PERIODEN 12/9 – 20/12 2020.

Udstillingens fokus er portrætter af dan-

ske skuespillere, alle kendte og stærkt 

karismatiske personligheder. Sammen-

holdt med de fire kunstneres meget for-

skelligartede tilgang til portrætfotografi-

et, er der garanti for såvel store, bevæ-

gende og humoristiske oplevelser i mø-

det med disse frapperende portrætter.

Blandt de 34 portrætterede vil man finde 

fantastiske skuespillere såsom Pilou As-

bæk, Linnea Voss, Tommy Kenter, Mads 

Mikkelsen, Bodil Jørgensen, Nicolas Bro,  

Josephine Park, Ghita Nørby, Nikolaj Co-

ster-Waldau, Sofie Gråbøl, Claes Bang, 

Sidse Babett Knudsen og Esben Smed.

Sideløbende med udstillingen udgives 

en stor og flot kunstbog med udstillin-

gens 34 portrætter, forord af forfatteren 

Jokum Rohde og efterskrift af museums-

direktør Peter Christensen Teilmann.

På de næste sider kan du se et udvalg af 

udstillingens portrætter.

Kirsten Olesen. Foto Jens Juul
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Jens Juul 
(f. 1963)

Da jeg skulle finde skuespillere at por-

trættere til Off-Stage, var jeg ikke i tvivl 

om, at jeg ønskede at fotografere nogle 

af vores mest erfarne skuespillere, hvor 

flammen fortsat brænder intenst. De 

portrætterede i min serie har derfor på 

hver sin vis været med til at tegne dansk 

scene- og filmkunst siden henholdsvis 

50’erne, 60’erne og 70’erne.

I mit portrætfotografi er ambitionen altid 

at skabe et rum af intimitet. For mig er 

portrættet et møde med et menneske, 

hvor vi som beskuere bliver lukket ind. 

Hvor fortroligheden giver plads til at 

være usikker og sårbar. Et privat møde. 

Men da jeg stod for at skulle fotografere, 

var verden pludseligt blevet ramt af en 

pandemi, der – tydede alt på – gik 

 hårdest ud over ældre medborgere. Og 

hvordan kommer man så tæt på, når 

man også skal spritte af og iføre sig 

handsker, beskyttelsesmaske og holde 

afstand?

Klart er det i hvert faldt, at man er rigtig 

godt hjulpet, når dem, man portrætterer, 

er rutinerede skuespillere. Portrætterne 

er blevet til i de portrætteredes hjem. 

Her mødte jeg op med nyafsprittet 

 udstyr, opstillede kameraet og forlod 

derpå rummet, for på afstand – ude i op-

gangen, i haven eller i en tilstødende 

stue – via en mobilskærm at instruere 

modellen og fjernstyre kameraet. Resul-

tatet er her: Off-Stage, corona-style.

Jens Juul
Jens Juul er uddannet portrætmaler, før han omkring 2010 blev grebet af 
fotografiet og blev uddannet fotograf. Siden har hans arbejde kredset om det 
intime fotoportræt. Det har ført til en lang række udstillinger i både ind- og 
udland, ligesom han har modtaget en række fotopriser, blandt andet forskellige 
kategorier i Magnum Photography Awards, Sony World Photography Awards, 
Grand Prize Winner, International photographer of the year, IPOTY og herhjemme, 
i Årets pressefoto.

Anders Hove

Ghita Nørby
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OFF STAGE – TEATERMUSEET I  HOFTEATRET

Jytte Abildstrøm

Nis Bank-Mikkelsen Rita Angela
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OFF STAGE – TEATERMUSEET I  HOFTEATRET

Ole Christiansen 
(f. 1955)

”Off stage, uden for rolle, er det en 

 mulighed? Eller spiller vi alle roller hele 

tiden? Hvis så, giver det så overhovedet 

mening at tale om en eksistens uden for 

en rolle? Jeg tror det ikke, men det er 

 ligegyldigt i forhold til af lave et interes-

sant fotografi. Ligesom der er personer, 

som er fotogene, er der roller der er 

 fotogene” udtaler Ole Christiansen.

  

Ole Christiansen er kendt for sine for-

sider for Euroman, portrætter af Leonard 

Cohen, Iggy Pop og Yoko Ono og dertil 

pladecovers af bands som Sort Sol, TV2 

med mange andre. Hans visuelle signa-

tur er unik og udmærker sig ved brug af 

blandingslyskilder og et ekstremt grafisk 

look. Ole udforsker ansigtet, som et 

landskab og bruger lyskilderne til at 

 understrege personens karakter. 

Hans værker er blandt andet repræsenteret i:
Det Nationalhistoriske Museum, Frederikborg Slot, Hillerød
Det Kongelige Bibliotek, København
Museet for Fotokunst, Brandts  
Klædefabrik, Odense

Jeanett Albeck

Ulver Skuli AbildgaardLotte Andersen Benjamin Boe Rasmussen
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Christiane Gjellerup KochThomas Magnussen

Julie WiethLinnea Voss

OFF STAGE – TEATERMUSEET I  HOFTEATRET



Claes Bang

Sidse Babett Knudsen
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Søren Solkær  
(f. 1969)

Portrættet har altid været den fotografi-
ske disciplin, der står mit hjerte nær-
mest. Portrættet har bragt mig ud i 
 mange hjørner af verden og været kata-
lysator for møder med mennesker, der 
har truffet vidt forskellige livsvalg og 
med meget forskellige men ofte ganske 
store talenter. Rockstjerner, street 
 artists, filminstruktører, mediterende 
 yogier og skuespillere.

Jeg er interesseret i det cinematiske lys. 

Lyslægning, der skaber en fortættet 

stemning og forsøger at hæve øjeblikket 

ud af tiden. 

Mine portrætter til Off Stage er alle af 

skuespillere, der primært er kendt fra 

 filmens verden, hvor de med deres nær-

vær og indlevelse tryllebinder publikum i 

biografens mørke magiske rum. 

I mine portrætter tilstræber jeg at få et 

glimt bagom det ikoniske og blotlægge 

en flig af det indre liv. 

Søren Solkær
Søren Solkær er uddannet fotograf 
ved FAMU i Prag og har igennem de 
sidste 25 år fotograferet portrætter 
af fremtrædende personer fra den 
globale offentlighed. Han har 
udstillet på gallerier og museer i 
USA, Canada, Australien, Storbritan-
nien, Holland, Italien, Tjekkiet, 
Tyskland og Danmark, og hans 
værker er repræsenteret i private og 
offentlige samlinger. Søren er særligt 
kendt for sine toneangivende 
portrætter af kunstnere, såsom Björk, 
Amy Winehouse, Paul McCartney, 
David Lynch og Patti Smith.
Han har skabt flere markante person-
lige portrætprojekter og udgivet seks 
bøger. 

OFF STAGE – TEATERMUSEET I  HOFTEATRET



16

Esben Smed

Nikolaj Coster-Waldau

Pilou Asbæk

Mads Mikkelsen

OFF STAGE – TEATERMUSEET I  HOFTEATRET
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Tune Andersen   
(f. 1958)

Tune Andersen har gennem årene udvik-

let sin meget personlige tilgang til 

 portrætfotografiet. I de stærkt efterbear-

bejdede fotos, som ofte både bemales 

og ”tatoveres” med indridsninger og 

pigment, udfolder han sine egne fortolk-

ninger og visioner af den portrætterede. 

Bittersød – til tider diabolsk – humor og 

dobbelttydighed er nogle af de mær-

kater, der er kendetegner hans værk.

Tune Andersen har siden sin kunstneri-

ske debut i 1980érne udstillet på stribe-

vis af anerkendte museer, kunsthaller og 

gallerier i ind- og udland.

Tune Andersen
Hans værker er repræsenteret i betydende samlinger som Statens Kunstfond,  
Det Nationale Fotomuseum, København, Museet For Fotokunst, Odense, 
Portrætsamlingen, Det Nationalhistoriske Museum, Hillerød, Musée Rodin, Paris, 
Biblioteque Nationale de France, Paris, Skive Kunstmuseum og Vejle Kunst-
museum.

Vigga Bro

OFF STAGE – TEATERMUSEET I  HOFTEATRET
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Mother & Child Reunion. Bodil Jørgensen

Carsten Bjørnlund

Josephine Park

Ole Lemmeke Sofie Gråbøl

Tommy Kenter

OFF STAGE – TEATERMUSEET I  HOFTEATRET
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 Nicolas Bro
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Nyt fra bestyrelsen

Per Valentin

Formand for Selskabet for  

Dansk Fotografi

Udsættelse af Fotofestival 2020

COVID-19 HAR SOM BEKENDT HAFT 

INDFLYDELSE PÅ EN RÆKKE FESTIVALER 

OG ARRANGEMENTER. DETTE GÆLDER 

OGSÅ SDF FOTOFESTIVAL, SOM VI 

DESVÆRRE HAR VÆRET NØDSAGET TIL 

AT UDSKYDE TIL FORÅRET 2021. DET 

HAR IKKE VÆRET MULIGT AT FÅ 

INTERESSENTER I TALE I FORBINDELSE 

MED ØKONOMIEN MED COVID-19.  

VI ARBEJDER I SKRIVENDE STUND 

SAMMEN MED VEJEN FOTOKLUB I 

FORHOLD TIL AT ARRANGERE EN 

FESTIVAL. DER VIL HURTIGST MULIGT 

BLIVE INFORMERET OM, HVOR OG 

HVORNÅR FOTOFESTIVALEN FINDER 

STED. DETTE BETYDER OGSÅ, AT 

INDKALDELSESDATOEN PÅ ”LYD-

BILLEDE” OG ”DET HELT FRIE BILLEDE” 

FØLGER ARRANGEMENTET.

 

Den Nationale bedømmes sidst i august, 

og vi har valgt at offentliggøre det fulde 

resultat til september. Udstillingen af 

denne vil foregå i forbindelse med Foto-

festivalen. Hvis der er medlemmer, som i 

den forbindelse har lyst til at arrangere 

udstillingen af Den Nationale, før Foto-

festivalen i foråret 2021, hører vi gerne 

fra jer.

 

Indkaldelse til Generalforsamling den 

27. september, 2020

SDF generalforsamling har været ud-

skudt pga. COVID-19, og først nu har vi 

været i stand til at melde en dato ud. 

Den 27. september afholdes SDF gene-

ralforsamling kl. 11 på Risingskolen, 

Risingsvej 25, 5000 Odense C. OBS! Du 

skal benytte skolens indgang fra Glente-

vej, da vi skal være i festsalen, som  ligger 

til højre for parkeringspladsen ved ind-

gangen.

Dagsorden på Generalforsamling:

a:  Valg af dirigent (må ikke være 

medlem af SDF bestyrelsen)

b:  Valg af referent

c:   Fremlæggelse af bestyrelsens 

beretning til godkendelse

d:   Aflæggelse af regnskab med 

påtegning fra revisorer til  

godkendelse

e:   Kassereren fremlægger status på 

det igangværende regnskab

f:   Behandling af indkomne forslag i 

henhold til vedtægternes §7 stk. 3

g:   Fremlæggelse af forslag til budget 

og kontingent for det efterfølgende 

år til godkendelse

h:  1.  Valg af formand (ønsker genvalg) 

og to bestyrelsesmedlemmer

     2. Valg af revisor

     3. Valg til udvalg

I.   Eventuelt – der kan ikke under 

eventuelt vedtages – kun tages til 

efterretning

Vi prøver igen! Kom og hør om 

frem tidens fotoklub på Fotodag 2020

Denne aktivitet var vi desværre nødt til 

at aflyse pga. COVID-19, men nu prøver 

vi igen.

Den 1. november tilbyder vi Danmarks 

fotoklubber at deltage i arrangementet 

på DOKK1 i Aarhus.

Kom og vær med til en spændende dag, 

hvor vi bl.a. skal høre Jesper Bo Jensen 

tale om fremtidens fotoklub. Tilmeld dig 

på sdf.dk

Hvor: DOKK1, Aarhus

Hvornår: Den 1. november 2020

Program:

Kl. 10.30 - Velkommen v/ SDF Formand, 

Per Valentin

Kl. 10.45-11.45 - Fremtidens Forening  

v/ Jesper Bo Jensen: Hvordan ser 

fremtidens forening ud og hvilke 

udfordringer står fotoklubberne overfor?

Jesper Bo Jensen er uddannet forsker 

med en PhD i statskundskab og 

”postdoctoral studies” fra Stanford 

University. Mange års undervisning af 

bl.a. humanister i statistik har gjort ham 

til en strålende formidler. Glæd jer.  

12.00-12.30 - Frokostpause (der kan 

 købes sandwiches)

12.30-14.30 - Fremlæggelse af analyse 

om Fotoklubber v/ SDF Formand Per 

Valentin. Fremlæggelse af analyse og de 

væsentligste resultater

14.30-14.45 - Kaffepause

14.45-15.15 - Afslutning og afrunding 

med forslag: Hvordan kan en klub 

udvikle sig set i lyset af fremtidens 

forening, og hvad kan SDF eventuelt 

bidrage med? Fælles whitepaper.

 

 

Per Valentin

Formand, SDF

NB! Returbilleder fra Den 
 Nationale kan afhentes på dagen.
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Fotografen Luca Berti

Kom til TirsdagsTRÆF 
den 6. oktober kl. 17-18.
Mød fotograf Luca Berti denne tirsdag, hvor han viser 
rundt i udstillingen ’Ud i landskabet – ind i historien’.  
Det er gratis at deltage, men tilmelding på mail til  
augustiana@sonderborg.dk er nødvendig.

Udstillingsperiode: 
24.06.2020 - 22.11.2020
Åbningstid: Tirsdag-søndag kl. 12-16
Entré: Gratis adgang
Adresse: Augustiana Kunstpark & Kunsthal, Palævej 10-14, 
6440 Augustenborg

EN FOTODOKUMENTARISK UDSTILLING 

OM DEN DANSK-TYSKE KULTUR ANNO 

2020

Fotograf Luca Berti har i anledning af 

100 året for Genforeningen foretaget en 

historisk og kunstnerisk fotorejse i Søn-

derjylland. Turen foregik på cykel og til 

fods med det formål at indfange stem-

ningen i landskabet, den traditionelle 

danske og tyske arkitektur og de men-

nesker, som han mødte på sin vej. Resul-

tatet af fotorejsen vises nu på en foto-

dokumentarisk udstilling på Augustiana. 

Udstillingen omfatter 50 unikke fotogra-

fier og er en del af Sønderborgs officielle 

markering af Genforeningsjubilæet.

Luca Berti er født i Firenze i 1978, men 

bosat i København siden 2008. Han har 

med sine kulturhistoriske projekter sam-

arbejdet med en række nationale og  regio- 

 nale museer i Danmark, Norge, Sverige, 

Finland, Estland, Letland og Italien. Luca 

Berti har udgivet 10 fotobøger om livet 

og kulturen i de nordiske lande.

Ud i landskabet  
– ind i historien
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BILLEDER SOM FORTÆLLER EN HISTORIE

Fotograf Esben Fog
Esben Fog er uddannet arkitekt fra Kunstakademiet i København 
(1979) og har arbejdet som arkitekt lige siden. Sideløbende med sit 
virke som arkitekt har han arbejdet stadig mere seriøst med foto-
kunst, og i dag er det fotografiet, der fylder mest. 

Tekst Esben Fog og Ebbe Rosendahl   
Foto Esben Fog

Om billederne

Et fotografi bør være andet og mere end 

en afbildning af det, der befandt sig for-

an kameraet, da der blev trykket på ud-

løseren. I stedet for at bruge kameraet 

til at registrere den fysiske verden, som 

omgiver os, skaber Esben Fog sine egne 

fantasiverdener. Han kan lide at lave bil-

leder, man kan gå på opdagelse i. Bille-

der som forandrer sig, hvis beskueren 

giver sig tid til at studere detaljerne. 

 Billeder som fortæller en historie. Esben 

arbejder mest med nøgne kroppe. Det 

forstærker hans narrative intentioner 

med billederne. Hvis figurerne har tøj på, 

er de placeret i en bestemt tidsperiode 

og i en bestemt kulturel sammenhæng. 

Den nøgne krop, derimod, er universel 

– udenfor tid og rum. Billedernes histo-

rie bliver ofte hjulpet på vej med trickef-

fekter – som både kan være opnået med 

traditionelle fotografiske teknikker – 

 eller digitalt. 

Esben arbejder ofte med iscenesat foto-

grafi, dvs. billeder som er udtænkt på 

forhånd og iscenesat af fotografen. Han 

maler selv baggrunde, og de fleste af 

 rekvisitterne er hjemmegjorte. På det 

 seneste er han også begyndt at arbejde 

med miniature landskaber. 

Hvad har inspireret dig til dit nyeste 

projekt ”Dolls”?

”Det er ofte tilfældigheder, der gør, 

 hvilken retning ens virke går. Jeg lavede 

Vanitas udstillingen sammen med en 

skrot-art-kunstner (Tom Pedersen). Han 

bruger alt muligt skrammel i sine skulp-

turer og havde flere kasse med gamle 

dukker stående i værkstedet. Det åbnede 

en helt ny verden for mig, og siden har 

jeg leget mere med dukker end mangen 

en 5-årig pige. Jeg har sågar fået gamle 

dukker i julegave af min kone! Hun ved 

lige, hvad jeg går efter. Det er fascine-

rende, som man kan give disse ”døde” 

ting liv. Hver dukke har sin egen person-

lighed. Tag f.eks. billedet af ”Venus i 

dukkehuset” - alle dukkerne har levende 

og udtryksfulde ansigtsudtryk” fortæller 

Esben Fog. 

Er der nogen symbolik i serien?

”Jeg er dybt fascineret af symboler. Som 

sagt udsprang dukke projektet af Vanitas 

projektet, og flere af dukkebillederne 

kan også tolkes som vanitasbilleder, selv 

om kun enkelte af dem indeholder klas-

siske vanitassymboler”. 

 

Fortæl om dit vanitas projekt?

”Billederne blev lavet i 2018 til en udstil-

ling i det nye kulturcenter Odeon i cen-

trum af Odense. De er delvist inspireret 

af de gamle 1600-tals vanitas malerier.

Vanitas var et populært motiv i 

1600’ tallets billedkunst. Billederne var 

spækket med symboler på livet og  døden 

og dårskaben. ”Memento mori” – husk 

at du skal dø. Hvad er din selvoptaget-

hed og forfængelighed i evighedens lys? 

Dit liv er en sæbeboble, der brister og 

 forsvinder på et øjeblik, lød budskabet.

Dengang var budskabet alvorligt ment, 

men i billederne bruger jeg det med et 

glimt i øjet. 1600’tals-kitsch. Men i en 

tid hvor alt skal se perfekt ud på over-

fladen – ikke mindst vore kroppe – har vi 

brug for budskabet fra 1600’tallets 

 mestre. Husk at du skal dø – så lev dog 

dit uperfekte liv!”

Hvilket udstyr har du anvendt her?

”De fleste billeder i Vanitas serien er 

 taget med ”Sony alfa 7r” og med  ”Fujifilm 

X-E3”. De er optaget hjemme i mit lille 

studie. Som regel bruger jeg kun en 

 enkelt studie flash (elinchrom) – bounced 

eller med paraply. Jeg havde ikke så 

 meget tid til vanitas projektet, så jeg 

måtte også ty til gamle analoge billeder 

og arbejdet med dem digitalt, så de pas-

sede til projektet – lidt en nødløsning, 

men faktisk også en spændende  proces”. 

Hvad har du fået af respons på dine 

billeder?

”Jeg har fået meget positiv respons på 

billederne. Men det er jo ofte kun folk, 

der synes om dem, der henvender sig. 

Nogen vil sikkert finde dem uhyggelige, 

men når jeg iagttager publikum på 

 udstillinger, kan jeg se, at folk sjældent 

kan lade være med at gå tættere på og 

studere detaljerne, så de vækker i alle 

tilfælde nysgerrigheden. 

Billederne har siden være udstillet flere 

andre steder, og det må vel være fordi, 

der er nogen, der synes de er interes-

sante nok” konstaterer Esben Fog. 

”Jeg er dybt 
 fascineret af 
symboler.”
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Skæbnernes væg
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ISCENESAT FOTOGRAFI  AF ESBEN FOG

Babyernes oprør

Olympia
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ISCENESAT FOTOGRAFI  AF ESBEN FOG

Vanitas-foto i 1600-tals stil. Tekst på seddelen: “vanitas vanitatum et omnia vanitas”  
(Endeløs tomhed, endeløs tomhed, alt er tomhed, Prædikerens bog 1:2).

Farligt legetøj. Det skjulte og farlige landskab af forladt legetøj
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Barbiernes fald. Inspireret af renæssancens apokalyptiske billeder med tilføjede vanitas-symboler og plastik kitsch

Venus i dukkehuset

ISCENESAT FOTOGRAFI  AF ESBEN FOG



Esben Fog

Se flere af Esben Fogs foto-
projekter på hans hjemmeside

www.esben-fog.dk

En aften i teatret. Barbiedukker i teatret – lykkeligt uvidende om, at de er figurer i et vanitas-foto

Foto med vanitas-symboler: kornet = genopstanden liv, kraniet = døden, visne blomster = 
kroppens forfald, musik = livets flygtighed, skrællet citron = attraktiv at se på, bitter at 
smage, som livet

ISCENESAT FOTOGRAFI  AF ESBEN FOG
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Plane, Sort strand, Island, 2004. Foto Henrik Saxgren

Henrik Saxgren

Fra Tønder til Thule

Johannes Larsen Museet
27. juni til  
27. september 2020

Møllebakken 14
5500 Kerteminde
ostfynsmuseer.dk

Fra Tønder til Thule: Fotoværker af 

nordiske landskaber

Johannes Larsen Museet viser Henrik 

 Saxgrens fotoværker i den hidtil største, 

sammenhængende præsentation af det 

nordiske landskab. Udstillingen viser 

 Saxgrens fokus gennem flere år på land-

skabelige motiver fra Danmark, Island og 

Grønland..

Kunstneren, der går i ét med land-

skaberne

Henrik Saxgren (født 1953 i Randers) er 

en af Danmarks mest anerkendte foto-

grafer, navnlig gennem sine talrige doku-

mentariske rejseskildringer og fokus på 

menneskets vilkår og fremtræden. Han 

har færdedes og arbejdet på samfundets 

kant, blandt bz’ere, indvandrere i 

 Norden, skildret urbefolkningens møde 

med den barske naturs levevilkår i Arktis. 

I de senere år har naturen og de mere 

rendyrkede landskabsbilleder har fået en 

helt central rolle i hans produktion.

Katalog

Udstillingen ”Fra Tønder til Thule” bliver 

ledsaget af et rigt illustreret udstillings-

katalog i stort format. Bogen inviterer 

læseren med på en betagende fotogra-

fisk rejse ind i Saxgrens univers og hans 

billeder fra kanten af verden. Fra Tønder-

marsken i syd til Island og Grønland i 

nord. Bogen er på 128 sider. Pris 198 kr. 
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Isbjerg, Murchison Sund, 2014. Foto Henrik Saxgren

Fire heste og stære, 2015. Foto Henrik Saxgren

Kajak ved Herbert Ø, 2014. Foto Henrik Saxgren

Musvåge, morgen, 2017. Foto Henrik Saxgren

 
Henrik Saxgren ved Baffinbugten 
2016 
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Underviserne på Kalejdoskop. Fra venstre Maria Fonfara, Kristian Sæderup og Jon Spangsvig

DANSK FOTOGRAFI HAR MØDT 

FOTOGRAFERNE BAG FOTOSKOLEN 

KALEJDOSKOP, DER TIL SEPTEMBER 

ÅBNER I ET GAMMELT BUTIKSLOKALE I 

HJERTET AF  SVENDBORG PÅ SYDFYN. 

DE FORKLARER HER OM AMBITIONERNE 

FOR DERES NYE SKOLE.

“Vi vil skabe et levende rum, hvor folk 

har lyst til at opholde sig og en skole der 

er åben for alle uanset fagligt niveau.” 

Siger Maria Fonfara, en af de tre fotogra-

fer, der står bag fotoskolen Kalejdoskop, 

som åbner til september. “Vi er meget 

glade for at skolen kommer til at ligge 

synligt og midt i Svendborg. Det gør det 

nemt for os, at bruge byen og nemt for 

byen, at bruge skolen. Vi håber, at 

Kalejdo skop hurtigt bliver en naturlig del 

af Svendborg og Sydfyns kulturliv og, at 

flere derfor vil få øjnene op for fotografi-

ets potentiale samt at Kalejdoskop kan 

være med til at udvikle et miljø omkring 

fotografi på Fyn. Kalejdoskop skal være 

et kraftcenter for fotografi.”   

“Fotografi er en teknik til at fastholde 

lys, men det er jo samtidig også en 

 udtryksform med sin egen teori, historie, 

genrer, mesterværker, mestre og ikke 

mindst muligheder” fortsætter Kristian 

Sæderup. “Fotografi er op gennem det 

tyvende århundrede - og i særlig grad 

med kameratelefonen - blevet en helt 

naturlig og integreret del af vores liv. De 

fleste af os bruger og forbruger fotografi 

hver dag og er rigtig gode til det. I hvert 

fald på overfladen. Det er dog vores er-

faring, som fotografer og undervisere, at 

meget få danskere har viden om og ind-

sigt i fotografi som teknik, medie og 

 udtryksform. Måske er fotografi blevet 

en så naturlig del af det moderne liv, at 

– en ny skole for fotografi



Mbete. Foto Jon SpangsvigMbete. Foto Jon Spangsvig

Cure blindness. Foto Jon Spangsvig

31



32

Almindelig ene. Foto Kristian Sæderup

Foto Maria Fonfara

Almindelig ene. Foto Kristian Sæderup

NY FOTOSKOLE I  SVENDBORG
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Læs mere om Kalejdoskop og se 
program for resten af 2020 på 
skolens hjemmeside:  
kalejdoskop.nu 

Kalejdoskop 
Fruestræde 19 
5700 Svendborg 

mange har svært ved at se det som 

n oget i sig selv. Det vil vi gerne lave om 

på, fordi vi tror på at fotografiets poten-

tiale er større og vigtigere end det”. 

Jon Spangsvig forklarer: “Vi tror på at 

 fotografi - på en direkte og enkel måde 

- kan indfange og udtrykke vores samtid 

og herved være med til at gøre os  klogere 

på os selv, hinanden og vores omverden. 

Vi vil skabe en skole, hvor elever, delta-

gere og undervisere kan fordybe sig i 

 fotografi sammen og bruge fotografi til 

at gå på opdagelse med. Kalejdoskop 

skal være et frit og spændende sted, 

hvor man både kan komme for at dygtig-

gøre sig, blive inspireret, eksperimentere, 

få ny viden, blive udfordret og være del 

af et fællesskab omkring fotografi.”

Kalejdoskop holder åbningsreception 

fredag den 28. august. Fra september vil 

skolen tilbyde aftenkurser, afholde fore-

drag og hver anden mandag vil der være 

Åbent Værksted i Kalejdoskops lokaler, 

hvor fotografer og fotografi-interesserede 

kan komme og bruge skolens værksted, 

møde andre, få vejledning og blive inspi-

reret. Det er ambitionen, at Kalejdoskop 

på sigt desuden skal arrangere udstillin-

ger, tilbyde undervisning for børn og 

unge, afholde weekend- og uge- og 

 rejsekurser for voksne samt facilitere 

masterclasses og efteruddannelse for 

professionelle.    

Kristian Sæderup (1980), Jon Spangsvig 

(1980) og Maria Fonfara (1977) danner 

tilsammen grundstammen i Kalejdoskop 

og vil varetage det meste af undervisnin-

gen. Kristian, Jon og Maria er alle tre 

 bosiddende i Svendborg og har 

 til sammen mange års erfaring med at 

undervise i fotografi på skoler rundt om i 

Danmark. Ens for de tre er også, at de 

hver især – ved siden af arbejdet som 

undervisere  – arbejder med egne, længere-

varende fotografiske projekter. 

Foto Maria Fonfara

Vejle å 2018. Foto Kristian Sæderup

NY FOTOSKOLE I  SVENDBORG



3434

Tekst og foto Jesper Koefoed,  
fotoworkshop.dk

PORTRÆT- ELLER MODELFOTOGRAFE-

RING ER NOGET ALLE FOTOINTERESSE-

REDE LAVER PÅ ET TIDSPUNKT. OG DET 

BLIVER HELT EUFORISK, NÅR FOTO-

TEKNIK, KOMPOSITION OG SAMARBEJ-

DET MED DIN MODEL RESULTERER I ET 

FANTASTISK BILLEDE.

Og det er netop det menneskelige 

aspekt, der gør portræt- og modelfoto-

grafering så spændende. Du kan have 

nok så meget styr på teknik og komposi-

tion, men hvis ikke du kan skabe et godt 

samarbejde med modellen, kommer der 

intet godt ud af det.

Men hvordan kommer man i gang? Det 

er heldigvis hverken svært eller dyrt, når 

du bare gør det rigtige. Og tro mig – jeg 

har set mange, der gør det unødigt 

svært og dyrt for sig selv.

Det er IKKE dyrt

Den gode nyhed først: Spar på udstyret. 

Du bliver IKKE en bedre portrætfotograf 

af at købe dig fattig i udstyr – tværti-

mod. Jo mere grej du skal have styr på, 

desto mere forvirret bliver du og jo min-

dre overskud får du til modellen. Så 

 begræns udstyret og især opsætningen 

af lys - så får du mest mulig fokus på din 

model. Ofte er jeg endt med kun at 

 bruge det eksisterende lys og et enkelt 

objektiv på en hel dags fotografering.

Dernæst skal du kende dit udstyr og de 

fotografiske principper, så du hurtigt 

rammer den rigtige eksponering, hvor 

højlys ikke brænder ud. Og så du nemt 

kan skifte indstilling, hvis lyset ændres. 

Brug gerne en stor blændeåbning for at 

få en lav dybdeskarphed.

Om du skyder manuelt, automatisk eller 

semiautomatisk er op til dig selv. Hvis 

lyset er stabilt, er manuel at foretrække, 

for så er eksponeringen ens gennem 

hele shootet. Men hvis lyset skifter i 

styrke hele tiden, så er det meget nem-

mere at bruge A/Av – hvor du vælger 

blænden og kameraet finder lukkertiden.

Inde eller ude?

Men først skal du beslutte, om du vil 

skyde i studie eller på location. Studiet 

er det sværeste, for du får intet foræret 

– lyset skal du selv sætte og baggrunden 

er som regel et stykke ensfarvet papir, så 

der er kun modellen til at lave komposi-

tionen.

På en location – inde som ude – kan du 

nemt finde en spændende baggrund, 

men også elementer, som din model kan 

bruge til at sidde på eller læne sig op ad. 

Og lyset får du foræret – blødt lys inden 

for gennem et vindue eller uden for på 

en gråvejrsdag er nemt at arbejde med 

og behageligt for modellen, mens kraf-

tigt sollys både giver udfordringer med 

dybe og hårde skygger, men også mulig-

heder for dramatisk lys.

Så hvis du er ny inden for dette område, 

så vil jeg klart opfordre dig til at starte i 

noget ”miljø”.

Portræt og modelfoto med (meget) 
enkle midler
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Det nødvendige lys

Hvordan finder du en model?

At finde modeller er faktisk det sværeste 

for mange. Jeg har set flere, der er stop-

pet, fordi det var vanskeligt at få nogen 

foran kameraet!

For hvis du ikke har en flot portfolio, så 

er det svært at få nogen til at stille op 

(medmindre du vil betale for det). Og 

hvis ingen stiller op, hvordan får du så 

den nødvendige portfolio?

Svaret er: Start med nogen du kender, 

OG som synes det er sjovt. Nogen der 

gider ”lege” billeder og som giver dig 

mulighed for at lave masser af skud og 

masser af forskellige setups. Dét giver 

billeder, og det giver læring. Og når du 

får fyldt din portfolio op og vist den 

frem, så bliver der også mulighed for at 

skyde nogle, du ikke kender i forvejen. 

Du bliver heller ikke stresset over at 

skulle levere varen - der skal være luft til 

fejltagelser, forsøg og grin.

Du kan også hyre en professionel model. 

Det kan have den fordel, at du kan lære 

noget om posering og udtryk, men det 

kan også stresse dig, hvis det bliver for 

”professionelt”.

Min erfaring er at lige børn leger bedst. 

Så start med en der er ny og tålmodig.

I gang med shoot

Uanset hvor erfaren du er, så er hvert 

shoot et nyt shoot. Du skal fra starten 

skabe god stemning og få modellen til at 

føle sig godt tilpas. Husk at det er 

 modellen og ikke dig, der om lidt skal 

optræde foran kameraet.

Så masser af small talk og ingen snak 

om teknik. Du har på forhånd udtænkt 

opstillingerne, så du har styr på lys og 

teknik og kan bruge alt din energi på at 

guide og rose din model.

Dét er den svære del! Men glæd dig over, 

at det bliver nemmere og nemmere jo 

mere du øver. Og glæd dig over hvert 

eneste gode billede, du får skudt. Og 

husk på at modellen er mindst lige så 

nervøs som dig.

Kodeordet er begejstring. Hvis du er 

 begejstret og roser, så smitter det af på 

din model, som så giver den ekstra gas. 

Du skal instruere og få din model til at 

lave små ændringer af hoved, overkrop, 

arme, hænder og ben og undervejs rose 

og skyde masser af billeder – det giver 

god energi. Og gode billeder.

Når I er igennem første setup, så er det 

videre til næste (som du også har 

 udtænkt). Og her er det altså nemmere, 

hvis I er uden for og hurtigt kan skifte til 

et nyt sted og dermed lave nogle helt 

anderledes billeder.

På de næste sider kan du finde lidt tips 

til teknik og lys – både grundlæggende 

og lidt mere avanceret.

Udenfor skyder du med dagslyset som lyskilde. På en gråvejrs-

dag kan du skyde i både med- og modlys, men på en solskins-

dag skal du enten finde skygge eller skyde i modlys og så even-

tuel supplere med lys forfra via refleksskærm eller flash. Skyd 

testbilleder hvor ansigtet fylder det meste af billedet – det er 

vigtigt at netop ansigtet er rigtigt eksponeret. Pas på med sol-

strejf i ansigtet – især næsetippen rammes ofte af direkte sol 

og det ser altså ikke kønt ud.

Skyder du i studie er det formentligt en flash, du vil bruge som 

hovedlys. Få den monteret med en paraply eller softboks for at 

give et smukt og blødt lys og placer den i en vinkel på 45  grader 

ude til siden og 45 grader oppe - så er du godt i gang. Har du 

ikke en paraply eller softboks så skyd flashen op i loftet eller 

ind i en hvid væg. Du skal blot omdanne den lille lyskilde til en 

stor lyskilde.

I gråvejr uden for finder du det blødeste og nemmeste lys En speedlite i en softboks kan give flot lys inden for

Lyset fra et vindue er optimalt til portrætter
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I det kraftige modlys blev modellen meget mørk – en flash med softboks lyser skyggerne op

PORTRÆT OG MODELFOTO

Brug refleksskærmen rigtigt

Flash og dagslys

Det vigtigste udstyr ud over kamera og 

optik må siges at være refleksskærmen. 

Med den kan du kaste lidt lys tilbage i 

modellens ansigt og dermed oplyse 

øjne, der ligger i skygge. Min foretrukne 

størrelse er 70x110 cm med sølv på den 

ene side og hvid på den anden.

Sølvsiden er perfekt i gråvejr, hvor den 

kan hive en del lys ud og kaste det ind i 

skyggesiden. Men i solskin bliver den alt 

for kraftig og vil kaste direkte lys i hove-

det på modellen. Dels er det ikke kønt, 

og dels er det ubehageligt. Her bruger 

du i stedet den hvide side.

Og nu til det vigtigste. Pas på at refleks-

skærmen ikke laver nye skygger. Hvis 

 lyset fra den er kraftigt, så hold den 

oppe og Ikke nede ved jorden, som 

 mange gør. For så kaster du lys nede fra, 

og lyset skal altid komme oppefra for at 

virke naturligt – også ”fill-in”-lyset.  

Så op i strakt arm med refleksskærmen.

Refleksskærmen er god, men ikke altid 

lige nem at holde og styre ”styrken” af. 

Derfor bruger mange flash som ”fill-in” 

til at oplyse skyggerne. Udfordringen er 

at dosere mængden af flashlys korrekt –

det har ingen virk-

ning, hvis det er 

for lidt og det ser 

kunstigt ud, hvis 

det er for meget.

Du kan naturligvis 

sætte det hele på 

auto – det slipper 

man ofte overra-

skende godt af-

sted med – men 

på manuel gør du 

sådan:

Sluk for flashen og 

find en ekspone-

ring for det omgi-

vende lys, så bag-

grunden bliver, 

som du vil have 

det. Da du skal 

bruge flash, skal 

du holde lukker-

tiden under 

”synkro tiden” – typisk på 1/200 s. Når 

baggrunden er korrekt, tænder du 

 flashen på manuel og skruer op eller 

ned, til du synes doseringen i orden. 

Sværere er det ikke. Du skal opfatte det 

som to eksponeringer – én for baggrun-

den – som kameraet står for – og én for 

forgrunden, som flashen står for.
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Et orangefilter på flashen giver samme lys som lampen i baggrunden

For at få en uskarp baggrund er der skudt på bl. 1,4 og 1/8000.  
Det krævede brug af high speed flash

PORTRÆT OG MODELFOTO

Flash og dybdeskarphed

Farvede filtre på flashen

Når du bruger flash som beskrevet oven 

for, er du bundet til en lukkertid på ty-

pisk under 1/200. Selv om du har ISO 

helt i bund, vil det ofte give dig en lille 

blændeåbning og dermed en helt skarp 

baggrund. Det kan du løse på to måder:

Med gråfilter: Hvis du fx har en ekspone-

ring for baggrunden på 1/200 s f/11 og 

100 ISO, så kan du montere et gråfilter, 

der snupper fire trin (det hedder ND16 

eller x4). Så bliver dit billede jo fire trin 

for mørkt, så nu åbner du blænden til 

f/2,8 og vupti har du en uskarp baggrund 

igen. Hvis du gerne vil skyde på f/1,4, så 

skal du bruge et 6-trins filter. Du skal 

bare have styr på blænderækken – også 

her!

Med highspeed sync (HSS): Med denne 

indstilling, som typisk laves på flashen, 

”hakkes” flashglimtet over i små glimt, 

der doseres, mens spalten i kameraets 

lukker bevæger sig over sensoren. Med 

HSS aktiveret kan du igen skyde på hur-

tige lukkertider, så i eksemplet ovenfor, 

laver du lynhurtigt 1/200 f/11 om til 

1/3200 f/2,8. Eneste ulempe ved denne 

teknik er, at flashen mister styrke, fordi 

der ryger noget energi ved konverterin-

gen til de små glimt. HSS skydes ind på 

samme måde som nævnt tidligere.

En af fordelene ved at bruge flash og 

dagslys er, at du kan ændre farven på 

det lys flashen udsender. Hvis du fx sky-

der i det orange lys ved solnedgang eller 

i kunstlys der ofte er meget varmt, vil 

det kolde flashlys, der er af-

stemt efter dagslys, se helt 

forkert ud. Men sætter du et 

orangefilter foran flashen, så 

har flashlyset fået samme 

farve som baggrunden, og 

så ser det hele rigtigt ud 

igen. Samme teknik bruges i 

øvrigt også til stemnings-

billeder ved fester, hvor lyset 

fra stearinlys suppleres med 

flashlys.

Men du kan også i dagslys 

bruge et farvet filter på fla-

shen for at skabe effekt – fx 

varmt (gult) eftermiddagslys 

eller koldt blåt lys. Her skal 

lyset fra flashen dog være 

hovedlyset for at give en 

markant effekt.

En speciel art af dette er en lyssætning 

jeg kalder business blue. Her sætter jeg 

hvidbalancen i kameraet til ”tungsten”. 

Så bliver hele billedet blåt, når man sky-

der i dagslys. Men så sætter jeg et oran-

gefilter på flashen. Så passer farven på 

flashen til tungsten, og så bliver ansigtet 

rigtigt i farven, mens baggrunden fortsat 

er blå.
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Denne teknik går ud på at lave dag til 

nat og skabe dramatiske billeder med en 

kraftig flash. Du skyder ind på samme 

måde som normalt, men nu vælger du 

bare at baggrunden skal være mørkere. 

På en gråvejrsdag kunne det fx være 

1/200 f/16. Herved bliver både baggrund 

OG model mørk. Så tænder du flashen 

og doserer den, så din model bliver kor-

rekt oplyst. Så har du et billede med 

mørk baggrund og normal forgrund. Det 

kræver ofte en ekstra flash til at oplyse 

skyggesiden eller i det mindste en 

 refleksskærm.

Det er IKKE solen i baggrunden, men en flash 
med gult filter. Forfra er der brugt en flash  

med softboks

Med WB stillet til ”Tungsten” bliver dagslyset i 
baggrunden blåt. For at få et normalt lys 

forfra, er der orangefilter på flashen for at 
afstemme lyset til tungsten

Nattestemning i dagslys. Kameraet er 
indstillet, så baggrunden bliver mørk, mens 

flashen oplyser forgrunden

Overpowering the Sun

PORTRÆT OG MODELFOTO
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Mit stærkeste værktøj til udendørs foto-

grafering er en viewer. En dims der hol-

des over LCD-skærmen, så jeg kan se 

billedet uden forstyrrende lys fra om-

givelserne. Derved kan jeg nemt bedøm-

me, om eksponeringen er i orden og 

især om flashen er balanceret godt med 

det omgivende lys. Min hedder noget så 

fint som en Hoodmann Hoodloupe, men 

der findes mange alternativer. Brugere af 

spejløse kameraer er herligt fri for dette 

problem.

Forfatteren bag denne artikel er Jesper 

Koefoed, der driver Fotoworkshop.dk, 

der har gennemført over 300 workshops 

primært inden for portræt- og modelfo-

tografering. Programmet spænder over 

mere end 20 forskellige workshops og 

lige så mange tilhørende hæfter. 

 Desuden ydes individuel coaching, 

 online eller ude hos den enkelte. Endelig 

holder forfatteren foredrag og undervis-

ning i fotoklubber rundt om i landet.

Den uundværlige viewer

Kom selv på workshop

Du kan læse mere på  
fotoworkshop.dk eller ved at melde 
dig ind i facebookgruppen:  
Fotografiske Workshops  
v/Jesper Koefoed.

PORTRÆT OG MODELFOTO
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Ny bog

Ole Christiansen

af Ole Christiansen
Strøget i København. I den ene ende 

lugten af grillbar og i den anden af 

eksklusive parfumer.

Et sted i midten er Gucci ved at 

nyindrette deres butik og for at 

skjule byggeriet for de forbipasse-

rende har man opstillet et hegn, hvor 

der er et stort hvid felt. Lidt som et 

scenetæppe, der om et øjeblik 

trækkes til side for at åbenbare 

alverdens luksus. Men for Ole 

Christiansen er det et bagtæppe, og 

Strøget bliver en scene, hvorpå 

menneskeheden defilerer forbi.

Resultatet er en mesterlig frise, en 

stormflod af mennesker på vej fra et 

sted til et andet, uden formål og 

uden moraliseren.

White Wall 
af Ole Christiansen
Format 30 x 21 cm
152 sider
134 billeder
Tekst af Anders Clausen og  
Jonas Holst
Pris 295,- kr

White Wall



Jørgen Jørgensen

Odense Fotografiske Amatørklub (OFA)

Pletskuddet er taget med Sony A7III, 55 mm brændvidde på blænde 2,8, ISO 320. 
Uden brug af flash.

Se flere modelbilleder på jj-foto.dk

Jeg har gennem mit lange liv 

rejst en hel del, blandt andet via 

mit arbejde som ingeniør. Her i 

det tidlige forår 2020 planlagde 

jeg en lille privat smuttur til 

Prag. Tjekkiet har en lang tradi-

tion for foto og i særdeleshed 

modelfotografering. Der er et 

utal af fotomodeller i Tjekkiet. 

Jeg kontaktede Nikola, som jeg  

kender fra tidligere fotoshoot i 

Danmark. Sammen med sin 

mand Václav, som er fotograf, 

driver hun et studie og model-

sted, som de kalder 

Pragueboudoir.com.

Jeg pakkede et beskedent foto-

udstyr og tog flyveren til Prag. 

Efter et par dage med sightsee-

ing rundt i det smukke og male-

riske Prag troppede jeg op på 

den aftalte adresse, hvor jeg 

blev varmt modtaget af Nikola 

og hendes mand. Studiet er ind-

rettet i deres fjerdesals lejlighed 

i en ældre husblok tæt ved Prags 

centrum. Lækkert møbleret med 

passende baggrunde, møbler og 

rekvisitter til modelfoto. Lejlig-

heden har store skråvinduer, så 

det meste af fotograferingen 

foregik med naturligt indfal - 

d ende lys. Alt i alt en rigtig god 

oplevelse.

Jørgen  
Jørgensen,  
OFA

1741

PLETSKUD
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75 ÅRS  JUBILÆUMSUDSTILLING

Svendborg Fotoklub
Svendborg fotoklub blev stiftet den 24. november 1944 og kunne således fejre sit 75 års jubilæum sidste år. I den 
 forbindelse afholder klubben en jubilæumsudstilling i ”Kunsthal ved siden af” på Frederiksøen, Svendborg Havn.  
Udstillingen åbner lørdag den 12. september, borgmester Bo Hansen kommer og holder åbningstalen kl. 13.30.  
Dørene åbnes kl. 13.00. Udstillingen kan ses til den 27. September.

Af Ebbe Rosendahl

Dansk Fotografi har fået en snak med 

formanden for den jubilerende klub Hans 

Peter Birk Hansen.

Hvor mange medlemmer er der i 

klubben?

Der er p.t. omkring 20 betalende med-

lemmer. Vi har en nogenlunde kønsfor-

deling med 3 kvinder og 17 mænd.

Hvad gør I for at få nye medlemmer?

Vi bruger netværk, hjemmeside og 

 Facebook. Der kommer løbende nye 

medlemmer til, der dog alle er over 40. 

Vi har ikke kunnet tiltrække de unge, der 

har deres egne netværk, som de bruger. 

Hvilke motivområder dyrker I mest?

Vores interesseområder er landskabs-

foto, modelfoto, portrætter, dyr, herun-

der fugle og insekter, macro, arkitektur, 

stemningsbilleder, billeder der i sig selv 

fortæller en historie, eksperimenterende 

og sammensatte billeder. Klubben har 

den regel, at der ikke er noget facit for 

det perfekte billede, men mange argu-

menter, idéer og synspunkter kan disku-

teres.

Er medlemmerne interesseret i 

konkurrencer?

Medlemmerne er gode til at deltage i 

“Fælles Fynske”. Enkelte medlemmer 

deltager i SDF’s årlige konkurrence. Der 

er et enkelt medlem, der jævnligt del-

tager i internationale konkurrencer. 

Hvad har udviklingen fra analog til 

digital betydet for klubben? 

Det har betydet meget – der er ingen, 

der primært fotograferer analogt 

 længere. Der er stadig enkelte medlem-

mer, der muntrer sig med et analogt 

 kamera ved særlige lejligheder, men der-

udover anvender alle medlemmer 

 digitale kameraer som det primære red-

skab. Der er en større gruppe, der er 

gået all-in på Fuji. Derudover er der selv-

følgelig Canon og Nikon-brugere. En 

 enkelt bruger Pentax og en anden har 

Sony. Jeg selv er gået over til Panasonic 

M43. Vi anvender både vores hjemme-

side og facebook til at dele billeder. 

I Corona-tiden har vi afholdt klubaftener 

via Zoom – det har fungeret så godt, at 

vi forventer at fortsætte, også efter 

 Corona. Vi arrangerer også fælles ture ud 

i det grønne et par gange i hver sæson. 

Sidst har vi været I Odense, og der har 

også inden for de sidste par år været 

ture til bl.a Glorup Herregård, Rud-

købing, Fynshoved og Skåne.

Har I haft glæde af at være medlem af 

SDF?

Desværre må vi sige, at det er begrænset 

hvor meget glæde vi har af SDF – særligt 

har den nye prisstruktur været en udfor-

dring for medlemmerne. Det er på den 

anden side glædeligt, at der er en para-

plyforening, der organiserer dansk ama-

tørfotografi. Derfor er der også en del af 

vores medlemmer, der fortsat er medlem 

af SDF.

Som en fra bestyrelsen siger: ”Jeg synes 

personligt, at det er ærgerligt at man 

ikke længere kan få tilsendt SDF’s blad 

uden at skulle købe det dyre medlem-

skab. For mig var bladet en vigtig del af  

medlemsskabet.”

Foto Hans Peter Birk Hansen
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Foto Bente Tukjær

Foto Grethe Therkelsen
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Foto Grethe Therkelsen

Foto Steen Giilsgaard
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Foto Hans Peter Birk Hansen

Foto Steen Giilsgaard

SVENDBORG FOTOKLUB 75 ÅRS JUB I LÆUM
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Vær kreativ derude 

med NiSi NiSi Ambassadør Michael Molter for-
tæller her om brugen af NiSi-filtre til 
landskabs- og portrætfotografering.

Tekst og foto Michael Molter

Jeg ser mig selv mest som landskabs-

fotograf. Jeg har fotograferet i over 40 år 

og mit foretrukne motiv er landskaberne 

omkring os, både de storslåede men 

også de små intime landskaber, derud-

over er jeg også fascineret af arkitektur-

fotografering samt minimalistisk foto. 

Jeg fotograferer med mellemformat 

 kamera Fuji GFX og Full Frame Sony A7R 

Mark 4.

Jeg har været medlem af SDF siden om-

kring 1990, og jeg har opnået at blive 

tildelt en MSDF-titel. 

Blot for at have fuld gennemsigtighed så 

er jeg i dag NiSi Ambassadør for Focus 

Nordic. Mit første møde med et NiSi filter 

var i november 2015 under et besøg i 

Singapore, hvor jeg fik mulighed for at 

prøve en 150x150mm special holder til 

min Carl Zeiss 15mm/F2.8 Clasic sammen 

med et 10 stop ND filter. Efter hjemkomst 

blev jeg så fascineret af, at de filer jeg 

havde fået ikke behøvede efterbehand-

ling af hvidbalance, hvilket jeg ellers 

med andre filtermærker havde døjet så 

meget med, at jeg helt havde opgivet, til 

alt andet end sort/hvidt foto. Jeg kunne 

ikke finde NiSi i Danmark på det tids-

punkt, så på min næste rejse til Singa-

pore købte jeg et startersæt og 3 filtre 

som var så farve neutrale, at jeg blev 

overbevist om at NiSi skulle være mit 

fremtidige filter brand. NiSi kom så til 

Danmark i december 2016 og i juni 2017 

blev jeg Ambassadør for produktet.

Min måde at fotografere på er præget af 

en intens brug af filtre. Som landskabs-

fotograf elsker jeg at være ude i naturen, 

så for mig giver det mening, at lave mine 

billeder så færdige i kameraet på stedet 

som muligt. Jeg kan hurtigt se om resul-

tatet lever op til min ide, ellers kan jeg 

rette til og skyde igen, indtil billedet er 

som jeg vil have det. På den måde får jeg 

bedre billeder med hjem og det giver 

mig mere tid ude i naturen og mindre tid 

bag computerskærmen. 

Jeg bruger filtre i mit fotografiske 

arbejde til tre hovedformål;

•   Korrektion af uønskede effekter 

såsom refleksioner, de kan fjernes 

ved hjælp af et polariseringsfilter. 

Eller farvestik fra kunstigt lys om 

natten, som kan reduceres ved hjælp 

af NiSi Natural Night Filter.

•   For at opnå en balanceret ekspone-

ringen af hele billedfladen ved at 

kontrollere lysintensitet i udvalgte 

dele af motivet ved hjælp af GND-

filtre (Graduated Neutral Density / 

Forløbsfiltre).

•   For at tilføre et kreativt element til 

mine billeder ved at kontrollere 

eksponeringstiden.

 

Cirkulære Pol filtre (CPL)

Dette vil være et af de vigtigste filtre i din 

kamerataske. De resultater man får ved 

anvendelse af dette filter, kan ikke gen-

skabes i efterredigering på computeren. 

At reducere refleksioner, forbedre kon-

trasten og farven er den effekt, vi opnår 

med CPL.

Mit favorit CPL er NiSi Landscape CPL NC, 

både på grund af Nano Coating (NC), 

som gør det nemt at holde rent, men 

også da det forbedrer klarheden og 

 farvemætning i mine landskabsfotos.

Tip: vær ekstra forsigtig med den 
øverste del af himlen, så det ikke 
bliver for mørkt, især på vid-
vinkelobjektiver. Evaluer også 
det reduktionsniveau du ønsker 
ved refleksion fra vand og andre 
overflader.

Neutralt forløbsfilter (GND) 

Som landskabsfotografer fanger vi ofte 

vores billeder på det tidspunkt på  dagen, 

hvor lyset er i overgangsfasen mellem 

dag og nat, et tidspunkt, hvor solen står 

lavt og giver retningsbestemt lys med 

varme eller kolde intenst mættede  farver. 

I sådanne situationer med svagt lys er 

udfordringen at finde en måde at balan-

cere eksponering i hele billed fladen, så 

vi kan fange tegning i den dybe skygge 

Fuji GFX 50S,  
Canon TS-E 17 

and NiSi S5 150  
Sony A7r ll-6056



Tip: du skal være opmærksom på 
de dele af dit billede, der stikker 
ud i det område, hvor GND reduce-
rer mængden af lys der når sen-
soren, såsom træer og bjerg-
toppe. Der vil være situationer, 
hvor du bliver nødt til at gøre et 
valg mellem enten at kompensere 
ved postredigering eller prøve at 
foretage flere ekspone ringer og 
blande dem i Photoshop. Jeg har 
en tendens til at lade problem-
løsning i Photoshop være min 
 sidste  udvej; hellere bruge lidt 
mere tid ude i naturen og hygge 
mig med optagelserne.

Neutrale Gråfiltre (ND)

Neutralt densitetsfilter tjener virkelig 

kun et formål; at reducere mængden af 

lys der når sensoren, hvorved ekspone-

ringstiden kan øges. Styring af ekspone-

ringstiden giver mig mulighed for at til-

føre kreative elementer i mine billeder 

ved at lade tiden blive den fjerde dimen-

sion og derved skabe mulighed for at 

fange det ellers usete.

Kystlandskaber og vandfald er blandt 

mine foretrukne emner at fotografere, 

og især her finder jeg en stor mulighed 

for at skabe et udtryk ved at variere eks-

poneringslængden ved hjælp af ND-filtre 

for at få den følelse i mine billeder, jeg 

ønsker.

Mit favorit ND-filter er 6 stop, men det 

er meget begrænsende kun at have et 

ND-filter, da forskellige situationer kræver 

forskellige niveauer af lysreduktion, så 

jeg bruger også 3, 10, 2 og 15 stop ND-

filtre (i min rækkefølge af vigtighed).

Tip: prøv at være opmærksom på 
bevægende motiv og det mønster, 
de danner over tid, så du kan 
 fange dette på dit billede, f.eks. 
vandskum eller blade der hvirv-
ler rundt i bassinerne ved foden 
af vandfald, skybevægelser osv.

Hent NiSi APP i Apple store, den vil 

 hjælpe dig med at beregne ekspone-

ringstid ved forskellige ND-filtre, eller 

hvilket filter du skal sætte på for at opnå 

af landet foran os, mens vi undgår at 

overeksponere den lysere himmeldel og 

dermed også får tegning i den del af 

 billedet. Mit favorit GND er Medium 3 

stop, som er det mest anvendte, men 

jeg har forløbsfiltre med blød, medium 

og hård overgang fra grå til klar i 2, 3 og 

4 stop. Men skulle jeg kun vælge et, ville 

det være 3-stop Medium, som er fantas-

tisk i de fleste situationer, jeg  støder på.

FUJI GFX 50S, 23mm, F16 Pano of 3 images 3,5-4,5 Sec. NiSi V6, Landscape CPL, ND 6 and GND 3 
Medium. Flamma fallet, Halland – Sweden

FUJI GFX 50S, 32-64mm, F18, 1.5 Sec - NiSi V5Pro, Landscape CPL, 3 stop GND Medium -  
Focus Stack of 5 images. ”Crepuscular Rays II” Hovs Haller, Skåne – Sweden
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MICHAEL MOLTER PRÆSENTERER N IS I -F I LTRE

FUJI GFX 50S, 23mm, F16, 1.8 Sec, NiSi V5Pro, Landscape CPL and 3 stop GDN Medium. Coastal Landscape, Marstrand – Sweden

FUJI GFX 50S, 23mm, F16, 3 Sec NiSi V5Pro, Landscape CPL, GND 3 stop Medium, ND 6 stop. With Filter – Playa Baraca – Spain



MICHAEL MOLTER PRÆSENTERER N IS I -F I LTRE

en bestemt eksponeringstid. Man taster 

bare kameraets lysmåling ind og så 

 beregner APP’en resten.

En alternativ anvendelsesmulighed for 

brug af ND-filter kunne være ved portræt 

optagelser hvor man gerne vil arbejde 

med stor blænde (f.eks. 2,8) samt 

 anvende udfyldnings blitz. Mange 

 kameraer har en maksimal sync tid på 

e.g. 1/250 sekund og i dagslys får man 

simpelthen for meget lys som så kan 

 justeres med fx 3 stop ND filter.

Andet vigtigt udstyr

For mig er der andet udstyr, som er vig-

tigt for at sikre et superskarpt billede, 

det er:

 

Stativ er et must for lange eksponerin-

ger for at opnå skarpe billeder, og for at 

hjælpe med at reducere tempoet og øge 

opmærksomheden på detaljer – det er 

sådan fantastiske billeder laves.

Fjernbetjening, når eksponeringstiderne 

bliver lange er det bydende nødvendigt 

at bruge enten en trådløs fjernbetjening 

eller selvudløser for at undgå kamera-

FUJI GFX 50S, 23mm, F16, 40 Second. NiSi V5Pro Landscape CPL, ND 6 stop, GND 3 stop. Elliot Falls, Munising, Upper Penisular Michigan – USA

SONY A7R4, 16-35mm GM, Nisi V6, Landscape CPL, 3 stop GND Medium. Lake, Västra Götaland – Sweden



Michael Molter

NiSi-ambassadør

Har du spørgsmål må du gerne skrive 
til mig på email, så skal jeg forsøge 
at svare så godt jeg kan.

Email: molter@mail.dk

FaceBook: facebook.com/ 
michaelmolterphotography 

For yderligere info om NiSi så kig på 
https://en.nisioptics.com

rystelser. Fjernbetjening giver større 

kontrol over eksponeringstidspunkt.

Objektivklude eller lignende til at rense 

snavs og vand af filter, er især vigtigt tæt 

på havet og vandfald, hvor strejfende 

vandspray kan ramme filtret.

Valg af filter

Det er bydende nødvendigt at bruge fil-

tre, der har ingen eller meget lidt farve-

stik, med andre ord skal de være virkelig 

neutrale, dette er især vigtigt for ND- og 

GND-filtre. NiSi ND- og GND-filtre er ab-

solut neutrale uden  farvestik, og det er 

grunden til, at jeg begyndte at bruge 

NiSi-filtre, længe før de blev tilgængelige 

i Danmark.

NiSi tilbyder firkantede filtre i 3 størrelser 

M75 som er 75x75mm for APS-C kameraer, 

V6 som er 100x100mm for Full Frame og 

Mellemformat kameraer og S5 som er 

150x150mm til ekstreme vidvinkels 

 objektiver (e.g. Canon 17mm TS-E). Det 

er nemt at komme i gang! For eksempel 

så får man startersæt V6 som indeholder 

en 82mm adapter, polfilter og filter holder 

samt stepringe fra 82mm til 77mm, 72mm 

og 67mm for samme pris som man ellers 

ville give for et 82mm polfilter alene, alt 

sammen i en fin taske. Derefter kan man 

jo så købe ND og GND filte lidt efter lidt 

og udbygge sin samling og udvikle de 

kreative muligheder. For alle tre  systemer 

gælder at man kan rotere Polfilter ved 

hjælp at små hjul så man ikke behøver at 

fjerne filterholder ved hver justering. 

FUJI GFX, Canon 17mm TS-E, Kipon, Rogeti, NiSi S5 Landscape CPL,  
3 stop GND Medium. Lake Mellan Svan, Värmland – Sweden

Result with NiSi Switch - SONY A7R4 16-35 GM, Brattfallet-Halgån, Värmland – Sweden

MICHAEL MOLTER PRÆSENTERER N IS I -F I LTRE
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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 Foto festival, 

der afholdes omkring uge 40. Efter ferni-

seringen kan du se alle de antagne bil-

leder samt et lille udvalg af dommernes 

egne værker. 

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. 

Fotofestival

Der afholdes hvert år en Fotofestival 

omkring uge 40. Det arrangeres på skift 

forskellige steder i landet, og altid i sam-

arbejde med en eller flere klubber, som 

påtager sig det praktiske arbejde. På 

Foto festivalen er der bl.a. fernisering på 

Den Nationale/DM i fotografi, workshops 

og ikke mindst en masse hyggeligt 

 samvær fotografer imellem.

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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