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DET NYE SDF
 

Når du læser dette medlemsblad, er der kun 

kort tid tilbage af den gamle SDF-struktur.  

30. juni træder Det nye SDF i funktion og med-

lemskab af foreningen bliver differentieret, så 

du får flere valgmuligheder. Alle medlemmer 

konverteres den 30. juni til et personligt Fuldt 

medlemskab og du vil kunne læse medlems-

bladet Dansk Fotografi digitalt. Hvis du ønsker 

at modtage et trykt eksemplar af dette foto-

magasin, skal du ændre dit medlemskab til SDF Ekstra. Du vil få tilsendt infor-

mation om hvordan du bærer dig ad, hvis du vil modtage det trykte blad 

 fremover. Der skal være mindst 300 Ekstra-medlemskaber for at bladet bliver 

trykt.

Efter mobiltelefonens udbredelse tages der selfies hver dag som vi kan se på 

de sociale medier. Som en del af Copenhagen Photofestival i juni udstiller  

32 anerkendte fotokunstnere med selviscenesatte portrætter på Teatermuseet 

i Hofteatret. Michael Fahlgren har talt med nogle af  kunstnerne om deres 

 fotografiske virke og tankerne omkring deres selfie.

Jyske Mesterskaber blev afholdt i Silkeborg i april. Jysk Mester kom suverænt i 

mål med et stort pointforspring, medens 2. og 3. pladsen havde lige mange 

point. Det samme gælder den vindende klub, som havde lige mange point som 

klub nummer to; men da placeringen afgøres ud fra klubbens antal billeder i 

forhold til antal deltagere, fandt man nemt en vinder. Læs mere om Jyske 

 Mesterskaber og portrættet af Jysk Mester 2019.

Har du lyst til at bruge en uge af sommeren på et kreativt fotokursus, så kig 

nærmere på Fotokunstskolen Fatamorganas program. Nogle af Danmarks 

 bedste fotografer underviser og skolens skaber Morten Bo afholder et kursus 

møntet på fotoentusiaster i den modne alder. Måske lige noget for dig?

Kurserne foregår i København men et af dem finder sted i den jyske hovedstad 

Aarhus. Kunstfotografen Søren Rønholt underviser i portrætfotografi og her 

kan du læse en artikel om  hans måde at arbejde med personlige portrætter på.

Dansk Fotografi bringer som vanligt her i maj eksempler på vinderbilleder i 

Årets Pressefoto. Denne gang valgte dommerne at vælge Årets Fotograf 2018 

med et udtalt kunstnerisk udtryk i sine billeder og det har skabt debat blandt 

pressefotograferne. Her finder du også Vagn-Ebbe Kiers statistik over de 

 tekniske sider af de deltagende billeder.

Jeg håber vi ses i et Dansk Fotografi trykt på papir i august, ellers ses vi på 

nettet.

God læselyst og nyd den danske sommer.

Ebbe Rosendahl
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Copenhagen Photo Festival byder  
på jubilæumsprogram i særklasse

FRA DEN 6. – 16. JUNI INDTAGER 

NORDENS STØRSTE FOTOFESTIVAL 

KØBENHAVN FOR TIENDE GANG 

MED ET IMPONERENDE PROGRAM, 

DER HYLDER DANSK FOTOGRAFI 

OG SÆTTER AKTUELLE SAM

FUNDSTEMAER PÅ DAGSORDENEN. 

MED HOVEDKATEGORIERNE 

FRAMING IDENTITY, FRAMING 

SOCIETY OG FRAMING VISION VIL 

FESTIVALDELTAGERE OPLEVE 

INTERNATIONALE OG DANSKE 

FOTOGRAFER I VERDENSKLASSE 

TIL EN ELLEVE DAGES VISUEL 

DISKUSSION AF TEMAER SOM 

FREMMEDHAD, SELVISCENE

SÆTTELSE OG FOTOGRAFIET SOM 

KUNSTFORM.

Redigeret af Ebbe Rosendahl

Når Copenhagen Photo Festival i juni 
fejrer 10 års jubilæum, er det med 
 gedigne internationale hovednavne 
og unge talenter på programmet: 

Espen Rasmussen (NO), Mary Frey 
(US), Per Bak Jensen (DK), Fiona Tan 
(NL) og Keld HelmerPetersen (DK) 
samt soloudstillinger af talenter 
 udvalgt blandt 217 ansøgere, som 
Franziska Gilli (IT), Marco Marzocchi 
(IT), Jana Sophia Nolle (DE), Mathias 
Løvgreen (DK) Garrett O. Hansen 
(US) og mange flere. I anledning af 
jubilæet har festivalen i år særligt 
 fokus på dansk fotokunst via udstillin
ger og aktiviteter i hovedstadens 
 byrum  fra den offentlige transport 
over centrale pladser i København til 
bylivet omkring havnebroerne. 

Fotografiets relevans
Under hovedkategorierne Framing 
Identity, Framing Society og Framing 
Vision afholder festivalen en lang 
række talks og udstillinger på galle
rier, i udstillingsrum og kunsthaller i 
København og Malmø, hvor både 
danske og internationale fotografer 
diskuterer og udforsker temaer som 
fremmedhad, selviscenesættelse og 
fotografiet som kunstform: hvilken 
rolle spiller fotografiet som nyheds
formidler, identitetsskaber og tredje 
øje i en tid med fake news, og hvor 
sandheden ikke længere bare kan 
ses i et billede? Og hvad kan mediet, 

nu hvor vi alle er blevet fotografer?

Festivalcentrum på Refshaleøen
Festivalens centrum er i år rykket til 
Refshaleøen – Københavns nye kvar
ter for kunst, kultur og kulinariske 
oplevelser. Her afholdes udstillinger, 
talks og events i områdets rå loca
tions, og festivaldeltagerne kan glæ
de sig til aktiviteter i samarbejde med 
flere af øens aktører som Copen
hagen Contemporary, Reffen – Street 
Food m.fl.

Fang din By og få dit foto udstillet
I samarbejde med Dansk Arkitektur 
Center (DAC) afholder festivalen en 
landsdækkende fotokonkurrence om 
danskernes blik på byrummet: Fang 
din By! Professionelle såvel som ama
tørfotografer inviteres til at indsende 
billeder af deres by, som de ser den. 
Udvalgte billeder bliver udstillet på 
Bryghuspladsen foran BLOX fra DAC 
fra d. 7. juni og frem til ca. 1. septem
ber. Som noget nyt vil der i år også 
blive skabt en vandreudstilling, der 
rejser rundt i Københavns lokale 
 byrum.

Se hele programmet på 
copenhagenphotofestival.com
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Mary Frey: Uden titel (1984-87) fra serien Real Life Dramas

Highlights fra årets program 

Hovednavn: Mary Frey (US): Domestic Rituals  

& Real Life Dramas

Hvad er ægte og hvad er opstillet? Og betyder det noget, når 

hverdagen skildres på Instagram eller i en kunsthal?

Serien Domestic Rituals af den amerikanske fotograf Mary 

Frey (f. 1948), er taget i hendes eget nærmiljø i Massachu-

setts i årene 1979-1984, portrætterer hverdagslivet med børn, 

teenagere og voksne i den amerikanske middelklasse. Bille-

derne befinder sig mellem snapshots og iscenesat fotografi 

og er på en gang både intime og distancerede. Hendes efter-

følgende serie Real Life Dramas (1984-1987), fremstår doku-

mentariske både i kraft af billede og tekst, men er fuldt ud 

iscenesatte og opsatte for netop at sætte fotografiets evner 

som sandhedsvidne til diskussion:

Jan Grarup: Somalia, 2009-2013 

Jan Grarup Revisited. Grafik & Foto. 06.06 og året ud 

Fotograf Jan Grarup (f. 1968, DK) er en af Danmarks mest 

 internationalt anerkendte og prisvindende reportagefotogra-

fer, som primært har arbejdet med at skildre menneskerettig-

heder og konflikter verden over.

Udstillingen præsenterer billeder fra private projekter, samt 

ikoniske og prisvindende billeder. Billederne vises i show-

roomet hos Grafik & Foto, der er et fotografisk værksted, hvor 

værkerne også fremstilles. Det vil derfor også være muligt at 

se fremstillingsprocessen af de fysiske værker.

FRAMING SOCIETY



Eric Tabuchi: Châlons-en-Champagne, Champagne crayeuse, 2017.  
Udstillet på Den Censurerede Udstilling 2019

Hovedudstilling: Den Censurerede 

Udstilling 2019. Hovedudstilling: Den 

Censurerede Udstilling 2019

Den Censurerede Udstilling, der er festi-

valens store gruppeudstilling, er en præ-

sentation af den nyeste internationale 

fotokunst. Censurerede udstillinger har 

som genre en lang historie bag sig, og 

de kendes helt tilbage fra salonerne i 

Paris, og frem til akademierne i dag, 

hvor en komité udvælger de værker, der 

skal udstilles. 

Værkerne er i år udvalgt bl.a. på grund af 

deres nytænkning og alsidighed. I 2019 

modtog festivalen 360 ansøgninger fra 

42 forskellige lande. Der er udvalgt 25 

kunstnere fra 12 forskellige lande. De 

udstillede fotografer spænder fra helt 

unge fotostuderende til etablerede 

kunstfotografer.

Hovednavn: Espen Rasmussen (NO): 

White Rage

Hvordan ser fremmedhad ud? Hvad 

 driver et menneske til at ridse hagekors i 

panden på en anden og kaste ham i en 

brønd? Og hvorfor skal vi se ham?

White Rage er et højaktuelt og kontro-

versielt projekt af den prisbelønnede 

norske fotograf og fotoredaktør Espen 

Rasmussen (f.1976). Det er en geogra-

fisk vidtstrakt og omfattende visuel 

 undersøgelse af fremmedhad og de indi-

viduelle mekanismer og motiver, der får 

folk til at omsætte hadet til handlinger i 

kølvandet på flygtningekrisen. 

Med serien viser Espen Rasmussen os 

nogle mennesker, som vi normalt ikke 

ser i mediebilledet. Mennesker, som i 

større og større grad opnår politisk ind-

flydelse fra USA til Ungarn - Norge til 

Ukraine.
Espen Rasmussen: White Rage, USA (2017)

FRAMING IDENTITY

FRAMING VISION
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Per Bak Jensen. Aftenland

Keld Helmer-Petersen 

Det Nationale Fotomuseum – Det Kgl. Bibliotek

14.06.19 – 11.01.20

Pioneren i dansk modernistisk fotografi, Keld Helmer-Petersen (1920-2013), er inter-

nationalt anerkendt for sine billeder af strukturer, mønstre og detaljer i industri-

områder, byrum og natur. Han begyndte at fotografere sidst i 1930’erne. Op gennem 

1950’erne og 1960’erne etablerede han sig med arkitektur- og designfotografi som 

hovederhverv og arbejdede bl.a. sammen med møbeldesigneren Poul Kjærholm og 

inspirerede folk som Jørn Utzon. Samtidig udviklede han sit kunstneriske arbejde i en 

mere abstrakt retning med inspiration fra tysk og amerikansk fotografi og interna-

tional abstrakt billedkunst. 

Fotobogsfestival. DGI-Byen og Øksnehallen. 08.06.

Sideløbende med den vilde digitale udvikling, har den analoge fo-

tobog fået en renæssance. I Danmark er der et vækstlag af små, 

dedikerede fotobogsforlag, og interessen for selve håndværket er 

stor blandt både yngre og etablerede fotografer.  Fotobogsfestiva-

len kommer hele vejen rundt om fotobogen som genre, når et 

udvalg af butikker og forlag præsenterer forskellige fotobøger og 

igangsætter samtaler mellem publikum og forlag. Under fotobogs-

festivalen vil der være udstillinger, workshops og talks.

Per Morten Abrahamsen (DK):  PAPER 

FLOWERS. Hans Alf Gallery

07.06 – 29.06

I PAPER FLOWERS præsenterer Per Morten 

Abrahamsen (DK) en serie nye værker, 

der bryder med fotografiets todimensio-

nelle flade og rækker ud mod beskueren. 

Ved at skære elementer ud af billedet og 

samtidig tilføje lag og konturer, forsøger 

den evigt eksperimenterende fotograf at 

genopdage det klassiske stilleben i en ny 

kontekst: Tilsyneladende skødesløst 

 behandlede blomster løfter sig med 

Abrahamsens intervention ud af ram-

merne og transformeres til vilde og 

 dynamiske farveeksplosioner i rummet.

Per Bak Jensen (DK): Aftenland. Galleri Bo Bjerggaard. 

26.04 – 15.06

Udstillingen Aftenland / Evening Land, som præsenterer 12 

nye fotografier, er samtidig en fødselsdagsfejring, der 

markerer Per Bak Jensens 70 år. 

Per Bak Jensen (f. 1949) har sin helt egen unikke fotografi-

ske arbejdsmetode. Det er afgørende for ham at fange en 

vis tidløshed i sine billeder uden brug af manipulation, 

hvor han viser ”selve stedets væren”.  

Keld Helmer-Petersen: Texacotanken, 1940’erne Per Morten Abrahamsen. Yellow

7
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SELVISCENESÆTTELSE PÅ  
TEATERMUSEET I HOFTEATRET

Af Michael Fahlgren

Fotoudstillingen åbner fredag den  

7. juni, og vil således indgå i det officielle 

program for Copenhagen Photo Festival 

2019, som løber af stablen i perioden  

6. juni – 16. juni. Selvportrætudstillingen 

løber dog frem til den 15. september 

2019. Én af initiativtagerne og arrangø-

rerne bag udstillingen er fotograf Tune 

Andersen, der naturligvis også selv 

  bidrager med et selvportræt. Tune var 

også én af arrangørerne, da der på sam-

me sted forrige år var en anden foto-

udstilling ”Interpretations”, hvor 5 foto-

grafer viste deres portrætfotos af de 

samme 5 velkendte personligheder.

”I virkeligheden er det meget prag-

matisk, for når man har ”fat i en god 

ende” er det meget indlysende at følge 

op. Faktisk er det min tredje udstilling 

tre år i træk på Teatermuseet, fordi jeg 

for to år siden havde en soloudstilling 

med en blanding af udstoppede dyr – 

”taxi dermiske” skulpturer - og fotografi.

Selvportrættet rummer det teatralske

Da det nærmest er umuligt at tage et 

selvportræt uden at der vil være et vist 

element af teatralsk selviscenesættelse i 

det, er lige præcist Teatermuseet, som 

slog dørene op i 1767, det ideelle sted for 

en sådan udstilling – hvis de vægge 

 kunne tale!

Tune Andersens eget særdeles udtryks-

fulde og originale bidrag udtrykker på 

mange måder de forskellige kunstarter 

som han beskæftiger sig med – og hans 

tilbøjelighed/tendens til at ridse/kradse 

tekst og citater direkte i filmen går da 

også igen her.

”Jeg manipulerer ret kraftigt i bl.a. 

 Photoshop, og med et torskehovede på 

hovedet og min gamle udstoppede ræv i 

armene er der elementer, som peger 

baglæns ind i min langvarige produktion. 

Der er i mit billede en stor henvisning til 

den rockmusik, som udgør en meget stor 

og inspirerende drivkraft for mig. Jeg er 

vild med rockmusik, og billedets titel 

(”This ain´t rock ´n´ roll”, red.) er ”lånt” 

fra en David Bowie-udtalelse fra LP’en 

Diamond Dogs. Lige siden jeg var yngre, 

har jeg drømt om at blive rockguitarist, 

men har alligevel aldrig lært at spille et 

instrument. Men billedet er også selv-

ironisk og en forhånelse af mig selv som 

mand og mit mandekøn”, forklarer Tune 

Andersen om sit bidrag til udstillingen.

Kunst skal være en oplevelse

Når Tune Andersen har medtaget både 

ræv og torsk i sit portrætfoto hænger det 

også sammen med de symbolværdier, 

Også i år lægger Teatermuseet i Hofteatret vægge til en imponerende fotoudstilling; denne gang er de  

32 deltagende fotografer blevet bedt om at vise et selvportræt under titlen Selv-Iscenesat / Self-Staged.

”Det har været helt fantastisk glædeligt at modtage de 
32 andre fotografers billeder, fordi jeg i disse billeder 

bliver bekræftet i at det er et godt projekt. Motiv
valgene peger rigtigt meget mod hvad de normalt 

arbejder med, selv om der måske ikke er mennesker i 
– også selv om de måske aldrig ville fotografere sig selv”

Tune Andersen

Tune Andersen. This aint rock ´n´ roll
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der ligger heri. Fx er fisken gennem tiden 

blevet brugt som symbol på en række 

egenskaber og begivenheder. Fisken er 

desuden et symbol på Kristus, og tro-

ende kristne har gennem tiden brugt 

 fisken som ”hemmeligt” signal til andre 

troende.

”Men der skal også være plads til lidt 

sjov. Jeg synes kunst skal være en 

 op levelse som løfter, trykker og over-

rasker; det må ikke blive for kedeligt”, 

konstaterer han.

Ville være fotograf

Asger Carlsen startede sin fotografiske 

karriere som erhvervspraktikant på Hel-

singør Dagblad da han gik i folkeskolens 

10. klasse. Allerede på det tidspunkt var 

han klar over at det eneste han ønskede 

at beskæftige sig med, var fotografering 

- og at han var god til det. Dengang gik 

mange dagbladsfotografer rundt med en 

politiscanner, så de kunne følge med i 

politiets arbejde, og Asger Carlsen var 

ingen undtagelse; han husker stadigvæk, 

da han første gang fik sit billede på for-

siden! Gennem sine syv år som fast free-

lancer på Helsingør Dagblad opbyggede 

han et netværk af andre medier, og var 

blandt andet i praktik hos Berlingskes 

Nordfoto. I 1997 flyttede Asger til Køben-

havn fordi han var begyndt at levere 

 fotos til en række af de store dagblade 

som Ekstrabladet, B.T., JP København, 

Politiken, Urban og Berlingske Tidende.

”Efter min ’avisperiode’ anskaffede jeg 

mig et mellemformatkamera og begyndte 

at lave reklame- og portrætfotos, delvist 

inspireret af forskellige tyske fotograf-

koryfæer. Dermed forlod jeg avis-

branchen og begyndte at arbejde for en 

række magasiner såsom Euroman, Ud og 

Se og andre livsstilsmagasiner. Samtidigt 

 begyndte jeg at få agenter: en i Tyskland 

og en i Danmark som skaffede mig jobs. 

Og på et tidspunkt fik jeg en henvendelse 

fra en agent i New York, der gerne ville 

have mig over til et møde”, fortæller 

 Asger Carlsen.

Fotograf uden kamera

I USA tilbragte Asger et par uger, blandt 

andet fordi han vandt en PDN Award. 

Samtidig fik han udarbejdet en kontrakt 

med sin amerikanske agent – og det 

skulle på mange måder komme til at 

 ændre hans liv. I 1997 var han blevet 

 introduceret til Adobe Photoshop på 

Nordfoto (der hed Scanpix på det tids-

punkt) og han begyndte at overføre 

”Tilværelsen som free
lancefotograf for de store 

dagblade var meget 
hæsblæsende og omskifte

ligt: jeg kunne stå og 
fotografere gerningsstedet 

for en voldsom for
brydelse for lige efter at 

køre til Amalienborg for 
at fotografere ved en af 

Kongehusets audienser”
Asger Carlsen

Asger Carlsen. Carlsen and Ballen
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mørkekammerets teknikker til compute-

ren. Sammen med professionelle billed-

behandlere lærte han Photoshop grun-

digt at kende, fordi han i dette så fan-

tastiske muligheder.

”At man kan tage et billede på en måde, 

så det danner en ny historie – fuldstæn-

dig modsat det journalistiske fotografi – 

og muligvis en meget abstrakt virkelig-

hed tiltaler mig meget. At billedet und-

slipper sig selv og skaber en ny historie. 

Jeg flyttede til USA og fik god succes fra 

starten med magasin- og reklamejobs. 

Det kan være meget vanskeligt at få et 

godt reklamejob, men så bliver dette job 

måske også så godt betalt at jeg kan 

leve et år for pengene samtidig med at 

jeg også påtager mig andre magasinjobs 

for at pleje mit image i branchen”, 

 understreger Asger Carlsen.

Asger Carlsen deltager med et foto taget 

af Roger Ballen, som holder en dukke 

der forestiller Asger. Selv fotograferer 

Asger Carlsen ikke længere; han lever 

kommercielt (blandt andet) af de mange 

billeder han har taget, som kombineres 

på nye måder.

Fra kunst over kode - til kunst-

fotografi

Balder Olrik blev oprindeligt uddannet 

som billedkunstner og brugte fotografi-

et, siden han som 11 årig begyndte at 

male, som referenceinstrument og ikke 

som selvstændig kunstform; for kunst er 

udgangspunktet i alt hvad Balder laver. 

Gennem tiden steg interessen for foto-

grafiet og i 1992 anskaffede han en efter 

datidens normer meget stor computer til 

billedbehandling – og lærte programme-

ring i C++ så han kunne udvide 

 Photoshops funktionalitet (i november 

1992 kom Photoshops første Windows-

version, red.).

”I 1995, hvor jeg lavede håndmalede 

sort/hvid fotos, møder jeg nogle af 

 Internettets pionerer i USA og bliver 

 meget fascineret over visionen om at 

dette kunne ændre måden vi hører til på 

i  verden. Som en af de første i Danmark 

med en privat Internetopkobling be-

gyndte jeg at lave kunst til Internettet. 

Gennem 16 år, hvor jeg arbejdede med 

mange forskellige kunstformer, fandt jeg 

frem til fotografiet som værende det 

mest interessante at arbejde med. Ikke 

mindst fordi teknologien er blevet fabel-

agtig god til at arbejde med billeder, 

både hvad angår digitale kameraer, 

 billedbehandling og udprintning”, for-

tæller Balder Olrik om sin personlige og 

kunstneriske udvikling.

Alle forstiller sig foran et kamera

Min udfordring er, at jeg stort aldrig bru-

ger mennesker i min billeder. Jeg vil gerne, 

men jeg synes portrætter er problemati-

ske. For i det sekund vi ved at vi bliver 

fotograferet, forstiller vi os. Alle menne-

sker vil gerne se ud på en bestemt måde. 

De har en stærk ide om hvordan de 

 tager sig bedst ud foran et kamera. Lige-

som fotografer også har en ide om et 

”Der gik et par hundrede billeder forud, med forskel
lige lyssætninger og locations førend dette billede 

opstod. Det var ikke fordi jeg var glad for den måde jeg 
så ud på, da jeg kunne se at jeg lagde ansigtet i lidt 

anstrengte folder, ligesom at mine hænder var  
anstrengte. Derfor blev de elementer fjernet. Men de 

lysende øjne fra et dyr i hækken gjorde udslaget. Det er 
som om de siger: Hvad er det dog den idiot laver?”

Balder Olrik

Balder Olrik. Selfportrait
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portræt, som den portrætterede måske 

ikke lever op til og derfor arbejder de 

med på forstillelsen. Jeg kan ikke undsi-

ge mig, at jeg ikke har det på samme 

måde, bort set fra at jeg aldrig har brudt 

mig om at se billeder af mig selv og der-

for bliver jeg selvfølgelig også beklemt 

når jeg  tager billeder af andre. 

Men da jeg fik invitationen til at deltage 

i ”Selv-iscenesættelse” takkede jeg alli-

gevel ja, for der sker ofte noget spæn-

dene når man konfronterer sine fobier. 

Derudover synes jeg at udstillingen 

”Selv-iscenesættelse” er et prisværdigt 

initiativ, da jeg forventer at den kommer 

til at give et godt tidsbillede at profes-

sionelt dansk fotografi lige nu.

Fra Mozambique til dokumentarfilm-

instruktør

Som femårig kom Ditte sammen med 

sine forældre til Mozambique i det syd-

lige Afrika lige efter uafhængigheden var 

blevet erklæret. Hun voksede op vidende 

at hun var anderledes end sine lokale 

venner, der ikke kunne vælge at ”tage 

hjem” fra den krig, der raserede landet 

de efterfølgende ti år. Efter hjem komsten 

blev hun uddannet som fotograf og 

 siden som dokumentarfilminstruktør.

”Det vilkår at være anderledes og allige-

vel at høre til har jeg båret med mig gen-

nem hele livet, og haft lidt svært ved at 

forholde mig til, indtil jeg fandt foto-

grafiet da jeg var i starten af 20’erne. Jeg 

kunne bruge kameraet både til at be-

tragte og være en del af de miljøer jeg så 

på gennem objektivet. Men jeg havde 

faktisk også en morfar, som fremkaldte 

sine egne film ude på badeværelset, lige-

som der er både akademikere, kunstnere 

og hjemmegående husmødre i min fami-

lie. Det var min morfar og kunsten jeg 

valgte at identificere mig med i forhold 

til at tro, at fotografering var noget jeg 

kunne vælge som en livsvej. Desuden 

fandt jeg ud af at det grundlæggende 

passer godt til min personlighed, fordi 

jeg egentlig både er ret genert og godt 

kan lide at mærke livet” fortæller Ditte 

Haarløv Johnsen indledningsvis.

Udstilles i intim situation

Da Tune Andersen henvendte sig til Ditte 

med en invitation til at deltage i ”Selv-

iscenesættelse” skulle der ikke megen 

overtalelse til før hun takkede ja. Hun 

var beæret over at skulle udstille med så 

fin en gruppe af fotografer. Og omend 

selvportrættet ikke er en genre hun 

 normalt udtrykker sig i, føltes det som 

en god udfordring. ”Det der med at 

 fotografer helst vil gemme sig bag kame-

raet synes jeg er lidt af en myte. Hvis 

man som jeg tager billeder af menne-

sker, og kræver meget af de motiver man 

fotograferer i forhold til at vise, hvem de 

er, må jeg også være klar til at vise hvem 

jeg er. Jeg har ingen problemer med min 

egen optræden på det billede jeg del-

tager med. Til gengæld har det været 

vigtigt for mig at tale mulige konsekven-

ser igennem, der kan være ved at vise 

sådan et foto, med min kæreste, som jo 

er den der udstilles i en meget intim 

 situation. Han støttede heldigvis op om 

at vise billedet. Grundlæggende synes 

jeg billedet har fed humor, og på en 

hverdagsagtig måde, siger meget om 

min situation lige nu både som 

 småbørnsmor og kvinde”, slutter Ditte 

Haarløv Johnsen.

Portrætmaler og portrætfotograf 

forener sine medier

Oprindeligt er Jens Juul uddannet por-

trætmaler, og hans arbejder kredser 

 meget 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 Photo-

graphy Awards og herhjemme, i Årets 

pressefoto.

Ditte Haarløv Johnsen
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”Jeg har altid tegnet og malet, og op 

igennem tiden har jeg dyrket flere genrer 

inden for maleriet. Men for 10-12 år si-

den tog jeg fotografiet op som endnu et 

medie, fordi man med et kamera kan 

være meget konkret med sine fortællin-

ger og berette om den verden, man lever 

i. I dag tager jeg næsten kun portræt-

fotos, hvor jeg på en eller anden måde 

forsøger at skildre nogle menneske-

skæbner, og her synes jeg, at fotografiet 

kan noget helt særligt. I mit første pro-

jekt undersøgte jeg, hvordan det er at 

komme i fængsel, og hvilke forskellige 

skæbner der findes dér. Her kan kame-

raet indfange både det trøstesløst ens-

artede og de store forskelle i den enkel-

tes afsoning. Med kameraet kan man 

komme meget tæt på mennesker. Og 

med selvportrættet kan man selvfølgelig 

komme endnu tættere på,” bemærker 

Jens Juul.

 

Harvey styrer arbejdet

I arbejdet med selvportrættet fandt Jens 

Juul frem til, at hans selvportræt skulle 

afbilde den ”stemme”, som inde i hans 

hoved stiller spørgsmål til kvaliteten af 

hans arbejde og indsats. Som han selv 

udtrykker det i udstillingens katalog: 

”Den kan have karakter af besættelse, 

den stemme, der ligger i baghovedet 

som en del af den kreative proces. For 

selvom den til tider opmuntrer og bygger 

op, så er det mest en kritisk stemme, 

der kører som indre lydspor. En stemme 

der piller selv spinkle tilløb til ideer fra 

hinanden. Den håner og skælder ud på 

dovenskab, selvovervurdering og ringe 

selvtillid. Men uden stemmen og dens 

evige undren og nysgerrighed ingen 

 kreative udladninger. Here’s Harvey!”

”Jeg lavede mange forsøg for at finde 

frem til det helt rigtige portrætfoto til 

udstillingen. Og fandt til sidst frem til 

konceptet med at bruge et motiv, der 

 illustrerer den indre stemme. Da jeg først 

havde fået ideen, var realiseringen virke-

lig meget sjov. At stå og posere og agere 

en bestemt rolle er ikke mig, så her er 

det bare mig – og så min store plyssede, 

indre dæmon,” siger Jens Juul med et 

smil. Han har også moret sig med inter-

kulturelle referencer. ”I en film fra 1950 

(Harvey) har James Stuart en usynlig ven 

i form af en 2 meter høj kanin, som kun 

han kan se, og som han hele tiden går 

rundt og taler med, og som giver ham 

gode råd. Det er også denne reference, 

jeg forsøger at pege tilbage på med mit 

portrætfoto.”

Fra psykedeliske lysshows til portræt-

fotos i monokrom

Som yngre var Ole Christiansen ganske 

dygtig til at tegne og som lidt ældre var 

han involveret i lyssætning og psykedeli-

ske lysshows i forbindelse med beat-

koncerter som det hed dengang tilbage i 

1970’erne. Og i den forbindelse begynd-

te kan at tage billeder af musikerne. 

 Efter endt skolegang kom han i lære hos 

en fotoforretning – men en fremtid som 

sælger var absolut ikke noget for den 

unge Ole. Ikke desto mindre var han 

 blevet endnu mere grebet af fotografi og 

anskaffede da også et godt SLR-kamera 

(Yashica) i sin korte læretid.

”Jeg kom i lære som reklamefotograf og 

blev uddannet i 1980 og siden da har jeg 

levet af det. Blandt andet ved at lave en 

del portrætter, både til annonce- og 

 informationsmaterialer men også til avi-

ser og magasiner. Og ikke mindst en del 

inden for musikindustrien: især pop- og 

rockmusik og pladeomslag, som falder 

fint inden for min egen musiksmag. I dag 

favner jeg ret bredt og kan også godt 

lide at fotografere andet end menne-

sker: arkitektur, still-leben og gadefoto-

grafi og har egentlig aldrig specialiseret 

mig. Bortset fra min store forkærlighed 

for det sort/hvide fotografi, og når man 

kombinerer sort/hvid med portrætfoto 

får man noget helt særligt”, forklarer Ole 

Christiansen uden på nogen måde at 

 underkende de mange imponerende 

 farveportrætter, der også findes.

Laver udstillingsprint til kollegerne

Gennem de seneste tre år har Ole Chri-

stiansen i stigende grad haft mulighed 

for at dyrke sine egen yndlingsmotiver i 

takt med at hans kommercielle arbejde 

er blevet mindre og mindre. Til gengæld 

”Harvey, er en stor kanin, 
der danner baggrunden i 

mit portrætfoto. Han 
findes på et maleri, jeg selv 
har malet. Når fotografiet 
er i sort/hvid, hænger det 
sammen med, at jeg stort 
set kun arbejder i sort/
hvid, og har gjort det 
siden jeg startede som 
professionel fotograf.”

Jens Juul

Jens Juul. Mig og Harvey
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har han en forholdsvis omfattende forretning med at 

 producere udstillingsprint til sine fotografkolleger på sin 

Epson storformatprinter. En udvikling, der passer ham 

ganske udmærket.

”Med den rigtige opgave for den rette kunde er jeg abso-

lut klar; blot er jeg nok med tiden blevet mere kræsen, og 

med tidens store fokus på pris er det dejligt at kunne tak-

ke nej til en opgave, der ikke vil blive betalt godt nok. Med 

tiden er jeg begyndt at bruge mere tid ved billedbehand-

lingen end bag kameraet for at opnå det ønskede udtryk. 

For mig er billedbehandlingsprogrammerne et fantastisk 

redskab fordi man kan behandle ét element ad gangen”, 

uddyber Ole, som sammen med Tune Andersen og Jens 

Juul står bag udstillingen og tilføjer:

”Forhåbentlig kan denne udstilling, hvor en række profes-

sionelle fotografer fortolker selvportrættet inspirere de 

mange som tager selfies til at gøre det lidt bedre, for 

mange selfies er helt hjernedøde og trættende at se på. 

Mit eget bidrag er taget med en meget lavt hængende sol 

i ryggen, med min skygge mod forårsløv, oppe ved det 

skønne Tegners Museum i Nordsjælland. Minder om at vi 

er små i det store billede.”

”Som gadefotograf er billederne  
overalt, man skal blot være tilstræk
keligt opmærksom; for hele pointen 

ved at være fotograf er at bruge 
øjnene”

Ole Christiansen

Ole Christiansen

Gorm Valentin

SELVPORTRÆTUDSTI LL ING
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Henrik Saxgren. Under huden

Krass Clement. Skygger Og Hånd

Kirsten Justesen. Ice Portait 1992
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Joachim Ladefoged - Rom

Kirsten Klein Marie Hald
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Pernille Koldbech Fich. Arkiv 2004. Sofa

Tine Harden. The French Kiss
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De 32 udstillere er: 
Asger Carlsen
Astrid Kruse Jensen
Balder Olrik
Ditte Haarløv Johnsen
Gorm Valentin
Henrik Brahe
Henrik Bülow
Henrik Saxgren
Jacob Aue Sobol / Sara Zanella
Jacob Holdt
Jens Juul
Joakim Eskildsen
Joakim Ladefoged
Kirsten Justesen
Kirsten Klein
Krass Clement
Lise Johansson
Lærke Posselt
Marie Hald
Miriam Dalsgaard
Ole Christiansen
Per Morten Abrahamsen
Pernille Koldbech Fich
Sofie Mathiassen
Susanne Wellm
Søren Rønholt
Søren Solkær
Torben Eskerod
Tine Harden
Tune Andersen  
samt
Keld Helmer-Pedersen og
Tove Kurtzweil in memoriam

Torben Eskerod. Auraportrait. Double

Sofie Mathiassen
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Nyt fra bestyrelsen

Per Valentin

Formand for Selskabet for  

Dansk Fotografi

Hvordan forener man en forening?

I DANMARKS KANONEN ER FOR-

ENINGSLIVET NÆVNT SOM 

”FORENINGS LIV OG FRIVILLIGHED” 

SOM EN VIGTIG VÆRDI FOR DET 

DANSKE SAMFUND. DER NÆVNES 

DESUDEN, AT ”EN FORENING ER EN 

SAMMENSLUTNING AF PERSONER, DER 

HAR ET FÆLLES FORMÅL” OG ” 

FORENINGSLIV KAN IKKE ADSKILLES 

FRA FRIVILLIGHED, FOR UDEN FRIVIL-

LIGE KAN FORENINGER IKKE EKSISTERE”. 

 

Så har vi dét på det rene. 

 

På den ekstraordinære generalforsam-

ling for 2 år siden blev man enig om at 

skære bestyrelsen ned fra 7 til 5 med-

lemmer. Formålet med det var at skabe 

de rammer, som de frivillige (altså vores 

medlemmer) skulle være med til at fylde 

ud. Det skulle ske gennem relevante 

 udvalg. Nu er det jo ikke ukendt, hvilke 

produkter SDF har på hylderne, men lad 

mig for en god ordens skyld nævne et 

par stykker:

• Dansk Fotografi

• Website

•  Landsmøde (konverteres til  

Foto festival)

• Årbogen

• Med flere…

Vi har i bestyrelsen nu sendt et par mails 

(læs bønner) til vores kære medlemmer 

om at melde sig til nogle at vores  udvalg, 

men meget få har responderet – helt 

nøjagtig 3 medlemmer. Lad mig i øvrigt 

pointere, at vi ved, at der er rigtig mange 

klubber og medlemmer, der har deltaget 

førhen og det værdsætter vi højt. Vi har 

brug for at skubbe SDF videre. Vi har 

brug for et kontinuerligt arbejde i rele-

vante udvalg fra vores medlemmer. I dag 

er viden flygtig, og for ikke at starte for-

fra på opgaverne og i udvalgene er der 

brug for kontinuitet og medlemmer, der 

har lyst til deltage. I skrivende stund har 

vi ikke haft generalforsamling 2019. Dog 

forventer jeg, at flere melder sig der, 

men der er ingen garanti.

 

Vi kan ikke og det er ikke muligt at 

skabe et nyt (eller gammelt) SDF, hvis 

der ikke er flere, der forener sig om 

 arbejdet. Vi har fået et par udvalg op at 

stå, men det er slet ikke nok i forhold til 

den vej og den fornyelse, vi har fået 

håndslag på ved sidste generalforsam-

ling 2018. 

 

Mit ønske er, at der er flere, der vil melde 

sig til at deltage i nedenstående udvalg:

 

Er du en af SDF’s næste Web-redak-

tører?

Vi søger personer, der kan administrere 

artikler og tilføje nyheder til vores site 

sdf.dk

Du behøver ikke nødvendigvis at være en 

god skribent, men derimod have evnen 

til at finde skribenter, finde relevant stof 

på nettet eller andre steder, der kan til-

føre sdf.dk fotografisk indhold – eller 

have egne antenner ude omkring udstil-

linger, fotobøger, teknik, kameraer etc., 

som kan have interesse for vores med-

lemmer. 

 

Teknikken behøver du ikke være bekym-

ret for - det sørger vi for - så det drejer 

sig kun om at “fodre” sitet med indhold. 

Vi håber på, at der sidder et medlem 

 eller to, som er interesseret i at være 

med til at skubbe sdf.dk i den rigtige ret-

ning.

 

Medlemmer til Fotofestival-udvalg 

søges!

Hvem vil være med til at skabe SDF’s 

næste Fotofestival? Vi søger personer 

med initiativ og idérigdom - dem burde 

der være masser af i SDF.

Opgaven er at administrere og skabe en 

SDF Fotofestival i samarbejde med vores 

bestyrelse. En mangfoldig Fotofestival 

for vores medlemmer, 

men også en Fotofestival, som skal åbne 

dørene for nye medlemmer.

 

Personer til SDF Web-udvalg...

Der konstant kan inspirere og komme 

med input til sdf.dk i samarbejde med 

vores webmaster. Et udvalg, der kan 

analysere mulighederne og som har 

 erfaring med styresystemet Joomla.
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Er du personen som kan iscenesætte sdf.

dk og som vil være med til at udvikle 

platformen til at blive samlingspunktet 

for Danske Fotografer?

 

SDF Årbogs-udvalg

Personer der kan være med til at hjælpe 

med at gennemføre Årbogen og kigge på 

muligheder for at komme på nye tiltag. 

Heri billedudvælgelse og et fremadrettet 

syn på udviklingen af Årbogen.

SDF Ambassadør udvalg

Vær med til at finde SDF-ambassadører i 

vores nuværende klubber og potentielle 

nye klubber. Personer som kan repræ-

sentere SDF og introducere nye klub-

medlemmer for SDF som forening. Mate-

riale kommer fra SDF.

 

SDF Den Nationale-udvalg

At være med til at hjælpe med at gen-

nemføre Den Nationale - heri finde dom-

mere og få udstillingen hængt op samt 

kigge på nye muligheder for at få Den 

Nationale præsenteret for eventuelle nye 

udstillingssteder.

 

Kontakt SDF Per Valentin på  

formand@sdf.dk eller ring 23 95 08 13  

for nærmere dialog om opgaverne i 

de forskellige udvalg.

SDF forening - 
Her er et kort indblik i hvilke udvalg vi pt behøver hjælp til 

SDF 
Bestyrelse

SDF
WEB-udvalg

Opgaver:
At være back-up på teknik og 

funktionalitet på sitet 
for vores webmaster 

Leif Elsborg.

SDF
Ambassadør-udvalg

Opgaver:
At være med til at finde SDF 

ambassadører i vores 
nuværende klubber og 
potentielle nye klubber

SDF
Web-redaktør

udvalg
Opgaver:

At “føde” SDF.dk med relevante 
fotografiske artikler nyheder 

etc. At skabe forbindelsen 
til folk der kan. 

SDF
Fotofestival 

udvalg
Opgaver:

At være med til at skabe en 
ny form for Landsmøde en 

ny Fotofestival på baggrund 
af et SDF idé katalog.

SDF
Den Nationale-udvalg

Opgaver:
At være med til, at hjælpe med 
at gennemføre Den Nationale 

heri finde dommere og få 
udstillingen eksekveret 

ophængt.

SDF
Årbogs udvalg

Opgaver:
At være med til at hjælpe 

med, at gennemføre Årbogen og 
kigge muligheder for at 

komme nye tiltag.
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Formand for den arrangerende klub Karsten Pedersen byder velkommen til Jyske. Foto Carsten Kidmose

JYSKE MESTERSKABER 2019
Af Karsten Pedersen, formand for 
Fotoklubben Focus, Silkeborg

I 2019 VAR TUREN KOMMET TIL 

FOTOKLUBBEN FOCUS I SILKEBORG TIL 

AT AFVIKLE ARRANGEMENTET. UDSTIL-

LING OG DOMMERGENNEMGANG VAR 

HENLAGT TIL MEDBORGERHUSET PÅ 

BINDSLEVS PLADS LØRDAG DEN  

6. APRIL, SAMME STED SOM I 2016, 

HVOR FOCUS UDENFOR RÆKKEFØLGEN 

OVERTOG ARRANGEMENTET FRA EN 

ANDEN KLUB.

Mange billeder, men for få printede 

billeder

Der var 123 fotografer, der havde valgt at 

deltage i konkurrencen, og de havde ind-

sendt godt 500 printede billeder og over 

1.000 digitale billeder. Af dem blev i alt 

300 antagne, heraf ca. 100 printede.

Medborgerhuset har en stor og lys sal, 

som er velegnet til vise billeder i. Des-

værre fortsætter tendensen til at der 

indsendes færre printede billeder. Det er 

lidt en skam, da printede billeder har 

 noget over sig, som digital fremvisning 

har svært ved at matche. De digitale bil-

leder blev vist på to TV-skærme, der var 

opsat i samme sal. Det blev sidste år 

drøftet, om man skulle vise flere end de 

antagne billeder, men Focus havde valgt 

kun at vise de antagne, da det vurderes 

at være mere i konkurrencens ånd. På et 

efterfølgende møde blandt 8 større klub-

ber, var der da også ret bred enighed 

om, at det ikke ville være hensigts-

mæssigt at vise alle indsendte billeder. 

Til gengæld var der åbenhed for at udvide 

antagelsesprocenten til over 20%. Det 

skal i givet fald ske i overensstemmelse 

med SDF og tildeling af points.

Dommernes pointgivning og endelige 

vurdering

Årets dommerpanel bestod af Bjarne 

Meldgaard, fhv. leder af Danmarks Foto-

museum i Herning, af Michael Brøsch, 

der har fotograferet seriøst i knap 40 år 

og deltaget i et hav af udstillinger, og 

endelig af Poul Chr. Jensen, medlem af 

Odense Fotografiske Amatørklub og 

Fynsmester i 2017. Dommerne gav en 

god og fyldig beskrivelse af motiverin-

gen for tildeling af medaljer og dommer-

diplomer.

Bjarne Meldgaard gav en fyldig beskri-

velse af de tre dommeres proces mod at 

finde vinderbilleder, herunder at man i 

hver kategori sluttede af med en fælles 

og afsluttende vurdering af de ca. 10 

Farve Digital, Guld. Aalborg Fotoklub. Peter Bentsen. Pelican action

Farve Digital, Sølv. Fotoklubben Focus. Lars Bay. Mystik

PD, Guld. 8700RAW. Kate Mikkelsen. Havana

PD, Sølv. Esbjerg Fotoklub. Ida Refsgaard.  
Vandpibecafeen

PD, Bronze. Stella Polaris Photogroup.  
Søren Skov. Barbershop

Farve Digital, Bronze. Filmrullen Horsens. Lars Moegreen. Post

1721

bedste billeder. Disse drøftelser dom-

merne imellem resulterede i nogle til-

fælde i, at rækkefølgen ikke blev helt den 

samme som ved den forholdsvis hurtige 

pointgivningsrunde. Medlemmerne kunne 

derfor via de ophængte lister konstatere, 

at et vinderbillede i nogle tilfælde ikke 

havde opnået det største antal points. 

Der er ingen tvivl om, at den afsluttende 

og grundige vurdering førte til dommer-

nes ønskede resultat, men det bør over-

vejes, om de først givne points fremover 

skal tilpasses til resultatet af den afslut-

tende vurdering. Det vil blive taget op 

inden næste år.
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Farve Papir, Guld. Filmrullen Horsens. Lars Moegreen. Spejltræ

Farve Papir, Sølv. Alssundfotoklub.  
Gunnar Petersen. Rispapir skade

Farve Papir, Bronze. Aalborg Fotoklub.
Nathalie Rouquette. Crying Princess

Farve Papir, Dommerdiplom. Esbjerg Fotoklub. 
Ida Refsgaard. Energy

Farve Papir, Dommerdiplom. AFA.  
Ole Sønderby Plint. Gym in Tjernobyl

Monocrome Digital, Dommerdiplom. AFA.
Lars Erik Brauner. Falkevinger

Monocrome Digital, Dommerdiplom.  
Odder Fotoklub. Aage Madsen. Portrait

Personlig placering top 10
 Klub SDF point Placering

Søren Skov Stella Polaris Photo Group  90 1

Roland Jensen PM 70 2

Nathalie Rouquette Aalborg fotoklub 70 3

Ida Refsgaard Esbjerg fotoklub  60 4

Ole Kramer Jensen Esbjerg fotoklub  50 5

Peter Bentsen Aalborg fotoklub  50 6

Henning Bossen  Varde Fotoklub  50 7

Lars Moegreen Filmrullen Horsens  45 8

Lars Erik Bräuner  AFA  45 9

Kim Kristensen PM 45 10

JYSKE MESTERSKABER 2 0 19
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Monocrome Digital, Guld. Hedensted Fotoklub. Kurt Stæhr. Lysglimt

Monocrome Digital, Sølv. Roland_Jensen. Spider woman Monocrome Digital, Bronze. Esbjerg Fotoklub.  
Niels Linneberg. Gemaeldegallerie

Jysk klubmester 2019
Klub Deltagere Point Antal billeder Plac. point

Aalborg fotoklub 7 210 115 1,826087 1

Esbjerg fotoklub  11 210 156 1,346154 2

Hedensted Fotoklub 7 125 110 1,136364 3

Filmrullen Horsens 4 75 66 1,136364 4

Fotogruppen 8600 13 180 186 0,967742 5

Varde Fotoklub 7 85 92 0,923913 6

AFA 19 240 295 0,813559 7

Alssund fotoklub 5 55 68 0,808824 8

Focus-Silkeborg 15 140 212 0,660377 9

Fotogruppen Objektiv 3 20 41 0,487805 10

JYSKE MESTERSKABER 2 0 19
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Monocrome Papir, Guld. Stella Polaris Photogroup. Søren Skov. Insecure

Jysk mester Søren Skov med dommerne Bjarne Meldgaard tv.  
og Michael Brøsch th. Foto Carsten Kidmose

Monocrome Papir, Sølv. Fotogruppen 8600.  
Peter Helmut-Larsen. Black Diamond

Monocrome Papir, Bronze. Filmrullen Horsens.  
Gunnar Kjærgaard. Gliders

Jysk Mester 

Den jyske mester blev fundet blandt de 

meget erfarne, nemlig Søren Skov fra 

Stella Polaris Group, der formåede at 

hente ikke mindre end 90 point. Han 

vandt guld i monochrome papir og bronze 

i phototravel digital og desuden dom-

merdiplomer i farve papir og phototravel 

digital. Søren Skov har fotograferet gen-

nem mange år og er en kendt og aner-

kendt skikkelse i fotokredse. Søren har 

vundet et hav af priser både i Danmark 

og i udlandet. 

Beretninger fra Ingemannsland

Dagen blev afsluttet med et meget 

spændende indlæg af Carsten Ingemann, 

der fortalte og ikke mindst viste billeder 

fra et langt liv som først reklamefotograf 

og siden hen reportagefotograf. Det sid-

ste og også det længst varende er så 

 absolut det mest spændende. Carsten 

viste blandt andet billeder fra en lang 

række af verdens brændpunkter gennem 

mange år, herunder krigene i Jugoslavien, 

Afghanistan og Rwanda. Carsten er en 

meget levende fortæller, og man sidder 

virkelig og lytter, mens beretningerne 

bliver rigt illustreret af de mange bille-

der. Der er ingen tvivl om, at han havde 

meget mere på hjerte, men det måtte 

vente til en anden god gang, da tiden 

var begrænset. Det var en stor oplevelse, 

både indholdsmæssigt og billedmæssigt.

JYSKE MESTERSKABER 2 0 19
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Jysk Mester Søren Skov. Foto Carsten Kidmose

Af Ebbe Rosendahl og Søren Skov.  
Foto: Søren Skov

Mit navn er Søren Skov. Jeg er 66 år, 

 arbejder som Grafisk trykker ved Esbjerg 

Kommune.

Min interesse for fotografi startede til-

bage i 1977. Vi ventede barn og jeg ville 

gerne kunne tage nogle gode billeder 

ved fødslen. Jeg købte et dødflot fuld-

automatisk Zenit kamera med en 50 mm 

linse og fik taget nogle flotte billeder af 

min nyfødte søn.  Årene efter fotografe-

rede jeg udelukkende familiebilleder ind-

til jeg i 1980 læste om et fotokursus i 

Esbjerg Fotoklub. En helt ny verden 

 åbnede sig for mig, og der gik ikke 

 mange dage før mit Zenit kamera blev 

byttet til et ældre brugt Nikkormat som 

var 100% manuelt. 

De første år i klubben koncentrerede jeg 

mig om at lave billeder i klubbens atelier; 

jeg elskede simpelthen at fotografere 

mennesker. Jeg fik en fantastisk masse 

gode venner i klubben og jeg sugede så 

meget til mig som jeg overhovedet kunne. 

I 1983 sendte jeg mit første billede 

 (portræt) til en international udstilling i 

Taiwan og fik det antaget…wow hvor var 

det stort at vide, at ens billede, det man 

selv havde lavet hele vejen igennem med 

optagelse, mørkekammer og opklæbning 

nu hang på en udstilling i Taiwan.

Nu er jeg desværre ikke medlem af 

 Esbjerg Fotoklub mere; klubben og jeg 

havde ikke helt samme syn på konkur-

rencer, så vores veje skiltes i 2018.

Jeg er nu en del af fotogruppen Stella 

Polaris Photo Group som er en inter-

nationalt orienteret gruppe af skandina-

viske fotografer, der har til formål at 

 udvikle fotografiske færdigheder gen-

nem deltagelse i nationale og internatio-

nale konkurrencer.

Gruppen mødes et par gange om året for 

at udveksle fotografisk erfaring, lære nye 

teknikker og få kommentarer til deres 

portefølje. Medlemskab er kun på invita-

tion.

Hvad betyder det for dig, at du er 

blevet Jysk Mester 2019?

Det gør mig glad men ikke mindst stolt. 

Nu er det så 5. gang jeg kan bryste mig 

med den titel: 1996, 1997, 1998, 2003 og 

nu i 2019. 

Det betyder jo, at andre end mig selv 

kan lide at se på mine billeder, og det 

gør mig da rigtig glad. 

Hvilke motivområder er typiske for dig?

Jeg fotograferer alle slags motiver: natur, 

landskab, macro, men min helt store 

passion er at fotografere mennesker og 

miljø, gerne socialrealistisk. Mine fore-

trukne motiver er mennesker i samspil 

med deres vante sociale miljø i nogle 

hverdagssituationer. Jeg er også ret vild 

med at sætte billeder sammen til en serie.

Mit foretrukne objektiv er en 20 mm, og 

jeg knipser tæt på, så mine ”ofre” er 

klare over, at de bliver fotograferet.

Hvilket udstyr bruger du? 

Nikon 810, 20-35 f2.8,  24-70 f2.8,  105 

F2.8 , 70-200 F2.8

Hvor orienterer du dig om fotografi 

omkring dig?

Jeg er sikkert atypisk. Jeg orienterer mig 

faktisk ikke; jeg går sjældent på udstil-

linger (kun hvis jeg selv hænger der). Jeg 

hører dog foredrag på SDF landsmøder, 

men jeg køber ingen fotoblade. jeg læser 

selvfølgelig SDF bladet Dansk Fotografi 

men ellers ikke. 

Nævn nogle fotografer der inspirerer 

dig. 

Der er rigtig mange dygtige fotografer i 

Danmark, så hvor skal jeg begynde og 

slutte? Jeg nøjes med at nævne to foto-

grafer, hvis billeder jeg har meget stor 

respekt for. Fotograf, Jan Grarup har jeg 

hørt foredrag med - hans billeder sætter 

sig altid dybt i mig. Ole Suszkiewicz har 

også altid inspireret mig, han er en 

fremragende billedkunstner

Hvad er din bedste fotooplevelse?

Der har være rigtig mange gode oplevel-

ser, men i begyndelsen af 80’erne var 

jeg så heldig at vinde en rejse til London 

i en fotokonkurrence. Jeg fik lokket Erik 

Holmgaard, en af fotoklubbens dygtigste 

og mest kreative fotografer med mig på 

turen. Det blev en fantastisk fototur 

med masser af billeder og ny inspiration 

i bagagen tilbage til Danmark. 

Denne tur tændte mig i den grad at jeg i 

mange år tog en uge ud af kalenderen 

og rejste ud udelukkende med det for-

mål at fotografere. Det er blevet til 

 mange spændende fototure siden: Rom, 

Paris, Chile, Argentina, Brasilien, Nepal, 

Bali, Pakistan, Rumænien og Indien.

På flere ture til Indien, har jeg været 

 heldig at rejse sammen med min gode 

foto ven Frits Andersen fra Esbjerg. 

Jysk Mester 2019

Søren Skov
“- Mine foretrukne motiver er mennesker i  
samspil med deres vante sociale miljø i nogle  
hverdagssituationer.”
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Pig dealer

Happy bride. Arbeit macht frei (serie, billed 5 af 5)
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Sommerens sjoveste billede 1996

Hvad har betydet mest for dig i din 

fotokarriere?

Det er svært at sige; der har været så 

mange fantastiske oplevelser med foto-

grafering gennem tiden. Økonomisk har 

præmien i 1996 i sommerens store foto-

konkurrence, arrangeret af SE og HØR i 

samarbejde  med TV3 og Energizer- 

batterier været det største.

Jeg have købt et Nimslo kamera med 4 

front linser, det tog 4 små negativer. Jeg 

tog nogle billeder på Fanø strand, blandt 

andet et billede af to nøgne tyskere der 

var ved at slå en parasol op. Jeg håndko-

lorerede billedet og forbrændte begge 

tyskere på ryg og lår men lod deres bag-

dele være kridhvide og sendte det ind til 

konkurrencen. 

Der vandt jeg en videoafspiller som da-

gens bedste billede; billedet blev også 

ugens bedste billede og det udløste et 

gavekort på 7500 kr. fra Star Tour. Men 

ikke nok med det, billedet vandt også 

hovedpræmien, en Seat Ibiza-bil til 

135.000  kr. Så det blev en god sommer. 

Billedet har tabt meget af farven, så 

scanningen er ikke så god som origina-

len var.

Gør du noget for at udvikle dig som 

fotograf?

Den største inspiration finder jeg når jeg 

kikker gennem mit kamera eller går mine 

”gamle” filer igennem - pludselig ser jeg 

et billede som jeg ikke var faldet over 

tidligere, det tænder mig.

Hvad er din fotografiske styrke?

Jeg er god til at se et godt motiv - er 

også god til at skabe et godt motiv. 

Hvad er din fotografiske svaghed?

I gamle dage hvor alt var manuelt vidste 

jeg lidt om teknikken i et kamera, jeg 

kunne også fremkalde en film 100% per-

fekt. Men i dag hvor alt er computer-

styret ved jeg INTET om kameraets tek-

nik, så jeg fotograferer altid på auto, 

undtagen i atelier der bruger jeg manuel 

styring. Kameraet kan så meget i dag, at 

det for mig ville være nytteløst at begynde 

at sætte mig ind i det. Jeg bruger mine 

kræfter på at se motivet og trykke på 

 udløseren og derefter lave billederne i 

Photoshop. Det er gået ok indtil nu.

Har du nogle fotodrømme eller tanker 

om et ønskeprojekt?

Jeg er ved at færdiggøre en bog med alle 

mine præmierede billeder. Jeg er jo gra-

fisk trykker, så bogen laver jeg selv med 

print og indbinding. Jeg har en ide om, at 

mine børn måske vil synes det er sjovt at 

få sådan en bog.

Det er bare svært at få bogen afsluttet, 

der kommer hele tiden noget nyt der 

skal med, blandt andet dette Jyske 

 mesterskab og så forhåbentlig en 

 kommende SDF titel. 

Jeg har tid endnu, men den skal laves 

 inden jeg måske stopper med at arbejde 

om et års tid.

JYSK MESTER SØREN SKOV

Tidligere har der mellem stammerne være mange alvorlige kampe omkring tyveri af kvæg, 
græsnings- og vandrettigheder. De utallige krige i nabolandene Sudan og Somalia, har gjort 
skydevåben billige og nemt tilgængelige. En AK-47 riffel koster således mellem 3 og 5 køer 
fortalte de os.



F A T A M O R G A N A
åbner igen i år for en række spændende sommer
workshops henvendt til alle, der brænder for fotografi. 

Denne sommer afholdes der kurser med Morten Bo, Lærke 
Posselt, Miki Skak,  Rasmus Flindt Pedersen, Mathias Svold, 
Fryd Frydendal samt den legendariske fotoskole for børn og 
unge. Desuden afholdes der en workshop i Aarhus med  
Søren Rønholt.

Morten Bo : Hvorfor egentlig ikke?

Dato: 29. juli – 02. august ( uge 31 ) 

2019

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Pris: 3500 DKK / 20 timers undervis-

ning mandag – fredag. Klokken 12 - 16.

Alt for ofte bliver det gode billede for-

trudt, frasorteret eller aldrig taget, fordi 

venner, familie og den offentlige mening 

ikke giver dig lov. De ser, hvad de helst 

vil se og ikke det, der gør billedet godt. 

Det gode billede er hjerteblod og ærlig-

hed, erkendelse og tillid, og dit gode 

 billede er et billede af dig.

På kurset vil du lære at acceptere det 

gode billede. Gennem dagsopgaver, 

 kritik og analyse vil du finde gnisten frem 

og give det gode billede lov til igen at 

blive taget.

Kurset henvender sig til billedbegavede, 

der i en moden alder 50+ tør sige: Hvor-

for egentlig ikke?

Morten Bo stiftede Fatamorgana i 1989 

og har siden været skolens leder og 

 hovedlærer. Efter 10 år med sommersko-

le for børn og unge holdt han sidste 

sommer for første gang kursus for den 

ældre generation.

Tilmelding: fata.dk

Rasmus Flindt Pedersen : Den gode 

historie.

Dato: 05. august – 09. august  

( uge 32 ) 2019

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Pris: 3500 DKK / 30 timers undervis-

ning mandag – fredag. Klokken 09 - 15.

I denne workshop vil vi udvikle din evne 

til at fortælle nærværende historier med 

dine billeder. Hvor finder du inspiratio-

nen til dine fortællinger, og hvordan 

kommer du fra ide til færdig historie. 

Du skal ud og møde mennesker, du endnu 

ikke kender. Du skal prøve at komme tæt 

på folk og skildre deres virkelighed i et 

stærkt billedsprog.

Kurset vil bestå af inspirationsoplæg, 

praktisk råd og vejledning i ideudvikling, 

og så skal du naturligvis ud og fotogra-

fere din egen historie. Med det arbejde 

som udgangspunkt vil vi efterfølgende 

gennemgå billeder, tale billedbehandling 

og arbejde med at sammensætte resul-

tatet til en samlet billedfortælling.

Rasmus Flindt Pedersen har vundet flere 

danske og internationale priser for sit 

arbejde med at dokumentere nogle af de 

seneste års store konflikter. Han har 

blandt andet dækket flygtningekrisen i 

2015 og kampen mod Islamisk Stat i 

 Mosul, hvor et af billederne sidste år 

blev kåret til Årets Pressefoto. Senest 

har han som den første danske fotograf 

kunne dokumentere de humanitære 

 konsekvenser af borgerkrigen i Yemen 

fra begge sider af konflikten.
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Foto Christian Weber / FATAMORGANA

Foto Rasmus Flindt Pedersen
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Julie Mika-Runa : SOMMERSKOLE FOR 

BØRN OG UNGE 12-16 år

Dato: 15. – 19. juli ( uge 29 ) 2019

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Pris: 1600 DKK / 20 timers undervis-

ning mandag - fredag. Klokken 12 - 16.

Er du mellem 12 - 16 år og vild med at 

fotografere og fortælle historier med dit 

kamera, så er det her en workshop for 

dig. Hver dag får du en ny spændende 

opgave. Og næste dag starter vi med at 

gennemgå billederne fra gårsdagens 

 opgave og tale om indhold, former, kom-

position, stil, lys og meget mere. Vi slut-

ter fredag med en stor udstilling, hvor vi 

printer de bedste billeder, du har taget i 

løbet af ugen og hænger op på væggen, 

inden vi slår dørene op for familie og 

venner. Der kommer til at være fuld tryk 

på, og du kommer til at fotografere, 

 kigge på fotografi, diskutere fotografi og 

tænke fotografi, som du aldrig har prøvet 

det før. Vi mødes på Fatamorgana hver 

dag, mandag til fredag fra kl. 12.00 - 

16.00. Fotoopgaverne skal løses udover 

den tid, vi har sammen på skolen. Og så 

er det vist bare at sige god fornøjelse.

Miki Skak : Billedteorier, fotohistorier 

og afstanden mellem fotografens 

hjerte og hjerne 

Dato: 22. –  26. juli ( uge 30 ) 2019

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Pris: 3500 DKK / 30 timers undervis-

ning mandag – fredag. Klokken 09 - 15.

Dette kursus er til den nysgerrige. Kunst-

neren der skaber med fotografiet som sit 

medie. Mennesket der spekulerer over 

de helt store spørgsmål, men også de 

små. Æstetikeren der ser vigtigheden i 

det skønne. Til dig der vil fokusere på 

 fotografiet som et værktøj i en kunst-

nerisk praksis og eksperimentere med 

mediets muligheder, får du her mulighed 

for at fotografere, printe, tænke, snakke, 

overveje, se og gentage processen i 

 selskab med andre ligesindede. 

Vi kommer til, i fællesskab, at udvikle 

 vores sprog og sans for fotografiet gen-

nem fælles gennemgange, galleribesøg 

og gennem kritiske diskussioner af 

 historiske eksempler på kunstneriske 

praksisser. Vi vil høre inspirerende og 

 relevante gæsters syn på tingenes 

 tilstand og på hvad fotografiet er og kan 

i dag i 2019. 

Vi vil blandt andet komme ind på bille-

dets retorik, det reproducerbare kunst-

værk, det performative aspekt af foto-

grafering, kunstværkets egen agens, 

hjertet i kunsten, hjernen i kunsten og 

hvordan man kan forholde sig til alt 

 dette og mere som fotograf. 

Vi vil udvide vores forståelse for hvad vi 

som fotografer kan med mediet, tage 

pulsen og mærke nerven på fotografiets 

plads i kunstverdenen, med kritisk sans, 

men også åbent følelsesmæssigt sind. Vi 

skal tænke, lege, snakke, lytte og selv-

følgelig - fotografere! 

Billedkunstner og kurator Miki Skak  

(BA Fine Arts) står bag en lang række ud-

stillinger og arrangementer. Han har ud-

stillet/kurateret/arrangeret i bl.a. SMK, 

Ping Pong Kælderen i Charlottenborg, 

Honeyland Festival, Benesse Art Site 

(JP), Brønshøj Vandtårn, Vesterbro 

 Natkirke, Galleri Q, Et Andet Sted, Galleri 

Glad Sol, Skt. Annæ Plads og Monastic. 

Han har undervist på Fatamorgana, 

 Fatamorgana Masterclass, Det Kongelige 

Danske Kunstakademi og Bornholms 

Højskole og er medstifter af kunst-

magasinet Har Magazine.

Foto Esther Gandrup

Foto Otto/FATAMORGANA
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Foto Fryd Frydendahl

Mathias Svold : Det dokumentariske 

og poetiske fotografi.     

Dato: 19. – 23. august ( uge 34 ) 2019

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Pris: 3500 DKK / 30 timers undervis-

ning mandag – fredag. Klokken 09 - 15.

På denne workshop dykker vi ned i de 

dokumentariske genrer: street photo-

graphy og fotojournalistik. Du lærer at 

bruge dit fotografi til at fortælle historier, 

udtrykke stemninger og aktivere mod-

tagerens sanser og følelser.

På kursuset bliver du sendt ud i marken 

for at fotografere, og i fællesskab gen-

nemgår vi materialet og sammensætter 

serier. Vi skal arbejde med æstetisk og 

gennemgå tekniske virkemidler, som vil 

udvikle dit billedsprog.

Igennem inspirationsoplæg, fotoopgaver, 

dialog på holdet samt individuel feed-

back vil du blive inspireret til at skildre 

det virkelige liv omkring dig.

Mathias Svold har trods sin unge alder 

opnået stor anerkendelse i både ind- og 

udland for sine dybdegående fotopro-

jekter, som ligger på grænsen mellem 

kunst og dokumentarisme. I 2018 blev 

han kåret som Årets Pressefotograf i 

Danmark, og i 2017 vandt han den pre-

stigefulde hovedpris i College Photogra-

pher of the Year. Han er blandt andet 

blevet publiceret i National Geographic, 

New York Times og The Washington 

Post, og i år er han bogaktuel med ud-

givelsen af værket KYSTLAND i samarbejde 

med Ulrik Hasemann.

Fryd Frydendahl : En guide til ikke at 

fortælle sandheden

Vigtigt! Denne workshop består af to 

weekender og et hverdagsmøde

Dato: Lørdag/Søndag 3. og 4. august. 

Kl 10 - 17 begge dage - Onsdag 7. 

august. Kl 18 - 20 Lørdag/Søndag 10. 

og 11. august. Kl 10 - 17 begge dage.

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Sprog: Dansk

Pris: 3500 DKK / 16 timers undervisning

Fotografi er ‘stjålne’ øjeblikke. Vi tager 

en lille del af virkeligheden, sætter den 

ind i en ny sammenhæng og gør den til 

vores egen. Det er det der gør det så 

specielt. Det er en gave at fotografiet 

 afspejler noget der er relaterbart for de 

fleste, det vi tror på er en fælles virkelig-

hed. I denne workshop vil eleverne 

 udforske de praktiske og teoretiske dele 

af deres arbejde og forholde sig til hvor-

dan det relaterer til deres egen virkelig-

hed. Resultatet af workshoppen der for-

løber over 2 weekender i august vil være 

et objekt, en bog, et zine eller en instal-

lation. 

Workshoppen vil forløbe således:

Del 1: Vi starter med at gennemgå jeres 

arbejde. Hver elev medbringer minimum 

10 billeder. Opgaven stilles og vi ser på 

relevante kunstnere og brainstormer.

Onsdag mødes vi kort og samler op på 

hvor alle er i processen.

Del 2: Lørdag mødes vi og samler op på 

alle, derefter vil der være konsultationer 

og alle arbejder på skolen med at produ-

cere deres værk. Søndag har vi gennem-

gang med gæst.

FATAMORGANA

Foto Mathias Svold

Foto Søren Rønholt

Lærke Posselt : Dit personlige 

billedsprog.

Dato: 12. – 16. august ( uge 33 ) 2019

Sted: Fotoskolen Fatamorgana, 

København

Pris: 3500 DKK / 30 timers undervis-

ning mandag – fredag. Klokken 09 - 15.

På workshoppen vil vi arbejde på at 

 udvikle dit fotografiske billedsprog og 

personlige blik. Vi vil tale om at se lyset 

og at mærke det, man fotograferer. Du 

vil blive opfordret til at udfordre dig selv 

og producere fotografier med nerve, 

stemning og væsentlighed. Du vil træde 

et skridt længere ind i dit eget eller i 

 andre menneskers liv og mindske afstan-

den mellem dig og dem, du portrætterer, 

mellem dine ideer og det færdige  billede.

Kurset vil være en blanding af inspirati-

onsoplæg, masser af fotografering, fæl-

les billedgennemgange, færdiggørelse af 

billeder og individuel vejledning omkring 

dit eget fotografi.

Lærke Posselt er en af ung dansk foto-

grafis helt store stjerner. Hendes arbejde 

har været udstillet på bl.a. Forårsudstil-

lingen på Charlottenborg, i Øksnehallen, 

på Galerie VU’, Fotografisk Center og 

Holstebro Kunstmuseum. 

Hun er repræsenteret af det franske 

 fotobureau Agence VU’ og hendes bille-

der er efterspurgt på nogle af de største 

redaktioner verden over, som The New 

York Times, Le Monde, Stern og Der 

Spiegel. 

Lærke Posselt har modtaget en række 

store priser, herunder World Press  Photo, 

Pictures of the Year International og 

Kronprinsparrets Stjernedryspris.

Gå ikke glip af en uges intens workshop 

med en af landets førende fotografer.

Søren Rønholt : Vejen til det person-

lige portræt.

På sommerworkshoppen vil vi få 

besøg af følgende fotografer: Joachim 

Ladefoged, Jens Juul og Miki Skak. 

Dato: 05. – 09. August ( uge 32 ) 2019 

Sted: Århus 

Sprog: Dansk 

Pris: 7500 DKK / 40 timers undervis-

ning mandag – fredag. Klokken 09 - 17.

Mit Sommerkursus handler om at udvikle 

dit personlige billedsprog i forhold til det 

kunstneriske og personlige portræt. Der-

for sætter vi fokus på den enkeltes 

 metoder og kreative processer. Vi under-

søger veje til personlige og kunstneriske 

portrætter. 

Vi begynder hver dag med et inspirati-

onsoplæg fra mig eller en af vores 

 gæster. Derefter har vi billedkritik, hvor 

vi sammen analyserer jeres billeder. 

 Billedkritik handler om at se og analysere 

billeder og om at støtte og udfordre hin-

anden i et trygt fagligt fællesskab. De to 

første dage stilles der en fælles opgave 

ved dagens afslutning, som skal løses til 

næste dag. Derefter stiller jeg individu-

elle opgaver, der er skræddersyet til den 

enkeltes faglige potentialer. 

Kurset bliver intenst og det forventes, at 

du arbejder mange timer hver dag. Du 

skal være åben og parat til at bidrage 

fagligt og konstruktivt til fællesskabet.  

Vi arbejder ud fra filosofien “learning by 

doing”, vi værdsætter fejl og vildskud, og 

arbejder kunstnerisk undersøgende og 

eksperimenterende. 

Dag 1 - Inspirationsoplæg ved Søren 

Rønholt, præsentation af deltagerne, in-

tro til opgave 1. Dag 2 - Inspirations-

oplæg ved Søren Rønholt, billedkritik på 

opgave 1. Intro til opgave 2. Dag 3 - 

 Inspirationsoplæg af gæst, billedkritik, 

Søren stiller individuelle opgaver. 

Dag 4 - Inspirationsoplæg med gæst, 

 billedkritik, Søren stiller individuelle 

 opgaver. 

Dag 5 - Billedkritik, fælles evaluering, lille 

udstilling. 

FATAMORGANA
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Foto Lærke Posselt
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Af Camilla Hedegaard Møller   
Foto Søren Rønholt

Søren Rønholt har viet en stor del af sit 

professionelle liv til portrættet som gen-

re. Han er i dag bredt anerkendt og 

 arbejder med det kunstfotografiske 

 portræt i forskellige sammenhænge: Fra 

eksperimenterende kunstprojekter, 

bundne opgaver og til masterclasses. 

Han står snart for workshoppen ”Vejen 

til det personlige portræt”, som udbydes 

i Aarhus af den fotografiske billedkunst-

skole Fatamorgana. Hvad er hemmelig-

heden bag Søren Rønholts portrætter? 

Hvordan hjælper han deltagerne i sin 

 ndervisning? Søren Rønholt giver os syv 

bud på, hvordan alle kan udvikle deres 

personlige portrætter.

Nr. 1 – Form mennesket med lys

Lyssætning er helt afgørende, for det er 

gennem lyset, at det enkelte menneskes 

unikke form og anatomiske karaktertræk 

træder frem. Det er næsten umuligt at 

være opmærksom nok på, hvad en given 

lyssætning betyder for et portræt. Søren 

har gennem mange år opbygget en helt 

særlig lyssætning. Den handler om at få 

den portrætteredes fysiske kendetegn, 

farvetoner og stoflighed i hud og hår til 

at træde frem. Det afgørende er at blive 

god til at se, hvad lyset gør ved den por-

trætterede og ved hele billedets udtryk.

Nr. 2 – Teknik og kunst er ikke 

hinandens modsætninger

Indimellem tales der om teknisk kunnen 

og de kunstneriske udtryk som hinan-

dens modsætninger. Den opfattelse de-

Kunstfotografen Søren Rønholt

7 bud, som kan gøre dig til en bedre 
portrætfotograf

Cecilie Stenspil
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ler Søren Rønholt ikke, men tingene skal 

ikke blandes sammen. Det er altid godt 

at kunne sin teknik og sit håndværk, for 

det giver flere fotografiske muligheder 

og virkemidler. Alligevel er det ikke i val-

get af kamera eller via tekniske finesser, 

at det karakterfulde portræt opstår. Man 

skal mestre teknikken i så høj grad, at 

den enten forsvinder og bliver underord-

net i processen eller bliver et aktivt 

værktøj, der peger på nye udtryksformer. 

Søren Rønholts undervisning handler 

derfor aldrig om det fototekniske i sig 

selv. Det handler derimod om, hvordan 

teknisk godt håndværk kan hjælpe den 

enkelte fotograf med at blive fri til at 

eksperimentere med det kunstneriske.

Nr. 3 – Overskrid dine egne forestil-

linger igennem eksperimenter 

Det er kun ved at eksperimentere, at 

man som fotograf kan tage billeder, man 

ikke selv havde forestillet sig. Som foto-

graf skal man forberede sig, men man 

skal ikke beslutte på forhånd, hvordan 

billedet skal være. Det er en fælde, man 

kan kalde at ´tage billedet hjemmefra´. 

Den eneste vej til at overskride sin egen 

forestillingsevne er ved at turde eksperi-

mentere. Eksperimenter kan gå galt, de 

kan gå skævt, og de kan overraske posi-

tivt. Derfor kræver det mod at eksperi-

mentere. Det kræver, at man som foto-

graf producerer portrætter, som er di-

rekte fejlslagne. Man skal simpelthen 

give sig selv lov til at producere en masse 

dårlige fotos, for at bevæge sig billed-
Jørgen Leth

Julie Agnete Juliane Grüner Kristian Pless
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kunstnerisk. Det er hårdt arbejde, og det 

kræver en stor produktion af billeder at 

 udvikle sit personlige billedsprog. Derfor 

handler meget af Sørens undervisning om at 

skabe et trygt rum, hvor den enkelte foto-

graf kan have en eksperimenterende proces. 

Det handler om at bryde vanerne og det 

sikre. Det er learning by doing, og fejl er lige 

så lærerige som de åbenlyst vellykkede 

 billeder.

Nr. 4 – Du er ikke alene

Som fotograf er du en del af et større fælles-

skab. Du er måske medlem af en fotoklub 

eller et professionelt arbejdsfællesskab, et 

hold på en skole eller en gruppe af venner, 

der har den samme interesse. Du er en del 

af diskussionen om, hvad fotobaserede bil-

leder kan, skal og gør i vores samfund. Ved 

at fotografere deltager du aktivt i den sam-

tale, der både er visuel og sproglig. Men 

ikke nok med det, du er en del af en histo-

risk fortælling om, hvordan mennesker 

 skaber billeder, der fortolker andre menne-

sker og verden omkring os. Du er ikke kun i 

dialog med andre fotografer i samtiden og 

fortiden, men også med kunsthistorien og 

ethvert billedkunstnerisk udsagn. Som bil-

ledskaber har du en forbindelse til kulturens 

dybe rødder og til det samfund, vi lever i nu. 

Derfor lægger Søren Rønholt vægt på fælle-

skabet imellem deltagerne på hans work-

shops og masterclasses. Det er vigtigt, at 

alle bidrager ærligt og nysgerrigt, således at 

der opstår læring imellem projekterne. Søren 

inviterer også typisk andre fotografer ind, 

der fortæller om deres arbejde og erfaringer. 

Inspirationen opstår også ved at anerkende, 

at alle står på skuldrene af nogle andre, og 

at det aldrig handler om at starte helt forfra.

Nr. 5 – Der skal være noget på spil

Hvis du vil udvikle dit personlige billedsprog, 

skal der være noget på spil. Det kræver mod 

og overskridelse af personlige grænser. 

 Søren Rønholts erfaring er, at deltagerne på 

hans masterclasses når længst, hvis de tør 

tage fat på noget personligt. Deres projekt 

skal handle om noget, der betyder noget for 

dem. De skal stille et personligt spørgsmål, 

behandle en problematik eller relation til et 

andet menneske, som betyder noget. Glem 

de indre forestillinger om de flotte portræt-

ter, som du drømmer om at producere. Find 

ud af, hvad eller hvem, du vil være klogere 

på igennem dine portrætter. Begynd derfor 

processen med at fokusere på, hvad der er 

på spil og glem, hvilken type portrætter, du 

ønsker at ende med. Så kommer de gode 

portrætter lettere. Hvis du selv har noget på 

spil, kan beskueren sandsynligvis også mærke 

det på billedet bagefter.

Dejan Cukic

Nell Rønholt
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Nr. 6 – Kritik 

Det er umuligt at bedømme portrætter 

ud fra logiske eller matematiske formler. 

Der er egentlig ikke noget, der er rigtigt 

eller forkert. Alligevel er der portrætter, 

der berører os, foruroliger os, drager os 

eller gør os nysgerrige. Et portræt kan 

også være mere eller mindre vellykket i 

forhold til det, som fotografen var inte-

resseret i eller ville. Søren forklarer, at 

han derfor lægger stor vægt på den fæl-

les konstruktive kritik, hvor holdets bil-

leder fremlægges, analyseres og disku-

teres. Det afgørende er, at den enkelte 

træner sig i at distancere sig en smule til 

sit projekt, træder tilbage og ser på det 

med analytiske øjne. Hvor den under-

søgende, eksperimenterende proces 

handler om at producere og arbejde i ét 

med situationen, handler kritikken om at 

analysere og sætte ord på de billeder, 

som holdet har skabt. Til kritikken udvik-

ler alle deres bevidsthed og sprog om de 

billeder, som de selv og andre har produ-

ceret. Søren Rønholt understreger, at 

kritik i denne sammenhæng ikke handler 

om smag eller om at bedømme hinan-

dens arbejder, men om at stille gode 

spørgsmål og få øje på det, som den 

 enkelte fotograf ikke selv har set.

Nr. 7 – Interaktion med den portræt-

terede

Søren Rønholt fremhæver, at dette punkt 

måske er det mest afgørende. Interakti-

onen og kontakten med den portrætte-

rede er det allervigtigste for det karak-

terfulde portræt. Der skal være kontakt 

og nærvær, der skal være tillid. Hele 

 interaktionen er måske den egentlig 

nøgle, den egentlig hemmelighed. Der 

KUNSTFOTOGRAFEN SØREN RØNHOLT

Mads Mikkelsen

Kim Borch

Pilou Asbæk Ingvar Cronhammer
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Julie Ølgaard
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skal tænkes grundigt over, hvad der får 

den portrætterede til at føle sig godt til-

pas og til at slappe af. Valg af tidspunkt, 

sted og samtaleemner betyder noget. 

Rummet og situationen skal have den 

rette stemning. Det, den portrætterede 

tænker på, har betydning for det ende-

lige portræt. Fotografens måde at være 

til stede på overfor den portrætterede er 

et metodisk greb. Det er et værktøj, som 

kan opøves og forfines. Det handler om 

at finde sin egen måde at være til stede 

på og om at kunne tilpasse den, til den 

enkelte situation og det enkelte menne-

ske. 

Betydningen af lyset, kontakten med 

den portrætterede og det at have noget 

på spil, er alle omdrejningspunkter i 

 Søren Rønholts eget arbejde som kunst-

fotograf. I undervisningen arbejder han 

med tre ´rum´, tre typer af aktiviteter, 

der på forskellig vis hjælper den enkelte 

med at udvikle sit eget personlige billed-

sprog. Igennem den individuelle eksperi-

menterende proces udvikles projektet 

frem mod nye billedkunstneriske udtryk. 

Igennem inspirationsoplæg fra andre 

 erfarne fotografer udvides horisonten, 

og den enkelte kan sætte sit eget arbej-

de i relation til nye måder at arbejde og 

tænke på. I kritikken handler det om at 

analysere billederne og styrke projekter-

ne konceptuelt.

God arbejdslyst med dit personlige 

 portrætfotografi.

Søren Rønholt

KUNSTFOTOGRAFEN SØREN RØNHOLT

Jens Keis

Pernille Skipper

Asger Aamund
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Udstillinger

Sort/hvid - en fotoudstilling om 
Familien Ancher
I den historiske Saxilds Gaard ved siden 
af Anchers Hus kan du se fotografier fra 
kunstnerfamilien Anchers liv. Et blik ind 
i Anna og Michael Anchers private 
fotoalbum med store og små reproduk-
tioner af familiens fotografier.
Lør. d. 1. juni til lør. d. 31. august 2019, 
Alle dage kl. 10-17. (Entré: 80 kr) 
Anchers Hus, Markvej 2-4, Skagen

’Symfonien i Byen’. Peder Krabbe udstiller på Sophienholm
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester er et af Danmarks bedste amatørsymfoniorkestre. 
Peder Krabbe, der både dyrker musikken som klarinettist og som fotograf, har i flere 
år samarbejdet med orkestret. I 2018 har han fotograferet medlemmer af orkestret 
på en række spændende lokationer i hjem-kommunen. Det er der nu kommet en 
både visuelt og musikalsk fortællende fotoudstilling ud af. 
Sted: Staldloftet på Sophienholm, Nybrovej 401, Kongens Lyngby. 
Fernisering: Kl 17.00 torsdag d. 27. juni 2019. Udstillingen vises i Sophienholms 
åbningstider frem til medio august. Der er fri entré.’

Anton Corbijn 1-2-3-4
U2, Depeche Mode, David Bowie og 
Metallica er blot nogle af de mange 
rockstjerner, der i de sidste 40 år er ble-
vet foreviget af den hollandske mester-
fotograf. 
Anton Corbijns rå og ærlige fotografiske 
udtryk har defineret en hel generation 
af musikere og givet ham intet mindre 
end kultstatus. Med billeder, lyd og ord 
kommer du helt tæt på Anton Corbijns 
ikoniske arbejde og hans store betyd-
ning for både de portrætterede 
kunstnere og musikelskere verden over. 
Nyd en forfriskning i Brandts nye Café.
22.3 – 17.11.2019
Brandts, Brandts Torv, 5000 Odense C

Henrik Saxgren – Tøndermarsken
Henrik Saxgren (f. 1953) er en dansk fotograf, der går i ét med sit miljø, når han 
arbejder. Til udstillingen ”Henrik Saxgren – Tøndermarsken” har han skabt en række 
spektakulære fotoværker, der indfanger stemningen og livet i Danmarks sydvestlige 
hjørne. Utallige ture til lands og til vands omkring Tønder og Ribe har gjort ham helt 
fortrolig med området.
Tøndermarsken har i de senere år fået stor opmærksomhed på grund af de fascine-
rende åbne vidder, den høje himmel, det righoldige dyreliv og det til tider voldsomme 
møde med havet og vinden. Alt dette, der kan betegnes som marskens særegenhed, 
dens magi og 
tiltrækningskraft, 
indfanger Henrik 
Saxgren i en poetisk 
række af menneske-
tomme fotografier, 
der i mødet med 
beskueren stiller 
skarpt på dennes 
eksistens og indre 
følelsesliv.
6. april - 1. september 
2019 
Kunstmuseet i Tønder
Wegners Plads 1,
6270 Tønder

af Ebbe Rosendahl

Byrådssalen på Lyngby Rådhus
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Roland Jensen

MSDF- EFIAP/s -NSMiF/b
Dansk mester i fotografi 2011 - 2013 
Skandinavisk Mester 2012 - 2013
Jysk Mester 2013 - 2014

Jeg har altid elsket naturen og har fær-

dedes i den helt fra barn af, og da jeg 

også blev interesseret i foto, var det en 

selvfølge, at naturen blev det foretrukne 

motiv. Jeg har så i de senere år forsøgt 

at få en større bredde i mit motivvalg, 

eftersom jeg bruger mange af mine bil-

leder i konkurrencer i hele verden, og 

kategorierne i disse konkurrencer har et 

bredt spektrum. Et af årets højdepunkter 

er krondyrenes brunsttid og jeg tilbrin-

ger meget tid morgen og aften i de jyske 

skove på denne årstid.

Datoen for Den Nationale er jo også om 

efteråret og blev afholdt i Odense d. 6. 

Oktober 2018. På vejen til Odense 

 besluttede jeg at slå et smut ind omkring 

Hindsgavl ved Middelfart, der huser nogle 

flotte hjorte. Jeg havde kun været der i få 

minutter før jeg observerede 2 hjorte, 

der var ved at udfordre hinanden. Det 

udviklede sig til en større dyst om, hvem 

der skulle havde retten til at give sine 

gener videre til næste generation. På et 

tidspunkt dukkede en tredje hjort op, 

som fulgte godt med i kampen, der endte 

med, at den ene måtte forlade slag-

marken. Jeg kunne så efter en halv times 

tid køre videre mod Den Nationale med 

et par hundrede billeder på kortet og en 

stor oplevelse på nethinden. 

Billedet ” joust158”, som ses her, har ind 

til i dag opnået 3 Guldmedaljer og 8 

 Diplomer i forskellige konkurrencer rundt 

omkring i verden. 

Roland Jensen 
Photo Club Dania

PLETSKUD
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Redigeret af Ebbe Rosendahl

165 FOTOGRAFER HAVDE SENDT 2.545 FOTOGRAFIER OG 53 TV/WEB-PRODUKTIONER IND TIL KONKURRENCEN 

ÅRETS PRESSEFOTO 2018. VINDERNE BLEV AFSLØRET FREDAG DEN 1. MARTS 2019 PÅ DET NATIONALE FOTO-

MUSEUM, DEN SORTE DIAMANT I KØBENHAVN, HVOR UDSTILLINGEN KAN SES FREM TIL DEN 17. AUGUST 2019. 

UDSTILLINGEN GÆSTER HEREFTER EN RÆKKE DANSKE BYER, SE MERE PÅ PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET.DK

PÅ DISSE SIDER KAN DU SE ET UDVALG AF VINDERBILLEDERNE OG LÆSE DOMMERNES KOMMENTARER.

Årets Kulturbillede, vinder - Linda Kastrup Henriksen, Berlingske
Linda Kastrup Henriksens vinderserie har et meget højt æstetisk niveau. Den er 
både sjov og vemodig på samme tid og ualmindelig velredigeret. Det er lykkedes 
fotografen at skabe en serie, der er ekstremt nærværende, selvom den handler om 
meget store dyr. Noget af det fine nærvær opstår, fordi serien især viser forholdet 
mellem mennesker og dyr. Historien er yderst aktuel, og i billederne ligger der også 
den melankoli, der understreger, at det er en æra, der slutter. Store dyr i cirkus er 
en anakronisme, og måske er cirkus i sig selv måske også på vej ud i historiens tåge. 
Samtidig viser billederne på en fin og underspillet vis, hvorfor det er blevet ulovligt, 
og man kommer til at tænke på truede dyrearter, når man ser den.

1741

Årets Pressefoto - Bax Lindhardt, 
freelance
I Bax Lindhardts vinderbillede fandt dommerne 
både et godt billede og en problemstilling, der 
gør det til Årets Pressefoto: Ungdomskulturens og 
den digitale revolutions ubønhørlige krav om 
selviscenesættelse, perfektionisme og facaden, 
der skal holdes for enhver pris, hvis man vil frem i 
verden. Realityverdenen handler om at overgå 
hinanden, og grænserne bliver hele tiden rykket. 
Det gælder om at skille sig ud og blive set - 
 uanset hvordan og hvorfor og med alle tilgænge-
lige hjælpemidler, kunstige eller ej. Det er 
ekstremt for at være ekstremt. Men festen, 
farverne og boblerne står i stærk kontrast til de 
mange statistikker om unges depressioner, stress 
og manglende robusthed. Det viser billedet, der 
ikke fejrer udviklingen, men retter det kolde 
blitzlys lige på: Se! hvor grelt og vildt det er. 
Mange ville kunne relatere sig til det og læse 
noget forskelligt, fordi billedet både er fantastisk 
og forfærdeligt. Man har det som om, man står 
der selv og bliver suget ind i malstrømmen. 
Blitzen fastfryser alt der sker i ét hug, så man får 
mulighed for at studere hele kaoset i detaljer. På 
den måde er det lykkedes fotografen at skabe så 
meget orden, at billedet åbner op for et dybere 
blik ind i den verden, der kun ser sådan ud på 
overfladen. Først bliver man lullet ind i en 
feststemning, men jo mere man kigger, desto 
mere ser man, og spørgsmålet vokser: Er det i 
virkeligheden så rart?

Årets Danske Hverdagsbillede, vinder - Thomas Nielsen, freelance
Thomas Nielsens vinderbillede, som dommerne plukkede ud af en serie, er sprængfyldt med energi. Det er skudt lige på, og der er gang i 
farverne, bevægelserne og alle elementer i rummet med de mange detaljer. Billedet er også lidt absurd især takket være mandens habit. Men man 
kan ikke komme uden om, at det er livsbekræftende og generøst, og man bliver glad af at se på det.  Det bliver også et billede på velfærdsdan-
mark og den politiske korrekthed, hvor man udstikker en masse retningslinjer for, hvordan man lever et godt liv uden rygning og med begrænset 
alkohol. Her er der nogen, som lever på trods af alle disse råd. Der er højt til loftet, og på bodegaen ligger tolerancentærsklen lige så højt: Du vil 
altid blive respekteret for den, du er. 
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Årets Nyhedsbillede, Danmark, vinder - Asger 
Ladefoged, Berlingske
Asger Ladefogeds vinderserie er lavet ved en af den slags 
begivenheder, der berører en hel nation, og som alle kan 
spejle sig i: Tabet af en ægtemand og et halvtresårigt 
ægteskab, der slutter. Tabet af en far, en svigerfar, en 
farfar. Majestæten som enken, der står tilbage i majestæ-
tisk ensomhed. Serien er varieret og godt sammensat, man 
kommer godt rundt om hele begivenheden, og alle Asger 
Ladefogeds billeder var de bedste, juryen så fra denne 
begivenhed. Den er også meget flot og æstetisk af en 
nyhedsserie at være. Mange andre fotografer indsendte 
deres version af første billede fra Fredensborg, men Asger 
Ladefogeds er klart det bedste med en virkelig flot 
komposition. Her er balance, det er rent, og det er godt 
set med regenten og de to tronarvinger i døren. Selvom 
det er en meget iscenesat begivenhed, får man alligevel 
følelserne med, måske særligt fordi der er noget blidt i 
dronningens blik mod kisten. Seriens billeder er ikke bare 
en registrering af nogle fysiske begivenheder, men formår 
på mange måder også at videreformidle en stemning, som 
bl.a. farverne er med til at skabe.

Årets Portræt, Enkeltbillede, vinder - Marie 
Bentzon, fotojournaliststuderende, Børsen

Marie Bentzons vinderportræt af den administrerende 
direktør for Danske Bank er et klassisk, meget malerisk 

portræt af en stor mand i frit fald. Det er selve personifice-
ringen af årets største journalistiske historie om den 

skandaleramte bank, men mere blødt fotograferet end de 
billeder, vi har set fra de mange pressemøder. Her er natur-

ligt lys, men hverken blitz eller jakke. Fordi det er helt 
enkelt med en sort baggrund uden noget, der forstyrrer, 

går man hurtigt til hans ansigtsudtryk. Der plejer at være 
rigtig meget facade på mennesker i så høje stillinger, men 
her kommer vi ind i hans indre. For er der ikke et kig ind i 
et splitsekund, hvor han har paraderne nede? Måske. Alle 

har nok spurgt sig selv: Hvad tænker den mand dog på? Og 
reelt er billedet helt åbent for fortolkning. Billedet er et 

godt eksempel på en rutineopgave, hvor billedets 
betydning og værdi udvikler sig i lang tid efter, det er taget, 
og i takt med at historien udfolder sig. Thomas Borgen gik 

af 3,5 måned efter, billedet blev taget.

ÅRETS PRESSEFOTO 2 0 18

Årets Portræt, Serie, 2.-pris - Mads Nissen, 
Politiken
Mads Nissen har lavet en stram, velfungerende og 
gennemført serie med mange nuancer. Selvom alle 
billederne handler om hjemløse og er helt ens i 
udtrykket, får man alligevel præsenteret mange 
temaer: Sex, fordomme, misbrug, og hvordan man 
helt lavpraktisk passer sine tænder, når man bor på 
gaden. Billederne er uhyre detaljerede og tæt på, 
men det er den store historie, man får fortalt. Det 
er umuligt ikke at reagere fysisk og følelsesmæssigt 
på billederne, og det er også en kvalitet. Den første 
reaktion er at kigge væk, men så tillader man sig 
selv at gå på opdagelse i fotografierne, og så 
vinder nysgerrigheden og medfølelsen over 
ubehaget.

Årets Reportage, Danmark, 
vinder - Sofie Mathiassen, 

studerende, Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole

Sofie Mathiassen har med sit vinderbil-
lede fanget et ømt og smukt øjeblik i to 

menneskers liv og den enes død. 
Dommerne blev meget rørt helt fra 

start, fordi man i billedet mærker så me-
get kærlighed og sorg på en måde, vi 
ikke får at se så tit. Der ligger meget 

historie i deres lange samliv, som nu er 
slut. Man bliver både ked af det og rørt 

over kærligheden. Vi har så meget 
berøringsangst overfor døden, over at vi 
selv skal dø og overfor vores kæres død. 

Men her bliver døden afmystificeret. 
Både fotografen og hustruen hjælper os 

med at forstå, og med at gøre døden 
naturlig, og vi invaderer på ingen måde 

deres særlige øjeblik. Det er værdigt 
fotograferet, ellers kunne man ikke lave 
dette billede, som dommerne plukkede 

ud af en serie.

ÅRETS PRESSEFOTO 2 0 18
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Årets Sportsbillede, vinder - Claus Søndberg, Nordjyske Medier
Claus Søndbergs vinderbillede er et dejligt eksempel på et fotografi, der indfanger det ‘afgørende øjeblik’. Det er et klassisk sportsbillede med 
masser af action, det er fanget helt rigtigt lige dér, hvor målvogterens blik følger pukken i det splitsekund, der er mål. Det er rigtig svært at 
arbejde med sport, hvor der er masser af dækkende beskyttelsesudstyr, fordi man ofte har svært ved at afkode, hvad spillerne føler. Ishockey er 
desuden også en af de sværeste sportsgrene at fotografere, fordi det går så stærkt. Men her er der både elementer af at være inde i kampens 
frysende hede, samtidig med at man kan aflæse ansigter og følelser. Sport handler om at vinde og tabe, og her er begge dele i samme billede. 
Fotografen får også credit for at være så teknisk nørdet, at han har været der og sat sit udstyr op på forhånd på denne måde.

Årets Pressefotograf, 
Mathias Svold, free-
lance 
Mathias Svold bliver Årets 
Pressefotograf, fordi hans 
indsendte portfolio har den 
stærkeste og mest 
stringente røde tråd. Han 
ved, hvad han vil og bruger 
sin visuelle stemme til at 
fortælle det. Han er en 
modig fotograf, der helt 
tydeligt evner at lave stærke 
fortællinger indenfor et 
enkelt, samlet visuelt 
udtryk, der kan dække både 
action og stilstand. 
Fotojournalistikken bevæger 
sig for tiden i en mere 
kunstnerisk retning, og 
dette udvalg afsøger netop 
et grænseland mellem 
kunsten og fotojournali-
stikken. 
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Vagn-Ebbe Kier har kigget på Exif data i 
billederne.

2545 billeder og 53 tv/web-produktioner

Med EXIF-data fra de indsendte billeder 

til konkurrencen Årets Pressefoto kan vi 

danne os et meget præcist billede af 

danske fotografers vaner for 2018. Kun 

413 af billederne indeholder ikke brug-

bare EXIF-data, og det skyldes forment-

lig, at der er tale om sletning ved eks-

port, og at nogle billeder kun har delvis 

EXIF-data.

Nikon er repræsenteret med flest 

billeder

Fotografernes foretrukne kameramærke 

sidste år var Nikon, efter Canons mange-

årige forspring. For ÅP 2018 er det fort-

sat Nikon, der har taget 931 af billederne 

med forskellige kameratyper som D4, 

D850 til Nikon1 AW1.

Canon er i alt repræsenteret med 751 

 billeder på flere kameratyper fra Canon 

Eos 5D MkIV/III til Canon EOS 5D.

Canon er den fortrukne kameramodel

Den foretrukne kameramodel er - måske 

i forhold til at der er taget flest billeder 

med et Nikonkamera - Canons Eos 5D 

MkIV, der står for 300 uploadede billed-

filer efter Nikon D5, som har leveret 243 

billeder.

Lidt interessant er det, at Nikons kamera 

800, 810 og 850, normalt med lav ISO, 

med et fornemt dynamikområde, som 

egentlig er beregnet for studiofotografi, 

er repræsenteret i toppen lige efter 

 Canons Eos 5D MkIV og Nikon D5 med 

samlet 287 billeder.

De nye spejlløse Canon EOS R og Nikon 

Z7 er ikke repræsenteret i år, selv om de 

kom på markedet i efteråret, men næste 

år skal de også nok være med.

Sony er repræsenteret med 169 billeder. 

Heraf er de 77 taget med Sony a7R III.

Leica er repræsenteret med 101 billeder, 

flest taget med Leica Q og Leica M heraf 2 

billeder taget med Leicas spejlrefleks SL.

Ellers er fordelingen: Fuji med 122 bille-

der, Olympus 18 og Ricoh med 2 up-

loadede billeder.

Fotos på film genopstår

Der er en øget interesse for den organi-

ske charme ved at fotografere på film, 

hvilket også er tydeligt i dette års ÅP 

med 43 skannede billeder.

Dronen er blevet pressefotografens vig-

tige nye værktøj, som i år er repræsen-

teret med 40 billeder, hvor det sidste år 

var med 5 stk. DJI-billeder. I år også 

 taget med Hasselblads DJI Mavic 2Pro.  

11 billeder er taget  med mobiltelefon, 

iPhone 8 eller Huawei.

Software

Photoshop er stadig det mest anvendte 

program til billedbehandling, hvoraf 

1.919 billeder var afsluttet gennem Pho-

toshop version CS5 til CC. Adobe Photos-

hops Camara Raw afsluttede 193 billeder, 

direkte leveret som jpg. Adobe Lightroom 

var brugt til 147 indleverede billeder, og 

danske PhaseOnes Capture One til 176 

billeder. FotoWare/FotoStation var brugt 

til 43 af de indsendte billeder. 17 filer var 

fra et andet program eller direkte fra ka-

meraet. 1.811 kom fra billeder via en Mac 

og 103 en Windowscomputer.

Objektiv 

Der er stadig fordomme om at presse-

fotografer render rundt med en gevaldig 

”paparazzi-tele” eller ekstrem vidvinkel. 

Årets ÅP-deltagere bruger stadig at foto-

grafere med en 24-70 mm zoom indstil-

let på 35 mm, herefter følger en fast 35 

mm F:1.4 og på trediepladsen en 70-200 

F:2.8 - det samme igennem de sidste 10 

år. 

Blænde

541 billeder er taget på blænde 2.8 og 

245 på blænde 4.0. Nyt er det, at der en 

pæn stigning i billeder taget med lys-

stærke F:1.4-objektiver, hvoraf 326 

 billeder er taget på en blænde mellem  

0.9-2.5.

Flash

Lige som sidste år er der på præcist kun 

10 % af billederne anvendt flash.

ISO

Kameraets ISO-følsomhed er blevet 

stærkt forøget gennem de sidste 5 år, 

men alligevel er 400 ISO, som jo har 

holdt sig siden Kodak lancerede sin  

TRI-X 400ASA-film i starten af 60´erne, 

den mest brugte med 275 billeder. Men 

den lavere 100 ISO er med 209 billeder 

på 2’en pladsen! Er  årsagen de nye 

l ysstærke objektiver? Men 635 billeder er 

optaget på en ISO fra 1600 op til   

ISO 25.600. Hvilket er  rekord.

Årets Pressefoto 2018
Statistik

2545 BILLEDER OG 53 TV/WEB- PRODUKTIONER 

ER INDSENDT TIL ÅRETS PRESSEFOTO.
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Ud af discen med billederne

DET ER ØDELÆGGENDE FOR INSPIRA-

TIONEN AT MANGE BILLEDER ALDRIG 

KOMMER OP AF HARDDISCEN OG 

BLIVER BRUGT TIL NOGET. DET KAN 

LIGEFREM BLIVE MENINGSLØST AT 

FOTOGRAFERE. JEG HAR SLOGES MED 

PROBLEMET LÆNGE, OG VIL GERNE 

FORTÆLLE OM MINE OVERVEJELSER 

– OG SLAGSMÅL. 

Tekst og foto Peter Birk, Fotoklubben 
Focus Silkeborg

Jeg har lige været til Jyske Mesterskaber 

og set alle de flotte billeder. Det er over-

vældende, men det er kun et mikrosko-

pisk udsnit af hvad folk har liggende 

hjemme, og som ingen ser.

Min computer påstår at jeg har 50.000 

billeder liggende. Nu skal man ikke tro 

på alt hvad en computer siger, men der 

er virkelig mange. Nogle har jeg ikke en-

gang selv set. Jeg har en kæmpe hard-

disc, og somme- tider har jeg blot tømt 

kortet ned i den for at få det frit til 

 endnu flere billeder. Jeg har uendelig 

 lagerplads på en harddisc i Norge. Hvad 

skal jeg med alle de billeder?

Det sneg sig ind på mig. 

Først fotograferede jeg for at huske, så 

drejer det sig om flotte billeder; så 

 begyndte jeg at holde billedforedrag og 

forsøgte mig med fotokonkurrencer. Nu 

er det også kunstfotografering der opta-

ger mig. Det fylder alt sammen.

Det er forskellige formål, og der er ikke 

noget der er vigtigere end andet. Og 

først og fremmest er der ikke noget der 

er rigtigt og forkert fotografi. En pensel 

bruges til både at male kunstværker og 

plankeværker med. Noget lignende er til-

fældet med et kamera. 

Selvfølgelig tager jeg billeder af famili-

ens yngste og af blomsterne i haven.  

Som foredragsholder bruger jeg mine 

dokumentarfotos fra mange af verdens 

brændpunkter som modvægt mod de en-

sidige og overfladiske billeder, vi bliver 

velsignet med i dagspressen.

Kunstfotografi

Meget af mit store lager udnytter jeg i 

arbejdet med kunstfotografier. Men jeg 

bliver nødt til at forklare hvad kunst 

egentlig er. I dag er det meget let. Man 

slår efter i Google og får at vide at ’Kunst 

er bevidst brug af den menneskelige 

skaberevne og fantasi til at fremstille 

værker, som kan påvirke eller udfordre 

modtageren æstetisk, følelsesmæssigt 

eller intellektuelt’. Det er lige meget om 

det frembringes med en pensel, en 

klump ler, et kamera eller flere billeder 

der er lagt sammen i Photoshop.

Det forekommer mig absurd, at mange i 

fotoklubberne stadig mener at fotogra-

fier, uanset formål, skal redigeres mindst 

muligt og helst være som kameraet så 

det. Også mange dommere i fotokonkur-

rencer mener det samme. Det er rigtigt, 

hvis der er tale om at fotografiet skal 

 dokumentere et eller andet. Bruges i en 

avis, som bevismateriale i en debat eller 

en retssal. Eller bare skal bruges til at 

huske, hvordan det var engang.

Det perfekte billede

Men mange fotografer går med en drøm 

om at tage ”det perfekte billede”, og det 

perfekte billede er et kunstværk, der 

 påvirker beskuerne, så de sidder tilbage 

med åben mund. Og hvor der er tale om 

at skabe et kunstværk, er det ligegyldigt 

om elementerne er flyttet rundt eller ud-

skiftet i forhold til det oprindelige. 

Det kan da være meget udfordrende 

med benspænd om uberørthed til kon-

kurrencer, og i en læringsproces er det 

fint, men oftest betyder begrænsninger 

bare at billederne ikke lever op til det 

bedste, fotografen formår at skabe.

Der er sket en opblødning fra de dage 

hvor ´Naturgruppen´, hvor intet var til-

ladt, var obligatorisk ved alle konkurren-

cer. Man taler nu mindre om skarphed 

og teknisk kvalitet ved konkurrencer, og 

mere om oplevelse.

Snyd og bedrag

Vi må også godt blive ’snydt’, hvis bare 

det ikke bliver opdaget. Billeder af 

 typen: Det kunne lige så godt have set 

sådan ud. Men det er egentlig det, der 

er et bedrag.

De fleste mennesker opfatter fotografi 

som noget dokumentarisk. Så jeg synes 

det er rigtigst i mine udstillingsbilleder 

med det samme at vise, at dette er 

 noget andet. Det er et værk der hører 

hjemme i min fantasi, og som jeg vil 

 udfordre beskueren med. Derfor indfører 

jeg tit et strukturlag, der fjerner fornem-

melsen af traditionelt fotografi. Eller op-

bygger værket af flere billeder, eller med 

fremmedelementer så der sås tvivl om 

realismen. Tvivlen er vigtig. Kunst skal 

stille spørgsmål og sætte noget i gang, 

ikke komme med svar.

Udstillinger

Hvis jeg skal påvirke eller udfordre be-

skueren med mine fotografier, må jeg 

sørge for at de kommer ud af harddiscen 

og bliver udstillet. Det kan ske på nettet, 

men der er større tilfredsstillelse i fysi-

ske billeder. Så pludselig bliver filer til 

store billeder, til en hel væg med billeder, 

hvor væggen skal ses som et nyt billede, 

der skal komponeres. Måske er det et 

helt galleri fyldt med billeder, der skal 

planlægges. Jeg foretrækker at udstille 

sammen med en anden kunstner, meget 

gerne en, der arbejder rumligt, så vi i 

fællesskab kan indtage et rum og gøre 

det til en totaloplevelse, hvor de enkelte 

værker taler sammen og supplerer hin-

anden. Det startede i Tinghuset i 

 Ebeltoft, hvor jeg havde en trædrejer 

som medudstiller og fortsatte i Galleri 

Rosen i Silkeborg med en keramiker. Men 

det er også en herlig udfordring at ud-

stille på en café hvor jeg kan forsøge at 

tryllebinde beskueren, mens de intet-

anende drikker deres kaffe.  I Cappuccio 

Kaffe i Silkeborg hængte jeg op i 
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Ikke Århus, men hvor som helst i verden. Folk er på vej mod noget tåget i en lidt trist gade, som 
dog kan rumme grafiske kvaliteter, hvis detaljerne viskes ud af et strukturlag.

Præludium for noget ukendt der måske kommer ud af det sorte hul. På væg og fortov er indkopieret 
rester af skarpe farver. Hvad er der sket?
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UD AF DISCEN MED B I LLEDERNE

’Situationens herre’ er berber, og det er han stolt af. De andre er tåber, der vil være europæere.  
De går i deres tøj.

’Vi må melde det til myndighederne’ var en reaktion på Facebook. Fotos opfattes oftest som dokumen-
tariske; men grisedrømme er ikke virkelighed. 

 gyngende kæder på spraglede vægge og 

inddrog et karlekammerskab og bladre-

kasser med fotos i udstillingen. Det var 

meget spændende at sidde i et hjørne 

med sin kaffe og høre folk diskutere bil-

lederne, og af og til komme i dialog med 

dem.  Jeg måtte sætte en aften af i 

 caféen til at fortælle om billederne.

Fotobøger

Men måske kan man komme endnu læn-

gere ud af harddiscen med fotobøger. 

Jeg er nu på nummer fem af slagsen. 

 Bøger i små oplag, hvor den ene halvdel 

betaler for dem, jeg forærer væk.

Min seneste bog hed ’To virkeligheder’. 

Det var et forsøg, i samarbejde med 

 Festival of Wonder, hvor jeg slap skue-

spillere og dukker ud i den virkelig ver-

den for at se hvad der skete – og for at 

undersøge hvad der var mest kunstigt.

Den bog der er på bedding nu handler 

om at rejse ud og opleve verden - og lige 

så meget om at se os selv fra verden 

udenfor. ’Verdensbilleder’ kommer den 

til at hedde. Min påstand er, at medmin-

dre man er fundamentalist findes ordet 

verdensbilleder kun i flertal. Det bliver 

en slags billedbog for voksne. Teksterne 

er udformet som mini essays, oftest af 

kulturkritisk indhold. Billederne er doku-

mentariske og indgår i en ligeværdig en-

hed med teksten. Nogle gange er det 

billeder med undertekster, andre gange 

tekster med illustrationer. 

Fotoforedrag

Jeg kan godt finde på at fortælle om alt 

det her. I fotoklubber, på udstillinger og 

hvor man ellers er interesseret. Fore-

draget ændrer somme tider titel. For ti-

den hedder det ’Hvad skal vi bruge alle 

de billeder til’. Er du interesseret så kon-

takt mig på tlf. 20 55 25 77 eller via 

email: peterbirk@fiberpost.dk  
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Peter Birk

Vi har faktisk mange muligheder for 
at hive billeder op af harddiscen og 
bruge dem til noget mere konstruk-
tivt end det store sleep in party med 
sommerferiebilleder. 
Husk at fotografi er et meget stærkt 
medie, som kan meget andet end at 
huske, hvordan det var. Det kan 
skabe oplevelser, debat og stemnin-
ger - endog folkestemninger - og 
ændre verdenshistorien.

UD AF DISCEN MED B I LLEDERNE

Mine bøger i frit fald over Vejrhøj
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Ny fotobog

Ny fotobog

Tøndermarsken
Henrik Saxgrens billeder af Tøndermarsken følger døgnets 
cyklus i et af de særegne Danske naturlandskaber i en periode på 
tre år.

”Jeg vil gerne formidle det storslåede i mødet med naturen og 
den ro man kan finde der. Tøndermarsken er en lille perle, der 
er tilgængelig for alle. Selv fandt jeg en stor ro i at placere mig 
i en campingstol et sted i marsken før solopgang og vente på, 
hvad naturen ville bringe. Jeg fulgte naturens rytme og lod 
naturen komme til mig” fortæller Henrik Saxgren.

Det er historiker og forfatter Hans Edvard Nørregård-Nielsen, 
som selv kender marsken indgående, der har skrevet bogens 
tekst. Han skriver historien, stemningen, naturen og nogle af 
egnens mennesker frem.

Udgivet af Gyldendal, 208 sider,  349,95 kr

Boganmeldelse af Vagn-Ebbe Kier

DET NØDVENDIGE FOTOGRAFI 
er en vigtig bog for alle Fotografer, 
Pressefotografer / Billedjournalister!
Fotografiet skal formidle kommunikation, det er der vist ingen 
tvivl om når Søren Pagter,som har være leder på  Fotojourna-
listuddannelsen i snart 20 år, skriver en bog med titlen ”Det 
nødvendige fotografi”. En meget grundig og tankevækkende 
gennemgang af det fotografiske sprog og hvordan de visuelle 
virkemidler kan vises og forstås af modtageren.

Lige når man åbner bogen tænker man, at det var dog ikke 
mange billeder i en bog om fotografi, men efter at have læst 
bogen syntes man næsten at der er for mange billeder, for 
Søren Pagter skriver i billeder – og bogen omfatter det hele. 
Søren Pagter gennemgår grundigt alt inden for moderne 
billedjournalistik og enhver slags fotograf vil have gavn af 
bogen som skærper den fotografiske opmærksomhed. 

Bogen er heldigvis ikke om teknik, selv om der er en basal 
gennemgang af nogle tekniske grundbetingelser. Bogen 
giver en forståelig forklaring af det professionelle foto-
grafi. Selv med mange år på bagen i den fotografiske 
metiér skal man være lavet af granit for ikke at få gavn af 
de fine input fra denne bog og læseren husker efterføl-
gende, de mange grunde for at lave en god fotografisk reportage. 
Bogen har et dejligt format og er let at tage med på rejse eller i fototasken. 

Udgivet på Forlaget Ajour. Ajour.dmjx.dk. 232 sider, 14 x 20 cm. Kr. 248.- plus. forsendelse
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Dansk Fotografi

3
AUGUST 2018

Dansk Fotografi

4 NOVEMBER 2018

Dansk Fotografi

2 MAJ 2019

Dansk Fotografi

1FEBRUAR 2019

HER ER NOGLE AF FORDELENE VED AT 

VÆRE MEDLEM AF SELSKABET FOR 

DANSK FOTOGRAFI

Medlemsbladet Dansk Fotografi

Medlemsblad der udkommer 4 gange år-

ligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. 

Bladet er af høj kvalitet og indeholder 

nyheder fra SDF samt mange forskellig-

artede artikler om og for danske fotogra-

fer, og de aktiviteter der udfoldes. Især 

medlemmernes egne arbejder og arran-

gementer prioriteres højt. 

Den nationale

Som medlem af SDF kan du deltage på 

Den Nationale/DM i fotografi. Den Natio-

nale er SDF’s årlige konkurrence med 

indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmel-

sen bliver de antagne værker udstillet i 

forbindelse med vores årlige landsmøde, 

der afholdes omkring uge 40. Efter ferni-

seringen kan du se alle de antagne bil-

leder samt et lille udvalg af dommernes 

egne værker. På landsmødet vil der også 

være lejlighed til, at se billeder fra dem 

der i årets løb har ansøgt om en fotogra-

fisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédé-

ration Internationale de l’Art Photogra-

phique)

Fotografisk årbog

Hvert år primo oktober udkommer Foto-

grafisk Årbog, som indeholder et repræ-

sentativt udsnit af billeder produceret af 

SDF’s medlemmer i det forløbne år. 

Årbogen er på 122 sider. Årbogen ud-

leveres gratis til alle vores medlemmer. 

Landsmøde

Der afholdes hvert år et landsmøde om-

kring uge 40. Det arrangeres på skift for-

skellige steder i landet, og altid i samar-

bejde med en eller flere klubber, som 

påtager sig det praktiske arbejde. På 

landsmødet er der bl.a. fernisering på 

Den Nationale/DM i fotografi, work-

shops, generalforsamling med valg til 

bestyrelsen, og ikke mindst en masse 

hyggeligt samvær fotografer imellem. 

Landsmødet løber fra fredag til søndag.

SDF udland

SDF har en udlandsafdeling som repræ-

senterer Danmark i verdensforbundet 

FIAP, SDF Udland udsender udvekslings-

mapper, og har kontakt, til fotografiske 

landsforbund i hele verden. SDF Udland 

kan også hjælpe dig eller din klub med at 

skabe kontakt til en venskabsklub i ud-

landet, samt med deltagelse på FIAP og 

PSA godkendte saloner (Fédération 

 Internationale de l’Art Photographique 

og Photographic Society of America).

FIAP titler

Når du opnår mange antagelser på FIAP-

godkendte saloner, kan du med tiden 

søge om at få tildelt forskellige FIAP-tit-

ler med diplom og emalje emblemer. 

Informationsaften

Få et tilbud om en informationsaften 

med en fra bestyrelsen – også for IKKE 

medlems-klubber. Emner aftales på for-

hånd og der betales kun for transport, 

kontakt SDFs formand.

Foredragsholdere

Når du er logget ind på sdf.dk kan du 

finde navnene på gode foredragsholdere. 

Emnerne spænder vidt og er en oplagt 

idé til en  oplevelsesrig klubaften.

Så mød ligesindede i SDF
Fotograferer du også?

Meld dig ind i SDF på sdf.dk

Fotografisk Årbog
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