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Kære SDF-medlem
Skaf os en ny kunde 

- så kvitterer vi med en overraskelse.
Send ”NY KUNDE” til info@toptryk.dk  

- så klarer jeg resten 

Venlige hilsner 
Palle Bo
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Dansk Fotografi

Forsidebilledet: 

Søren Solkær

Den australske street artist Kaff-eine 

fotograferet i Melbourne i 2013.  

Hun opgav sit job som advokat for at 

male kunst på gaden.

sdf.dk er mødestedet for alle der er inte-

resseret i fotografi. Du kan oploade dine 

egne billeder og få kritik fra personlige 

medlemmer og klubber. Du har adgang 

til en masse features samt mulighed for 

at dele eller modtage viden på tværs af 

medlemmer og klubber. Der præsenteres 

løbende ind- og udenlandske fotografer, 

der viser deres billeder. Masser af spæn-

dende fotografiske artikler. Alt lige fra 

analog til digital, natur, mode, dokumen-

tar etc. Du har lejlighed til at bringe em-

ner op til debat på vores forum eller blot 

spørge om ting du kunne være i tvivl om. 

www.sdf.dk
Meld dig ind på
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Jyske 2015

Jyske vinder:  
Ib Meinhardt

Søren Solkær  
“Street Artists”

4-6

7-9

10-17

VelkoMMen tIl MAJ-udgAVen 
Af dAnSk fotogrAfI
 

I januar måned gennemførte bestyrelsen 

en spørgeskemaundersøgelse blandt 

samtlIge medlemmer som 318 – eller cIrka 

26 % valgte at svare på. der blev stIllet en 

hel del spørgsmål, som bestyrelsen nu 

har gennemgået og her I bladet, kan du 

læse hvad der kom ud af undersøgelsen.  

man ser bl.a. at dansk fotografI er et 

populært medlemsblad hvor 85 %  læser det hele eller det meste. 

under 1 % læser det slet Ikke – så det er opløftende tal for en 

bladudgIver. hvad kan medlemmerne så godt lIde at læse I bladet. 

hele 95 % nævner reportager, rejseskIldrInger og portrætartIkler.

Derfor er det med glæde, at vi kan byde på en spændende portrætartikel om 

den danske fotograf Søren Solkær, der er kendt for sine musikerportrætter 

verden over, og som nu er gået på gaden efter de bedste internationale Street 

Artists, der arbejder med kunstneriske graffitiværker. Dansk Fotografis Erik 

 Jørgensen har mødt Søren Solkær i en pause mellem sine rejser til Australien 

og Los Angeles hvor han netop har åbnet udstillinger med sit nye Street Artist 

projekt.

Er du også til fotoudstillinger og fotografi på forskellig vis, kan du i København 

i juni opleve Copenhagen Photo Festival for 6. gang. Der er mange billed

oplevelser i vente, så det kan anbefales, at læse mere om programmet her i 

bladet og på fotofestivalens hjemmeside.

Hvordan får man lige en god ide til et fotoprojekt? Den Københavnske fotograf 

Jens Juul cyklede ofte forbi den lokale frisør og tænkte, at det måtte være et 

interessant sted at besøge med sit kamera. Her har han fanget vidt forskellige 

mennesketyper, der bliver ordnet af frisøren. Billederne var så gode, at de blev 

bedømt til en 3.præmie i Sonys internationale fotokonkurrence hvortil der i 

2015 blev indsendt 173.000 fotos fra 171 lande. Læs Jens Holms interview med 

Jens Juul inde i bladet.

Det er ved at være sommer og det kan være en udsøgt fornøjelse for en foto

graf, at tage billeder af en sød pige i strandkanten. Men hvordan er det lige 

man griber det an?  Vi slutter dette nummer med tips fra den erfarne Carsten 

Breschel om teknikken ved modelfotografering  i naturen.

God sommer og på gensyn i august.

ebbe rosendahl

redaktør

20-21
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I år var der grund tIl at glæde sIg 

over flere nye navne, der place-

rede sIg I præmIerækken ved jyske 

fotoklubbers årlIge konkurrence 

I stouby. 

hedensted fotoklub, der også 

debuterede som arrangører, gIk 

nye veje, da man havde valgt at 

vIse samtlIge Indsendte fotos. 

måske med InspIratIon fra fælles 

fynske? om Ikke andet Illustrerer 

det, hvor vanskelIg en opgave 

dommerne blIver sat på, når de 

skal vælge blandt 1780 Indsendte 

bIlleder. 

Dommerne var Halldór Gudlaugsson, tid

ligere medlem af OFA, Egon Aarenstrup, 

OFA og Peter Carstensen, Næstved Foto

klub, som havde tilbragt en lang dag 

med bedømmelse, inden billederne var 

udvalgt og præmieret.

De antagne billeder blev udstillet i et 

dejligt, lyst rum. I den store hal ved siden 

af lå de ikkeantagne billeder på hvidt 

baggrundspapir. Her havde de forskellige 

leverandører også stande, som blev flit

tigt besøgt. Her kunne man se spænden

de grejnyheder fra GOECKER, fotopapir 

fra IVERSEN COMPANY, udstyr fra FOTO

IMPORT.DK og backupløsninger fra CARE

TEAMCLOUD.

Fra klubbens side havde man gjort et ef

fektivt prarbejde for udstillingen og 

foredrag/billedvisning, hvilket betød, at 

anslået over 300 mennesker lagde vejen 

forbi arrangementet. 

Her kunne man høre Mogens Skafte un

derholdende fortælle om sine år i Sirius

patruljen, ledsaget af stemningsfulde 

billeder fra de to år. Forestil jer at patrul

jere to og to alene med hundene i flere 

måneder, totalt afhængige af hinanden 

og som et kuriosum, træde af på natu

rens vegne i 40 graders kulde!

Senere på dagen viste Carsten Siems, 

prisvindende fotograf i Naturfotografer i 

Danmark et udvalg af sine billeder. Som 

sportsudøvere holder Carsten Siems for

men ved lige, ved at ”skrive” fotodagbog 

hver dag, nu gennemført i otte år. Vi så 

et udvalg af hans billeder, hvor lyset, 

især modlyset, spillede en væsentlig rol

le, når guldsmede, sommerfugle andre 

dyr og planter blev fotograferet. Carsten 

Siems sluttede med at vise billeder af 

det nære landskab og billeder fra sin sid

ste rejse, der gik til Alaska.

De mange besøgende kunne studere de ikkeantagne billeder på gulvet i Stouby Multihus. Foto: Mogens B. Kristensen

4

Jyske fotomesterskab 2015

tekst: Ida refsgaard
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Denne gang havde arrangørerne delt 

dommergennemgangen i to afdelinger. 

En god idé for alle parter. Alle antagne 

billeder blev vist på skærmen, hvorefter 

de tre dommere kommenterede de præ

mierede billeder. Spændingen var natur

ligvis stor hos de fremmødte fotografer. 

I år havde man udskiftet naturpapir 

kategorien med eksperimental papir, 

hvor alle kunne slippe Photoshop 

fantasien løs.

Inden kåring af vinderne, havde leveran

dørerne haft mulighed for at vælge deres 

egne favoritbilleder og kvitterede med 

gavekort.

Ved den sidste dommergennemgang 

blev spændingen udløst.

Fotolinsen, Silkeborg, blev på dagen kå

ret som bedste klub foran Focus, Silke

borg og Aalborg Fotoklub. Det viste sig 

dog efterfølgende, at der var sket en fejl 

i beregningen, så de to klubber byttede 

plads. Herefter har arrangørerne i sam

råd med klubberne udråbt begge Silke

borgklubber som vindere med pokal.

Den samlede jyske mester blev Ib Mein

hardt, Fotolinsen, med 85 points i form 

af ni antagelser, et diplom og to bronze

medaljer. Kjeld Agerskov, Focus, blev pla

ceret som nr. to efterfulgt af Roland Jen

sen, Fotolinsen, begge med 75 point.

Foto: Henrik Hansen. Morning Reflexions. Focus Silkeborg. Guld digital farve

5

Foto: Susan Kipp Pedersen. Autumn Leaves 2. Focus Silkeborg. Guld Farvepapir
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   Ib MeInhardt 

6

Hedensted Fotoklub klarede debuten 

med bravour. Alt var vel tilrettelagt. Pro

grammet var ikke mere presset, end der 

var god tid til indkøb og fotosnak med 

udstillerne  også tid til at udveksle foto

erfaringer og udbygge netværket, som 

deltagelse i SDFarrangementer giver 

god mulighed for.

Foto: Peter Båtz. The Entrance. AFA. Guld eksperimental 

Foto: Kim Møller Andersen. Drengen. Horsens Fotoklub. Guld Monocrome

Det samlede resultat fra Jyske 2015 
kan ses på www.sdf.dk
og www.jyskefotoklubber.dk
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   Ib MeInhardt 

7

Jysk mester 2015
Ib Meinhardt fra Fotolinsen, Silkeborg, blev dette års jyske mester med 85 point, 
heraf ni antagelser, et dommerdiplom og bronze i farvepapir og monocrom.

Fireman. Gamle Fakkegrav Badehotel har lidt en trist skæbne; det står stadig flere år siden 
branden som ruiner.Brandmanden har jeg lånt fra et af mine andre fotos.

Monk II. Leg med Engelsholm slot og en munk. Fik bronze ved Jyske 2015.

tekst: Ida refsgaard foto: Ib Meinhardt

Du bruger sikkert mange timer med din 

fotointeresse. Hvordan arbejder du med 

den?

Jeg købte mit først spejlrefleks i 1972, og 

siden da har foto været en del af mit liv. 

Der var en årrække, hvor jeg pga. job 

ikke havde mulighed for at deltage i 

klubliv, men heldigvis kunne jeg bruge 

foto i en del af mit job. Samtidig deltog 

jeg i en række censurerede kunsudstil

linger landet over, når jeg havde mulig

hed for det. Nu er jeg tilbage i klublivet 

og medlem af Fotolinsen Silkeborg siden 

2011.

Jeg har altid et kamera med, når vi er 

ude med vores hund eller på Geo

caching, som vi bruger en del tid på, og 

her jeg ser mig altid om efter nye 

 motiver.

Jeg deltager i en del konkurrencer over 

det meste af verden og altid i Den natio

nale, Jyske mesterskaber, World Cup og 

et antal udenlandske konkurrencer.

Arbejder du stadig med det analoge 

 fotografi?

Selvom jeg som de fleste bruger digitalt 

kamera, har jeg altid været fascineret af 

de analoge teknikker. Der er noget 

 specielt over at stå i mørkekammeret og 

se billederne dukke op i fremkalderen.

Jeg har en del analogt grej og bruger det 

jævnligt, især mine 6x4,5 og 6x6kame

raer.

Der er noget hyggeligt over at gå i natu

ren med en håndholdt lysmåler og et af 

de gamle apparater. Man er simpelthen 

nødt til at tænke sig om en ekstra gang, 

inden man trykker på knappen, hvis re

sultatet skal bruges til noget. Med 1215 

skud på en dyr film lærer man at se mo

tivet på en anden måde, end når man 

har flere hundrede skud til rådighed.

SDF_indhold_02_2015-06.indd   5 17/05/15   23.32



Wisdom tree. Infrarød farvefoto,jeg synes det næsten har bibelske undertoner.

Breakthrough. En flot mark fyldt med brandbægre og flyvende skyer i baggrunden. Jeg synes det var den perfekte mulighed for at lave et foto til 
en experimental konkurrence.

8

jyske v Inder:  I b  meInhardt
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Du fik antaget et infrarødt foto. Har du 

arbejdet med dette før?

Jeg fik bronze ved Jyske mesterskaber for 

mit infrarøde foto Hill, og det har været 

sjovt at lære de digitale infrarøde teknikker.

Op gennem 70erne og begyndelsen af 

80erne brugte jeg en del infrarød

film som man kan stadig kan købe, men 

prisen er høj, og jeg synes ikke helt de 

lever op til de gamle Kodak infrared film. 

Så nu er det heldigvis mulig at gøre det 

digitalt. Der er stadig lang vej inden jeg 

er helt fortrolig med de nye teknikker, 

men det er jo fantastisk at ens hobby 

stadig kan blive ved med at udfordre en.

Har du nogle favoritmotiver eller et om

råde inden for fotografien, du særligt 

brænder for?

Jeg har egentlig ikke favoritmotiver, men 

bliver inspireret af steder og mennesker 

jeg møder. Jeg har nok en svaghed for 

sort/hvid fotografering.

Hvad betyder fotoklubben for dig?

Fotolinsen Silkeborg er jo en konkurren

ceklub og netop den altid konstruktive 

sparring og billedkritik betyder utrolig 

meget for mig.

Samtidig har det sat skub i min del

tagelse i de udenlandske konkurrencer, 

som er en god måde at få sine billeder 

prøvet på.

Har man lyst til at prøve uden for landets 

grænser er der mange saloner i både 

østlandene og Indien der ikke er så dyre 

at deltage i og hvor antagelsesprocen

ten nok også er lidt højere. 

9

Ib Meinhardt – vinder af Jyske 2015

Worker. En af de gamle seje brunkulsgutter i Abildå

fynsmester n IcolaI  godvIn
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SURFACE

10

Af erik Jørgensen  foto Søren Solkær

”Jeg er ved at forberede min udstilling i 

Øksnehallen”, siger Søren Solkær og pe

ger på et gigantisk puslespil på gulvet i 

hans lejlighed i en brandhærget opgang i 

det indre København. Heldigvis holdt 

branden sig i første sals højde. Søren bor 

på fjerde.

På en grundplan over Øksnehallen i stør

relsesforholdet 1:70 er placeret i alt 122 

billeder i samme størrelsesforhold. Så er 

det om at få tingene til at passe sam

men. I virkelighedens verden er de 100 

af billederne mere end tre meter på den 

lange led og to meter på den korte. De 

resterende 22 er ”kun” i halv størrelse.

Det er ikke Sørens kendte musikbilleder, 

der skal udstilles. Det er derimod frug

ten af tre års arbejde med street artists, 

som nu er mundet ud i bogen SURFACE 

og udstillinger i USA, Canada, Australien 

og Øksnehallen.

Saudek og Schildt

Det har været en lang vej fra dengang, 

hvor Søren Solkær som nogenlunde ung 

fotospire tog til Prag for at studere foto

grafi og til nu. Ikke bare i geografisk for

stand, men også i fotografisk. 

Opholdet i Prag blev ikke kun brugt på 

teoretiske studier. Det var i høj grad 

også praktisk lagt an. Søren gav sig til at 

fotografere andre fotografer på samme 

måde, som de selv fotograferer. Han 

brugte også deres eget udstyr. Det var 

sikkert en god måde at holde omkost

ningerne nede for en fattig studerende. 

Især står billedet af Jan Saudek fra den

gang klart i erindringen. Det er som 

 taget ud af Saudeks egen billedproduk

tion. Lys fra en enkelt 500 W pære og så 

hele det kendte Saudek’ske setup. 

En fåmælt finsk fotograf blev det også 

til. Han havde kastet sig ud i et projekt 

om at fotografere denne verdens måder 

at stable brænde på. Det kan sikkert 

 gøres på mange måder, og det kostede 

Søren en dags brændekløvning. Der måtte 

slides for kunsten.

De fleste kender Søren Solkær for hans billeder af nogle af verdens 
største musiknavne. Nu har han for en stund forladt musikken og er 
gået på gaden.

SURFACE

Spanske Borondo fotograferet ved en kanal i det  
nordlige London med sit værk Narcissus, 2014.
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Lee Quinones, af puertoricansk herkomst, var en af pionererne inden for graffiti i New York City. Han malede togvogne fra 
midten af 70’erne. Her er han foreviget foran et nyt gadekunstværk ved en undergrundsstation i Brooklyn.

Det australske ægtepar og kunstnerduo Dabs Myla foran et  
af deres farverige værker i Culver City, Los Angeles, 2014.
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søren solkær “street artIsts”

Også vores hjemlige Emil Schildt måtte 

holde for. Selvom Schildt står foran 

 kameraet, kunne han lige så godt have 

stået bagved.

Musikken

Det er dog især musikbillederne, der har 

gjort Søren Solkær til et internationalt 

kendt navn. ”Det er nemt nok at lave 

koncertbilleder”, siger Søren. ”Problemet 

er blot, at du får de samme billeder som 

ham, der står ved siden af.”

Der skal mere til – meget mere. Gå ind 

på Sørens hjemmeside og se det helt 

fantastiske røde billede af Björk. Så kan 

man se hvor meget mere, der skal til. 

Det handler med et slidt udtryk om at 

komme ind under huden på kunstnerne 

og finde historien om dem. Det er ikke i 

sig selv interessant at stille nogle musi

kere op på række og fotografere dem, 

bare fordi de er kendte. Uden for de 

 kulørte blade er berømthed ikke i sig selv 

en kvalitet. Men når det handler om 

 berømtheder, er kravet til billedet måske 

alligevel så meget desto større.

Meget af Søren Solkærs arbejde kan 

sammenfattes sådan, at han laver nære 

og intime psykologiske portrætter. Ikke 

portrætfotografi i den forstand, at man 

kun ser et ansigt. Men portrætfotografi i 

den forstand, at man lærer en person at 

kende. 

Metodeskift

Metoden med de nære og intime psyko

logiske portrætter måtte vige, da Søren 

gik i gang med det projekt, der nu er 

mundet ud i SURFACE. Eller i hvert fald 

måtte metoden ændres. Nu drejer det 

sig ikke alene om kunstneren. Nu drejer 

12

Danske Don John fotograferet med en jagtfalk. Værket kan 
findes på Rentemestervej i Københavns Nordvest kvarter.
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13

søren solkær “street artIsts”

det sig både om kunstneren og hans 

værk. Det drejer sig om at beskrive 

kunstneren gennem hans arbejde og det 

bybillede, som værket befinder sig i. Men 

man føler stadig, at man kender perso

nen, når man ser billedet. I hvert fald 

lidt.

”Hans” arbejde i bybilledet, ja. Der er 

ikke ret mange kvinder repræsenteret 

blandt de kunstnere, Søren viser i  bogen. 

Kvinder dyrker måske ikke gadekunst. 

 Eller også er mændene bare bedre til 

det.

graffiti og street art

Søren Solkær har ikke noget personligt 

forhold til graffitimiljøet som sådant. Det 

blev til noget breakdance inspireret af 

det store og fjerne New York i de tidlige 

teenageår og nok også lidt sprayeri ved 

det lokale busstoppested. Men ellers 

ikke. 

”Inspirationen til SURFACEprojektet 

kom fra det københavnske galleri V1, 

som har præsenteret nogle virkeligt store 

navne inden for street art”, fortæller Sø

ren. ”Det er frækt, og det har kant og er 

noget helt andet end det, man ellers ser 

på gallerier. Og deres billeder sælges 

ofte for enorme beløb.” 

Søren lægger ikke skjul på, at der for 

ham er forskel på graffiti og street art. 

”Det meste er jo grimt og blot lavet for 

at markere et territorium”, som han 

 siger. ”Men der er også nogen, der laver 

helt fantastiske ting. Det var dem, jeg 

ville have fat på.” 

den vilde jagt

Søren kendte kun et beskedent antal 

street artists, før han begyndte på pro

jektet. De fleste lærte han at kende 

Franske Tilt har malet graffiti siden 80’erne. Her optræder han som en 
del af en toiletinstallation, han har lavet i Stavanger, Norge i 2014.
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street photographer n I ls jorgensen

Amerikanske ELLE DeadSexIcon fotograferet på et hustag i 
Brooklyn, N.Y. Hun maler ofte med skumslukkere fyldt med 
maling. Dette giver cirka 10 sekunders maletid pr. tank – med 
en stor rækkevidde. På denne måde kan hun male højt oppe 
på bygninger, billboards og vejskilte. Masken er hendes egen 
kreation.
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street photographer n I ls jorgensen
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Beau Stanton foran et af sine malerier. Red Hook, New York 2013.

Björk fotograferet i et studie i London i 2007. Stemningen er skabt 
med rødt lys – og ”solen” i vinduet er reflektionen af lampen.
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søren solkær “street artIsts”
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 undervejs. Den ene kontakt førte den 

næste med sig, og sådan bredte det sig 

som ringe i vandet.

Og så gik den vilde jagt. I modsætning til 

deres værker er street artists stærkt 

  mobile, og almindelig borgerlig livsførel

se kan ikke påregnes. ”De tjækker måske 

deres telefonsvarer en gang i kvartalet 

og deres email en gang hvert halve år,” 

som Søren med beskeden underdrivelse 

konstaterer, og så kan det være svært at 

lave aftaler.

Så når Søren rejste mød øst for at møde 

en bestemt kunstner, var kunstneren 

måske rejst mod vest, og så var Søren 

lige så langt fra målet, som da han 

 begyndte. Og rejseaktiviteten var stor, 

meget stor. USA, Australien, Norge, 

Frankrig, England, Tyskland, Danmark, 

Grækenland. På kryds og tværs i en evig 

jagt på lige netop den kunstner, som 

 Søren gerne ville møde.

Og før eller siden lykkes det. Gadekunst

neren Seen fra Las Vegas jagtes længe. 

Søren var måske ikke imponeret over 

hans kunst, men han er et ikon, og han 

skal med. Franske Blek le Rat med bopæl 

uden for Paris er også et must. Han 

kommer efter behørig spænding også i 

hus.

dSB’s værste mareridt

Det er heller ikke alle, der er vilde med 

at blive fotograferet, når de først er ble

vet opsporet. Mange lever et liv på kan

ten af samfundet og har ikke noget øn

ske om at blive identificeret. Resultatet 

ses i bogen i form af tildækkede ansigter 

og folk, der bærer maske. Bl.a. en, som 

Søren kalder DSB’s værste mareridt. På 

billedet ses tydeligt hvorfor.

Ikke dokumentarisme

SURFACE er ikke en dokumentarisk bog. 

Det er meget mere fiktion end dokumen

tarisme, som Søren udtrykker det. Der er 

blevet foretaget den nødvendige billed

behandling for at nå frem til det udtryk, 

som Søren ville have frem.

Der kan f.eks. være tale om, at både 

kunstneren og kunstværket skal stå 

skarpt. Det kan bare ikke lade sig gøre, 

hvis kunstneren står halvanden meter 

fra kameraet, mens der er 15 meter hen 

til værket. Så må der tages to skarpe bil

leder, der så sættes sammen.

Søren bruger næsten helt konsekvent 

kunstlys, også om dagen. Det er en 

 teknik, som han har taget med sig fra 

musikverdenen, og det vakte en vis op

sigt. ”Det er vist første gang, at nogen 

er troppet op med lamper i det her miljø,” 

siger han. Men den rigtige lyslægning 

kan være altafgørende for historien.

Bibelen

Søren Solkær vil gerne lave det, som han 

kalder en bibel over street art. Men han 

må samtidig erkende, at han højst er 

nået gennem Det gamle Testamente. 

”Jeg mangler lige så mange nu, som da 

jeg begyndte”, siger Søren. ”Jeg har 

skudt flere og flere, og hele tiden er der 

kommet endnu flere til. Så jeg fortsæt

ter.”

Søren vil gerne lave Det nye Testamente 

også – en SURFACE bind 2. Der kommer 

hele tiden nye kunstnere til, og der fal

der nogle fra. Gennemsnitslevealderen 

for den første generation af street ar

tists fra 70’erne og 80’ernes New York 

har været lavere end for de fleste andre 

erhvervsgrupper. Det har været et hårdt 

liv, der for mange har involveret diverse 

stoffer, og så holder man ikke så længe. 

Sådan er det heldigvis med de nyere 

 generationer, siger Søren.

udstillinger

SURFACE er udgivet på et amerikansk 

forlag og udkommer over hele verden. 

Bogen bliver fulgt op af udstillinger i 

USA, Canada, Australien og i Øksnehal

len i København. Der er planlagt seks 

udstillinger, men Søren regner med, at 

der i alt kommer mellem 10 og 20 udstil

linger ud af det 

Udstillingen i Øksnehallen finder sted fra 

den 12. juni og frem til udgangen af juli. 

Samtlige Øksnehallens 3.000 m2 bliver 

taget i brug.

I forbindelse med udstillingen har Søren 

inviteret seks street artists til at komme 

og male på nogle husgavle i København.

Det bliver helt lovligt og endda med støtte 

fra Københavns Kommune.
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Bogen SURFACE kan købes i bog
handlen, på Saxo.com og  
Amazon.co.uk og koster 399 kr.

Se flere af Søren Solkærs billeder på 
www.sorensolkaer.com og på 
facebook.com/surfacebysorensolkaer 

søren solkær “street artIsts”

Søren Solkær
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lancerIngen blev desværre en lIdt 

anden end jeg havde ønsket, men 

nu er den I luften. selvom jeg har 

hørt megen krItIk af det gamle 

sdf.dk ( og jeg vIl da godt tIl den 

lIge tIlføje, at den fra admInIstra-

tors sIde Ikke var særlIg nem at 

arbejde med) lader der tIl at være 

opstået en længsel – ja, jeg vIl 

måske endda sIge sensucht efter 

det gamle sIte. 

“Hvorfor skifte en velfungerende site 

lige inden Den Nationale?”, er jeg blevet 

spurgt om et par gange.

Jeg er ikke enig i at det tidligere system, 

var så fantastisk velfungerende. Siden 

havde faktisk ca. 7 år på bagen, og det 

er altså lang tid i “webtid”.

Det meste af koden bag det gamle site 

var håndkodet, som det i bedste fald var 

meget vanskeligt at gennemskue for 

 andre end den oprindelige programmør. 

Dermed så jeg heller ingen rimelig 

 mulighed for at kunne bygge videre på 

det gamle site.

Det nye site er bygget på et standard 

CMS  Drupal, og det giver en lang række 

fordele at bygge på et system, som  bliver 

brugt af mange andre. Drupal bliver, 

uden sammenligning i øvrigt, brugt af 

Det hvide hus, dr.dk og Københavns 

Kommune.

Vi er jo nu i fuld gang med at afvikle Den 

Nationale, som vel er noget af det vig

tigste, der sker på sdf.dk i løbet af året. 

Da jeg var med til at afvikle Den Natio

nale i 2014, var der nogle ting, jeg som 

administrator oplevede som noget pille

arbejde. Det var faktisk en ret stor 

 opgave, og derfor har jeg insisteret på at 

Den Nationale 2015 blev afviklet fra den 

nye hjemmeside.

Selvom der var problemer omkring 

l abels, er jeg glad for at kunne konsta

tere at billederne er strømmet ind til Den 

 Nationale; før deadline har ca. 200 med

lemmer uploadet billeder.

I den kommende tid vil der ske mere på 

sdf.dk  der vil bl.a. komme medlems

gallerier og andre ting, så kig forbi sdf.dk

I øvrigt er hostingudgifterne til den nye 

hjemmeside 10.000 kr billigere … om 

året.

deltager du i den nationale? 

Som du kan læse i artiklen andetsteds i 

bladet, er det bestemt ikke alle der gør 

det. 42% af deltagerne i spørgeskema

undersøgelsen ( og gad vist hvor mange, 

der ikke har svaret, som tænker ligeså

dan) angiver at de ikke mener, at deres 

billeder vil blive antaget på Den Natio

nale. Det er et tal, der giver anledning til 

eftertanke. 

Jeg synes niveauet til Den Nationale er 

højt, og jeg kan egentligt godt forstå 

medlemmer der tænker sådan. jeg har 

selv prøvet at deltage uden at få anta

gelser, og der er da grænser for hvor 

skægt det er.  På den anden side synes 

jeg, at deltagelse i konkurrencer er med 

til at udvikle mine billeder. Så herfra en 

klar opfordring til, at du deltager i foto

konkurrencer. Ønsker du ikke lige at del

tage i Den Nationale, er der jo de regio

nale og internationale konkurrencer 

samt selvfølgelig klubkonkurrencen i din 

lokale fotoklub. 

Nyt fra bestyrelseN
Af formand Carsten Odgaard Christensen

Så fik SDF endelig en ny hjemmeside

SDF_indhold_02_2015-06.indd   17 17/05/15   23.33



Forsiden er skudt fra Forchhammers Pynt 
hen langs Dronningestolen som med sine 128 meter er 

det højeste punkt på Møns Klint.

Udsigt fra Puggaards Klint

En ny flot fotobog om Møns Klint 
 udkom d. 28. marts

20

  rudy heMMIngsen 

tekst og foto rudy Hemmingsen

3. og sidste bind i min kridt & kalk trilogi er nu på 

 gaden. Bogen er lavet i samarbejde med GeoCenter 

Møns Klint, og blev præsenteret på åbningsdagen for 

den nye sæson på GeoCenter Møns Klint. Det er en 

 fotobog i stort format med korte tekster af direktør Nils 

Natorp.

Billederne er alle skudt i 2014 hvor jeg har været 26 dage 

ved Møns Klint.

Den første bog i rækken var bogen om Stevns Klint som 

udkom i december 2012, og som kom i nyt oplag i juni 

2014 omkring det tidspunkt hvor Stevns Klint blev optaget 

på verdensarvslisten.

Den anden var bogen om Faxe Kalkbrud som udkom i de

cember 2013.

Bogen om Møns Klint kan købes hos GeoCenter Møns Klint 

og hos Carl Petersens boghandel i Stege.
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Den første udstilling er en serie billeder fra den nye bog om Møns Klint. Foto: Erik Lund

Rudy i det nye galleri på åbningsdagen d. 18. april. Foto: Erik Lund

Den 18. april åbnede jeg så et  
fotogalleri i Virum!

21

Jeg har længe gået med den tanke at det 

ville være dejligt at have et lille galleri et 

sted i eller omkring København. Da jeg 

så for nogle måneder siden blev klemt 

lidt af min kære hustru omkring hvad jeg 

ville lave på min 60 års fødselsdag d. 18. 

april, slog tanken mig, at nu skal det være.

Så den 18. april blev en dejlig dag med 

smukt vejr, rund fødselsdag, galleri

åbning og præsentation af min nye bog 

om Møns Klint, og op mod 100 besøgende 

der kom forbi til den første udstilling 

med motiver fra Møns Klint.

Tanken er at der skal nye billeder i 

 galleriet cirka hver 3. måned.

Se mere på 
www.gallerirudyhemmingsen.dk
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  Jens Juul  

En fotograf med et 
skarpt udtryk
Den københavnske fotograf Jens Juul er for alvor begyndt at gøre sig gældende  
på den internationale scene. I 2013 vandt han en førstepræmie i Sonys foto
konkurrence, og i den netop afgjorte 2015konkurrence blev det til en tredjepræmie.  
Hans speciale er mennesker i sort og hvid.
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Af Jens Holm. foto Jens Juul

jens juul, årgang 1963, har en 

baggrund, som mange fotografer 

sIkkert vIl mIsunde ham: han er 

uddannet portrætmaler og 

startede en karrIere som bIlled-

kunstner. 

”I 90’erne gik jeg over til at arbejde som 

grafisk designer; det job havde jeg i ca. 

10 år samtidig med, at jeg altid gik rundt 

med et kamera. Jeg havde masser af 

 fotoprojekter i hovedet – bl.a. et bog

projekt om indsatte i danske fængsler. 

Derfra gik jeg videre til et nyt projekt om 

”det 6. led”, det fænomen, at man højst 

skal grave 6 led ned, inden man finder 

en person, der forbinder to ukendte 

mennesker. Det førte til at Jens Juul star

tede sit fotoprojekt ”Six Degrees of 

C openhagen”, hvor han fotograferede 

mennesker og deres netværk. Det var 

starten på hans fotografiske karriere og 

Jens Juul har nu haft foto som fuldtids

beskæftigelse i 5 år.

Det var den billedserie, hvormed Jens 

Juul vandt førstepræmien i 2013 i en af 

verdens største fotokonkurrencer, Sony 

World Photography Awards. I år ventede 

han spændt på afgørelsen i Sony 

konkurrencen den 23. april; her blev det 

til en flot 3.plads med billedserien ”Hair”.

”Når jeg kører børnene i skole, kommer 

jeg hver dag forbi en frisørsalon, hvor 

alle nabolagets mennesker får ordnet 

deres hår. Og så besluttede jeg at gå 

 indenfor med mit kamera”.

Motivet er mennesker

Hvordan har du det med at fotografere 

mennesker?

”Ja, der er altid mennesker på mine bil

leder”, siger Jens Juul. ”Mødet med men

nesker er omdrejningspunktet for min 

fotografering. Der er meget psykologi i 

den type fotografering. Man skal etab

lere forbindelse og nærhed – man skal 

skabe et rum, så man kan arbejde natur

ligt – kameraets tilstedeværelse skal 

gerne ende med at blive en biting. Jeg vil 

have menneskene til at slappe af og der

med opnå en fortrolighed”.

I projektet ”Six Degrees of Copenhagen” 

23
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j ens juul “haIr”
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3 gode råd fra Jens Juul

1)  Giv dig selv nogle faste regler og 
rammer at arbejde ud fra. Det kan 
f.eks. være nogle konkrete 
opgaver. Pas på, at dit fotografiske 
udtryk ikke bliver for løst og usam
menhængende – det handler om 
at skærpe dit udtryk. 

2)  Arbejd med det psykologiske. Det 
at kunne tale med mennesker – 
det at kunne beskrive sit fotografi
ske projekt, så dørene åbner sig 
for dig.

3)  Deltag i kurser og workshops 
sammen med andre fotografer. 
Jens Juul afholder sin første 
workshop i starten af juni i 
 København. Se mere på Jens Juuls 
website www.jensjuul.com

Jens Juul og hans udmærkelser 

•  3rd prize in Sony World Photograp
hy Awards 2015 in the portraiture 
category

•  int’l photography awards honorable 
mention 2014

•  Excellence Award, Black & White 
Portfolio Contest 2014

•  Winner of the Sony World Photo
graphy Awards 2013 in the 
portraiture category

•  Finalist in KL International Pho
toawards 2013 in the Portrait 
Category.

•  int’l photography awards honorable 
mention 2013

•  Portfolio Contest Winner, Black & 
White 2013

•  4th place for the Su-ture 1st 
Edition by Gomma, 2013

•  Finalist in Renaissance Photography 
Prize 2013

Sony World Photography Awards 

Verdens største og mest omfattende 
fotokonkurrence, hvor de bedste 
nutidige fotos anerkendes og 
belønnes med en samlet præmissum 
på 30.000 $. Der er mange forskel
lige kategorier. I 2015 blev der 
indsendt 173.000 fotos fra 171 lande.
Læs mere på: www.worldphoto.org

j ens juul “haIr”
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nåede Jens Juul frem til at skabe nogle 

meget intime portrætter. Han bruger 

ofte flere timer med den portrætterede, 

inden der fotograferes. Snakken går over 

et par kopper kaffe, og der skabes den 

nærhed, som ofte er nødvendig i arbej

det på at skabe et vedkommende por

træt. I arbejdet med portrætterne i 

”Hair” har arbejdsbetingelserne dog 

 været markant anderledes, da Jens Juul 

ikke har kunnet gøre brug af kaffe og 

samtale, men har været nødt til at skabe 

den nødvendige tillid og fortrolighed i 

løbet af få minutter.  

Jens Juuls evne til at frembringe spæn

dende portrætter bliver ekstra bemær

kelsesværdig, når man tager hans foto

teknik i betragtning.

”Jeg arbejder som regel med et 35 mm 

objektiv, hvilket betyder, at jeg ofte er 

meget tæt på mine motiver. Kameraet er 

gerne et Leica Monochrome”.

Hvorfor foretrækker du at arbejde i 

sorthvid?

”Farver kan distrahere på den måde, at 

de giver beskueren for mange indtryk. 

Sorthvid præciserer derimod historien og 

udelader indtryk, som kan forstyrre eller 

forkludre udtrykket. I arbejdet med lys 

og mørke, de to yderpunkter, opstår der 

ofte en skarp og fortættet stemning af 

næsten grafisk karakter”.

Hovedsagen er en skarp idé

Er der et samfundskritisk eller politisk 

budskab i dine fotos?

”Nej, der er ingen skjult dagsorden eller 

bevidst mening eller budskab, jeg vil 

frem med i billederne”; forklarer Jens 

Juul. ”Eller jo, jeg vil gerne vise livet – at 

vi er alene i livet. Et portræt er jo et bil

lede af et menneske, hvor alt andet 

uvedkommende er undladt eller ned

dæmpet. Jeg prøver at finde ind til en 

kerne, hvor vi er alene med os selv. 

 Måske ensomheden, en indre ro, måske 

et indre drama. Der er uendelige mulig

heder, når først der åbnes op, og jeg får 

kigget indenfor.

Jeg vil fortælle om de menneskeskæbner, 

jeg møder og måske undersøger. Men 

for at fortælle en sådan historie er man 

nødt til at have en skarpt formuleret idé 

med nogle veldefinerede rammer. Hvis 

man ikke har det, bliver din fotografering 

for flakkende og urolig. Der skal være så 

meget i ideen, at du kan lave en billed

serie. Selvfølgelig skal der være plads til 

at eksperimentere, men man skal hele 

tiden være klar over, hvad man vil sige 

med billederne”.

Hvor er det så, at du har dine 

stærke sider?

”At jeg går 100% ind i et fotoprojekt. Jeg 

vil deltage i konkurrencer og vinde pri

ser. Hvis man vil det, skal man have en 

skarp idé med nogle veldefinerede ram

mer. Hvis man ikke har det, bliver din 

fotografering for flakkende og urolig. 

Der skal være så meget i ideen, at du 

kan lave en billedserie. Selvfølgelig skal 

der være plads til at eksperimentere, 

men man skal hele tiden være klar over, 

hvad man vil sige med billederne. 

Man skal lære sine styrker og begræns

ninger at kende. Og så handler det bare 

om at følge sin næse”…

Jens Juul – mail@jensjuul.com
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j ens juul “haIr”
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copenhagen photo festIval er nordens 

største fotobegIvenhed, og I år vIl en del af 

det store og varIerede program være 

fokuseret på yngre talentfulde skandInavI-

ske fotografer.

Photo City

Som tidligere år vil man kunne opleve fotografi og ud

stillinger rundt omkring i hele København; i gallerier, 

på museer, på Byens Hegn og forskellige selvstændige 

udstillingssteder. Der vil også være udstillinger tilknyt

tet festivalen rundt omkring i resten af landet og i 

Sverige, men festivalens centrum vil endnu en gang 

være Photo City i Carlsberg Byen. Her præsenteres der 

blandt andet følgende udstillinger:

Benita Markussen – ”Men & dolls”

Hvorfor vælger nogle mænd at leve sammen med en 

dukke i menneskestørrelse fremfor en rigtig kvinde? 

Det har fotojournalist Benita Markussen undersøgt, 

og det er der kommet en række fascinerende og 

 meget roste billeder ud af. Benita har rejst rundt i USA 

og Europa og fotograferet mænd, som har brugt for

muer på livagtige silikonedukker, og hun præsenterer 

serien i print for allerførste gang på Copenhagen 

 Photo Festival.

Inuit betyder menneske

Udstillingen Inuit.nu kaster et vigtigt blik på den grøn

landske ungdom, for hvad betyder det egentlig at 

være inuit i dagens Grønland? Det er det fundamen

tale spørgsmål bag fotograferne Lasse Bak Mejlvang 

og Dennis Lehmanns fællesprojekt Inuit.nu.

For sjette år i træk indtager Copenhagen Photo Festival 4. juni -14. juni 
 København med udstillinger over hele byen.

CO
PENH

AGEN Photo Festival
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et sted imellem virkelighed og 

fiktion

Fra Finland kommer Markus Henttonen 

med sin nyeste serie “Twisted Tales – 

Road To Hope”. Serien er en rejse 

 igennem landskabet, igennem tid og 

igennem følelser.

  

den Censurerede udstilling

Festivalledelsen har i år modtaget om

kring 1500 værker fra 200 fotografer fra 

26 lande til Den Censurerede Udstilling. 

Det endelige udvalg er skåret ned til 90 

værker af 43 fotografer.

et stjernespækket program

Udover udstillingerne kommer CPF 2015 

til at byde på mange andre fotorelatere

de oplevelser.

I samarbejde med Det Danske Film

institut har man filmpremiere på foto

dokumentaren FROM DARKROOM TO 

DAYLIGHT. Filmen er lavet af newyorker

fotograf og filminstruktør Harvey Wang, 

og den undersøger overgangen fra 

 kemikaliefremkaldt fotografi til digitalt 

fotografi.

Arbejdermuseet præsenterer den gigan

tiske europæiske vandreudstilling “All 

Our Yesterdays”. Udstillingen viser bille

der fra de første 100 år med fotografi fra 

perioden 18391939. Billederne bliver 

delt ind i kategorier som ”byliv”, ”hårde 

tider” og ”morskab og fritid”. Som et 

helt unikt dansk bidrag vil Mads Nissen, 

årets vinder af World Press Photo of the 

Year, bidrage med sin personlige ny

fortolkning af kategorierne.

Copenhagen Photo Festival fortsætter 

også sit gode samarbejde med byens  

galleriscene.

Blandt andet præsenterer Galleri Nabo

løs i år billeder fra Jacob Aue Sobols 

 “Arrivals and Departures”. Stærke bille

der fra Magnum fotografens lange rejse 

med den Transsibiriske Jernbane.

29

Benita marcussen. Men and dolls

Markus Henttonen. Twisted tales – road to hope

Joakim Eskildsen. Willow tree

læs mere om festivalen og det 
fulde program på CPfs hjemme-
side som løbende bliver opdate-
ret: 
copenhagenphotofestival.com
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Skrevet i et samarbejde mellem: franse-
ska og torkil Michelsen, medlemmer af 
hhv. AfA og fotogruppen SIgnAturA – 
esbjerg.

På udstillingen i Stouby Multihus, i for

bindelse med afviklingen af JYSKE 

 MESTERSKABER 2015, stødte jeg på et 

lille spændende fotografi (i sort/hvid 

 papirkategori), som gav mig lyst til at se 

flere billeder af samme fotograf. Jeg 

fandt billedet meget personligt og med 

et interessant fotografisk udtryk. Jeg 

spekulerede på, om det kunne være et 

vildskud eller om der lå bevidste tanker 

bag billedes tilvejebringelse fra den 

 pågældende fotograf.

Det får du svaret på her! 

Titlen på billedet ”DEN RO”, som ses på 

næste side, var for mig ligegyldig. Det 

var selve indholdet i billedet, jeg blev 

 fascineret af og forholdt mig til. Her stod 

jeg overfor et fotografi af en mørkhudet 

kvinde med afrohår, som på en måde var 

et slags portræt af en kvinde og så alli

gevel ikke et portræt; i gængs forstand 

forstået. Kvindens fokus lå uden for bil

ledrammen. Hvorfor mon det, husker 

jeg, at jeg tænkte. Ansigtets struktur var 

moderat til meget bestemt og jeg opfat

tede også personen som en person med 

en stor grad af karakterfasthed og tilmed 

jordbunden og også en eftertænksom 

person. Håret var sat nydeligt og havde 

alligevel et udtryk af vildnis over sig, 

hvilket jeg opfattede som en sammen

kædning med baggrunden. Den bestod 

af en skov med høje granstammer. De 

nederste grene var stynede og tilsyne

ladende døde og derfor uden grannåle. 

Disse elementer, fandt jeg, ”spillede op” 

til, i særdeleshed, kvindens ansigt og 

hendes kropsmæssige præsentation i 

billedfladen. Det var i forhold til disse 

sammenhænge mellem personen og 

baggrunden, jeg ønskede at se flere 

 billeder af samme fotograf. Det er altid 

interessant at analysere på, hvordan 

 andre fotografer tænker, når billeder 

 tilvejebringes. 

Det er vigtigt at få understreget, at det 

er et billede, der ikke afklarer alle de 

tanker, man individuelt gør sig. Sådan 

billedgenre vil opleves forskelligt. Fore

stil dig, at du hænger dette billede op på 

din væg inden for din hoveddør, et sted 

hvor du kommer flere gange dagligt og 

forestil dig så, hvilke tanker du gør dig, 

når du enten er i godt humør og ser bil

ledet, eller er bekymret, er træt, er sur, 

o.s.v. Jeg føler mig overbevist om, at de 

fleste vil have forskellige oplevelser, der 

er afhængige af den aktuelle sinds

tilstand ”på dagen”. Altså er der ikke ét 

facit i oplevelsen af dette fotografi. Heri 

er billedets egentlige værdi, at det er 

”tanken der tæller”, et begreb vi kender 

i anden forbindelse, hos den der ser 

 billedet.

For at få mere at vide om personen bag 

billedet er det naturligt at spørge Fran

seska: ”Hvilke overvejelser og tanker er 

det, du gør dig, når dine billeder ikke 

præsenteres som tilfældige knips?”

Franseska: ”Først og fremmest laver jeg 

billeder, fordi det giver mig en glæde og 

tilfredsstillelse at lave dem og se på 

dem. Glæden ved at se, ved at lade øjet 

vandre ad linjer og former, glæden ved 

det æstetiske og emotionelle udtryk i 

“Lige nu arbejder jeg meget  
med at finde ind til “mit fotografi”,  

og hvad jeg egentlig kan med foto-
grafiet, men ikke mindst, hvad det er, 

jeg vil udtrykke med mine fotos!”

Et portræt af Franseska Anette Mortensen, AFA
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billedet er for mig det absolut vigtigste” 

og fortsætter ”forestil dig, at jeg vil ”fan

ge et nu” i et fotografi, og at dette ”nu” 

slet ikke findes. Altså vil jeg skabe et nu, 

en ”anet” historie, en stemning, en for

nemmelse, en følelse. Jeg tænker her 

aldrig konkret, forstået således, at det er 

op til beskueren at opleve billedet og 

give det indhold ud fra hendes/hans 

i ndividuelle erfaringer og tanker”.

”Fortæl os, hvordan du arbejder videre 

ved computeren med dine billeder”?  

”Jeg oplever ofte et godt flow og megen 

energi, både når jeg tager billederne, og 

når jeg sorterer og bearbejder dem bag

franseska anette mortensen
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fotograf franseska A. Mortensen
foto: Amalie katrine kaa Mortensen

efter. Der dukker ofte noget nyt op for 

øjnene af mig, når jeg ”fremkalder” bil

lederne. F.eks. noget der ikke var 

 væsentligt i optagelsen, men som efter

følgende kan blive en del af min billed

mæssige fortælling.”

Billedbehandlingen foregår med CAMERA 

RAW og PHOTOSHOP, og så bruger hun 

ofte 16:9 formatet, hvilket skyldes, at 

hun synes, at det brede format gør no

get ved øjet. Det fremhæver det væsent

lige og dermed bliver andet i billedet 

uvæsentligt, synes hun.

Franseska vurderer, at hendes fotografi

ske fortrin er hendes evne til at fange 

nærvær og stemninger, og hun kan finde 

på at spørge sig selv, om hendes foto

grafiske frembringelser muligvis kunne 

skyldes et ”kvindeligt blik”.

En ting er Franseska særlig bevidst om: 

Fotografiet er en passion for hende og 

kommer altid i første række – næsten!

”Hvilke planer har du for din fotografiske 

fremtid?”, er det relevant at bede Fran

seska fortælle om: ”I 2014 gennemførte 

jeg Grundforløbet på Medieskolerne – 

Media College Denmark  i Viborg  og 

det gjorde, at jeg blev endnu mere sikker 

på, at fotografiet er ”mit medie”.  Lige 

nu arbejder jeg meget med at finde ind 

til ”mit” fotografi, ind til hvad jeg kan 

med fotografiet, og hvad det er, jeg 

 ønsker at udtrykke gennem dette medie.”

”Et af de temaer, jeg lige nu arbejder 

med, er begrebet forgængelighed. Jeg vil 

gerne fremhæve det ”levede liv” i såvel 

personer som genstande og det samspil, 

der her opstår. Konkret betyder det bl.a., 

at jeg gerne anvender locations med en 

vis ælde og tekstur, samt at jeg arbejder 

med at inkludere spejlinger fra f.eks. 

 ruder, uklar forgrund og dertil ofte me

get lav dybdeskarphed og/eller tilsigtet 

 bevægelsesuskarphed,” fortæller Franseska.

Franseska lægger heller ikke skjul på, at 

hun har en forkærlighed for at bruge en 

hel del CLARITY i sin billedbehandling. 

Det skyldes, at hun ønsker at fremhæve 

teksturen og dermed den stemning, hun 

ønsker i sine fotografiske værker.

Opholdet på Medieskolernes Grundfor

løb sidste år har gjort Franseska bevidst 

om, at hun gerne vil blive endnu bedre til 

at skabe stemninger og ikke mindst at få 

”den lille historie” frem i billedet. En 

form for kodeord er, at billederne gerne 

må virke som en slags ”stills from a 

 movie”. Hermed mener hun, at det fær

dige billede gerne må virke som et billede, 

der er taget ud af en film, uden at vi får 

forklaret, hvad filmen handler om. 

”Det er ret nyt for mig i så høj grad at 

inkludere mennesker i mine billeder, og 

det vil jeg gerne gøre bedre og på en 

måde, der bevidst peger endnu mere 

væk fra portrætgenren.”

Franseska og kameraet har mange gan

ge været på rejser i Sydamerika. Her har 

hendes fokus været på det, der er fore

gået omkring hende, og kender hun til et 

godt motiv, der skal fanges på et tids

punkt, der ligger ”før fanden får sko på”, 

holder hun sig ikke tilbage og lader os 

andre sove trygt videre, alt imens billed

kortet fyldes med nye arbejdsopgaver til 

Franseska og computeren. 

Franseska har ladet sig inspirere af flere 

fotografer. Bl.a. af hendes soul sister 

Agata LenczewskaMadsen 

www.inthecities.net, som hun jævnligt 

”leger” med. Også Henri Cartier Bresson, 

Jean Loup Sieff, Henrik Saxgren og Joa

chim Ladefoged er gode inspirations

kilder for hende.

I Franseskas personlige ”søger”, som 

hun har rettet mod fremtiden, vover hun 

at se en levevej som fotograf, og hun er

kender, at det bliver nødvendigt med en 

del ”leverpostejsbilleder” og studieopta

gelser, for at det kan lade sig gøre, men 

accepterer samtidig, at disse opgaver er 

nødvendige, for at hun kan lave de bil

leder, som er grundlæggende for hendes 

fotografiske virke. Nemlig: DET KREATIVE 

FOTOGRAFI, hvor der er gjort sig tanker, 

for at pirre andres tanker – og følelser.

Torkil Michelsen, medskribenten af den

ne artikel afprøvede intetanende dette, 

da han iagttog fotografiet ”DEN RO” i 

Stouby Multihus, den 11. april 2015 og 

her gjorde sig sine tanker. Dermed blev 

ringen i virkeligheden sluttet i hele den 

proces, Franseska A. Mortensen havde 

udtænkt. 

 

franseska anette mortensen

franseskas web er:  
www.franseska.mono.net. Hvis 
du vil se en portfolio på denne 
hjemmesiden, så skriv til franse-
ska, og du får koden og kan 
derpå se billederne. Hun har også 
en blog, hvor hun dagligt lægger 
billeder og tekst ud:  
www.franseskanettecuador.
blogspot.dk 

Ønsker du at vide mere om ”stills 
from a movie” så læs mere på: 
en.wikipedia.org/wiki/film_still
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   arkItekturfotografen erIc dufour 

Årets Pressefoto 2014 er afgjort, og vinderen er Martin Lehmann med billedet af den lille 5-årige Rose på sit dødsleje. 

Billedet vinder samtidig kategorien Reportage Danmark. 189 medlemmer af Pressefotografforbundet deltog i årets 

 konkurrence, og 32 fotografer var nominerede. Vinderne blev valgt fra 3413 fotos, 31 multimedieproduktioner og 36  

videoproduktioner. Udstillingen gæster en række danske byer i løbet af året – hold øje med dagspressen. Hvis du vil opleve  

de vindende billeder i Årets Pressefoto helt tilbage til 1974 så klik ind her: www.aaretspressefoto.dk
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Årets Pressefoto 2014
redigeret af ebbe rosendahl

Årets Pressefoto
Martin Lehmann  POLITIKEN

 

rose  Rose blev 5 år. Rose blev født med 

et halvt hjerte. Livet var en udfordring 

for Rose og hendes familie, men i flere 

år var hun en livlig, glad pige. En lillesø

ster. En datter. Et liv. At døden kom nu, 

overraskede. Roses forældre, Birgitte og 

Jacob, valgte at tage deres døde datter 

med hjem for der at sige farvel, i stedet 

for at aflevere hende i et kølerum. Store

søster, Lara, åbner Roses øjenlåg. 

 Birgitte: ”Jeg tænkte på, om det virkede 

stødende, ikke på børnene, men på de 

andre voksne”. Men ingen reagerede. Så 

besluttede jeg, at hun bare skulle have 

lov til at gøre det. ”Se øjnene”, sagde 

Lara. Tekst og foto: Martin Lehmann

JurYen:  Der var en åbenlys årsag til 

dommernes valg af Årets Pressefoto. For 

efter de havde set ca. 3.300 billeder, 

blev de enige om, at ét bestemt ville 

blive stående på deres nethinde – også i 

mange år frem: Martin Lehmanns unikke 

billede af lille Rose på sit dødsleje med 

hendes storesøster og veninder. Foto

grafiet udstråler livsglæde ikke dødens 

pessimisme, det her er livets nysgerrig

hed, der møder døden, og vi får præsen

teret en mening i noget, der er så 

 meningsløst som en 5årig piges død. 

Det er et billede, mennesker i alle aldre 

vil kunne se på og forstå, og det lærer os 

noget om døden, som vi kan bruge. Der

for bliver det så livsbekræftende. Når vi 

selv kommer i kontakt med døden, vil vi 

kunne trække dette billede frem fra  vores 

indre, og bruge det til at prøve at forstå 

det uforståelige. Juryen fremhævede 

også, at mange serier i årets konkurren

ce har taget os med til steder i verden, 

det er svært at komme til. Men her går 

fotografen lige rundt om hjørnet og 

 åbner døren til et rum, vi ikke anede 

 eksisterede. Årets Pressefoto er valgt 

udelukkende på billedets styrke og ikke 

historiens aktualitet, for den er tidløs og 

eviggyldig.
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Årets Pressefotograf
Jacob Ehrbahn  POLITIKEN

 

”tYrenS rØVHul”  Xtreme mande

hørm er et 12 km ekstremløb, kun for 

mænd. Løberne i denne serie er fotogra

feret i et interimistisk studie, som foto

grafen satte op i skoven lige efter løbets 

største mudderhul, også kaldet ”Tyrens 

Røvhul”. For langt de fleste af deltagerne 

går løbet ud på at få en god oplevelse 

frem for en god tid. Så derfor var de 

 fleste generøse nok til at bruge 3060 

 sekunder på at blive fotograferet . ”Det 

føles, ligesom da jeg hoppede i vandpyt

ter som lille og var fuldstændig lige

glad med, hvor beskidt jeg blev. 

Det er befriende, når nu man 

er blevet 40 år.” – Jesper 

 Sørensen, entreprenør fra 

Fredensborg.

JurYen:  Årets Pressefotograf har så 

stor en fotografisk værktøjskasse, at 

billederne i kollektionen næste kunne 

være taget af forskellige fotografer. 

Han formår at tilpasse sig historien 

med sit billedsprog, og det er ikke 

en fotograf, der på nogen måde 

kører på autopilot. Alle billederne 

er i verdensklasse. Som redaktør 

ville man ikke tøve med at sende 

ham ud på, en hvilken som helst op

gave for hans spændvidde er enorm, 

og han giver sig selv 100 % 

hver gang. 
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Årets Portræt
Jeppe Carlsen  FREELANCE

 

§ 162 in kenyan penal code  Mary & 

Yvonne, Vi har været sammen i snart to 

år, og vi elsker hinanden meget højt, 

men det er ikke nemt at være lesbisk i 

disse omgivelser. Hvis nogen finder ud 

af, at du er lesbisk eller bøsse, kan du 

risikere at blive slået ihjel. Du kan blive 

stenet, du kan blive brændt inde i dit 

hus, du kan blive voldtaget. Du er nødt 

til at holde lav profil, bøje dig og passe 

ind i systemet. Du er nødt til at gå deres 

vej og gøre tingene på deres måde. Der

for er vores kærlighed en hemmelighed 

mellem os og de andre lesbiske og 

 bøsser. 

JurYen:  Jeppe Carlsens billede af de 

 elskende fra Uganda bjergtog dommer

ne. De var enige om, at det er et helt 

utroligt smukt, enkelt og poetisk billede 

på kærlighed. Når et fotografi samtidig 

bliver leveret med en prisseddel på 14 

års fængsel til de portrætterede, så får 

det ekstra tyngde og bliver pludselig 

også et vigtigt billede. Kvinderne er foto

graferet med en superfin enkelhed og en 

skønhed, der ikke overdøver skrøbelig

heden. Der er en anelse pietà over deres 

kropssprog, selvom de står midt mellem 

en dans og et kram  helt opslugte af 

deres eget univers. Man kan undre sig 

over, at så smukt et billede, der efter 

 juryens mening burde hænge i Peterskirken 

i Rom, kan være så farligt. Og det er 

stærkt, at det får os til at stille spørgs

målet: Hvad er der så forbudt ved det?
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Årets Åben Klasse
Emil Ryge  FREELANCE

 

tØnder feStIVAl 2014    En serie af 

gammeldags tintypefotografier fra 

 Tønder Festivallens 40års jubilæum.

JurYen:  Juryen var stærkt fascinerede 

af Emil Ryges serie, som de flyttede fra 

Portrætter ned i Åben Klasse. Den på

tvungne langsomhed i fotograferingen 

er tydelig i billederne, og den sætter 

spørgsmål ved den hurtighed, som føl

ger med digitaliseringen: Hvad har vi 

 mistet? Her giver formen indholdet på 

en sublim facon. Man kan mærke den 

nærmest stoiske ro i personerne, så man 

selv bliver helt rolig. Mange har leget 

med denne teknik før, men har ikke for

mået at skabe den samme ro og bro 

mellem tidsaldrene, som i denne serie. 

Ved at fotografere nutidsmennesker på 

denne gammeldags måde, skaber foto

grafen en identifikation med vores for

fædre på lignende billeder fra 

1800 tallet: Fordi vi ser disse mennesker 

fra vores egen tid, bliver vi nemlig i stand 

til at gennemskue formen på de gamle 

billeder og nu se mennesket bag foto

grafiet. Dommerne kunne dog godt have 

ønsket sig, at portrætterne havde været 

af helt almindelige danskere i stedet for 

kunstnere på Tønder Festivalen.

Jørn, gammeldags soldat

Angelica, gæst

årets pressefoto 2 0 14
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årets pressefoto 2 0 14

Årets Sportsbillede Reportage
Carsten Snejbjerg  16TYVE

 

erZBerg rodeo  Hvert år lægger 

bjerget Erzberg krop til verdens hår

deste enduroløb. Århundrede års 

mine drift i den østrigske by Eisenerz 

har skabt et kæmpe bjerg med sin 

meget specielle form, som giver 

 kørerne udfordringer langt ud over 

det sædvandlige.

Kørerne rammer første stigning og 

bjerget viser tænder med det sam

me. Uhyggelige stigninger med sten, 

løs jord og mudder byder sig til som 

en brutal og skånselsløs modstan

der. “No plan survives first contact 

with the enemy”, Chris Denison, 

amerikansk pro kører.

Amerikanske Chris Denison forsøgte 

for første gang løbet i 2013. Han fik 

fra start bjerget at føle og løb ind i 

en lang række udfordringer. Midt i 

 løbet fik Chris kørt sit prototypedæk 

af, og han måtte retur og montere 

nyt bagdæk. Chris forsøger i et hid

sigt tempo at overhale andre kørere 

på bjerget for at indhente det tabte, 

men falder for tidsgrænsen. Erzberg 

har krævet et nyt offer, og skuffet 

kan Chris vaske det værste mudder 

af sig. Men ikke skuffelsen over at 

han heller ikke er stærkere end bjerget. 

JurYen:  Dommernes første reaktion var 

forbavselse, da de så Carsten Snejbjergs 

vinderserie om det vilde ekstremløb for 

motorcykler Erzberg Rodeo. Det var med 

deres ord dog en ”super overraskelse”, og 

de nød at serien pirrede dem fra første 

øjeblik: Hvor er man? Hvad foregår der? At 

der var nye oplevelser helst til sidste øje

blik cementerede deres beslutning om, at 

denne serie er en suveræn vinder i katego

rien. De roste desuden det mættede farve

univers, der er en æstetisk foræring af 

rustne nuancer. Serien er meget velredige

ret; stramt og med en sjældent set 

 musikalitet, der svinger mellem små og 

store toner, mellem drama, kaos og ro. 

Opbygningen er klassisk for en reportage

serie, og den vil kunne fungere i et layout 

på mange måder, som ikke nødvendigvis 

er kronologisk.
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Den danske fotograf Robin Skjoldborg har 

som få portrætteret store danske personlig

heder, kvinder såvel som mænd. Nu har han 

samlet mere end 100 portrætter af mænd, 

der tilsammen fortæller en historie.

Portrætterne i bogen ”Mænd” er taget gen

nem en periode på 30 år. Alle mændene på 

de udvalgte fotos er store personligheder. 

Forfattere, skuespillere, modeskabere, 

 erhvervsfolk, instruktører, sportsudøvere, 

digtere og musikere. Mænd, der har skabt 

noget. Mænd, der har noget på hjerte. 

”Det fantastiske ved at fotografere er det 

uventede. Jeg ved aldrig helt, hvad der kom

mer ud af det. Jeg har nogle ideer og 

forestillinger om, hvordan jeg gerne vil 

have, at portrættet skal være, men 

nogle gange starter man et sted og 

havner et helt andet sted” fortæller 

Robin Skjoldborg.

Journalisten Robert Zacharias har interviewet 

en række af mændene om at være mand. 

 Artiklerne optræder side om side med  ogens 

portrætter.

Robin Skjoldborg er selvstændig fotograf 

 siden 1986. Han har altid haft portræt

fotografi som sit speciale.

Har fotograferet en lang række danske og 

udenlandske personligheder for magasiner, 

aviser, pressefotos og pladeomslag. Se mere 

her: www.robinskjoldborg.dk

   ny bog

”Mænd”
er på 240 sider. Pris 299,95 kr  
Udgivet af Gyldendal

Mænd

Bro/Dencik

Clement Kjersgaard
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   tIps og trIcks ved vagn-ebbe kIer

Af Vagn-ebbe kier, Pressefotograf og 
Adobe Certified expert

et digitalt billede kan være uskarpt 

af 5 grunde:

1. ryste uskarpt

2. ude af fokus 

3.  Mistet detalje hvis forstørret eller 

formindsket.

4. for grov jpg komprimering

5. kameraets Anti Alias filter

I mange år har man sagt at skarpheds

forbedring er det sidste som skal udfø

res i den digitale arbejdsgang. Dette 

fordi, at konturkanter som har fået 

markant skarphedsforbedring kan blive 

synligere ved at blive forstørret. I dag 

hvor vi arbejder med større kamerachip 

med 2550 Megapixels er det fornuftig at 

basisbehandle skarphedsjustering af 

 billedet ved import.

For at forhindre moirè har mange digital

kameraer et ”Anti Alias” filter monteret 

foran billed chippen. Dette kan også 

give en mindre softning af billedet. I dag 

er mange kameraer uden Anti Alias filter 

for at give bedre detaljegengivelse og 

moiré fjernes i efterbehandlingen med 

Adjustment Brush i Camera Raw eller 

Lightroom

Funktionen af digital skarphedsforbed

ring er i grunden blot en optegning af 

konturer.

Opdagelsen blev gjort ved et tilfælde i 

tidligere tiders reprobranche. Farve

billedet blev separeret i en filmplade for 

henholdsvis cyan, magenta, gul og sort. 

Ved et uheld blev disse film forskudt en 

anelse i forhold til hinanden og der ved 

opstod en billedforbedrende kontur

aftegning.  I dag kaldes denne skarp

hedsforbedrende funktion for uskarp 

maske eller USM,

USM har i generationer kunne findes i 

Photoshop, og igennem tiden har der 

været forskellige tal for indstillingen. 

Indskannede film kunne f.eks. være 40, 

3.5, 1. Et fint digital billede kunne være 

75, 1, 0. Et digital billede med støj kunne 

være 100, 0.5, 3. Etc.

Problemet har været at det har påvirket 

hele billedet. I dag kan der finindstilles 

til valg af konturer (HighPass Sharpen), 

højlys og skygge eller der kan males med 

skarpheden på et udvalgt område i 

 billedet. Al skarphedsforbedring arbejder 

med billedets konturer.

Men husk! Der er også billeder som har 

et udtryk som ikke behøver skarpheds

forbedring.

raw og jpg

Grundlæggende er Raw ”sort/hvid” foto

grafering og de enkelte pixels i billede 

har kun gemt lysværdien. Farverne kom

mer først frem hvis du har en opdateret 

plugin i dit billedprogram som passer til 

din nye kameramodel.

Dine forskellige kameraindstillinger som 

Farverum AdobeRGB/sRGB, Hvidbalance, 

High ISO noise reduction, DLightning, 

Sharpen, Vignetteringskontrol, Sort/hvid 

etc. har ingen indflydelse på Raw og er 

udelukkende for jpg fotografering. 

Selv om du fotograferer i Raw vises 

 billedet og histogrammet på kameraets 

skærm ud fra jpg indstillingen. Det kan 

der efterfølgende i et Raw program 

 hentes lidt mere i højlys og skygge, selv 

om det vises som maksimalt i histogrammet 

på kameraets skærm.

Det eneste som påvirker Raw er den 

eksponering, ISO, evt. Raw komprime

ring og evt. kameracrop fra DX til FX som 

du har valgt at fotografere med. 

Din hvidbalance er blot en ”serviceind

stilling” der også overføres til compute

rens billedprogram og som yderligere 

kan præciseres med Hvidbalancepipet

ten

Forskellige billedprogrammer kan over

føre forskellige kameraindstillinger, så 

vælg om det er en autofunktion eller 

 noget du selv vil have styr på.

Nogle programmer øger automatisk far

ve og skarphed på dine previews og 

 laver automatisk linsekorrektion på dine 

importerede billeder.

Med Lightroom6 og PhotoshopCC arbej

der du med et ægte råt Raw billede og 

du har selv fuld kontrol over hvordan du 

vil arbejde med dine Raw filer. 

De samlede korrektioner kan gemmes 

som automatiserede Presets med relati

on til ISO indstilling og/eller kamera 

nummer, som påføres ved import i 

 Camera Raw eller Lightroom.

Skarphedsforbedring af billeder
Sådan laver du skarpere billeder i PhotoshopCS6/CC og Lightroom6.

Mulighed for at overføre kamera indstillinger.
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Med Raw er det som sagt de ægte data 

pr. pixel i billedet der arbejdes med. 

Ved jpg laves der ud fra en komprime

ringsalgoritme blokke af billedet ca. 8x8 

pixels så billedet kan fylde helt ned til 

1/64 del af det oprindelige Raw billede. 

Problemet er at der på områder med 

 glidende forløb forekommer områder 

med farveklatter eller farveskjolder. 

Jpg algoritmen har samtidig en kontrast 

og skarpheds algoritme og derved kan 

du opleve portrætbilleder hvor detaljer i 

baggrunden bliver skarpere end selve 

portrættet. Så jpg er faktisk bedst til bil

leder med detaljer og ikke til glidende 

forløb som et bølget scenetæppe eller et 

sart portræt.

Høj ISo

På trods af en maksimal kvalitet jpg ind

stilling, er høj ISO jpg formatets værste 

fjende.

Støjen eller kornene laves om til klatter 

som kan gå ganske alvorligt ud over nogle 

billeddele.

Så som tommefingerregel: Fotografer 

 altid i Raw ved høj ISO! D.v.s. over 1600 

ISO.

”Input sharpening” er at forbedre 

skarpheden i raw converteren

Skarphedsforbedring påvirker  hele 

 billedet. Det er derfor vigtigt at optimere 

billedet fra start.

Arbejdsgangen i Photoshop Raw eller 

Lightroom begynder derfor altid således:

Åbn billedet.

Vælg fanen ”Lens Corrections” vælg din 

”Camera Profile””Enable Lens Profile 

Corrections” og fjern også  ”Cromatic 

Abberation”

(Gem som evt. som ”Preset” evt. med 

reference til kamera serie nummer. 

 (Preferencer/Presets)).

For få år siden brugte vi for det meste at 

forstørre vores billeder. I dag med de nye 

billedchip med større opløsning som 24, 

36 og 50 Megapixels skal vi nu oftere 

formindske billedet og hver gang vi æn

drer vores pixelantal sker der en forrin

gelse af billedet .

Moderne inkjet printere har selv en fin 

software til selv at forstørre billedet fra 

A4/A3 til f.eks. 120 cm bredde.

Til det mest anvendte trykformat A4  

(21 x 29,7 cm) skal billedet blot måle 

3500 pixel på længste led uanset opløs

ning. Hvilket svarer til ca. 9 Megapixels.

forbedring af skarphed

For at vurdere billedets skarphed skal 

det i Photoshop eller Lightroom forstør

res til 100% eller 1:1. Med   Photoshop 

”Cmd/Contr + 1” og i Lightroom med  

”Z ”eller mellemrumstasten.

(Zoomer til sidst valgte zoom størrelse) 

ofte kan det være fornuftigt at forstørre 

til 200% eller 2:1.

Med Lightroom6 og Photoshop Raw for

går alt skarphedsforbedring som 16 bit. 

Amount er som standard 25.
radius er antallet af pixels langs 
kanten
detail, Sæt høj ved landskab og 
lavere ved portræt
(Amount og detail øger støj)
Masking. Hold ”Alt” tasten nede 
og træk i skyderen. Herved kan 
du lave en maske hvor hvidt er 
det som bliver påvirket af 
ovennævnte indstillinger.

obs! I lightroom6 skal du trække 
lidt i ”Amount” før du kan bruge 
”Masking”.
(Holdes ”Alt” tasten nede når 
man trækker kan afmaskningens 
størrelse reguleres)

Linsekorrektion.
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tIps og trIcks ved vagn-ebbe kI er

Mal med skarpheden

Med Adjustement Brush kan der males 

med skarpheden. Det kan f.eks. være for 

at markere øjnene.

Det er fornuftigt også at tilføje lidt 

 Clarity. Ønsker men at forstærke kan den 

gentages ved at vælge ”New”. 

”output Sharpness” for at optimere 

billedet til slutformålet.

Selv om billedet nu har fået basis skarp

hedsforbedring kan der yderligere til

føjes skarphed ved afleveringen i enten 

PhotoshopCC eller Lightroom6. Dette 

igen for at kompensere for det skarp

hedstab som kan forekomme ved tryk 

 eller på en skærm. Især billeder til hjem

mesidebrug kan få en del skarpheds

forbedring.

I PhotoshopCC er det under: Filter – 

Sharpen.

Her forekommer flere valgmuligheder: 

”Shake Reduction””Sharpen”, ”Sharpen 

Edges”, ”Sharpen More”, ”Smart 

 Sharpen” og ”Unsharp Mask”. 

I dag anvendes kun ”Shake Reduction” 

og ”Smart Sharpen”

Med PhotoshopCC kan man endda justere 

et igangværende billede eller lag som 

 Filter – Camera Raw Filter. Og tilføje 

skarpheden fra CameraRaw opsætningen.

I Lightroom kommer der mulighed for at 

tilføje skarpheden når billedet sættes til 

”Eksport”,

Mal med skarpheden.

Tilførsel af skarphed.

Skarphed tilføres ved eksport.
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Smart Sharpen og ude af fokus 

justering

Smart Sharpen er en avanceret udgave 

af Unsharp Mask.

Indstillingsmulighederne er de sammme 

men med Smart Sharpen er der mulig

hed for gradueret at fortryde justeringen 

for højlys og skygge.

Man starter med ”Amount”, så ”Radius” 

og ”Remove Noise”  (Holdes ”Alt” tasten 

nede når man trækker i de to sidste kan 

man se afmaskningens størrelse).

Hvis billedet er ude af fokus kan de i 

”Remove” vælges ”Lens Blur” som kan 

redde en del.

rystede billeder

Hvis billedet er rystet er PhotoshopCC 

filteret ”Shake Reduction” et interessant 

værktøj som kan aflæse hvis billedet har 

en dobbeltkantet rystevirkning. Mar

køren kan placeres ét eller flere steder i 

 billedet.

tIps og trIcks ved vagn-ebbe kI er

Smart Sharpen.

Filteret Shake Reduction.
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Portrætbilleder

Med portrætter er det oftest kun kon

turer som skal forstærkes. Dette er vig

tigt at friholde urenhuder i huden. I 

Lightroom kan man partielt softe huden 

med Adjustement Brush og sætte Clarity 

værdien et stykke til venstre.

Jpg farveskjolder

Der farvede klatter som kan fremkomme 

ved jpg komprimeringen kan reduceres 

med ”Color” og ”Detail” og ”Smoothness”

Sådan fjernes korn eller støj

Når det færdige billede til slut kompri

meres til Jpg i høj kvalitet (over 75) er 

det vigtigt at fjerne støjen eller kornene 

i billedet da det eller vil fylde alt for 

 meget som jpg fil.

Ønsker man at trykke eller printe et 

 kornet billede, hvor kornene er en del af 

udtrykket, skal det leveres som Tif.

tIps og trIcks ved vagn-ebbe kI er

Forstærkning af kontur.

Fjernelse af korn og støj.
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Næstved Fotoklub er vært ved ar-
rangementet, og det hele kommer til at 
foregå i de gamle hyggelige bygninger 
på Grønnegade Kaserne Kulturcenter, 
midt i Næstved centrum - i gåafstand fra 
Næstved Station.
I dette område har Næstved Fotoklub 
også fast klublokale.

De antagne billeder vil blive udstillet 
i Det Gamle Ridehus, som nogle af 
SDF’s medlemmer måske har besøgt 
i forbindelse med  Næstved Fotoklubs 
årlige efterårsudstilling.
Landsudstillingen vil være åben fra fre-
dag den 2. Oktober. Fredag er Kulturnat 
i Næstved, og vi håber at mange af byens 
borgere også vil kigge ind.

 Vi er i fuld gang med planlægning af 
foredrag og de øvrige aktiviteter, pro-
grammet kommer på www.sdf.dk og det
næste nummer af Dansk Fotografi i 
august.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i 
Næstved.
 
Freddie Hansen
Formand, Næstved Fotoklub  
www.nfklub.dk

2. – 4. oktober 2015  løber Sdf landsmøde og den nationale af stablen i næstved

SDF landsmøde 2015
Sæt kryds i kalenderen!Sæt kryds i kalenderen!

overnatningsmuligheder i næstved:

næstved Vandrerhjem
www.danhostel.dk/hostel/danhostel-naestved

Hotel kirstine
www.hotelkirstine.dk

Hotel Vinhuset
www.hotelvinhuset.dk

Menstrup kro
www.menstrupkro.dk  
(ligger 13 km udenfor næstved)

danland karrebæksminde  
www.danland.dk/feriecentre/karrebaeksminde  
(ligger 9 km fra næstved)

eller prøv www.airbnb.dk
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I januar måned gennemførte 

bestyrelsen en spørgeskemaun-

dersøgelse blandt samtlIge 

medlemmer som 318 – eller 

omtrent 26 % - valgte at svare på. 

altså et ganske pænt og 

repræsen tatIvt udsnIt.

Af Michael fahlgren

Undersøgelsen er dels opdelt i en række 

svar af multiple choicetypen, hvor man 

har et antal foruddefinerede svarmulig

heder, dels af spørgsmål, hvor svar

mulighederne var frie  alt i alt 79 

spørgsmål.

Veluddannede medlemmer

Vores medlemmer er aldersmæssigt 

markant ældre end den danske befolk

ning: 2,8 % ligger i segmentet 2635 år, 

10,4 % er 3645 år gamle, 22,0 % ligger 

mellem 46 og 55 år – og resten, 62,5 % 

er ældre end 56 år. Det giver ikke 100 % 

idet nogle få ikke ønskede at oplyse 

 deres alder.

Uddannelsesmæssigt er SDF’s medlem

mer virkelig godt med på vognen, idet 

blot 3,5 % ikke har en erhvervsuddan

nelse eller en boglig uddannelse stræk

kende fra kortvarige videregående og 

langvarige videregående til forskellige 

kandidatgrader.

Sejlivede medlemmer

På spørgsmålet om længden af deres ak

tive medlemskab af en fotokub eller SDF 

svarer 41 % mellem 0 – 5 år mens 30 % 

har været medlem i 11 år eller længere 

tid. Det kunne tyde på at der laves et 

rigtig godt arbejde ude i fotoklubberne, 

og at medlemmerne heller ikke er gan

ske utilfredse med SDF – mere om det 

senere.

Abstrakte arkitektur- og landskabs-

fotografer

Når man spørger medlemmerne om, 

hvad de foretrækker at rette objektivet 

imod, svarer hele 22 % det abstrakte, 44 

% arkitektur, landskab, makro, rejse og 

journalisme, 11 % foretrækker begiven

heder af forskellig slags – og resten  

(23 %) en kombination af disse emner 

udvidet med motiver som mennesker og 

nøgenfotografi.

Langt hovedparten  79 %  fotograferer 

udelukkende som hobby, mens det for 

m18 % vedkommende fungerer som 

 bierhverv, og det for 2,5 % udgør 

 hovederhvervet.

Særdeles aktive fotografer

Næsten alle har svaret bekræftende på 

spørgsmålet om deltagelse i udstillinger 

og konkurrencer – blot 15 % deltager 

ikke i sådanne aktiviteter. 14 % svarer, at 

de kun ”Deltager i udstillinger i klub eller 

i fællesskab med andre” mens størstede

len er særdeles aktive hvad angår delta

gelse i udstillinger i klub eller i fælles

skab med andre, i lokale fotokonkurren

cer, i regionale fotokonkurrencer, i natio

nale fotokonkurrencer, og i internatio

nale fotokonkurrencer.

Overraskende angiver hele 46 % at de 

ikke har vundet diplomer eller medaljer 

– mens resten har vundet SDF og/eller 

internationale diplomer og medaljer, 

 eksempelvis FIAP eller PSA.

klubmedlemmer – først og frem-

mest

Ikke færre end 79 % af vores medlemmer 

er medlemmer gennem en lokal foto

klub, mens resten er personlige medlem

mer direkte tilknyttet SDF. Det stemmer 

også fint overens med at 74 % hørte om 

SDF gennem en fotoklub. 12 % af resten 

stiftede bekendtskab med SDF gennem 

internettet.

Hvorfor et Sdf?

Et, set fra bestyrelsen vigtigt spørgsmål 

er, hvilke(n) opgave(r) medlemmerne 

mener vi skal varetage – og her svarer 

hele 95 % at vi skal fungere som paraply

organisation for danske fotoklubber og 

fotointeresserede. Der var naturligvis 

flere svarmuligheder, og mange (55 %) 

mener at vi også skal varetage en række 

andre opgaver. Herunder at arrangere 

landsmødet/Den Nationale samt udgive 

årbogen og medlemsmagasinet Dansk 

Fotografi.

Hvad ville du ønske at Sdf kunne 

tilbyde dig (som vi ikke allerede 

har)?

Her lyder mange svar – i lidt forskellige 

udformninger: kurser, uddannelse, 

 teknisk inspiration, udveksling af billed

mapper, udarbejdelse af dommerlister til 

brug i de lokale fotoklubber samt fore

drag af fotografer, der på den ene eller 

anden måde kan virke som inspirations

kilder. Der lyder også sporadisk kritik af 

bestyrelsens håndtering af (skriftlige) 

henvendelser – en ting jeg håber, hørte 

den tidligere bestyrelse til. Men naturlig

vis tager vi det alvorligt.

tilfreds med Sdf – næsten

Spørgsmålet om tilfredsheden med SDF, 

også her skal vi huske på at undersøgel

sen blev gennemført inden den ekstra

ordinære generalforsamling, der førte til 

dannelse af en ny bestyrelse, viser det 

at 6 % er ”meget tilfreds”, 21 % er ”til

freds”, 50 % er ”hverken/eller”, 17 % er 

”utilfreds” og de resterende 6 % er 

” meget utilfreds”. Som ny bestyrelse er 

vi naturligvis ikke interesserede i at ska

be utilfredse medlemmer og undersøgel

sens resultater vil givetvis give anledning 

til fremtidige overvejelser.

Velbesøgt hjemmeside med plads til 

forbedringer

Medlemmerne bruger generelt vores 

hjemmeside flittigt: 44 % bruger hjemme

SDF’s medlemsundersøgelse 2015
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siden fra 23 gange ugentligt til en gang 

ugentligt, mens 18 % lægger vejen forbi 

hver anden måned, 32 % bruger den 15 

gange årligt – og 6 % bruger den sjæld

nere eller aldrig.

I den del af undersøgelsen, hvor ordet 

vedrørende hjemmesidens indhold var 

frit, er der indkommet rigtigt mange 

både spændende og relevante bidrag. At 

liste dem alle ligger helt udenfor denne 

teksts muligheder, men blot for at for

søge at uddrage en essens kan følgende 

nævnes: Oprydning på hjemmesiden, 

 interviews med spændende kendte og 

ukendte fotografer: hvordan arbejder de 

og hvad bruger de af teknikker? Over

skuelighed – og, som én skriver: ”Jeg 

savner at flere medlemmer oploader 

 billeder så det ikke er Tordenskjolds sol

dater. Og så savner jeg opdeling af bil

ledgalleriet i flere afdelinger/genrer så 

det er nemmere at dyrke det der interes

serer en.”

Populært medlemsmagasin

Ikke færre end 85 % af medlemmerne 

læser ”det hele” eller ”det meste” af 

 vores medlemsmagasin ”Dansk Fotografi” 

– 14 % læser det ”sporadisk” og  under 1 

% læser det slet ikke. Til gengæld holder 

man det for sig selv – således er det kun 

33 %, der angiver at andre end dem selv 

læser det.

Hvad kan medlemmerne så lide at læse? 

Hele 95 % nævner reportager, rejse

skildringer og portrætartikler. Resten 

nævner inspiration, Photoshop kurser og 

boganmeldelser som artikler man gerne 

vil læse i medlemsmagasinet.

rigtig god Årbog

Vores medlemmer synes godt om Årbo

gen – ikke færre end 67 % er enten 

 ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” mens 21 

% er ”hverken/eller”. Af de resterende 12 

% er 5 % ”utilfreds” og 2 % ”meget 

 utilfreds” – resten (5 %) har ikke svaret 

på dette spørgsmål.

Mangler tiltro til egne evner

Når 52 % af de besvarende medlemmer 

deltager i ”Den Nationale” betyder det 

omvendt at næsten halvdelen af 

 medlemmerne ikke gør. Og hvorfor gør 

de så ikke det? De følgende udtalelser 

er baseret på svar fra 145 medlemmer, 

og procentandelene tager udgangspunkt 

i dette tal.

42 % mener ikke at deres billeder lever 

op til kravene, 17 % var ”ikke opmærk

som” på konkurrencen, det interesserer 

ikke de 30 %  og resten (11 %) finder det 

for dyrt.

Blandt den halvdel (165 besvarelser), der 

faktisk deltager i ”Den Nationale” 

 nævner 75 % ”Opnå antagelser og blive 

udstillet” som årsag. 60 % anfører, at 

det gør deres fotoklub til den bedste, 30 

% vil gerne opnå SDFpoint (mange har 

angivet flere forskellige svar)  og flere 

angiver det sociale og faglige samvær 

med andre fotografer som årsag.

delte meninger om landsmødet

En lille majoritet, 54 % af vores medlem

mer, deltager ikke i Landsmødet mens 

resten deltager ”nogle år” eller ”de 

 fleste år”.

Blandt de 146, der har svaret at de enten 

deltager de fleste år eller nogle år, anfø

rer 85 % at årsagen er at se ”Den Natio

nale”, deltage i generalforsamlingen, 

foredrag/workshops samt det sociale 

samvær. Kun 15 % nævner slet ikke ”Den 

Nationale” blandt svarmulighederne.

Blandt de 164, der ikke deltager i Lands

mødet anfører 54 % en for høj pris eller 

for lang fysisk afstand fra hjemmet, 13 % 

kender ikke til arrangementet, 15 % 

 finder indholdet uspændende – og re

sten angiver meget forskellige årsager 

fra manglende tid til en sammenspist 

forening som årsag til fraværet.

Ikke de store pointsamlere

Forbløffende 75 % af vores medlemmer 

deltager ikke i konkurrencer for at opnå 

point til SDF eller FIAPtitler! Det vil altså 

sige at kun hvert fjerde medlem, der del

tager i en fotokonkurrence, gør det med 

et titelformål. Der findes naturligvis 

mange andre formål – og de trækker 

åbenbart mere end fine titler.

Så er der prisen!

En ting man altid diskuterer i en hver 

klub er prisen for medlemskabet – såle

des også i SDF. Noget kunne dog tyde på 

at vi har ramt nogenlunde rigtigt, idet 72 

% findes prisen ”tilpas”, 5 % vil gerne 

 betale mere – og de resterende 23 % fin

der den for høj.

Vi er opmærksomme på, at denne under

søgelse muligvis ikke er helt retvisende i 

og med at 26 % har besvaret den.

Så mange penge bruger vi på fotogrej

Mens 8 % årligt bruger over 20.000 

 kroner, 7 % under 1.000 kroner, 28 % 

mellem 1.0004.999, 25 % mellem 

5.0009.999 og 14 % mellem 10.000

20.000 kroner, var der 10 % som ikke 

vidste det og 8 %, som ikke ønskede at 

oplyse deres årlige forbrug på kamera

udstyr.

et rigtig godt værktøj

Fra bestyrelsens side skal der her lyde 

en stor tak til de 318 medlemmer, som 

valgte at deltage i undersøgelsen og 

bruge den nødvendige tid – vi ved den er 

sparsom, men disse resultater er, sam

men med de mange uddybende svar, 

uvurderlige når vi skal arbejde for at gøre 

SDF til en endnu bedre paraplyorganisa

tion for danske fotoklubber og samlings

sted for de danske fotografer, som 

 mener at Selskabet for Dansk Fotografi 

er det rette sted at samles.
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Af Carsten Breschel

der kan være mange undskyldnIn-

ger for Ikke at komme ud og 

skyde modelbIlleder I sommer-

vejret, selv når vejret er perfekt 

- man har Ikke det rIgtIge udstyr, 

man har Ingen tIl at hjælpe sIg, 

tIdspunktet er dårlIgt osv.

Men det er ikke nødvendigt med alt 

 muligt udstyr. Alt du skal bruge er en 

model, dit kamera og en flash på kame

raet. Alle billeder i artiklen her har jeg 

skudt uden hjælp fra andre og blot med 

mit kamera og påmonteret flash, og flere 

af dem midt på dagen, hvor lyset er 

 hårdest. Så man kan sagtens få fine bil

leder med kun lidt udstyr, men det kan 

måske kræve lidt mere efterbehandling i 

 Photoshop.

Det udstyr jeg har brugt er Canon EOS 1D 

mk II, EF 2470 f/2.8 L objektiv og Speed

lite 550EX flash.

Her er lidt tips du kan bruge:

•  Tidspunktet på dagen er ikke så vigtigt 

som mange gør det til. 

•  Skyd i RAW (det gør du forhåbenlig 

 allerede altid), du vil i højere grad få 

behov for at kunne hente detaljer ud 

fra skygger og højlys.

•  Skyd eventuelt let undereksponeret i 

fuld sol, så du mindsker risikoen for at 

have udbrændte områder i billedet som 

ikke kan reddes.

•  Skyd på manuel mode med flashen. 

Man kan ofte lade den stå på fuld styr

ke. Det kræver lidt ekstra prøveskud at 

få skudt sig ind, men derefter er det 

kun mindre justeringer der skal til. 

 Juster flash lyset ved at bevæge dig 

tættere på eller længere væk fra 

 modellen.

•  Husk ekstra batterier til flashen, gerne 

23 sæt ekstra.

•  Skyd gerne i modlys, det giver ofte 

gode billeder.

Så det er bare at komme ud og skyde!

Kom så ud og skyd!
En lille opmuntring til at komme ud og skyde modelbilleder i sommervejret.

ISO 100, f/10.0, 1/200s, 28 mm  Strand ved Gilleleje (Flash).
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Carsten Breschel

Carsten Breschel
Født 1971 og medlem af Downstairs 
siden 2004.
Siden jeg var barn har jeg altid 
interesseret mig for at fotografere. 
Men min tilgang til foto ændrede sig 
markant da jeg i 2001 begyndte at 
tage koncert billeder. Det skærpede 
min lyst til at fotografere mennesker 
 og siden gik jeg over til stort set 
kun at lave modelbilleder. I starten i 
et simpelt hjemmestudie med 
stofbaggrund og arbejdslamper indtil 
jeg blev medlem af Downstairs i 
2004.
Jeg foretrækker glamour og fashion 
genren, da jeg syntes det giver mig 
de videste muligheder for selv at 
skabe billedet som jeg ønsker det.
Foto er min hobby og ikke min 
profession.

ISO 50, f/11.0, 1/250s, 24 mm  Amager Strand (Flash).

ISO 50, f/9.0, 1/200s, 34 mm  Strand ved Bøjden, Fyn (Flash).
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her er nogle af fordelene ved at 

være medlem af selskabet for 

dansk fotografI

Medlemsbladet dansk fotografi

Medlemsblad der udkommer 4 gange år

ligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. 

Bladet er af høj kvalitet og indeholder 

nyheder fra SDF samt mange forskellig

artede artikler om og for danske fotogra

fer, og de aktiviteter der udfoldes. Især 

medlemmernes egne arbejder og arran

gementer prioriteres højt. 

den nationale

Som medlem af SDF kan du deltage på 

Den Nationale/DM i fotografi. Den Natio

nale er SDF’s årlige konkurrence med 

indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmel

sen bliver de antagne værker udstillet i 

forbindelse med vores årlige landsmøde, 

der afholdes omkring uge 40. Efter ferni

seringen kan du se alle de antagne bil

leder samt et lille udvalg af dommernes 

egne værker. På landsmødet vil der også 

være lejlighed til, at se billeder fra dem 

der i årets løb har ansøgt om en fotogra

fisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédé

ration Internationale de l’Art Photogra

phique)

fotografisk årbog

Hvert år primo oktober udkommer Foto

grafisk Årbog, som indeholder et repræ

sentativt udsnit af billeder produceret af 

SDF’s medlemmer i det forløbne år. Alle 

billederne udvælges fra SDF godkendte 

udstillinger, f.eks Den Nationale, Fælles 

Fynske, Jyske Mesterskaber, Mellem Sund 

og Bælt samt fra FIAP Biennaler og ud

vekslingsmapper med andre landsfor

bund. 

Årbogen er på 122 sider. Årbogen ud

leveres gratis til alle vores medlemmer. 

Ungdomsmedlemmer der er medlem via 

en ungdomsskole, og som ikke betaler 

fuldt kontingent, kan erhverve sig 

 Årbogen på favorable vilkår – med op til 

40% rabat.

landsmøde

Der afholdes hvert år et landsmøde om

kring uge 40. Det arrangeres på skift for

skellige steder i landet, og altid i samar

bejde med en eller flere klubber, som 

påtager sig det praktiske arbejde. På 

landsmødet er der bl.a. fernisering på 

Den Nationale/DM i fotografi, work

shops, generalforsamling med valg til 

bestyrelsen, og ikke mindst en masse 

hyggeligt samvær fotografer imellem. 

Landsmødet løber fra fredag til søndag.

Sdf udland

SDF har en udlandsafdeling som repræ

senterer Danmark i verdensforbundet 

FIAP, SDF Udland udsender udvekslings

mapper, og har kontakt, til fotografiske 

landsforbund i hele verden. SDF Udland 

kan også hjælpe dig eller din klub med at 

skabe kontakt til en venskabsklub i ud

landet, samt med deltagelse på FIAP og 

PSA godkendte saloner (Fédération 

 Internationale de l’Art Photographique 

og Photographic Society of America).

fIAP titler

Når du opnår mange antagelser på FIAP

godkendte saloner, kan du med tiden 

søge om at få tildelt forskellige FIAPtit

ler med diplom og emalje emblemer. 

Informationsaften

Få et tilbud om en informationsaften 

med en fra bestyrelsen – også for IKKE 

medlemsklubber. Emner aftales på for

hånd og der betales kun for transport, 

kontakt SDFs formand.

foredragsholdere

I folderen “Alt om SDF”, som kan down

loades fra sdf.dk, kan du finde navnene 

på gode foredragsholdere. Emnerne 

spænder vidt og er en oplagt idé til en 

 oplevelsesrig klubaften.
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Så mød ligesindede i SDF
Fotograferer du også?
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Dansk Fotografi 

Redaktør Ebbe Rosendahl

Kragemosen 23

5250 Odense SV

Tlf.: 51 56 33 46

e-mail: bladet@sdf.dk

Træffes efter frokost pga. aftenarbejde

Dansk Fotografi udkommer 

4 gange årligt.

Deadline:

Udkomst februar: 

Deadline 15. december

Udkomst maj: 

Deadline 15. marts

Udkomst august:

Deadline 15. juni 

Udkomst november:

Deadline 15.september.

Redaktion

Erik Jørgensen

Lynghøjen 69, Svogerslev

4000 Roskilde

Tlf.: 42 75 16 66

e-mail: evej@youmail.dk

Jens Holm

Sottrupskov 33

6400 Sønderborg

Tlf.: 21 48 30 67

email: JH@statsskolen.dk

Ida Refsgaard

Jyllandsgade 150

6700 Esbjerg

Tlf.: 75 12 71 75

id@idarefsgaard.dk

Modtager du ikke  Dansk Fotografi med 

posten som forventet, så kontakt Ida 

Refsgaard.

Copyright:

Selskabet for Dansk Fotografi 2015

Dansk Fotografi udgives af 

Selskabet for Dansk Fotografi

Tryk: Toptryk Grafisk, Gråsten

Grafisk design: Simon Nielsen, Minijobs

Eftertryk eller anden kopiering er kun 

tilladt efter godkendelse af redaktøren, 

dog undtagen SDF’s medlemmer som 

kan bruge materialet i noncommerciel 

øjemed.

SDF’s bestyrelse

Formand

Carsten O. Christensen

Kornblomstvej 88 st.th

9000 Aalborg

Tlf.: 98 15 45 13

Email: formand@sdf.dk

Næstformand

René Skaaning Nørager

Email: naestformand@sdf.dk

Kasserer

Jørgen Kristensen

Vesterled 63

8600 Silkeborg

Tlf.: 30 32 18 55

Email: kasserer@sdf.dk

Billedsekretær

Poul Chr. Jensen

Enghavevej 30

5230 Odense M

Tlf.: 40 40 82 35

email: billedsekr@sdf.dk

Sekretær

Michael Rasmussen

Kikhøjparken 30

4300 Holbæk

Tlf.: 59 44 11 48

email: sekretaer@sdf.dk

Annoncesalg

Benny Rytter

Bondersholtvej 108

Kirkholt

9740 Jerslev J

Tlf.: 23 45 00 32

Email: annonce@sdf.dk

Bestyrelsesmedlem

Michael Fahlgren

Randbølvej 24-26

2720 Vanløse

Tlf.: 38 71 53 12

email: bestyrelsesmedlem@sdf.dk

SDFs bankkonto:  

Reg.nr. 1551 - konto 550 7677

Hjemmeside: www.sdf.dk

Dansk Fotografi

Forsidebilledet: 

Søren Solkær

Den australske street artist Kaff-eine 

fotograferet i Melbourne i 2013.  

Hun opgav sit job som advokat for at 

male kunst på gaden.

sdf.dk er mødestedet for alle der er inte-

resseret i fotografi. Du kan oploade dine 

egne billeder og få kritik fra personlige 

medlemmer og klubber. Du har adgang 

til en masse features samt mulighed for 

at dele eller modtage viden på tværs af 

medlemmer og klubber. Der præsenteres 

løbende ind- og udenlandske fotografer, 

der viser deres billeder. Masser af spæn-

dende fotografiske artikler. Alt lige fra 

analog til digital, natur, mode, dokumen-

tar etc. Du har lejlighed til at bringe em-

ner op til debat på vores forum eller blot 

spørge om ting du kunne være i tvivl om. 

www.sdf.dk
Meld dig ind på
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2Maj 2015
Blokke
Brevpapir  
Brochurer  
Foldere  
Formularsæt 
Flyers  
Kuverter  
Løsblade  
Hæfter  
Plakater 
Postkort 
Salgsmapper
Visitkort 
Best Price
Sort/Hvid bøger
Farvebøger
Offsettrykte bøger
Banner
Bagvæg
Beachflag
Messevæg
Posters 
Flaskevand
Krus
Spillekort
Roll-up
Salgsmapper
X-display
Valgplakater
Skilte
Bil-deko
Labels i kasser
Labels på ruller
Selvklæb på plast & papir
Streamere
Udskåret folie
Bordkalendere
Julekort
Spiralkalendere
Vægkalendere
Emballageprodukter
Klapvifter
Musemåtter
Plastikkort
Skriveunderlagen

No. 1 i Danmark på tryk i små oplag

Kære SDF-medlem
Skaf os en ny kunde 

- så kvitterer vi med en overraskelse.
Send ”NY KUNDE” til info@toptryk.dk  

- så klarer jeg resten 

Venlige hilsner 
Palle Bo

Buskmosevej 4 · 6300 Gråsten · T: 7465 0101 · mail@toptryk.dk · www.toptryk.dk
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