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Mens coronavirus har hærget verden og 

også vores eget land, har der været for

anstaltninger for at mindske smittefaren. 

Mange har tilbragt mere tid hjemme, og 

haft mulighed for at dyrke deres foto

hobby for sig selv. Vi har ikke kunnet begå 

os i klublivet på samme måde som før, 

men nogle klubber har dog holdt møde 

via Skype, så kontakten til klubfællerne 

har kunnet opretholdes. Vil man begå sig med kameraet, uden at smitte 

 andre, kan man med fordel drage ud i landskabet og søge motiverne der.

Det gør den odenseanske fotograf Brian Lichtenstein med succes. Han har 

gjort sin hobby til sit levebrød og tager ud i Europa og opsøger de spekta

kulære landskaber fra nord til syd. Dansk Fotografis skribent Jens Holm har 

mødt Brian og fået hans historie. Smukke og mindeværdige bryllupsbilleder er 

en anden side af Brian Lichtensteins levebrød, og han viser eksempler på 

begge dele.

Jyske Mesterskaber 2020 er blevet afviklet på en lidt amputeret vis. Billederne 

blev bedømt inden coronakrisen for alvor tog fat, og vinderne er fundet. Men 

arrangementet i april med udstilling, foredrag, præmieoverrækkelse og sam

vær med de jyske fotografer, måtte aflyses. Her i bladet kan du læse omtale af 

bedømmelsen og se vinderbillederne.

Jyske Mester fortæller om sin fotografi og viser nogle af sine konkurrence

billeder.

Flere af SDFs medlemmer har nok leget med tanken om, at tjene penge med 

sin fotografi. Her skal du møde en fotograf, der har ført sine ambitioner ud i 

livet, og blevet en dygtig menneskefotograf. Han hedder Jan Hammerstad og 

er medlem af Momento i København. Jan er iværksætter og har dygtiggjort sig 

via forskellige kurser, så han som professionel fotograf med eget studie, kan 

skabe nogle meget seværdige modelfotos. Hør hans historie og se Jans flotte 

billeder.

En af den danske fotobranches store koryfæer, er reklame og modefotogra

fen VagnEbbe Kier. Han skriver bl.a. tekniske artikler i Dansk Fotografi og er 

Adobeekspert i Photoshop og Lightroom, hvor han har hjulpet mange til at 

gebærde sig med billedbehandling. VagnEbbe har over 50 år bag sig som 

fotograf og har levet et spektakulært liv med kameraet i hånden. Bl.a. som 

fotograf for modeskaberne Erik og Margit Brandt. VagnEbbe fortæller om sit 

livs rejse med film i kameraet og modeller på settet.

God læselyst med sommerudgaven af Dansk Fotografi.
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Forsidebilledet: 
Brian Lichtenstein,  
Eibsee i Tyskland,
ISO 100  10mm  f/5,6  1/40 
sekund (taget med DJI Mavic 2 
pro – Hasselblad modellen) 



Stella Polaris Photo Group

5

Af Ebbe Rosendahl

Det er imponerende, at gruppen blev bedste klub ved Jyske 2020, da de kun var repræsenteret ved 3 medlemmer,  

nemlig Leif Alveen, Søren Skov og Bjarne Hyldgaard. Gruppen viser nogle af deres billeder på disse sider.

4

BEDSTE KLUB VED JYSKE 2020 

Ane. Foto Bjarne Hyldgaard

Mykines cloud formation. Foto Leif Alveen

Goose step. Foto Søren Skov

Om fotogruppen kan man læse på dens hjemmeside:

Stella Polaris Photo Group er en international gruppe af  nordiske fotografer, som har til formål at 
udvikle medlemmernes fotografiske evner gennem deltagelse i nationale og internationale konkurren-
cer, workshops, udstillinger og arbejder for at opnå fotografiske præmieringer i FIAP, PSA, NFFF og 
andre internationale organisationer.
Gruppen samles et par gange om året for at udveksle fotografiske erfaringer, lære nye teknikker og få 
feedback på portfolios. Gruppens medlemmer har i fællesskab mere end 54.000 antagelser og 7.200 
præmieringer samt 128 FIAP Blue Pins. Medlemskab finder sted ved invitation.
De danske medlemmer er: Ole Suszkiewicz, Leif  Alveen, Søren Skov, Benny Rytter og Bjarne Hyldgaard.

“
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Aalborg Fotoklub nummer 2
i Jyske Mesterskaber

JYSKE 2020

Aalborg Fotoklub blev en flot nummer to 

i klubmesterskabet ved Jyske 2020.

Peter Bentsen opnåede en personlig  

2. plads med lige så mange point som 

Jysk mester.

Numnmer tre i det personlige regnskab 

blev Linda Hougaard, også fra Aalborg 

Fotoklub.

Nathalie Rouquette blev nummer 24 og 

var sammen med de øvrige deltagere fra 

klubben med til at slå fast, at Aalborg 

gør sig gældende på det fotografiske 

Danmarkskort.

Her på siderne kan du se nogle af de 

 billeder der var med til at sikre Aalborg 

Fotoklub den flotte placering.

Af Ebbe Rosendahl

Light princess. Foto Nathalie Rouquette Autumn feeling. Foto Peter Bentsen

Goldeneye. Foto Linda Hougaard
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Brian Lichtenstein, Odense 

Natur, bryllupper  
og workshops

En passion for naturfoto 

førte til, at foto

grafering udviklede sig 

til mere end en hobby. 

Naturfoto og bryllups

foto har vist sig at 

være en god kombination 

både fotografisk og 

kommercielt.

Den 39årige Brian Lichtenstein blev ud

dannet som tømrer og bygnings

konstruktør, men nu skriver han fotograf 

på visitkortet. 

”Jeg har altid haft det i mig, det med at 

tegne og arbejde med det visuelle. Som 

barn tegnede jeg huse, og i 1415 års 

 alderen begyndte jeg at komme i en klub 

på skolen, hvor vi fotograferede og gik i 

mørkekammeret. Mens jeg var i lære og 

læste videre, kom jeg væk fotograferin

gen, og det var først, da jeg stiftede 

 familie og fik børn, at jeg igen fik gang i 

det; denne gang med et lille digital

kamera, som jeg først og fremmest brugte 

til at fotografere børnene med”, fortæller 

Brian Lichtenstein. 

Vi sidder i hans base i Odense – Kansas 

City lidt syd for centrum. Det er en tid

ligere fabriksbygning, som i dag huser 

forskellige kreative foretagender. Brian 

har lejet sig ind sammen med 3 andre 

fotografer, som bevæger sig indenfor 

genrer som koncerter, fodbold, gravidi

tet & babyer, street photography m.v.

Naturens ro

”Så blev det til, at jeg anskaffede det 

første digitale SLRkamera i 2009, fordi 

det gav mig bedre muligheder for at 

 fotografere natur – det havde gradvist 

udviklet sig til at være min primære 

grund til at tage billeder. Jeg trængte til 

at komme væk fra stress og børn – at 

have en rolig morgen ude ved Storebælt 

f.eks.”

Hvad lægger du vægt på i dine natur

billeder?

”Balance! At roen i naturen og balancen 

Af Jens Holm  Foto Brian Lichtenstein

i billedet kommer til at udgøre en hel

hed; der skal ikke ske noget, jo simplere 

jo bedre. Med hensyn til komposition 

går jeg nok lidt på tværs af de gængse 

opskrifter om det gyldne snit osv.; jeg 

kan godt lide, at det vigtigste befinder 

sig i midten af billedet. Jeg undgår skrå 

linjer – mange vil f.eks. gerne have en 

badebro til at danne en diagonal ind i 

billedet. Men jeg vil gerne have en struk

tur frem, der giver mest mulig ro.

Det, der betyder mest for mig, er at 

være derude og så fange det rigtige 

 moment. Der kan fint gå 3 timer med at 

vente på den perfekte stemning ved en 

solopgang; nogle gange kører jeg for

gæves, men så af sted igen! Det handler 

om at få det med, man vil vise”.

Hvilket udstyr fotograferer du med?

”Nu er det et Canon EOSR, altså et 

spejlløst digitalkamera. Det kan man ar

bejde mere effektivt med, fordi den digi

tale søger jo viser, hvordan det færdige 

billede ser ud; jeg kan f.eks. zoome ind 

og se, hvad der sker med fokus, hvis jeg 

ændrer på den. Skærmen kan vippes, så 

det er langt nemmere at fotografere i 

nogle anderledes vinkler. Det hjælper 

mig til at få flere brugbare billeder. Mine 

mest anvendte objektiver til naturfoto er 

1535, 24105 og 70200 mm”.

Hvordan arbejder du med billederne 

bagefter?

”De kommer selvfølgelig i Photoshop, 

men det er ret minimalt, hvad jeg fore

tager mig. Beskæringen er som regel 

den, jeg har lavet i søgeren, og der kan 

være en horisont eller nogle forvrængede 

linjer, der skal rettes en smule op. Far

verne nedtoner jeg hellere; der er ikke 

noget med at gøre himlen ekstra blå 

 eller klippe skyer ind – i det hele taget 

indkopierer jeg ikke elementer fra andre 

billeder. Den måde at gribe det an på 

passer bedst til min stil. Når jeg har 

 måske 50 fotos med et tema, der  rammer 

det samme niveau, lægger jeg dem ud 

på min hjemmeside”. 

Og nu til noget helt andet, som man 

 siger. Brian Lichtenstein har nemlig ud

viklet en forretningsmodel, der gør, at 

han er i stand til at frembringe det nød

vendige økonomiske overskud til at 

 finansiere interessen for naturfoto. Hans 

forretning har flere ben at stå på. 

Trelde næs ved Fredericia. f/10  ISO 100  106 s 35 mm

Rubjerg Knude fyr. f/11  ISO 50  1/4 s  17 mm

Gilleleje strand. f/11  ISO 100  195 s  16 mm
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Bryllupsfoto

Bryllupsfotografering er en betydnings

fuld aktivitet for ham, idet han bliver 

 engageret til 20 – 40 af slagsen om året. 

”Det startede med, at jeg tog nogle por

trætter, og så var der en søster, der 

manglede en fotograf til et bryllup; siden 

har det så bare kørt derudaf”, fortæller 

Brian Lichtenstein. ”Undervejs har det 

meget handlet om at finde en arbejds

metode. Jeg er nået frem til, at jeg får 

det bedste resultat, hvis jeg er med hele 

dagen. I begyndelsen lod jeg nok brude

parret bestemme for meget, f.eks. tids

punkt og sted, og det førte til, at jeg blev 

lidt presset, og resultatet blev ikke det, 

som jeg ønskede. Men nu har jeg fundet 

mit eget koncept og kan forklare brude

parret, at de kan have fuld tillid til, at jeg 

bestemmer. 

Det betyder, at vi f.eks. ikke tager ind til 

domkirkepladsen, hvor der ligefrem ofte 

kan være kø. Jeg vil gerne tilbyde noget 

ekstra, have dem til at slappe af. Vi tager 

ud til nogle locations, som jeg kender 

godt – en skov, en baggård inde i byen 

osv. Tidspunktet skal også være det rig

tige; midt på dagen er lyset for hårdt, så 

jeg venter gerne til sidst på dagen med 

at tage det traditionelle brudefoto. Ellers 

følger jeg som regel med hele dagen og 

tager billeder. Det er altid en fantastisk 

oplevelse at være en del af selskabet”.

Hvad leverer du som det færdige produkt?

”Det er i mindre og mindre grad digitale 

billeder – kunderne vil gerne have et 

 album eller en fotobog, der fastholder 

minderne fra dagen”.

Workshops og undervisning

Det tredje ben i Brian Lichtensteins for

retning er, at han også tilbyder work

shops og undervisning både indenfor 

natur og bryllupsfoto.

”Jeg tager gerne en elev med på bryl

lupsfoto. Man kan tage med ud hele 

 dagen til et bryllup, man kan også nøjes 

med at være med i kirken, og man 

 bestemmer selv, om vil fotografere eller 

ej. Det er enkeltundervisning, en hjælp 

til nybegyndere, som de ikke betaler 

 noget for; det er ren hjælp for at fremme 

deres interesse for foto. Jeg håber, at jeg 

vil kunne tilbyde flere kurser nu, hvor jeg 

har faciliteterne til det. Det kunne f.eks. 

være et weekendforløb, hvor kursisterne 

også får noget at vide om markedsføring 

og i det hele taget finder den niche, som 

de kan udfolde sig indenfor”.

Brian Lichtensteins workshops indenfor 

naturfoto har den form, at han tilbyder 

faste ture til Alperne og til Island. Des

uden er han på vej med et arrangement 

i Norge. Der foregår også workshops 

herhjemme, hvor man især dyrker kom

position og langtidseksponering. 

”Det er nok mere den typiske fotoklub

fotograf, der tager med her, både yngre 

og ældre. Vi hygger og lærer af hinan

den, men det handler også om, at jeg 

kan give noget viden, som de ikke kan 

finde på en You Tube video eller diverse 

fora. Dér får man kun énvejskommunika

tion – på workshoppen kan jeg umiddel

bart give praktiske råd i situationen. Men 

det går selvfølgelig ikke ud på bare at 

kopiere min stil; man skal finde sit eget 

udtryk”.

Den gamle pakhus havn i Hamborg. f/9  ISO 100  30 s  35 mm

Gollinger vandfald tæt på Salzburg. f/20  ISO 100  60 s  17 mm Eibsee i Tyskland på grænsen til Østrig. f/11  ISO 100  1/10 s  17 mm Halsskov ved Isbådsmuseet. f/8  ISO 200  2 s  17 mm
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Brian Lichtenstein
3 tips:
1)  Tålmodighed og mere tålmodig

hed! Vente, vente – tage tilbage 
til det samme sted igen og igen.

2)  Lyst til at fejle! Man skal ikke 
forvente, at det virker hver gang. 
Man skal justere og lave det 
bedre.

3)  Åbenhed overfor at lære af 
andre; man skal lade være med  
at tro, at man ved det hele selv, 
og man skal målrette det, man 
arbejder med. 

Landskaber og workshops:
www.brianlichtenstein.com 

Bryllupsbilleder:
www.bylichtenstein.com

14 15

Hvordan går forretningen her i corona

krisen?

”Alt hvad der hedder bryllupsfoto ligger 

stille, p.t. er 2½ måneds omsætning 

væk. Det hele er udskudt til efteråret. 

Den stille tid lige nu har jeg kunnet bruge 

til at udvikle videre på mine workshops 

og undervisning. Jeg er i gang med at 

skrive ebøger: en bog om bedre land

skabsfoto  en om mere avanceret 

 naturfoto med tips om komposition – og 

en om bryllupsog portrætfoto.

Jeg vil gerne indrette lokalerne her med 

borde, stole, projektor m.v., sådan at jeg 

kan veksle mellem sessioner her og 

 online undervisning. Og stedet ligger 

centralt – der er hverken langt til cen

trum eller til skoven. Det er min plan at 

bruge mere tid på undervisning. Man 

 bliver ældre, og jeg kan godt mærke, at 

det er mere udmattende at være af sted 

på fotoopgaver så mange weekends om 

året”.

BRIAN L ICHTENSTEINBRIAN L ICHTENSTEIN

Brooklyn med udsigt over Manhattan. f/11  ISO 100  20 s  20 mm

Ranhaus bygninger i Köln. f/14  ISO 50  37 s  19 mmPiburger see i Tyrol. f/10  ISO 100  1/5 s  17 mm

Vestrahorn I Island. f/11  ISO 100  0,8 s  28 mmSkogafoss i Island. f/4  ISO 6400  5 s  14 mm



Kate Sloth Mikkelsen

Personligt medlem af SDF
 

Jeg har efterhånden fotograferet på 

 hobbyplan i nogle år. Deltaget i både 

 Jyske og Den Nationale og har haft en 

enkelt udstilling. Jeg er stadig i en lære

proces og øver mig i, at tro på mine foto

grafier er ”gode nok” til at blive vist frem.

Jeg kan godt lide at fange ”De Nuværende 

Øjeblikke”  At fastfryse tiden og skabe 

en historie. Et billede må godt vække 

nysgerrighed, skabe refleksion og række 

ud over den tid, det er taget i. Der må 

gerne være flere spørgsmål, end der er 

svar.

For mig er der 3 måder, jeg fotograferer 

på. Enten ved at forberede mig, finde 

den rette location, et landskab, det rette 

lys, eller ved at have kameraet med, hvor 

end jeg nu er og fange det, der opstår. 

Den tredje måde er ved at være op

søgende eller løse et bestemt emne eller 

tema. 

Billedet her et taget en tåget morgen 

ved Vejlefjord broen. Jeg var egentlig på 

vej for at kigge efter en egnet location til 

et bryllupsbillede, men gør holdt ved 

broen, hiver kameraet frem og tager en 

serie billeder, som siden har gjort det 

godt i konkurrence sammenhæng.

For mig får billedet en symbolsk betyd

ning, idet man på grund af tågen, ikke 

kan se hvor kajakroeren er på vej hen. 

Han er næsten på vej ud i ingenting. 

 

Billedet har fået titlen “Next To Nothing”, 

og det kan ses som som en refleksion 

over det ukendte. Man ved ikke hvor han 

ender, men han har fart på og sejler ud i 

det  enten naivt, eller fuld af tro på det 

nok skal gå. Et billede der netop skaber 

flere spørgsmål end svar.

PLETSKUD

Kate Sloth Mikkelsen, Horsens

Exifdata: Canon Eos 5D mk 3, EF 70200 mm @110 mm, f. 6,3, 1/500 sek, ISO 200

Nyt fra bestyrelsen

Per Valentin

Formand for Selskabet for  

Dansk Fotografi

SDF og Corona-krisen

SÅ BLEV DER STILLE OG TID TIL 

EFTERTANKE. MASSER AF TID. OG 

MÅSKE MERE TID TIL FOTOGRAFERING 

OG INDENDØRS EFTERBEHANDLING AF 

DE BILLEDER, VI IKKE LIGE NÅEDE. 

CORONAKRISEN HAR NATURLIGVIS 

LAGT EN DÆMPER PÅ ADSKILLIGE 

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER 

LANDET RUNDT OG FOR NOGLE HAR 

KRISEN RAMT RIGTIG HÅRDT BÅDE 

ØKONOMISK, MEN OGSÅ MENNESKE

LIGT. FOR SDF HAR DET OGSÅ BETYDET 

EN DEL.

 

Den Nationale

I SDF er indleveringen af billeder til Den 

Nationale SDFudstilling blevet forskudt. 

Så her er lige en opremsning af de vig

tigste datoer for Den Nationale:

 

•  Upload og registrering forventes åben 

den 26. april

•  Deadline for upload, registrering og 

betaling er den 21. juni

•  Pakker med papirbilleder skal være 

fremme senest 24. juni

•  Antagelser offentliggøres omkring  

15. september

•  Lyd/billede indsendes og betales 

senest 3. september

•  Værker til ”det helt frie billede” 

registreres og betales den????

•  Udstilling og præmieoverrækkelse på 

SDF fotofestival sker den 3. oktober

 

Generalforsamling

Vi ved ikke, i skrivende stund, hvornår 

Danmark bliver mere åben for forsam

linger over 10 personer, så vi kan ind

kalde til Generalforsamling. Derfor følg 

med på sdf.dk og gennem SDFs nyheds

breve. Hvis du ikke er tilmeldt nyheds

brevene kan det gøres på sdf.dk

 

Fotodag 2020

Vores workshop for fotoklubber på 

DOKK1  Fotodag 2020 måtte vi desværre 

aflyse. Tilmeldte deltagere til dette 

 arrangement var ellers enormt med flere 

nye klubber, som var interesserede i at 

høre mere om SDF og fremtidens foto

klub. Vi havde næsten fuldt hus, og det 

er jo rigtig positivt set i lyset af vores 

omlægning af SDFmedlemskaber, hvor 

klubber kan blive medlem for 500 kr.

 

SDF-medlemskort

Vi har ikke ligget stille, men er i fuld 

gang med flere forskellige tiltag, bl.a. at 

udbygge fordelene for vores medlemmer 

med et SDFmedlemskort,, som er på 

tegnebrættet, og et kort hvor SDF 

medlemmer får udvalgte fordele, f.eks. 

indkøbsfordele gennem forskellige inte

ressenter. Det kan være printere, projek

torer, papir etc. Vi har ikke på nuværende 

tidspunkt en slutdato på denne aktivitet, 

men arbejder på højtryk trods krisen.

 

Nordisk klubblad

En anden aktivitet er et klubblad, som 

kun udleveres til selve klubben i hele 

Skandinavien. Dette laves i samarbejde 

med Nordisk Forbund for Fotografi (som 

også bærer omkostningerne) og som 

skal distribueres til alle Nordiske klubber, 

som er medlem gennem det Nordiske 

Forbund. Dette magasin eller klubblad er 

også på tegnebrættet og nærmere info 

vil følge via nyhedsbreve og på SDF.dk

 

Stor interesse for SDF

Interessen for SDF er stigende og vi har 

ud over alle forventninger fået over 

1000+ medlemmer. Dette viser, at hvis vi 

formår at informere mere om SDF og 

 bevare den positive ånd i sammenslut

ningen, giver det automatisk positiv kar

ma og flere medlemmer. Tak til alle dem, 

som arbejder frivilligt! Vi kan godt bruge 

flere bl.a. skribenter eller bare gode 

 fotohistorier til vore hjemmeside fra vo

res medlemmer. Så hvis du ligger inde 

med følgende, kontakt gerne vores 

webredaktør på sdf.dk

 

 

Per Valentin

Formand, SDF
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Jyske 2020
AFA SKULLE I ÅR VARETAGE JYSKE OG DET VAR PLANLAGT TIL AT LØBE AF STABLEN MED BEDØMMELSE 

DEN 14. MARTS OG MED DET ENDELIGE ARRANGEMENT DEN 18. APRIL. MEN SÅ KOM CORONAKRISEN…

Tekst: Finn Jacobsen, formand AFA

Der var indkommet 1560 billede fra 106 

fotografer fordelt på fem kategorier, 

 Monocrome digital og papir, farve digital 

og papir og natur.

Vi var opmærksomme på inden bedøm

melsen, at der var risiko for aflysning af 

Jyske arrangementet i år, på grund af 

 corona nedlukning, men var indstillet på 

at afholde bedømmelsen, så dem der 

havde indsendt billeder alligevel fik 

 noget ud af det. 

Bedømmelsen blev afviklet den 14. marts.

Vi synes selv vi havde fundet et meget 

kvalificeret dommerpanel.

Dommerne Michael Grøn (tv),  
Poul Ib Henriksen og Franseska Mortensen 

(tv), i dialog om præmie billederne. 
Kirsten Aarestrup bagerst og Peter Båtz 

(th) fra AFA hjælper til. Foto Bo Petersen

Dommerne Ulla Bjulver Andreasen og Gunner Byskov vurderer highscore i Monocrome papir. 
Foto Bo Petersen

Farve Digital. Guld. Søren Skov, Stella Polaris Photo Group. Trump demonstration

Farve Papir. Guld. Mogens Bøggild Kristensen, Hedensted fotoklub. The black church
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Monocrome Digital. Guld. Kurt Johansen,  
Photo Club Dania. Angela

Monocrome Digital. Sølv. Walter Johannesen Winter,  
Personligt medlem. At Øster Hurup

Natur Digital. Sølv. Benny Rytter, Photo Club Dania. Watching

Personlig placering top 10
 Klub SDF point Placering

Finn Guldborg Pedersen Esbjerg fotoklub  80 1

Peter Bentsen Aalborg fotoklub 80 2

Linda Hougaard Aalborg Fotoklub 70 3

Leif Alveen Stella Polaris Photo Group 65 4

Søren Skov Stella Polaris Photo Group 60 5

Kurt Johansen Photo Club Dania 55 6

Mogens Bøggild Kristensen Hedensted Fotoklub 55 7

Kurt Stæhr Hedensted Fotoklub 40 8

Benny Rytter Photo Club Dania 40 9

Ida Refsgaard Esbjerg Fotoklub 40 10

Jysk klubmester 2020
Klub Point Indsendte billeder Snit Placering

Stella Polaris Photo Group 165 60 2,75000 1

Aalborg Fotoklub 245 127 1,92913 2

Esbjerg Fotoklub 265 167 1,58683 3

Photo Club Dania 280 187 1,49733 4

Filmrullen 90 64 1,40625 5

Hedensted Fotoklub 160 114 1,40351 6

AFA 355 312 1,13782 7

Fotoklubben Focus Silkeborg 60 76 0,78947 8

Fotogruppen 8600 85 124 0,68548 9

Alssund Fotoklub 40 59 0,67797 10

Hjørring Fotoklub 20 49 0,40816 11

Fotogruppen Midtwest 15 57 0,26316 12

Farve Digital. Sølv. Kurt Stæhr,  
Hedensted Fotoklub. Hundeslædetur

Farve Papir. Bronze. Poul Helt, Esbjerg Fotoklub. Morgenstemning

Farve Digital. Bronze. Peter Bentsen, Aalborg Fotoklub. Angry Bird

Farve Papir. Sølv. Finn G. Pedersen, Esbjerg Fotoklub. Skygge

Farve Papir. Bronze. Poul Helt, Esbjerg Fotoklub.  
Morgenstemning

JYSKE MESTERSKABER
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JYSKE MESTERSKABER

Natur Digital. Dommerdiplom. Ulla Bjulver. Photo Club Dania, og Jimmy Leen Friis.  
Pandion Haliaetus

Stankelben

Natur Digital. Guld. Aalborg Fotoklub. Linda Hougaard Bentsen. Gannet Love Pose

Det endelige dommerpanel kom til at 

bestå af: 

Michael Grøn, fotograf

Gunner Byskov, Medieskolerne Viborg

Poul Ib Henriksen, fotograf

Ulla Bjulver Andreasen, fotograf

Franseska Mortensen, fotograf

Dagen startede med fælles morgenmad 

og briefing, men helt uden krammere og 

trykken hænder. Alle var meget opmærk

somme på, at overholde retningslinjerne 

for smittefare.

Vi havde en ganske hyggelig dag. 

 Dommerne var enige om, at niveauet var 

højt, og en af de dommere der tidligere 

havde bedømt Jyske udtalte, at der var 

sket er markant løft siden han sidst 

 bedømte.

Bedømmelsen af papirbillederne gik 

uden de store problemer. Dommerne var 

under afgivning af point adskilt med 

spanske vægge, både af hensyn til over

holdelse af konkurrencereglerne og for 

at holde den nødvendige Corona  afstand. 

I både monocrom og farve var der bred 

enighed om at den tekniske standard 

generelt var høj. Som medvirken ved 

 bedømmelsen, er det altid spændende 

at se hvad der falder i dommernes smag. 

Det giver meget stof til eftertanke og er 

virkeligt noget der kan bruges til udvikle 

ens egne fotografiske evner. Specielt 

den afsluttende udvælgelse af præmie

billeder hvor dommerne diskuterer sig 

frem til hvem der skal have medaljer og 

diplomer. Selvom bedømmelserne stod 

på i en del timer med kun få pauser, fløj 

tiden afsted. 

Vi valgte ret hurtigt efter bedømmelsen, 

at aflyse Jyske da vi ikke kunne tage 

 ansvaret for at lade folk rejse tværs 

 gennem Jylland for at se en udstilling og 

høre et foredrag, da der jo er en del 

 deltagere, der må betragtes som værende 

i risikogruppen (mænd > 60  år).

Resultaterne og katalogerne ligger på 

 Jyskefotoklubber.dk 

Stort tillykke til Finn Guldborg Pedersen, 

Esbjerg fotoklub som blev Jysk mester og 

Stella Polaris Photo Group som blev 

 bedste klub.

Billederne er sendt retur eller afhentet.

Diplomer og medaljer lader vente lidt på 

sig da trykkeriet er Corona nedlukket.

På glad gensyn i Hedensted 2021.

 

Jysk Mester 2020

Finn Guldborg Pedersen 
Medlem af Esbjerg Fotoklub

Af Ebbe Rosendahl   
Foto Finn Guldborg Pedersen

Tillykke med den flotte titel som Jysk 

 Mester! Hvordan fejrede du begiven

heden, da du fik at vide du var blevet 

Jysk Mester?

Først og fremmest blev jeg meget over

rasket, den havde jeg ikke lige set komme, 

og så fik vi vist et glas vin til aftens

maden.

Hvilke tanker havde du gjort dig i udvæl

gelsen af billederne du afleverede til 

 Jyske?

Når man nu ved, at dommerne ikke har 

mange sekunder til hvert billede, har jeg 

prøvet at vælge billeder, der er hurtige at 

forholde sig til.

 

Hvorfor tror du det lige var i år du sejrede 

i Jyske?

I mine øjne var mine indsendte billeder 

samme standart som de plejer at være, 

så jeg tror det skyldes, at tilpas mange 

af dommerne deler mit billedsyn. Det 

passer også med, at jeg syntes kvalite

ten på de antagne billeder var ekstra høj 

i år.

Hvilke motivområder arbejder du med?

Alt hvad jeg kan finde udendørs. jeg 

 elsker at være ude i naturen, og der er 

kameraet som regel med. Hvis det er 

ideen der kommer før motivet, er det tit 

i kulturlandskabet, eller i byen jeg leder. 

Jeg tænker meget i linier og former når 

jeg vælger mit motiv. Hvis jeg har men

nesker på mine billeder, er de som regel 

kun en del af en større helhed.

Synes du at du er blevet mere selvsikker 

som fotograf med alderen?

Her tænker jeg på mere bevidst omkring 

de motiver der betyder noget for dig.

Ja så afgjort, efter at have fotograferet i 

40 år. Da jeg startede med at fotografere, 

hentede jeg meget inspiration, ved at se 

udstillingerne på JYSKE og DEN NATIO

NALE, og bruge de elementer jeg syntes 

virkede. Efterhånden som jeg fandt ud 

af, hvor subjektivt billedsyn er, afhængig 

af det forum, hvor billederne bliver vist, 

er jeg blevet mere bevidst om at lave 

mine billeder, som jeg selv syntes de skal 

se ud. Det betyder dog ikke, at jeg er 

helt uden for pædagogisk rækkevidde, 

med hensyn til konstruktiv kritik, men 

der skal gode agumenter til.

Monocrome Papir. Guld. Finn G. Pedersen, Esbjerg Fotoklub. Cyklist
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Finn Guldborg Pedersen

Hvad er vigtigst for en god fotograf som 

dig?

Der er kun en ting der er vigtig, og det er 

lyst. Omkring 1990 hvor jeg havde små 

børn og et nedlagt landbrug der skulle 

renoveres, forsøgte jeg at holde fast i 

 fotografiet, men det blev mere til noget 

jeg følte jeg skulle, end noget jeg havde 

lyst til, så jeg stoppede. Der gik 12 år, og 

mange ting  ændrede sig, og lysten kom 

tilbage. Jeg kan lide at tage ud med 

 kameraet, og jeg kan lide at redigere 

mine billeder. Hvis jeg så en gang imel

lem får lavet noget, som andre kan få 

noget ud af at kigge på, er det bare en 

ekstra bonus.

Fortæl lidt om Kunstrunden som du del

tager i.

Der er over 100 atelierer, gallerier og 

museer i sydvestjylland der er med i 

kunstrunden, som løber af stablen  

3 dage i påsken (når der ikke er corona). 

Første gang man er med, skal man igen

nem en censur, men ellers melder man 

sig bare til mod et gebyr, der dækker 

markedsføring og kataloger mm. Jeg er 

sammen med en maler og en grafiker, så 

det giver basis for en meget varieret ud

stilling, men også en udfordring at få det 

til at hænge sammen. Jeg kan godt lide 

den frihed der er i selv at vælge de bil

leder der skal vises, og i hvilken størrelse 

og indramning. Publikum er både almin

delige kunstinteresserede og andre nys

gerrige kunstnere, og det er spændende 

at opleve de mange forskellige tilgange 

de har til det de ser. Når de 3 dage er 

gået, har vi som regel fået solgt lidt, 

men lige så vigtigt, så har vi fået en 

 masse inspirerende snak om billeder.

Har du et godt råd til andre fotografer?

Det er svært at give et godt råd til alle, 

men det der virker for mig er tid. Med 

mindre det er et flygtigt motiv, så brug 

tid på at undersøge alle optagemulig

heder, også dem der ikke umiddelbart 

virker oplagte, inden du trykker på 

 knappen. Tit har selv meget små ændrin

ger af kamerastandpunkt eller vinkel – 

en kæmpe betydning. Jeg vil hellere 

komme hjem med et billede, hvor jeg 

ved, at det var det bedste jeg kunne få 

ud af motivet, end at have 30 billeder at 

skulle vælge imellem.

Hvad har du i fototasken?

Jeg har en Sony alpha 77 med følgende 

optikker: en Zeiss 1680 zoom. En 

 Minolta 70210 analog zoom samt en 

Sony 30 mm macro. Når udstyret ikke må 

fylde noget, bruger jeg en Sony RX 100 ll.

Hvad har du fået ud af medlemskabet af 

Esbjerg Fotoklub?

Jeg startede i Esbjerg fotoklub i 1980, 

hvor de havde kursus i mørkekammer og 

kamerateknik. Det gav en god basis

viden, som jeg kunne arbejde videre ud

fra. Det sociale fællesskab med så mange 

forskellige mennesker, med en fælles 

 interesse, har også været givtigt. Klub

bens forskellige arrangementer har også 

været med til at holde mig igang med 

fotografiet, også i perioder, hvor der 

 måske ikke har været så meget over

skud.

Er der nogle danske fotografer der be

tyder noget for dig?

Kirsten Klein har nok været med til at 

skabe min interresse for naturfotografe

ring, både med hendes billedsyn og 

hendes tilgang til motivet.

Hvordan søger du inspiration i din foto

grafi?

Jeg bliver altid meget inspireret af at 

være på kunstudstillinger, og helst alt 

andet end fotografi. En dygtig malers 

måde at opbygge et billede på, kan give 

mig meget nyttig viden, både når jeg 

vælger min komposition, og når jeg laver 

sammensatte billeder.

Kvinde på pplads

Lys Havgus

Sne og tåge

JYSK MESTER 2 02 0JYSK MESTER 2 02 0
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Menneskefotografen 

Jan Hammerstad
55 ÅR, IVÆRKSÆTTER, FOTOGRUPPEN MOMENTO

JEG HAR OPLEVET JAN HAMMERSTADS 

BILLEDER VED DEN NATIONALE  OG 

NYDT HANS SPEKTAKULÆRE BILLEDER 

PÅ HANS HJEMMESIDE. JAN BEMÆRKER 

SIG VED AT VILLE NOGET MED SIN 

FOTOGRAFI OG HAR GENNEMGÅET EN 

UDVIKLING TIL PROFESSIONEL FOTO

GRAF MED RØDDER I FOTOKLUB

MILJØET.

Af Ebbe Rosendahl  Foto Jan Hammerstad

Hvordan kom du i gang med din foto

grafi?

Min interesse for fotografi startede i  

7. klasse, hvor jeg fik fotolære. Min lærer 

var meget inspirerende og fik tændt den 

glød omkring fotografiet, som har holdt 

lige siden. Op gennem min ungdom havde 

jeg mørkekammer på mit værelse og 

 senere, da jeg flyttede hjemmefra, per

manent mørkekammer i et pulterkammer 

på loftet. Som teenager handlede jeg 

meget i en fotobutik, hvor en ung Rudy 

Hemmingsen var ekspedient. Jeg har sik

kert været en irriterende lille teenager, 

men han var flink og tålmodig og gav 

mig et endnu større indblik i teknikker 

osv. 

Hvilken slags fotograf vil du kalde dig 

selv?

Jeg vil nok i dag primært betegne mig 

selv som studiefotograf – eller måske 

rettere menneskefotograf. 80% af mine 

billeder er taget i mit studie og stort set 

alle indeholder mennesker. 

Jeg har et fint, stort studie i Herlev. Selve 

studiet er på 110m2, og så er der der

udover omklædningsrum og et lille lounge 

område, hvor vi kan sidde og snakke.

Hvilken slags fotografi arbejder du med?

Jeg arbejder næsten udelukkende med 

billeder af mennesker. Det kan være por

trætter, modebilleder eller kunstbilleder, 

men altid med mennesker. Og så kan jeg 

godt lide at arbejde med et lidt sim

plistisk udtryk i mine billeder.

Hvilke opgaver kan du bedst lide?

Jeg elsker opgaver med store opsætnin

ger. Jo større, jo bedre. Jo flere menne

sker involveret, jo bedre. 

Jeg husker en gang, jeg skulle lave et 

shoot med en model og to Grand Danois 

hunde. Vi var 11 mennesker i studiet: 

modellen, makeupartist, frisør, models 

mor og kæreste, min egen hustru, to 

personer til at passe på hundene og to 

fotografer, der havde spurgt om de måtte 

kigge med, når jeg arbejdede, og så mig 

selv. Efter shootet trak den ene af foto

graferne mig til side, og siger: ”Jeg kan 

ikke forstå, at du kan arbejde med alle 

de mennesker omkring dig. De står jo 

alle sammen og kommer med kommen

tarer hele tiden”. Dér gik to ting op for 

mig: Jeg hører kun det, der relevant 

 undervejs, f.eks. hvis makeupartisten 

 siger noget, men ikke hvis kæresten gør, 

og jeg suger selv enormt meget energi 

af at være en del af en gruppe, der 

 arbejder sammen om et fælles resultat.

Hvordan er du kommet til det professio

nelle niveau som du er på nu?

Jeg har en livsfilosofi, der hedder ’Jeg 

kan altid lære mere’. Jeg har sagt til min 

hustru, at det skal stå på min gravsten. 

Jeg tror grundliggende på, at man skal 

lære hele livet.

 

Så jeg er ikke bleg for at tage på kurser 

og workshops, eller tale tips og tricks 

med andre fotografer og deler selv gerne 

ud af mine erfaringer. Min ven Jesper 

 Koefoed holder en del kurser, som jeg 

tidligere deltog flittigt i – og gerne 

 samme kursus flere gange. Nu holder jeg 

selv workshops, der ofte bl.a. handler 

om at finde på og lave anderledes 

 opsætninger i studiet. Det holder én 

skarp at skulle formidle det stof, man 

tror, man ved noget om.

Men vigtigst af alt er at tage sig tid til at 

eksperimentere og prøve sig frem og 

især af og til erkende, at det ikke var 

godt. Jeg forsøger at reservere tid hver 

uge til at lære noget nyt, enten ved at se 

Youtube videoer eller eksperimentere i 

studiet.

Hvordan får du ideer til dine shoots?

De fleste af mine shoots er planlagte på 

forhånd. Det er meget sjældent, jeg bare 

går ud og fotograferer. Ofte involverer 

det makeupartist, frisør, stylist o.lign. 

eller i nogle tilfælde en speciel location. 

Derfor er det også vigtigt, at ideen er 

gennemtænkt. Jeg ser mange billeder 

hver uge og nogle hæfter sig fast og ud

vikler sig sidenhen til ideer; men det kan 

også være, at jeg ser et eller andet i TV, 

på vej til arbejde, i supermarkedet eller 

andre steder, som lagrer sig og udvikler 

sig. Nogle idéer kan tage år om at modne. 

Maria Svarbova har bl.a. lavet nogle 

 serier med mennesker i forladte 

svømme haller. Hendes billeder gjorde, at 

jeg gik et lille år og tænkte over at lave 

et svømmeshoot i studiet, og da vi skød 

det, havde jeg et helt klart billede i mit 

hoved af, hvordan det skulle se ud. Mens 

vi skød det, kom begge modeller og 

makeupartisten hver for sig og sagde til 

mig: ”Er du sikker på, det her bliver 

godt?”. Når man ser to modeller stå i et 

tomt studie med en blå papirbaggrund 

og lave svømmetag, ja, så virker det 

 underligt; men billederne blev præcist, 

som jeg ville have det.

Anneli. Model: Anneli CaicedoMud. Model: Anna Hoffmann Kirkegaard. Makeup: Denise Hoffmann

Swim Swim Swim. Modeller: Frederikke Gustavsen & Julie Vera
Makeup: Lisa Christiansen
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rigtigt meget af. Man lærer både noget 

teknisk, som man måske havde overset i 

sin egen begejstring. Men vigtigst af alt 

lærer man noget om, hvordan andre 

mennesker uden for ens eget fotografi

ske interesseområde ser ens billeder.

Hvad er dine stærke sider?

Jeg er god til at organisere og få ting til 

at ske, og jeg god til at tale med men

nesker og få dem til at slappe af. Jeg taler 

rigtigt meget, når jeg er på et shoot, og 

jeg tror det får de fleste til at slappe af. 

Hvad er dine svage sider?

Jeg er generelt dårlig til at sige ’Nej’. Jeg 

har af og til ladet mig overtale til shoots, 

som jeg dybest set godt vidste ikke lige 

var min genre. 

Laver du noget opsøgende arbejde for at 

få opgaver?

Der er mange om buddet, så det er man 

reelt nødt til. Netværk er vigtigt, så det 

handler meget om at holde kontakt med 

en masse mennesker, og hele tiden få 

vist sig selv frem.

Kan du leve af det?

Jeg kan delvist leve af det. Jeg er så privi

legeret, at jeg ejer en anden virksom

hed, som gør, at jeg er dækket ind. Men 

jeg har altid været selvstændig erhvervs

drivende, så da jeg gik ind i fotografiet 

som virksomhed, var det også med den 

klare forudsætning, at det skulle være en 

forretning og ikke bare en betalt hobby.

Hvilket udstyr arbejder du med?

Jeg er egentlig ikke religiøs omkring mit 

udstyr, og Nikon/Canon/Sony/Fujikrigen 

er mig ligegyldig. Men jeg startede med 

Nikon, jeg kender Nikon og derfor har 

jeg altid skudt Nikon. 

For 3 år siden købte jeg så et PhaseOne 

XF kamera, som i dag er det jeg anven

der mest i studiet. PhaseOne og Nikon 

er dog gode til meget forskellige ting, så 

jeg bruger det kamera, der er bedst til 

opgaven. Derudover bruger jeg Profoto 

lamper. Jeg tror, fællesnævneren, for at 

jeg bruger disse tre mærker, er stabilitet 

og kvalitet. Det allervigtigste for mig, er 

at jeg kan stole på udstyret, når jeg er i 

gang. 

Er der nogle fotografer du vil fremhæve 

her som du føler dig inspireret af?

Jeg ser på mange fotografers arbejde 

hver eneste dag. Men der er selvfølgelig 

altid nogle stykker, der stikker ud. 

Generelt kigger jeg meget på især fashion 

og portrætfotografer, især Ellen von 

Unwerth, Emily Teague, John Russo og 

Desiree Mattsson. Eller i den lidt mere 

kunstneriske ende: Maria Svarbova, 

 Eivind Hansen og Egle Ellerman.

Men mit måske blødeste punkt er Mario 

Testino. Jeg har alt for mange gange 

o plevet at se et billede, hvor jeg har 

tænkt: ”Hold op – dét ville jeg gerne 

have taget” og så bagefter opdaget, at 

det var Testino, der havde skudt det. 

Han havde en fantastisk udstilling på 

Kunstforeningen Gl. Strand i København i 

2016, som faktisk gjorde, at jeg startede 

en lille hyldestserie ”You May Call Me 

Mario”. Det er i bund og grund en hånd

klædeserie, der har løbet lige siden, og 

hvor jeg i øjeblikket har ca. 140 forskel

lige, helt almindelige mennesker med. 

Det er en dogmeserie, hvor lyslægnin

gen og håndklædet er fastlagte elemen

ter, og det er så min opgave at skabe et 

naturligt portræt af personen i de 

 rammer.

Hvad får du ud af at være medlem af 

 fotoklubben Momento i København?

Momento er bygget op omkring foto

kritik. Vi har hver måned mindst ét 

møde, hvor vi viser billeder for hinanden 

og modtager kritik. Det er helt ærlig kri

tik, og man skal selv tie stille, mens de 

andre giver kritik, så man må ikke for

svare sine ’børn’ undervejs. Det lærer man 

Afterparty. Model: Christian Hammerstad

MickeyMouse. Model: Anneli Caicedo

Julie Vera. Model: Julie Vera

Bird of a Feather. Model: Sandra Røbel
Makeup: Zainab al Saadi

The Flower. Model: Sarah Salomonsen

Ray of Light. Model: Charlotte Dollerup

JAN HAM MERSTADJAN HAM MERSTAD
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Julie Vera. Model: Julie Vera

Memories of Better Days. Model: Désirée Hammerstad. 
Makeup: Zainab al Saadi

Svetlana. Model: Svetlana Grabenko Too Much Foundation. Model: Julie Vera

Madeleine. Model: Madeleine Kanyama
Makeup: Denise Hoffmann

Jan Hammerstad 
Foto Gitte C

•  I love pictures simply for their 
beauty.

•  I love photo stories. I love the 
language of advertising.

•  I play with light and shadows.  
I play with colours. I play with 
shapes.

•  I work with fashion. I work with 
commercials. I work with portraits.

•  I observe people. I take pictures of 
people. I display people.

•  I am catching the moment. I am 
shaping the moment. I am making 
pictures.

•  I photograph!

Hvad er din største drøm i din foto

verden?

Basalt set ville jeg gerne kunne leve 

100% procent af at fotografere. Men 

derudover ville jeg gerne lave flere 

 udstillinger og magasiner.

Kan du give tre gode råd til de fotoentu

siaster der læser med her? 

De vigtigste er: eksperimentér, prøv og 

forsøg. Fotografiet skal være en leg, 

 ellers bliver det kedeligt. Det skal være 

sjovt, og derfor skal man eksperimentere, 

prøve sig frem og forsøge sig med alt, 

hvad man kan finde på. En meget stor 

del vil ikke virke eller vil være decideret 

dårligt; men både dét og de få gode 

 billeder, der kommer ud af det, er vigtig 

lærdom.

Se flere af Jans billeder her: 
www.hammerstadphotography.com

JAN HAM MERSTADJAN HAM MERSTAD



Nicoline Skotte
Et øjeblik med mig selv
Dato: 10. August – 14. August  
(uge 33) 2020 Sted: Fatamorgana, 
København
Sprog: Dansk
Pris: 3800 DKK / 30 timers undervis-
ning mandag – fredag. Klokken 09 - 15.

På denne workshop skal vi arbejde med 
det filmiske selvportræt. Første skridt til 
at filme andre menneskers historie er at 
turde fortælle og kende sin egen. Vi skal 
bruge ugen på at dykke ned i erindringer 
og rum, øjeblikke og one takes, vi skal 
dele historier og være hemmeligheds-
fulde og så skal vi afprøve generthed og 
grænser.
Er der noget særligt der interessere dig? 
Føler du en glæde eller sorg eller er din 
humor særlig? Findes der måske en 
konflikt eller har du en særlig egenskab 
som ingen kender?
Hver dag får du en ny opgave som 
enten skal løses og gennemgås på 
dagen, eller hjemmeopgaver vi i 

fællesskab gennemgår til en snak om 
hvad vi mærker og oplever dagen efter. 
Fredag slutter vi med gennemgang af 
alle opgaver. Kurset er til dig de udvikle 
din allerede igangværende filmiske 
interesse. Måske har du søgt eller vil 
gerne søge filmskolen. Måske har du 
lavet film i mange år men trænger til at 
vende blikket hjem.

Nicoline Skotte er uddannet instruktør 
fra Den Danske Filmskoles dokumentar
linie og har en bred erfaring med 
arbejde i filmbranchen fra bl.a. udvikling 
af dokumentarfilm og børnefjernsyn.
Derudover har hun undervist på 
Filmhøjskolen Møn, Den Danske 
 Filmskole og Station Next.
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Morten Bo
PÅ SLAP LINE - fra øje til sind
Dato: 27. Juli – 31. Juli ( uge 31 ) 2020 
Sted:  Fatamorgana,  København  
Sprog: Dansk
Pris: 3800 DKK / 20 timers undervis-
ning mandag – fredag. Klokken 12 - 16.

Vil du udfordres af Fatamorganas 
skoleleder og hovedlærer Morten Bo til 
at tage bedre og mere personlige 
billeder, så er workshoppen noget for 
dig. Han stiller individuelle dagsopgaver 
og kommenteret råt for usødet alle 
billeder med ærlig snak. Hver dag nye 

opgaver og nye billeder at diskutere og 
kommentere og en pause med frugt, 
brød og juice i gårdhaven. Den sidste 
dag bliver alle fotogafier hængt op, og 
kursisterne præsenterer hver især for 
inviterede familie og venner, hvad de 
har lavet. Workshoppen er åben for alle, 
uanset hvor længe de har fotograferet, 
når blot  de tør, de vil og har lysten til 
at kunne. Professionelle, fritidsfotografer 
og rutinerede amatører.
Kursisterne skal printe derhjemme, have 
billeder at tage med første dag og være 
fyldt 18 år.

Fotoskolen FATAMORGANA åbner igen i år for en række spændende sommer
workshops henvendt til alle, der brænder for film & fotografi. Denne sommer 
 introduceres som noget nyt, en filmworkshop med Nicoline Skotte.

Rasmus Flindt Pedersen – Fortæl 
den gode historie i billeder 
Dato: 03. August – 07. August  
(uge 32) 2020
Sted: Fatamorgana, København  
Sprog: Dansk
Pris: 3800 DKK / 30 timers undervis-
ning mandag – fredag. Klokken 09 - 15.

Hvor finder du inspiration 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. Gennem ugen vil vi arbejde 
på at udvikle dine evne til at fortælle 
nærværende historier med dine billeder 
Kurset vil bestå af inspirationsoplæg, 
praktiske råd og vejledning i ideudvik-
ling, og så skal du naturligvis ud og 
fotografere. Med udgangspunkt i i de 
billeder, som du producerer, vil vi 
efterfølgende tale billedbehandling og 
arbejde med at sammensætte resultatet 
til en samlet billedfortælling.

Rasmus Flindt Pedersen er uddannet 
fotojournalist og har gennem de seneste 

år arbejdet med at dokumentere livet i 
verdens brændpunkter. Et arbejde, som 
har indbragt ham flere danske og 
internationale priser. Han har blandt 
andet dokumenteret flygtningekrisen i 
2015 og dækket krigen mod Islamisk 
Stat fra frontlinjerne i Mosul, hvor et af 
billederne blev kåret som Årets Presse-
foto. I 2018 lykkedes det ham som den 

første danske fotograf at dokumentere 
de humanitære konsekvenser af 
borgerkrigen i Yemen fra begge sider af 
konflikten, og senest har han været 
tilbage i den overfyldte Moriaflygtninge
lejr på Lesbos for at fotografere 
forholdene, de mange mennesker lever 
under.

Ole Christiansen  
Portræt - En Unik Vision
Dato: 17. August – 21. August  
(uge 34) 2020.
Sted: Fatamorgana, København  
Sprog: Dansk
Pris: 3800 DKK / 30 timers undervis-
ning mandag – fredag. Klokken 09 - 15.

På kurset vil vi gennemgå eksempler fra 
Oles produktion af ikoner fra kulturens, 
sportens og magtens tinder: Iggy Pop, 
Leonard Cohn, Steen Jørgensen, Yoko 
Ono, Brian Laudrup, Poul Schlütter, 
Michael Christiansen, Thomas Winding... 
listen er uendelig. Disse eksempler er 
udgangspunktet for kursisternes 
praktiske øvelser i lyslægning med både 
flash, fast og dagslys. Kursets fokus er 
ikke kun teknisk. Ole fotograferer sine 
modeller med en særlig evne til at  
fremhæve personens karakter. Lyset 
tjener et formål; ikke at smigre, men for 
at udforske og fremhæve modellens 
karakter. På den måde er Ole inspireret 
af de klassiske malermestre som 
Caravagio og Leonardo i sin brug af lys, 
skygge og perspektiv. Teknikken har et 

fortællemæssigt formål. På anden del af 
kurset taler vi om den fotografiske 
vision. Og hvordan den afhænger af 
fotografens tilgang til de mennesker, der 
portræt eres. Hvordan skaber man den 
rette stemning og samarbejder med 
modellen om at skabe denne personlige 
fortælling og finder sin egen unikke 
visuelle vision. Kurset er rettet mod 
mennesker, der har en god forståelse af 
de tekniske elementer   i fotografering 
og ønsker at se dybere ind i de kreative 
ideer og teknikker der ligger bag det 
gode portræt.
Kurset handler om billeder og belysning 
– ikke om kamerateknik. Dog forventes 
du at kende dit DSLR kamera – også i 
manual mode. Du skal også medbringe 
bærbar computer til let redigering af 
egne billeder på dagen.

Ole Christiansen er kendt for sine 
forsider for Euroman og pladecovers af 
bands som Sort Sol,  TV2, Thomas 
Helmig og mange andre. Hans visuelle 
signatur er unik og adskiller sig ved 
brug af blandingslyskilder og et meget 
grafisk look. Ole udforsker ansigtet som 

et landskab, og bruger lyskilder til at 
understrege personens karakter. Han har 
gennem årene perfektioneret et særligt 
toneomfang, der spænder fra højlys til 
skygge uden at miste detaljegengivelse. 
Har gennem årene leveret billeder til 
utallige bøger, tidsskrifter, magasiner, 
aviser pladeomslag, årsrapporter m.v.
Udstillet i div. gallerier og museer. 

Tilmelding og  
flere sommer
workshops på 

 fotoskolen.fata.dk
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Årets Pressefoto 2019
166 fotografer havde sendt 2.678 fotografier og 35 tv/web-produktioner ind til konkurrencen Årets 
Pressefoto 2019. Vinderne blev afsløret fredag den 6. marts 2020 på Den Sorte Diamant, Det Konge-
lige Bibliotek i København, hvor udstillingen kan ses frem til den 17. juni 2020. Udstillingen gæster 
herefter en række danske byer. Et udvalg af vinderbillederne vises på disse sider med dommernes 
kommentarer.

Redigeret af Ebbe Rosendahl

Årets Pressefoto 
Sarah Hartvigsen Juncker, fotojournaliststuderende, Dagbladet Information
”Godhavnsdrengene”

Årets vinderbillede er et rigtigt pressefotografi af en vigtig begivenhed, der brændte sig fast på dommernes nethinder. Det viser både 
den store og den lille historie, men det vigtigste sker hos ham, der kigger ud på os. I hans øjne ser man både smerten, det sår, der ikke 
kan hele, og forløsningen ved endelig at modtage den anerkendelse, han og de øvrige har kæmpet for i årevis. Alt unødvendigt er 
skrællet væk, og først ved andet kig på billedet opdager man, at det er statsministeren, som omfavner ham. På den måde kommer 
billedet på stærkeste vis til at kommunikere, at hun er samfundet – og at han er både sig selv og alle de andre, der venter på at høre 
det lille, store ord: Undskyld. 

Årets Nyhedsbillede, Udland
Jacob Ehrbahn, Politiken
”Masseprotester i Hongkong”

Der har ikke været ret mange fotografer inde på selve universitetet under optøjerne i Hongkong, men Jacob Ehrbahn var der. Juryen 
roste, at det er en fotograf, der kommer godt rundt om begivenheden og tydeligvis ikke er bange for at stå midt i konflikten. Han står 
lige foran politiet, når de stormer ind over barrikaden. Det kræver mod. På den måde viser serien, at danske fotografer også tager ud og 
laver den slags historier. Det viser i dommernes øjne en anden slags mod, at fotografen tør knalde til farverne og bruge dem som en 
fortællertråd. Det er godt håndværk, og der bliver ikke rystet på hånden. Vi står midt i det, lige hvor det sker, og vi oplever det sammen. 
Serien viser os, hvordan paraplyer, ansigtsmasker og telefoner er de unges våben, deres selvforsvar mod en massiv overmagt. Alle 
skjuler sig, og der opstår en mærkværdig, absurd stemning i billedet af de to demonstranter, der passerer en maskeret statue. 
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Årets Portræt, Enkeltbillede
Lærke Posselt, freelance
”Alle fremtidige generationers øjne 
hviler på jer”

Billedet af Greta Thunberg er på alle 
måder klassisk, mente juryen. De var 
helt enige om billedets kvaliteter, men 
diskuterede også, om det var et 
“tjekbillede”, der leverer præcis, hvad vi 
forventer. Altså at det er sådan, “vi ser” 
Greta. Hendes ansigt og ikke mindst 
hendes blik er på kort tid blevet et ikon i 
hele verden som et symbol på ungdom
men og den tvingende, nødvendige 
kamp for klimaet. Det er et af de 
billeder, man kan huske, og samtidig er 
det dokumentation af en vigtig historisk 
begivenhed. Hun kigger lige på os og 
både venter på vores reaktion og 
afkræver et svar på, hvorfor det, der skal 
gøres, ikke bliver gjort. Man er ikke i tvivl 
om, at hun er et stærkt menneske inde 
bag de brændende øjne. 

Årets Long Term Project
Nanna Navntoft, fotojournaliststuderende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
”Om tvangsoverspisning”

Juryen mente, at det kræver et helt særligt menneske at lave et projekt som Nanna Navntofts, der vinder i år. Man skal virkelig selv 
ønske at forstå disse menneskers situation og derefter formå at formidle det på en måde, der løfter vores forståelse. Projektet er ikke 
bare en række portrætter af nogle mennesker, men også et portræt af en lidelse, der skildres både poetisk og præcist i de meget 
meningsbærende detaljer. Detaljerne er rørende fotograferet og bibringer et meget konkret lag, der gør os klogere på, hvordan det er at 
leve med denne sygdom. Billederne er teknisk godt lavet, der er hverken lagt et filter ned over dem eller en givet tolkning, man får bare 
lov til at være der med dem, samtidig med at billederne nærmest lyser. I nogle af portrætterne er der ligefrem en tidløshed, som giver 
referencer til en malertradition, hvor man isolerer et menneske fra omgivelserne og levendegør det gennem form og udtryk. 

Årets Sportsbillede
Stine Bidstrup, Jyllands-Posten
”Karrierens sidste ring”

Det er først og fremmest et meget 
dragende, tyst og skulpturelt billede, 
som er godt tænkt. Stine Bidstrup har 
planlagt det godt ved at være nede i 
vandet, men alligevel er øjeblikket godt 
fanget, for det kan aldrig gentages. 
Linjerne ligger perfekt, og understreger 
alle kontrasterne: Mand/ kvinde, himmel/
vand, hvidt/blåt. Svømmerens propor
tioner er det første, man studser over, 
fordi de er så forstørrede, og samtidig er 
hun vanvittig elegant. Men det er 
kæresten på kanten, der lægger det 
ekstra lag på. Han bevidner både 
koncentrationen og dedikationen, og så 
får han scenen til at ose af sex, fordi 
han kigger på hende med rent begær. 

Årets Kulturbillede
Bo Amstrup, Freelance
”De er nok det ærligste publikum,  
jeg nogensinde har haft”

Det er et sjovt, velkomponeret, absurd og 
uhøjtideligt billede af Bo Amstrup, som 
dommerne præmierer med førsteprisen. 
Her møder finkulturen campingdanmark, 
hvor stolene er af hvid plastik og hynderne 
ikke fra dette århundrede. Der er noget 
vidunderligt absurd over afstanden mellem 
cellisten og tilskueren, som samtidig er 
meget dansk. Vi er ikke et folk, der ynder 
at skynde os op på første række eller 
trænge os på. I både billede og billedtekst 
er der masser af humor, og rammen er 
fyldt helt ud, så øjet kører rundt for at 
fange de mange detaljer fra de røde sko til 
den brudte cement.

ÅRETS PRESSEFOTO 2 0 19ÅRETS PRESSEFOTO 2 0 19
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DER VAR INDSENDT 2678 STILLBILLE

DER OG 35 TV/WEB PRODUKTIONER 

FRA 166 FOTOGRAFER TIL DETTE ÅRS 

KONKURRENCE.

Vagn-Ebbe Kier har studeret exif-data  
i billederne

Pressefotografernes værktøj bliver flittigt 

brugt, og der stilles store krav til kame

raets tekniske funktioner og robusthed 

over for ørkenstøv fra en krigsreportage 

eller regnvejr under en fodboldkamp. En 

portrætserie af en politiker kan let blive 

til 350 tryk på udløserknappen, og en 

sportsbegivenhed bliver til flere tusinde 

billeder, som skal sorteres ned til de få, 

der til slut bliver præsenteret for redak

tionen.

Til dette års konkurrence var der ind

sendt 2678 stillbilleder og 35 tv/web 

produktioner fra 166 fotografer. Det er 

en fremgang i forhold til året før på 131 

stillbilleder og en tilbagegang på 18 tv/

web produktioner. 

Ud fra de indsendte billeders metadata 

kan man se et væld af detaljerne om 

 bidragene til Årets Pressefoto.

De mest anvendte objektiver er ligesom 

de sidste 10 år stadig 2470 mm (med 35 

mm som mest benyttede brændvidde) 

efterfulgt af 70200 mm, begge med 

blænde 2.84 som den mest anvendte.

Objektiverne har i disse år udviklet sig, 

så mange flere arbejder med lysstyrke 

F:1.4, som har skabt et nyt billedudtryk 

og nærværende portrætter med lille 

 dybdeskarphed.

Brugen af de lysstærke objektiver har 

måske gjort, at klassisk 100200 ISO er 

mest anvendt efterfuldt af et interessant 

spring til 20003000 ISO for mange op

tagelser. 

1/1001/200 sek. er lukkertiden for de 

fleste.

I forhold til sidste år har Sony kameraer 

med 322 indsendte billeder næsten for

doblet sit antal i forhold til sidste år 

(169). Canon er repræsenteret med 683 

optagelser (751), mens Nikon har haft en 

stigning til 1.095 (931). Heraf er enkelte 

billeder taget med det 10 år gamle Nikon 

D3s. Leica og Fuji er repræsenteret med 

henholdsvis 82 og 69 billeder.

Den klassiske film anvendes stadig af 

nogle fotografer, hvilket kan ses af, at 

der er indsendt 18 billeder lavet med en 

skanner.

Dronefotografering har fået en øget an

vendelse. Mange pressefotografer har 

fået dronebevis, også natdronebevis. 

Fotografering med drone er i år repræ

senteret med 28 billeder.

I år har diskussionen om miljøet også 

påvirket fotografiet. Hukommelseskort 

genbruges og billeder transmitteres. Alle 

ugeblade og tidskrifter anvender jpg 

billeder, som kun fylder en brøkdel af de 

oprindelige Raw eller tifffiler og der

med optager mindre plads på serveren 

på redaktionen eller i skyen.

Ser vi tilbage på de sidste 10 års kamera

udvikling, var der i 2010 hovedsageligt 

kun to store spillere på det professio

nelle kameramarked, Canon og Nikon. Til 

gængæld blev der 2010 lanceret i alt 171 

nye digitale kameraer, heraf langt de 

 fleste til det almindelige forbruger

marked. Det er tankevækkende, at det er 

blevet til, at der i hele 2019 kun blev pro

duceret 43 nye kameramodeller. Tilbage

gangen på 218 forbrugerkameramodel

ler kan være tabt til fotografering med 

mobiltelefonen, hvor der dagligt, globalt 

bliver uploaded mere end 1 milliard 

 billeder på Facebook og Instagram. 

Fotograferingen med mobiltelefonens 

kamera kunne man ikke dengang forud

se, men skriften på væggen kom, da et 

billede taget med en iPhone 3 fra 

 flykaptajn Sullenbergers heroiske 

 landing på Hudson floden den 15. januar 

2009 blev forsidebillede på Time 

 Magazine. 

Også den professionelle fotograf bruger 

af og til mobilen til optagelser, og de 

sidste 5 år har der være billeder i natio

nale og internationale konkurrencer, som 

er taget med telefonen. 

I Årets Pressefoto er indsendt 6 billeder 

taget med mobiltelefon.

På 10 år har kameraernes billedkvalitet 

fået et enormt teknisk løft med billed

sensorens øgede følsomhed for lys, så 

der i dag kan fotograferes under eks

tremt dårlige lysforhold. Det giver helt 

fantastiske muligheder for reportage

fotografering i situationer i aften og nat

belysning, som tidligere var umuligt.

Bag om Årets Pressefoto 2019

Årets Pressefotograf
Asger Ladefoged, Berlingske
”63.114 vil have stram kurs”, ”Hongkong”, ”Europas grænse er rykket til Sahara”, ”Iran”, ”Tyrkiet”

Årets Pressefotograf har en raffineret måde at fortælle sine historier på, som ikke altid er den gængse. Der er 5 stærke 
billeder i kollektionen, og man er ikke i tvivl om, at de er taget af den samme fotograf. Det er samtidig en fotograf, der 
har været til stede, og flere af billederne vil man kunne huske længe. Det er på mange måder klassisk fotografi med en 
klar æstetik og følsomhed, som aldrig overdøver motiverne. Fotografen forstår samtidig at finde den bedste vinkel, 
hvilket er godt og vigtigt håndværk, for det viser overblik og overskud i de mange forskellige situationer. 

Vi kan allesammen forstå historien bagefter, men denne fotograf forstår historien, mens den udfolder sig og kan ikke 
mindst formidle den. Det er en stor kvalitet og en vigtig egenskab.  

ÅRETS PRESSEFOTO 2 0 19
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B I LLEDKUNSTNER OLE JAUCH

11.03.20 – 20.30
Ja hvor var du den 11. marts kl 20.30….?

KLUMME VED BILLEDKUNSTNER OLE JAUCH, HILLERØD

SOM ÉN SKREV PÅ DE SOCIALE MEDIER I GÅR AFTES ”NU VED ALLE HVOR DE 

BEFANDT SIG ONSDAG DEN 11. MARTS 2020 KL. 20.30”. DAGEN HVOR 

 DANMARK BLEV LUKKET NED PÅ GRUND AF CORONAVIRUS.

JEG ER PÅ MANDØ. DAGEN DERPÅ. ENDNU EN DAG SOM ALLE ANDRE OG ALLIGEVEL IKKE. LIDT RYSTET UDEN EGENTLIG AT 

VIDE HVORFOR. DET ÆNDRER JO IKKE NOGET VED DEN DAG JEG ALLEREDE HAVDE PLANLAGT MED MIT KAMERA UDE I 

NATUREN. MEN ALLIGEVEL ER NOGET ÆNDRET. NOGET MENTALT OG SENERE SIDEN OG I SKRIVENDE STUND, NOGET MEGET 

HÅNDGRIBELIGT I FORHOLD TIL NEDLUKNINGER OG ANDRE FORANSTALTNINGER. 

VERDEN ER IGEN ÆNDRET FOR ALTID. NYE TIDER, NYE BILLEDER OG NYE MULIGHEDER.

Endnu en storm – endnu et højvande

Jeg har været ude og skyde nogle bille

der på en dag, hvor Danmark igen blev 

ramt af en pæn kraftig storm. Her ude i 

Vadehavet mærkes den i hvert fald tyde

ligt. Øen er lukket for adgang. Vejen der 

forbinder øen med fastlandet er over

svømmet. Her skal jeg lige komme med 

en rettelse. Jeg kom til at kalde vejen for 

Låsningsvejen i min sidste klumme. Den 

hedder Låningsvejen – så er det vist på 

plads. Uanset, er vejen væk, forsvundet 

eller i hvert fald, for en periode, totalt 

og aldeles underlagt månens kræfter og 

vandmasserne.

På min tur her til formiddag oplevede jeg 

igen, hvor voldsomt og kraftigt vandet 

og tidevandet er. De steder jeg gik i går, 

uden problemer, var væk her til formid

dag – oversvømmet totalt. Og i løbet at 

de par timer jeg var derude i dag for

svandt resten og tidevandet er først på 

sit højeste om endnu et par timer. Det er 

ret vildt at opleve og en pudsig oplevelse 

ikke at kunne forestille sig hvor fint, tørt 

og tilgængeligt det var i går, når jeg ser 

hvor voldsomt, vådt, oversvømmet og 

utilgængeligt det er nu.

Sådan veksler det frem og tilbage ca. to 

gange i døgnet hele året. Nogle gange 

mere end andre, men hele tiden den 

samme vekslen mellem lav og højvande. 

Der er noget beroligende og forudsigelig 

rart ved det, men samtidig noget vildt og 

voldsomt. Noget uforståeligt og noget 

magisk.

Jeg kan mærke hvordan det i den grad 

påvirker mig, mine billeder, min tilgang 

og de færdige udtryk. Selviagttagelsen er 

interessant, spændende og berigende. 

Jeg har arbejdet med nogle af mine 

 billeder fra forrige tur og jeg er ret 

 tilfreds med det udtryk jeg kan få frem. 

Selvfølgelig kræver det noget arbejde og 

selvfølgelig er der en masse skud, som 

ikke kan anvendes, men får jeg nogle 

stykker for hver gang jeg er her, er jeg 

også yderst tilfreds. Jeg ved ikke hvad 

min ratio er eller for den sags skyld min 

forventede, hvis nogen. Jeg ved bare, at 

jeg får noget med hjem hver gang. 

Digital igen

Jeg har for første gang i flere år arbejdet 

med digitale billeder og det er nyt igen 

Hasselblad H3DII39, 35 mm, ISO 800, f16, 3,2 sec.

Hasselblad H3DII39, 50 mm, ISO 200, f22, 1/8 sec.
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Læs mere om billedkunstneren  
Ole Jauch på www.jauch.dk

at skulle tilgå det medie. Jeg har været 

heldig at kunne erhverve mig et ældre 

Hasselblad H3D II39 og et par gode 

glas. Det er en ældre dame og netop 

derfor synes jeg den er interessant. Det 

er bygget som et studie kamera og mini

tank. Det er bulky, tungt, har en meget 

lav max ISO på 800, kan ikke LiveView 

eller tage video, MEN det har, synes jeg, 

en helt uovertrufne CCD sensor, der kan 

levere nogle virkelig fede filer i ca 40 

Mpix i et mellemformat. Objektiverne er 

et kapitel for sig og jeg vil ikke komme 

med anmeldelse, men bare konstatere at 

de kan noget. Jeg har en 35, 50 og 

80mm. Med det setup, er jeg begyndt at 

lave nogle digitale billeder igen og jeg 

må sige jeg er glad og meget tilfreds. 

Det at arbejde med sådan et kamera 

kræver et stativ, selvom jeg også ekspe

rimentere med håndholdt. Og processen 

minder rigtig meget om den proces jeg 

kender fra storformat. Det er langsomt 

fotografi og det passer mig godt. Jeg har 

tidligere stiftet bekendtskab med CCD 

sensorer i 35mm og jeg synes de kan 

 noget i forhold til indhold og specielt 

farver. De er sanselige på en, ja und

skyld, filmisk måde – uden at jeg vil starte 

nogen diskussion om digitalt vs analogt. 

Men det er den bedste måde jeg kan 

 beskrive min oplevelse af, at arbejde 

med CCD sensoren. Til gengæld er der en 

MASSE den ikke kan og ikke er lavet til.

Arbejdet med mine ”nye” digitale 

billeder

Nok om teknik og udstyr. Jeg har lavet 

billeder fra Mandø med mit digitale 

 setup og jeg er glad. Jeg er glad for, at 

jeg kan finde et udtryk, der indeholder 

det jeg gerne vil med mine billeder og 

efter en del timer med PhotoShop fik jeg 

det frem, jeg gerne ville. Det var ikke 

fordi jeg ville have dem til at ligne mine 

analoge billeder – så kunne jeg jo bare 

tage dem analogt. Jeg havde en tanke, 

en ide om, hvordan et udtryk baseret på 

digitale filer kunne bygges eller laves og 

det lykkedes.

Da jeg havde arbejdet mig frem til det 

udtryk jeg gerne ville opnå ”låste” jeg 

det i en fil, som jeg kaldte Baseline_ 

<Projektnavn>. På den måde har jeg 

 altid en fil, hvor jeg kan gå tilbage til og 

se, hvordan jeg har indstillet de forskel

lige lag og filtre. Det hjælper mig i min 

arbejdsproces, fordi det er vigtigt for 

mig, at alle billeder holder samme tone 

og skala og ikke ”stikker af” i forhold til 

hinanden. Det er som at kigge på en 

 farvepalette fra maleren. Den man kan 

folde ud som en vifte og se alle farver. 

Vælger man frit farver fra de forskellige 

bånd i paletten vil de stikke af i forhold 

til hinanden, men vælger man farver på 

tværs, men inden for ”samme bånd” er 

tonalitet eller tonen i farverne afstemt 

og man vil kunne sammensætte en rød 

og en blå og det vil stadig virke (eller 

ikke...). Uanset er tonen afstemt og det 

er samme princip jeg arbejder efter i 

mine udtryk. Lidt nemmere på digitalt 

end analogt, men at mine udtryk  ”ligger” 

i samme tone eller har en ens tonalitet. 

Jeg har bevidst valgt at lægge tonen i 

mine udtryk ”lavt” og med det mener jeg 

i den mørke del af toneskalaen. Nogle vil 

kalde det gråt og andre mørkt og igen 

andre noget helt andet. Det betyder ikke 

så meget for mig. Det der betyder noget 

er, at JEG er tilfreds og at JEG kan stå 

inde for mit udtryk og mine billeder. 

 Resten er smag og behag og da vi ikke 

kan gøre alle tilfredse, skal vi udeluk

kende arbejde med at gøre én tilfreds. 

Nemlig os selv. 

At stå ved os selv

Det er et gennemgående tema på min 

Masterclass – at arbejde med os selv og 

arbejde med at vi selv både står ved og 

er seriøse omkring vores udtryk. Det 

 betyder også, at når der fremlægges bil

leder, med mindre andet er aftalt, så er 

det fremlæggerens billeder vi kigger på 

og ikke hvordan vi selv synes de kunne 

være skåret, croppet eller lavet anderle

des. Vi kigger på billedet, på udtrykket. 

Vi mærker og vi taler om det rører os og 

hvordan – det er indholdet og ikke for

men der diskuteres, vendes og ses på. 

Fremlæggeren har valgt netop dette 

 billede i netop det format i netop den 

beskæring og den form, som vedkomne 

mener lige præcis dette billede skal have. 

Og det kigger vi på og forholder os til.

Andre gange lægges der op til diskussion 

af formen og ofte til hvordan forskellige 

billeder spiller sammen i et samlet ud

tryk. Kan de gå sammen? Stikker de af? 

Hvordan skal jeg arbejde med, at mit 

 favoritskud ikke passer med de andre? 

Etc. etc. Det er afstemningen af forvent

ninger inden vi viser billeder, der sætter 

scenen for hvordan vi arbejder. Og denne 

forventning er vigtig, for det er også i 

den vi bygger tilliden og dynamikken i 

gruppen. Uden den ingen Masterclass. 

Det kan godt være jeg har ”opfundet” 

min Masterclass, men uden deltagerne 

og uden deres mod og villighed til at 

deltage helt åbent, hudløst og tillids

fuldt ærligt, er der ingen Masterclass. Jeg 

er fuld af dyb taknemmelighed overfor 

dem der har valgt at deltage og dem der 

vil deltage i fremtiden og kan alene 

 udtrykke det med et dybtfølt TAK!

Gandolfi 5 x 7” (13 x 18 cm) papirnegativer og efterfølgende scannet

Gandolfi 5 x 7” (13 x 18 cm) papirnegativer og efterfølgende scannet

B I LLEDKUNSTNER OLE JAUCHB I LLEDKUNSTNER OLE JAUCH
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50 år som fotograf
VAGNEBBE KIER FORTÆLLER HER OM 

SINE 50 ÅR SOM REKLAME OG 

MODEFOTOGRAF I EN KREATIV OG 

OPLEVELSESRIG BRANCHE. BLANDT 

ANDET SOM FOTOGRAF FOR MODE

PARRET ERIK OG MARGIT BRANDT.

Tekst og foto Vagn-Ebbe KIer

”Du har lagt vores fag på en computer 

og ødelægger fotografernes fremtid!” 

hvæsede min fotografkollega, som stod 

truende med knyttede næver, kun tyve 

centimeter fra mit ansigt.

Begivenheden var på en fotomesse i 

Göteborg i august 1996, hvor jeg havde 

konstrueret et stort fotobord omgivet af 

fem store computerstyrede lamper. Jeg 

havde regnet ud at 50 procent af al 

 studiofotografering var produkter fra én 

meter og mindre. 

Lamperne var egentlig beregnet til store 

rockkoncerter og havde indbyggede 

værktøjer for beskæring af farve og lys

strålen som kunne dirigeres i alle retnin

ger via et motorstyret drejeligt spejl. På 

den medleverede computer var der pro

grammeret over 100 kreative lysindstil

linger.

Måneden efter var jeg på Photokina i 

Köln hvor jeg under stor bevågenhed 

 demonstrerede mit lyskoncept igen. 

Pludselig satte en nydelig påklædt fransk 

fotograf sig ved mit udstyr og med tårer 

i øjnene sagde: ”I got this idea three 

 years ago, and now YOU have done it!” 

– samtidig så tre kinesiske industri

kopister, at jeg var beskæftiget med 

franskmanden. På mindre end et minut 

for de rundt som rotter og fotograferede 

så meget som muligt fra alle vinkler.

Det var hos Martin gruppen hvor jeg var 

i tre år rejste verden rundt med min lys

opstilling, som kostede kr. 350.000 for 

hele molevitten. Sidegevinsten for mig 

var, at jeg fik hilst på alle mine interna

tionale fotografkolleger. Opdagede at vi 

alle taler samme fotografiske sprog, så 

jeg blev endnu mere glad for min foto

grafiske metier og de venskaber jeg fik 

over hele verden.

Et par år forinden var jeg blevet head

huntet til et nyt dansk firma, PhaseOne. 

De ønskede en professionel fotograf til 

at færdigøre demoen af deres nyeste 

 digitale studioskannerkamera. Teknikken 

bestod af et lille skannerbagstykke som 

kunne erstatte filmkasetten og i løbet af 

et minut tage et billede af et produkt. 

Dette gav mig indblik i den digitale foto

grafiske arbejdsgang som jeg senere 

skulle få så meget brug for.

De fotografer som dengang i 1994 blev 

inviteret til en demonstration, stod med 

korslagte arme og sagde enslydende at 

”det bliver aldrig til noget, film er bedst”. 

I dag ved vi anderledes og PhaseOne 

klarer sig stadig som et af de bedste 

 firmaer inden for digitale kvalitetskame

raer og avanceret software.

Al begyndelse er svær…

Min storebror havde en kæreste som lig

nede Elisabeth Taylor og lærte sig derfor 

at fotografere og selv kopiere billederne 

i mine forældres badværelse. Jeg syntes, 

i det røde mørkekammerlys, at det var 

spændende at følge med som lillebror på 

10 år. 

Om sommeren var jeg hos min moster i 

Aalborg. Hendes mand var skrædder og 

jeg sad nogle gange og fordrev tiden ved 

at kigge på de flotte billeder i de frem

lagte modemagasiner. Købte for nogle af 

mine feriepenge et lille minikamera, film og fremkalder. Stod i 

min mosters badeværelse og fremkaldte filmen, men vidste 

ikke at den skulle fikseres, så jeg kunne kun se på negativerne 

i nogle minutter indtil de forsvandt.

Fik i konfirmationsgave et kamera lavet af brun bakelit. Atom

stationen Risø var lige blevet åbnet for offentligheden, så jeg 

var med på rundtur og gik uvidende, nogle steder inden for 

de sortgule afspærringer og radioaktive advarselsskilte for, 

som nysgerrig fotograf at lave nogle ”strålende” billeder. Kort 

efter fik offentligheden ikke mere adgang og jeg lever endnu.

Fotografuddannelse

Min fotografiske læremester Lennard Nielsen var Danmarks 

yngste fagfotograf som havde en elev. Lennard var utrolig 

kreativ og meget dygtig til at lave en produktopstilling eller 

komponere en møbelopstilling så det virkede harmonisk, hvil

ket i virkeligheden er sværere end mange tror.

Fotografering foregik med et stort Studio kamera, med film

kassetter til  4”x5” planfilm. 

Fokusering foregik med et stort sort klæde hen over hovedet. 

Min læremester røg cerutter så det kunne nogle gange være 

kvalmende at stikke hovedet under klædet. En enkelt gang 

kunne jeg se cerutten brænde ud gennem klædet og en anden 

gang råbte han på hjælp fordi hans fuldskæg have sat sig fast 

i den stramme klemme til filmkassetten. 

Mine læredage var spændende og vi fotograferede for mange 

arkitekter, produkt og  møbeldesignere. Jeg mødte spænden

de kunstnere, forfattere, forlag, designere og reklamefolk.

Toneseparation var den proces som Andy Warhol brugte som 

udgangspunkt for sine billeder der blev trykt som silketryk. En 

Den amerikanske ikonfotograf Richard Avedon 
var i København i 1974. Jeg måtte selvfølgelig
have en snak om fotografi. 

I 1985 var jeg med til at starte Allers modemagasin IN. Jeg blev kendt for min bløde stil og lyset.

lidt indviklet proces hvor man med tre forskelligt eksponerede 

”stregfilm”, kunne opdele billedet i kun tre toneniveauer. En 

teknik jeg mange år senere skulle få brug for, når jeg skulle 

 efterligne Andy Warhol i Photoshop på computeren.
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Da jeg havde ansøgt om lærepladsen, havde jeg beholdt mit 

weekend job som discjockey på Københavns første diskotek 

”Whisky a GoGo”. Her var også ansat en sød pige Denise som 

GoGo danserinde. På studiet havde vi for en møbeldesigner 

 fotograferet hans nyeste stol. Vi havde stadig stolen stående på 

fotobaggrunden og jeg syntes, at det kunne være sjovt at foto

grafere Denise siddende i stolen. Da arkitekten så billedet, 

 syntes han straks at det viste stolen bedre. Herefter blev det 

mig der blev brugt, når vi skulle fotografere med fotomodeller, 

hvad der ikke var min læremesters stærke side.

Fotografuddannelsen havde skole i Randers. Uddannelsen 

 føltes gammeldags og uden sammenhæng med det fotografliv 

jeg havde i København. En af de mere opløftende oplevelser var 

at vi i negativretouche skulle fjerne utallige bumser fra et 

 portræt af en anden elev fra klassen, men lige som i dag var det 

bedste alligevel kammeratskabet med andre fotografelever. 

Sort eller hvidt studio

Min lærermester var over for mig usædvanlig rundhåndet. Han 

betalte, at jeg fik lov til at eksperimentere med alle kameraer, 

objektiver, filmtyper og kemiske løsninger på forskellige typer 

fermkaldelse af film og forskellige typer fotopapirer. På en måde 

tror jeg han gav mig lov til alt det han ikke selv havde været 

igennem.

Ordet fotografi betyder som bekendt ”At tegne med lys” og jeg 

fandt ud af at lyset er det vigtigste. Lyset giver oplevelse af rum 

og stemning, men at det er sorte, skyggen, som giver formen. 

De fleste fotostudier var også dengang hvide, men Lennard 

støttede mig i, at studiet blev malet sort og da softboksen endnu 

ikke var opfundet, blev der rundt om den fastmonterede hvide 

baggrund opsat 8 rullegardiner i loftet med transparent papir. 

Nu kunne vi præcist styre vores lys igennem papiret, som 

 reflekts eller som oprullet gav helt sort for præcise skygger  

– det virkede formidabelt! Jeg blev kendt for at lægge godt lys, 

også senere i min karriere.

Overgangen til egen forretning

Fotograferingen af Denise i stolen havde givet mig mere lyst til 

modelfotografering. I en sidegade i nærheden var der åbnet en 

tøjforretning hvor jeg spurgte om at låne noget tøj for fotogra

fering på en model. Aftalte at forretningen fik et par billeder 

som tak for lån. Dagen efter afleverede jeg tøjet og nogle print.

Jeg var lige kommet tilbage fra forretningen, da telefonen 

 ringede og ejeren af forretningen præsenterede sig som Erik 

Brandt. Han sagde, at hans kone Margit var designeren af tøjet. 

De syntes begge så meget om billederne, så de spurgte om jeg 

ville fotografere deres næste tøjkollektion til pressen, mode

messen og salgsmateriale. 

Jeg gik tilbage til min læremester og fortalte om opgaven. Han 

sagde rundhåndet, at jeg kunne bare skrive regningerne på 

hans brevpapir. Så delte vi fiftyfifty og han betalte alle udgifter 

til materialer, film og fotopapir til de mange print. En flot løsning 

på vej til selvstændighed.

Så jeg var flyvende.

Modefotograf

Nu gik det pludseligt stærkt for Erik og Margit, som var et helt 

nyt designerpar og den perfekte sammensætning, da Erik var 

dygtigtig til det forretningsmæssige og 

Margit lige var kommet hjem fra Paris 

som dygtig designer.

De skulle snart have premiere på deres 

første kollektion og havde i forvejen en 

håndfuld husmodeller, som jeg nu skulle 

arbejde med. Det fotografiske udtryk var 

helt i mine hænder, så de kunne koncen

trere sig om at få færdigsyet alt til næste 

præsentation.

Jeg fik meget hurtigt en smag for mode

fotografering og det vigtige samspil med 

modellerne. Stemningen mellem mig og 

Erik og Margit var super og vi havde 

samme iderigdom og opfindsomhed for 

at lave noget nyt som skilte sig ud. 

Min inspiration kom jo fra de bedste 

udenlandske fotografer, Richard Avedon, 

David Bailey, Sarah Moon og Jeanloup

Sieff, blandet med den skandinaviske 

designtradition. 

Fotograferingen var intens, men bille

derne viste alligevel en overraskende ny 

vinkel for hver kollektion. Erik og Margit 

klædte hinanden, var sunde, virkede vel

stående og internationale hvilket stod i 

stærk kontrast til modebilledet i samfun

det udenfor, som var på vej mod halv

Dette billede er verdens første modelbillede taget med et digitalt 
skannerbagstykke. Modellen skulle ligge helt stille i ét minut og 
jeg vidste hvornår skanneren havde bevæget sig, så hun kunne 
trække vejret.

Jeg var lige blevet færdig hos min læremester i 1970 da BT skrev denne artikel.

Billedet som blev ikonbilledet for Margit Brandt. Erik stod og svingede et 
stykke pap for at få vind i Margits hår.

De mange fotomodeller havde brug for 
billeder til deres egen promovering.

Her er jeg på en fotoopgave for Margit Brandt med min foretrukne 
Leicaflex med 21 mm.

Modeægteparret Erik og Margit brandt fik mere presseomtale end 
Simon Spies og Dronning Margrethe.

50 ÅR SOM FOTOGRAF50 ÅR SOM FOTOGRAF
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billede er ”i kassen”. Og jeg var en af de 

første som pressede på mine kolleger og 

begyndte med computeren, da Photo

shop var på én diskette. Mange troede 

at Photoshopperiet ville gøre fotogra

ferne ens, men i virkeligheden er de 

 blevet mere kreative både med fotogra

feringen, i efterbehandlingen og levering 

af billeder til mange flere formål.

I dag, som efter snart 55 år i branchen, 

er jeg mentor for en gruppe både yngre 

og ældre fotografer, rådgiver om billed

databaser, hjælper forsikringsselskaber 

og advokater når der er svindlet med 

 billeder, underviser, hjælper Pressefoto

grafforbundet med afviklingen af Årets 

Pressefoto og fotograferer stadig en 

smule – man kan jo aldrig slippe det 

helt!

Vagn-Ebbe Kier

Popartkunstneren Andy Warhol kom til 
Danmark i 1978 i forbindelse med en 
udstilling på Louisiana kunstmuseum. Han 
ville ikke have et rend af fotografer, så 
igennem Erik Brandt blev jeg hans ”solo” 
fotograf et par dage.

For Martin gruppen opfandt jeg en 
computerstyret lysopstilling som var 
utrolig kreativ at arbejde med.

Dette billede blev anvendt som plakat for en 
udstilling på Designmuseet. Leica med 21 mm.

Det var en fornøjelse at lave superportrættet 
af bokseren Brian Nielsen, en super hyggelig fyr.

Også et billede af fotomodellen Hanne 
Lyngfeld. Leicaflex og 90 mm

Et af mine eksperimenter var at bruge en Kodak 2475 film som var ekstrem lysfølsom og 
beregnet til spionagebrug. De mange korn gav en fin struktur på billedet som er taget med  
en 21 mm.

Jeg havde i reklamebranchens blad ”Markedsføring” lavet en annonce med en vifte af mine 
bedste billeder. Det gav ingen kunder. Så begyndte jeg at lave en serie mere markante 
annoncer. Det virkede!

fjerdserne med hippiekultur, og tøj fra et 

finsk militært overskudslager, andefods

formede sko og hjemmestrikkede sokker, 

afsyret kaneseng og hessiantapet.

I 60´,70´og 80´erne var der i alle dag

blade jævnligt modeartikler, så der var 

nok at se til. Erik var farverig og turde 

gøre tingene anderledes. At bruge pres

sen til omtale var en af Erik´s medførte 

talenter, han kunne ikke drømme om at 

betale for PR eller annoncer.

At være modefotograf er den del af foto

grafiet som giver størst kreativ frihed. Du 

behøver ikke have forstand på mode, 

men skal blot forme billedet. Det værste 

jeg vidste var, hvis modellerne ”pose

rede” med let skrævende ben og hånden 

i siden. Det er vigtigt at instruere den 

man fotograferer, selv om det er en 

kendt model som Helena Christensen, 

som jeg har fotograferet siden hun var 

fem år.

Nogle år delte jeg studio med forskellige 

fotografer. Ofte sidder man for længe og 

snakker teknik så jeg valgte alligevel at 

have mit eget studio. En overgang var 

studiet øverst på 4. sal i en herskabs

lejlighed i Havnegade. Jeg havde en sød 

kvindelig nabo. Et par gange oplevede 

jeg at låse mig ud for at se statsminister 

Jens Otto Kragh, med vandkæmmet hår, 

sidde på min nabos dørmåtte og hilse 

med et venligt ”Godmorgen”.

Mange fotografiske opgaver var på rejser 

i udlandet, designere og modeller. Det 

var virkeligt et privilegium at arbejde på 

de smukkeste steder, men også en 

 opgave at holde styr på tidsplan, op

tagelser, film og fotoudstyr. Det var, selv 

med en assistent, tungt at slæbe rundt 

på stativ og kamera med lange objek

tiver. Det vigtigste på turen hjem var 

”Den røde kuffert” ofte med over 500 

film. Man følte sig aldrig helt tryg før de 

blev fremkaldt. En dansk fotografkollega 

havde engang rejste verden rundt i en 

måned for et luftfartsselskab og da han 

kom hjem, var der kun 1 mm synligt 

 billede fordi der havde været en fejl på 

kameraet.

Digitaliseringen og Photoshop blev en 

kæmpe gevinst for fotografiet og giver 

meget mere tryghed for, at det rigtige 

50 ÅR SOM FOTOGRAF50 ÅR SOM FOTOGRAF
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Fotografering og andre kreative udfoldelser har 

altid været en stor del af mit liv; jeg har tegnet, 

malet, klippet og klistret samt arbejdet med kera

mik. Det er derfor også ”billedmageri” der ligger 

mit hjerte nærmest. Skabe eller genskabe en 

stemning i et billede, som man oplevede da man 

var i motivet, og gøre det på en måde så besku

eren kan opfange fortællingen, eller skabe sin 

egen historie. Eet billede kan derfor bestå af flere 

”pletskud” som jeg bearbejder. Det betyder ikke, 

at jagten efter det ultimative pletskud er uvigtigt. 

Det er oftest i bymiljøer, jeg fanger de bedste 

 billeder, hvor man kan være heldig at knipse en 

morsom eller anderledes situation. I 2007 blev jeg 

medlem af Næstved Fotoklub hvor jeg for alvor 

kunne blive kreativt inspireret, hos os er billed

indhold i fokus.

Billedet ”On Time”, er taget i Københavns Luft

havn på den nye gangbro, der netop denne dag 

var fuldstændig mennesketom, til trods for stor 

travlhed alle andre steder. Det gav mig lyst til at 

fortælle historien om hvor travlt, vi altid har med 

at komme frem til 

tiden, ved at til

føje skygger af 

travle mennesker i 

bevægelse, samt 

tilføje et par eks

tra ure, så tiden 

kan holdes. Måske 

ser du en helt 

 anden historie? Det 

er det interessan

te ved fotografering.

PLETSKUD

Mariann Jensen Düring
N Æ S T V E D  FOTO K LU B
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HER ER NOGLE AF FORDELENE VED AT 

VÆRE MEDLEM AF SELSKABET FOR 

DANSK FOTOGRAFI

Medlemsbladet Dansk Fotografi

Medlemsblad der udkommer 4 gange år

ligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. 

Bladet er af høj kvalitet og indeholder 

nyheder fra SDF samt mange forskellig

artede artikler om og for danske fotogra

fer, og de aktiviteter der udfoldes. Især 

medlemmernes egne arbejder og arran

gementer prioriteres højt. 

Den nationale

Som medlem af SDF kan du deltage på 

Den Nationale/DM i fotografi. Den Natio

nale er SDF’s årlige konkurrence med 

indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmel

sen bliver de antagne værker udstillet i 

forbindelse med vores årlige landsmøde, 

der afholdes omkring uge 40. Efter ferni

seringen kan du se alle de antagne bil

leder samt et lille udvalg af dommernes 

egne værker. 

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 sam

arbejde med en eller flere klubber, som 

påtager sig det praktiske arbejde. På 

landsmødet er der bl.a. fernisering på 

Den Nationale/DM i fotografi, workshops 

og ikke mindst en masse hyggeligt sam

vær fotografer imellem.

SDF udland

SDF har en udlandsafdeling som repræ

senterer Danmark i verdensforbundet 

FIAP, SDF Udland udsender udvekslings

mapper, og har kontakt, til fotografiske 

landsforbund i hele verden. SDF Udland 

kan også hjælpe dig eller din klub med at 

skabe kontakt til en venskabsklub i ud

landet, samt med deltagelse på FIAP og 

PSA godkendte saloner (Fédération 

 Internationale de l’Art Photographique 

og Photographic Society of America).

FIAP titler

Når du opnår mange antagelser på FIAP

godkendte saloner, kan du med tiden 

søge om at få tildelt forskellige FIAPtit

ler med diplom og emalje emblemer. 

Informationsaften

Få et tilbud om en informationsaften 

med en fra bestyrelsen – også for IKKE 

medlemsklubber. Emner aftales på for

hånd og der betales kun for transport, 

kontakt SDFs formand.

Så mød ligesindede i SDF
Fotograferer du også?

Meld dig ind i SDF på sdf.dk

Fotografisk Årbog

2019
Selskabet for Dansk Fotografi
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