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NATUREN I GLIMT

Det er december og landskabet drysses 

hvidt indimellem. Naturen er gået i 

 vinterhi efter en blomstrende sæson med 

sol og regn. NaturFotografer i Danmark 

ser tilbage på naturens gang i årets løb 

ved deres Årskonkurrence, som blev afvik-

let i oktober. Dansk Fotografi har fået lov 

til at bringe et udvalg af vinderbillederne, 

som giver et alsidigt indtryk af fotografer-

nes yndlingsmotiver.

Steffen Faisst bemægtigede sig titlen Årets Naturfotograf ved denne lejlighed, 

og han fortæller om sin store passion for naturen. Når Steffen Faisst er ude 

med kameraet, fanger hans øjne motiver blandt fugle, dyr, det smukke 

 landskab og det sprudlende vand, set med en kunstners blik.

Hvis du vil vide hvordan han begår sig som naturfotograf, så læs med her.

Jeg har ofte beundret de royale billeder i min kones Billedblad og tænkt, at det 

må være et spændende job, at fotografere de kongelige i pomp og pragt. 

 Fotograf Steen Brogaard har taget billeder for kongehuset gennem 30 år til 

fest og privat. Derfor er det oplagt at spørge fotografen: Hvordan kom du til 

at fotografere for kongehuset? Læs svaret her i bladet hvor Una Streit Larsen 

har besøgt Steen Brogaards studie på Refshaleøen i København og har  drukket 

kaffe med en stak billeder.

Hvad gør man når konen er flyttet og man står på hovedet med cyklen i en 

vandpyt dagen efter? Man føler sig ensom og forladt. Det mærkede Niels 

Holmgård fra Odense på egen krop. Men han ville ikke lade sig kue og tog 

kampen op for at blive et glad og velfungerende menneske igen. Medicinen 

blev skabelsen af et galleri i hans hjem, hvor venner, bekendte fra nær og fjern 

samt folk fra gaden kunne traske ind i huset og se hans billeder fra sine  talrige 

rejser. Ideen om Galleri Holmgård blev så stor en succes, at Niels gerne deler 

den med bladets læsere.

Nogle gange kan man trænge til et spark bagi, for at finde ud af hvem man 

selv er som fotograf. Hvad er det særlige ved dig og din kunstneriske  fotografi 

og hvordan kan du bruge det til noget? Mette Frandsen er fotograf og under-

viser, hvor det centrale er kunstnerens fotografi og kreativitet. Mette giver os 

indsigt i, hvordan du kan arbejde med dig selv og finde dit eget potentiale. 
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JEG ER 70 ÅR OG GIK PÅ PENSION SOM 

LÆRER I 2015, SÅ DET GAV EN DEL 

EKSTRA FOTOGRAFERINGSTID. SOM SÅ 

MANGE ANDRE AF MIN ÅRGANG, ER 

JEG BEGYNDT SOM ANALOG FOTOGRAF 

MED EGET MØRKEKAMMER. JEG HAR 

FOTOGRAFERET SIDEN 1967/68, SÅ DET 

BLIVER TIL EN DEL ÅR, HVILKET HAR 

BETYDNING FOR MIN MÅDE AT 

ARBEJDE MED BILLEDER PÅ I DAG.

Mit første digitalkamera købte jeg i 2007 

– En Sony A100, og har efterhånden 

vænnet mig til det digitale mørkekammer.

Jeg fotograferer en del natur, macro, dyr, 

mennesker, modeller, arkitektur etc.  

En del af billederne bliver taget som 

 arkivbilleder til den type billeder, som 

jeg synes er mest spændende at arbejde 

med – de digital frembragte collager og 

de ændrede.

Uden at vide det har jeg i en stor del af 

mit fotografiske liv arbejdet efter et citat 

af den amerikanske fotograf Irving Penn: 

”… photographs that deal with the real 

world but at the same time seek to free 

themselves of it (2007).”

En del år før, var der et citat af den 

 belgiske kunstner Renè Magritte: ”Every-

thing that is visible hides something 

that is invisible,” hvilket også dækker en 

del af min tilgang til billeder. Billeder er 

selvfølgelig her forstået som billeder, der 

er frembragt ved fotografiske teknikker 

og redigeringer.

Grunden til citaterne er, at jeg efter -

hånden er blevet træt af den ”rene” af-

bildning af virkeligheden og gerne vil 

prøve at lægge lidt andet i billederne – 

ikke nødvendigvis ved billedsammensæt-

ninger men også ved farveændringer, 

textures etc. Ofte efter et bevidst valg 

eller efter en fornemmelse af, hvordan 

billedet skal se ud – og selvfølgelig ofte 

af praktiske grunde for at fjerne eller 

ændre forstyrrende elementer.

Jeg arbejder også meget traditionelt 

med fotografier – forsøger at videregive 

synsindtryk fotografisk. Men de billeder, 

som jeg  foretrækker, er billeder, som ikke 

tømmes for indhold med det samme. 

Der skal være flere spørgsmål end svar i 

et billede, så man kan blive ved med at 

vende tilbage til det. 

Passing the cracked symbol of Power

For Sale

2021

Aage Madsen

NY ASDF-TITEL

Photo Club Dania



Jeg er først blevet medlem af en fotoklub 

for 5 år siden. Jeg søger inspiration, 

sparring og selvfølgelig noget socialt i 

fotoklubben. Jeg er medlem af Photo 

Club Dania, som er en konkurrenceklub 

og med den type billeder jeg laver, er det 

godt at få respons på  billederne. Foto-

klubben bliver så også en del af min 

f otografiske videreudvikling. Andre steder, 

hvor jeg søger inspiration, er:  

I  fotoblade/bøger, på nettet og i billed-

kunst generelt. En anden inspirations-

kilde er fototure og rejser. Jeg har deltaget 

i flere workshops og enkelte meetups.

6

Det udstyr, som jeg bruger mest, 
er: Sony A7III med 24-105 mm, 
100-400 mm og 105mm macro. 

Silence please Svampe i klynge

Cubist portrait

Det nye, højtydende og hurtige spejlløse 
kamera. Med avanceret Eye Control AF-
sporing og optagelse med 30 billeder/sek. 
markerer det en ny æra for fotografering og 
fi lmproduktion.

CANON EOS R3.
OUTPACE.
OUTPERFORM.

Canon_EOS_R3_Digital_Foto_205x276_DK.indd   1Canon_EOS_R3_Digital_Foto_205x276_DK.indd   1 8.10.2021   9.338.10.2021   9.33

NY ASDF AAGE MADSEN
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STEEN BROGAARD HAR GENNEM 30 

ÅR TAGET OFFICIELLE BILLEDER AF 

LIVET I KONGEFAMILIEN OG MEDLEM

MERNE AF FOLKETINGET. MED EN 

BAGGRUND SOM REPORTAGEFOTO

GRAF VED HAN, HVORDAN MAN 

KOMMER TÆT PÅ FOLK OG SKABER DE 

GODE BILLEDER.

Tekst Una Streit Larsen  
Foto Steen Brogaard

Det er en fornøjelse at være inviteret til 
kaffe hos fotograf Steen Brogaard. Det 
småregner da jeg ankommer til hans 
 hyggelige studie på Reffen i København, 
hvor han har holdt til de sidste 8 år, men 
det spolerer ikke udsigten ud over vandet 
med kig til Frederikskirken (Marmor
kirken) og Amalienborg, som Steen 
Brogaard kender bedre end de fleste, da 
han gennem flere år har fotograferet de 
kongelige helt tæt på.

Steen havde en baggrund i det københavn
ske undergrundsmedie/aktivistmiljø, 
før han blev uddannet som pressefotograf 
fra BilledBladet, 19871990, og beskriver 
selv at  ”lettelsen var gensidig, da jeg efter 
endt læretid kastede mig ud på egne ben.”

Hvordan startede din interesse for 
fotografiet?
Jeg tog et portræt af min farfar, da jeg vel 
var omkring 1617 år gammel. Det billede 
har alle i min familie hængende, og det er 
stadig et billede, jeg er glad for. Jeg ville 
gerne kunne skabe noget, enten ved at 
tegne eller være god til musik, som resten 
af min familie, men det blev gennem 
fotografiet at jeg kunne udtrykke mig 
kunstnerisk. Efter gymnasiet tog jeg et 
par år på RUC, hvor min professor sendte 
mig i mørkekammeret, da vi skulle skrive 
vores projektrapport. Han kunne se det, 
før jeg måske selv var helt klar over det, 
at det var den vej, jeg skulle gå. Før jeg gik 
i lære på BilledBladet, havde jeg foto   
graferet for græsrødder som Greenpeace 
 og Ugeavisen København. Dengang var 
alting analogt og jeg brugte meget tid i 
mørkekammeret.

Savner du mørkekammeret? 
Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Digitalise
ringen giver os så mange gode og kreative 
muligheder, også selv om jeg nogle gange 
tager mig selv i at føle mig som en 
bankmand. Der, når jeg sidder foran 
computeren og ikke står og hører høj 
musik og danser i mørkekammeret. Men 
jeg kan huske, da jeg gik digitalt i starten. 
Det var i fotograffælleskabet 5C på 
Nørrebrogade, hvor vi delte alting, men 
det var lidt ”pinligt” at købe en computer, 
så jeg havde den stående derhjemme i 
starten. De andre kom dog hurtigt efter, 

selv om vi i lang tid stadig havde analogt 
udstyr stående også.

Der er mange, der tilbyder også at lave 
video. Er du en af dem?
Jeg ville nok bare ende med at være en 
halvgod videograf, hvis jeg havde et 
videokamera. Man kan ikke være god til 
det hele, så gør det du er bedst til. Jeg har 
en drone og den er sjov på Falster, hvor 
jeg har sommerhus. Men professionelt 
kommer jeg nok ikke til at bruge den. 

Hvis man kigger på de billeder, Steen har 
taget gennem tiden, er det et imponerende 
bagkatalog han har. Der er de kendte, de 
kongelige, politikerne og, sidst men ikke 
mindst, Søren Østergaard og Zirkus 
Nemo, som han var ude og fotografere i 
Royal Arena, dagen før jeg besøger ham. 
Det fører til en længere snak omkring det 
gode billede og om forberedelsen før det 
hele går løs.

– Der er egentlig stor forskel på, hvordan 
jeg arbejder. Det kommer an på de 
rammer, der er sat, og hvad billedet skal 
bruges til. Jeg har efter de sidste tre 
folketingsvalg været flyttet ind på 
Christiansborg, og fotograferet politikere. 
Der er begrænset tid, ca. 1525 min pr. 
person, til at få et godt og personligt 
portræt af dem. Inden for de afsatte 1525 
minutter skal der også nås at vælge et 
billede. I den slags situationer lader jeg 
altid personen, jeg portrætterer, være med 

Fotograf Steen Brogaard

Kronprins Frederik alene på balkonen på sin 40 års fødselsdag. Amalienborg, 2008

Foto Una Streit Larsen
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til at vælge det billede, de vil have. Eller 
på Amalienborg, hvor der er afsat f.eks. 
en time til et stort gruppebillede før en 
stor reception, hvor alt skal være ryddet 
igen. Der skal tingene også fungere første 
gang. Så er der andre typer opgaver, f.eks. 
mit koncept jeg kalder Brogaards CUT, 
hvor der er langt mere tid til rådighed. På 
den måde opstår der et meget dybere og 
mere intenst samarbejde mellem os. Jeg 
holder altid et formøde på en times tid, en 
uge før selve fotograferingen – hold da op, 
hvor er det formøde vigtigt – og så mødes 
vi igen, hvor vi bruger endnu et par timer, 
med fuld musik, på at danse os igennem 
fotoseancen. Når jeg har udvalgt de bedste 
billeder, laver jeg aftryk af dem og 
inviterer personen, min samarbejdspart
ner, på besøg igen. Her viser jeg fotografi
erne på projektet sammen med musik, jeg 
har valgt specielt til dem og deres billeder. 
Billeder skal ses og vises på papir – når 
biografforevisningen er forbi står alle 
billederne i passepartout! Den digitale fil 
er blot noget, de får med.

Hvad betyder mest for dig, når du er på 
opgave?
Tillid og nærvær. Det skal hænge 
sammen. Et godt billede er ikke blot en 
registrering. Det kan alle med lidt teknisk 
snilde og et kamera lave. Det gælder om 
at få tilliden og nærværet i relationen 
mellem mig og personen foran mit 
kamera frem, og få det videregivet i 
kameraet. Billedet skal kunne holde og 
give mening. Der kan hvile et stort pres 
på nogle opgaver, dels tidspresset, men 
også fordi det er et vigtigt billede, og jeg 
ved, at præcis det billede, jeg skal til at 
tage, vil blive eksponeret rigtig mange 
steder. 

Hvor meget instruerer du de mennesker, 
du portrætterer?
Posere er sådan lidt et fyord, er det ik’? 
Det er jo ikke mode… (han griner). For 
mig er det gode billede samarbejdet. Det 
skal virke naturligt, og jeg er der for at 
fange øjeblikket. Jeg skulle f.eks. fotogra
fere prins Nikolai, Dronningens første 
barnebarn, da han blev et år gammel.  
Da vi ankom til palæet, gjorde min ven, 
kollega og til lejligheden udnævnt 
assistent, Miklos Szabo, mig opmærksom 
på det smukkeste lys, der faldt ind ad 
vinduerne og lavede refleksioner i de 
blanklakerede trægulve. Jeg fik aldrig 
taget de opstillede og mere iscenesatte 
portrætter jeg havde planlagt, for i stedet 
fik vi lavet nogle afsindig smukke og 
private familieportrætter, hvor den lille 

FOTOGRAF STEEN BROGAARD

Inspireret af John Lennons “Woman is the Nigger of the World”. På vejen 
hjem fra kontoret henter hun vand på pumpestationen. Nairobi 2012

“Det er sidste dag, jeg er mig” sagde Steens kusine Ann, dagen før hun begyndte sin kemo-
terapi. Da Jeanette tilsvarende  bliver ramt af kræft, husker Steen hende på, hvem hun er ved 
siden af sygdommen. Refshaleøen 2020

Mens vi venter. Om et øjeblik skal der tages det store familiebillede med tvillingerne,  
Prins Vincent og Prinsesse Josephine, der skal døbes. Men lige nu hersker en koncentreret  
ro bag slotsmurerne og der er tid til et kig ud ad vinduerne. Amalienborg 2011

En prins i kongestol. Som protektor for udviklingsorganisationen Care,  
har Prins Joachim rejst den 3. verden tyndt og Steen har været  
med ham i alle årene. Ghana 2010

Remembering Ann. Da Steen får nyheden om sin kusine Anns kræftsygdom, er han på job i Mombassa, Kenya.  
Da hun dør skaber han dette billede. Mombassa 2016
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FOTOGRAF STEEN BROGAARDFOTOGRAF STEEN BROGAARD

Syreregn 1985. Københavnske kunstnere i en happening med forrevne plasticskulpturer. 35 år efter 
er det stadigt et billede, Steen hiver frem fra bunkerne. Han kan ikke blive færdig med det. 
Peblinge Dosseringen 1985

Officielle portrætter, DKH Prinsesse Marie og Prins Joachim. Amalienborg 2013

Ser jeg mig i dig? Tvillingeportræt, Refshaleøen 2018 På vaklende stiletter. Steen har arbejdet med Herlufsholm Kostskole 
siden 2008, hvor hans egne børn startede som dagelever. Det uskarpe 
billede her er en af hans favoritter - det rummer en ung kvindes 
skrøbelighed. Herlufsholm 2010.

Rane Willerslev, Refshaleøen 2021
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At ikonisere ikoner. Siden 2011 har Steen 
været fotografen bag Folketingets 
portrætter af Folketingsmedlemmerne. 
Christianborg 2011 og 2019

HH Prins Nikolai. Refshaleøen 2021

Der gøres klar til Prins Vincent og Prinsesse Josephines dåb. Kronprins Frederik med 
Prinsesse Isabella. Amalienborg 2011

Om et øjeblik træder 200 gæster ind ad døren, men lige nu er der tid til nærvær. Amalienborg, 2011Det første officielle billede af nyfødte Prinsesse Isabella. Fredensborg 2007
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prins legede med sine forældre på gulvet i 
sollyset med en fantastisk kongelig 
ramme, med højt til loftet og slottet i 
baggrunden. De billeder er nærværende 
og levende, samtidig med at de rummer 
både privat personen og den kongelige 
familie, han er født ind i. 

Hvordan kom du til at fotografere for 
kongehuset?
Det begyndte for mange år siden. De unge 
kongelige ville gerne vælge deres egen 
fotograf og jeg blev kontaktet af hoffet, der 
bad mig sende min portfolio til dem, og så 
startede en lang rejse, som nu har varet i 
mange år, og hvor jeg har fulgt og 
fotograferet den kongelige familie. Både 
privat, officielt og på udlandsrejser, f.eks. 
med Kronprinsen i eksJugoslavien, med 
Prins Joachim og Care og med Kron
prinsessen og Mary Fonden, som jeg også 
fotograferer fast for. 

Hvad er det bedste råd du kan give videre 
til andre fotografer?
Er vi gode nok til at rose hinanden? Det 
er vigtigt at lære af hinanden. Alt behøver 
heller ikke stå knivskarpt. Et sløret billede 
kan nogle gange fortælle en historie, der er 
langt vigtigere, end hvis det havde været 
skarpt. Men alting til sin tid og resultatet 
skal naturligvis passe til opgaven. Og så 
skal man aldrig holde op med at øve sig, 
lade sig inspirere og lege. Vi bor jo i 
verdens bedste land, så jeg udnyttede 
corona ”pausen” til at studere og følge 
andre fotografer, kaste alt op i luften og 
lege med nye teknikker. Det har givet ny 
inspiration, og jeg har været privilegeret 
med tid til at fordybe mig, udvide og forny 
mit tankesæt og se nye indgange.

Hvad har du i din fototaske?
Steen smiler lidt af udtrykket ”fototaske”, 
fordi det for ham blot er et praktisk 
redskab, et sted han har sit udstyr i, og 
som han kan ”rode rundt” i, når han er 
ude af huset.

– Mit mirrorless Canon MD5 er som min 
forlængede hånd. Derudover har jeg et 
Canon R som back up. 
Steen foretrækker primes, for ”man bliver 
en doven fotograf af zoom”, men han har et 
enkelt 24105 mm, 4,0, og et 70200 mm, 
4,0, som han kun bruger, når han er låst 
fast og ikke kan bevæge sig. Eller er 
doven. Hans goto er normalt et 85 mm, 
1,2, 50 mm 1,4, og et billigt men godt  
35 mm, 1,4. Men han pakker altid efter 
opgaven i stedet for at slæbe det hele med. 

Steen griner og gentager flere gange 
under vores samtale, at han er lidt 
”krukket”. Det er nu ikke det indtryk, jeg 
får af ham. Faktisk tværtimod. Han 
skriver på sin hjemmeside ”Jeg ser dig” 
– og det tror og føler jeg faktisk, han gør. 
Han er 100 % nærværende. Helt naturligt 
og oprigtigt, fordi han er nysgerrig på de 
personer, der omgiver ham. 

Tak for besøget.

FOTOGRAF STEEN BROGAARDFOTOGRAF STEEN BROGAARD

When the Levee Breaks. Led Zeppelin Jam optræder ved Kronprinsens 40 års fødselsdag og Kronprinsen leverer selv varen; 
en tung blues på mundharmonika. Fredensborg 2008

DKH Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary, Fredensborg 2008
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De unge og SDF! 
- ”Børn og unge stiller skarpt på naturen”

NATUREN HAR SAT FARVER PÅ, OG DET 

ER TID TIL AT VENDE SØGEREN UD I 

DET FRI. SDF HAR OGSÅ SAT FOKUS PÅ 

NATUREN GENNEM UNGE MENNESKER 

I ALDEREN 12-18 ÅR VED BL.A. AT 

INDGÅ ET SAMARBEJDE MED UNGDOMS-

RINGEN. UNGDOMSRINGEN HAR ET 

DIREKTE OG FORMELT SAMARBEJDE 

MED 700 FRITIDS- OG UNGDOMS-

KLUBBER OG UNGDOMSSKOLER, OG 

HAR OUTREACH TIL 150.000 UNGE I 

ALDERSGRUPPEN 12-18 ÅR. PROJEKTET 

HEDDER ”BØRN OG UNGE STILLER 

SKARPT PÅ NATUREN”.

  

Projektet skal inspirere børn og unge til 

at udforske naturen gennem kameraets 

objektiv. Naturfotografi benyttes som en 

ny vej til at få målgruppen ud i og helt 

tæt på naturen, og til at vække deres 

 interesse for fotografering. Via sam-

arbejdet mellem Ungdomsringen, SDF, 

Danmarks Biblioteksforening og Kultur-

huse i Danmark skal der udvikles 

 materialer, og ansatte, børn og unge skal 

inddrages og undervises. Landsdækken-

de konkurrencer og udstillinger skal 

 lanceres, og der skal eksekveres på en 

bred formidlingsindsats, der skal gøre 

børn og unge over hele landet nysgerrige 

på naturen og fotografering.

Projektet løber til udgangen af 2022 og 

forventes at skabe stor interesse for 

 naturfotografiets håndværk blandt de 

mange unge mennesker, de har i deres 

netværk. Vi glæder os til at byde ind på 

dette. Den største udfordring bliver nok 

at få de unge mennesker til at vende 

 kameraet den anden vej.

 

Ny bestyrelse og frivillige

Så er vi startet op i den nye bestyrelse 

– ny ansigter og andre kompetencer. 

Kompetencer er jo flygtige, så i den 

 forbindelse vil jeg gerne takke vores 

 afgående billedsekretær Poul Chr. Jensen 

for et enormt arbejde i SDF gennem en 

årrække. Poul Chr. har altid været vel-
forberedt og har med struktur og stor 

systematik været den drivende kraft på 

billedsekretær-siden – Stor tak for det! 

Ligeledes vil jeg benytte lejligheden til at 

takke Ole Klintebæk, som med finesse 

og strategisk forståelse har besiddet 

næstformandsposten – Stor tak for det! 

 

Vi hilser de nye velkommen og blevet 

konstitueret. Og for dem som ikke ved 

det, ser bestyrelsen nu sådan her ud:

•   Leif Elsborg tager sig af billed-

sekretærrollen, 

•   Arvid Nielsen webmaster og sekretær, 

•   Niels Bach Vinther er stadig kasserer, 

•   Torkil Michelsen er NFFF repræsentant 

– og tager sig af det Nordiske 

samarbejde og jeg selv er stadig 

formand.

Vi har på det seneste fået flere frivillige 

til, så vores opfordringer er blevet hørt. 

Det betyder, at vi, om alt går vel, kan få 

gang i flere aktiviteter for vores medlem-

mer. Men husk at vi alle er frivillige, og  

vi derfor skal gøre alt, hvad vi kan og 

magter for at tilfredsstille alle. Når det 

så er sagt, kan vi stadig bruge flere 

 hænder. Vi har desuden fået Aalborg 

 Fotoklub til at tage sig af Den Nationale 

2022 – Tak for det! 

 

SDF Akademi

I SDF har vi masser af kompetente med-

lemmer, der vil dele deres viden. I den 

forbindelse har vi etableret SDF Akademi, 

som er et menupunkt på sdf.dk, hvor 

man kan tilbyde sine foredrag, kurser 

osv. Man skal blot følge anvisningerne, 

som er givet i specifikationerne. På den 

måde er det muligt for det enkelte 

 medlem at vise sig frem for eventuelle 

klubber, der skulle have interessen i et 

foredrag eller et kursus. Det er muligt at 

sætte en pris på ydelse eller blot tilbyde 

det gratis.

Per Valentin – Formand SDF

FUJIFILM-X.COM/X-Pro3

  PURE PHOTOGRAPHY 
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NaturFotografer  
i Danmark

RESULTAT AF ÅRSKONKURRENCEN 2021

Af Carsten Siems, formand NFD 

OGSÅ I NATURFOTOGRAFER I DANMARK 

(NFD) BLEV VI PÅVIRKET AF CORONA-

KRISEN. MEDLEMSMØDER MÅTTE 

AFLYSES OG MEST ÆRGERLIGT MÅTTE 

VORES 25-ÅRS JUBILÆUM UDSKYDES 

TIL 2022.

Men naturfotografering – vores hobby 

(eller passion!) kan dyrkes alene eller i 

små grupper i det fri, så de fleste med-

lemmer havde masser af billeder på 

 lager til at deltage i vores årskonkurrence. 

Den finder sin afslutning på årsmødet, 

der som de seneste 7 år blev afholdt på 

Kattinge Værk ved Roskilde i slutningen 

af oktober. Inden da har medlemmerne 

kunnet stemme på deres favoritter 

blandt de godt 1700 billeder, der blev 

uploadet. De ca. 20% (i år 370 billeder), 

der har fået flest stemmer går videre til 

den eksterne dommer, der vælger de tre 

bedste i hver af de 11 kategorier. 

 Dommeren var i år den dygtige danske 

fuglefotograf Helge Sørensen, der om 

eftermiddagen viste en del af sine frem-

ragende fuglebilleder. Men inden 

 præmieoverrækkelsen vises diasshow 

med de 370 nominerede billeder, der alle 

får 1 point. Resultatet er imødeset med 

stor spænding, og der er helt stille. 

 Fotografen med flest point samlet bliver 

udnævnt til Årets Naturfotograf og får 

sit navn på vandrepokalen. Der er også 

pæne præmier til nr. 1 og 2 i årskonkur-

rencen. Årets naturfotograf 2021 blev 

Steffen Faisst – og årets naturfoto blev 

taget af Dorte Bech Pedersen. 

NFD er landsdækkende med overvægt 

øst for Storebælt og har nu 314 medlem-

mer, som kan deltage i månedlige møder 

fra september til april. Endvidere 

 arrangeres diverse fototure flere steder i 

landet. Foreningen udgiver også et 

 digitalt magasin og har en hjemmeside 

– www.nfd.dk 

DER DYSTES I 11 KATEGORIER:

 1. Pattedyr
 2. Fugle
 3. Andre dyr
 4. Insekter/spindlere
 5. Landskab
 6. Vækster
 7. Form og detalje
 8. Kreativt
 9. Landskab med dyr
 10. Samspil menneske og natur
 11. Årets emne: Dråber

3. plads, Samspil menneske og natur. Foto Johnny Madsen

1. plads, Dyr i landskab. Foto Johnny Bengtsson

3. plads, Kreativt. Foto Bente Bang Gormsen
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1. plads, Andre dyr. Foto Dorte Bech Pedersen

1. plads, Fugle. Foto Svitlana Tkach

1. plads, Kreativt. Foto Steffen Faisst

1. plads, Menneske Natur. Foto Ib Dyhr

2. plads, Menneske Natur. Foto Kurt Stæhr 2. plads, Dråber. Foto Henning Olsen

2. plads, Andre dyr. Foto Julie Skotte

2. plads, Pattedyr. Foto Susanne Worm
1. plads, Insekter. Foto Bent Schæfer

1. plads, Dråber. Foto Lis Maria Dahl Pinholt 1. plads, Form & Detalje. Foto Martin Berg

1. plads, Vækster. Foto Steffen Faisst

NATURFOTOGRAFER I  DANMARKNATURFOTOGRAFER I  DANMARK



24

Steffen Faisst 
ÅRETS NATURFOTOGRAF 2021 

Tyskfødte fotograf Steffen Faisst, der har udstillet i USA og Europa, 
 føler sig mest lykkelig når han befinder sig i naturen med kameraet. 
Hans mangeårige passion for fotografiet har netop givet ham titlen 
Årets Naturfotograf i foreningen NaturFotografer i Danmark.

Af Ebbe Rosendahl  Fotos Steffen Faisst

Hvad betyder det for dig at være 

Årets Naturfotograf 2021?

Denne titel betyder rigtig mange ting for 

mig! Først og fremmest er det en stor 

ære og bekræftelse af mit arbejde, som 

jeg er meget stolt af og glad for. Der-

udover skal sådan en titel sikkert nok 

hjælpe mig med at markedsføre mig selv, 

når jeg tager ud i verden og prøver at 

’sælge’ mit fotografisk arbejde. Og så 

tror jeg også, at jeg fra nu af kan være 

mere afslappet, når jeg er derude og 

 fotograferer, hvilket forhåbentlig vil give 

mig nye synsvinkler og inspiration til 

 nytænkning af mit fotografi.

Hvilke motiver går du efter og hvor 

finder du dem?

Jeg går stort set efter alt hvad der findes 

i naturen, men kan heller ikke modstå 

arkitektur. Jeg elsker minimalisme, og jeg 

elsker at synliggøre ting, som man ikke 

kan se med det blotte øje. Det kan være 

billeder af vandsprøjt eller flyvende 

 mejser, men også linjer og mønstre i 

bygninger eller naturen som kan 

 fremhæves ved hjælp af den rigtige 

 beskæring. Og disse motiver findes over-

alt, det kan være hjemme i haven, lige 

ved siden af parkeringspladsen, eller 

langt oppe i de norske fjelde.

Er der nogle naturmotiver der 

tiltrækker dig mere end andre?

Som biolog har jeg lært noget om dyr og 

planter og økologi, hvilket giver mig en 

vis forståelse for de sammenhænge man 

står overfor i naturen. Og omvendt giver 

mine oplevelser som naturfotograf nye 

indsigter og anledning til spørgsmål, der 

øger min viden om forskellige arter og 

naturen. 

Overordnet søger jeg motiver der viser 

adfærd og aktion, og som fortæller en 

lille historie. Jeg er derfor meget mere 

tiltrukket af to almindelige solsorte i 

slagsmål end af en meget sjælden og 

farverig fugl som bare sidder på sin pind. 

Er dine fotoøjne blevet skærpet 

gennem årene?

Det er de jo, og jeg håber at mine foto-

øjne bliver ved med at blive skarpere. 

Det er blandt andet resultatet af, at man 

tager billeder af virkelig fascinerede 

 motiver, for at finde ud af bagefter at 

 billederne bare blev kedelige. Og så må 

man genfinde motivet, og prøve igen, og 

igen, og hvis man er heldig, så lykkes 

det til sidst. Men jeg har en række 

 motiver, hvor jeg stadigvæk er midt i 

 processen for at finde den rigtige vinkel 

og det bedste lys.

Er der nogen bestemt teknik man skal 

kunne som naturfotograf?

Der er nok ikke en bestemt fototeknik 

man skal kunne – man skal helst kunne 

dem alle sammen! Hvis man går en tur i 

skoven for at søge sine motiver, flyver 

der måske pludselig en fugl forbi og 

 prøver at fange en guldsmed. Så har 

man et halvt sekund til at finde sit 

 kamera frem, måske lægge sig ned på 

maven for at få et godt perspektiv, finde 

fuglen i søgeren med et 600 mm objektiv, 

stille skarp, og skyde. Og 5 minutter 

 senere finder man et vandløb, hvor man 

skal have stativet og gråfilter frem for at 

lave en 10 sekunders eksponering med 

en vidvinkel. Og man skal hele tiden lege 

med Iso og blænde for at tilpasse indstil-

lingerne til de aktuelle lysforhold. Som 

naturfotograf skal du kende dit udstyr, 

kunne betjene det hurtigt mens du 

 samtidig holder øje med motivet, og 

træne dine reflekser. For mig var det et 

kvantespring da jeg gik over til at 

 aktivere autofokus med udløseren til at 

styre den via bagknappen.

Man kan også vælge at fotografere 

 dyrene et bestemt sted. Så skal man 

sidde der og vente, enten i camouflage-

tøj, eller gemt i et skjul, med indstillet 

kamera klar på stativet. På den måde 

 ligner det meget mere studiofotografe-

ring, hvor man har bedre kontrol over 

baggrund og lysforholdene, men man 

 risikerer at sidde stille i mange timer 

uden at modellerne dukker op. 

Deltager du i fotokonkurrencer og 

udstillinger med dine billeder?

Jeg begyndte for alvor at udstille mine 

billeder i 2015, hvor en gallerist i USA 

blev opmærksom på mine vandbilleder 

og tog nogle af dem med til kunst-

messen ArtExpo på Manhattan, New 

York. Siden har jeg haft mine billeder 

med på en række udstillinger i USA og 
Vandsprøjt på lavasand, Kanariske Øer

Tordenvejr over Sejerøbugten ved solnedgang

Solnedgang på Island

Portræt af en skarv
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Europa. Det var meget spændende og 

lærerigt, men det koster også en hel del 

tid og penge. Og selv om jeg fik gang i 

salget, solgte jeg ikke nok til at dække 

alle udgifter til print af nye billeder og 

rejser til udstillingsstederne. Lige nu 

 laver jeg af og til nogle mindre lokale 

 udstillinger, hvilket er mere overkommelig 

og også giver fint med feedback.

Jeg deltager også i konkurrencer, hvor 

jeg har lært, at der lægges vægt på 

 forskellige ting. Hvis man indsender til 

konkurrencer under FIAP-regler, så 

 forventes det nærmest at billederne er 

grundigt redigeret, at man fjerner/tilføjer 

billedelementer, at man tilpasser farver 

etc. Alt dette er forbudt i naturfoto- 

konkurrencer, hvor man som finalist skal 

fremvise sine raw-filer for at bevise, at 

det indsendte billede svarer til hvad der 

blev taget. Det gør, at jeg tit laver det 

samme billede i to forskellige udgaver, et 

fint naturtro et og en gennemarbejdet 

kunstnerisk version, til at præsentere i 

de forskellige sammenhænge. Og så må 

jeg holde styr på disse versioner ved 

 indsendelsen.

Hvor viser du dine billeder på nettet?

Jeg har to websites, et hovedsagelig til 

vand-fotografier (water-photography.dk), 

det andet til dyr-, plante- og landskabs-

fotografier (www.faisst.eu). Derudover 

har jeg profiler på Facebook og Twitter, 

men har endnu ikke haft energien og 

nøglen til at tiltrække og holde på et 

 millionpublikum.

Hvordan får du feedback på dine 

billeder?

Umiddelbar feedback får jeg naturligvis 

af min kone, som udover at være tegner 

og vide noget om billedkomposition, 

også er biolog og beskæftiger sig med 

naturen og dens gengivelse. Og så får 

jeg en masse feedback ved mine udstil-

linger. Jeg husker stadigvæk den gamle 

dame, som var helt vildt begejstret for 

mine billeder, indtil hun fik at vide, at det 

var fotografier. Så forsvandt hun hurtig 

med den bemærkning, at hun var på 

 udkig efter kunst og gad ikke foto-

manipulation.

Men det er i fotoklubberne, jeg får mest 

feedback, og hvor jeg har lært at forbedre 

mit fotografi. Det er især klubaftener hos 

Downstairs i København, når der står 

 billedkritik på kalenderen, og hvor man 

kan få sine billeder grundigt gennem-

diskuteret, der har hjulpet mig mest med 

at udvikle mit billedsyn og forstå hvad 

der skaber et godt billede. Hos natur-

fotograferne kan man få rigtig gode tips 

og tricks med hensyn til fototeknik- og 

udstyr, og den rigtige måde at bevæge 

sig ude i naturen.

Hvad er det mest udfordrende ved at 

fotografere i naturen?

Som naturfotograf har man brug for 

 tålmodighed. Masser af tålmodighed. 

Og man skal være fleksibel og parat til at 

indgå masser af kompromisser. 

Har man et bestemt billede for øje som 

man gerne vil tage, skal man vente på 

den rigtige årstid, den rigtig vind, det 

rigtige lys og når omstændighederne er 

som ønsket, skal det ønskede motiv 

også sidde på den rigtige pind. Og hvis 

man vil fotografere en silhuet foran fuld-

månen, kan det gøres en gang om 

 måneden, kl. 3 om morgenen. Og hvis 

man når at være derude på det rigtige 

tidspunkt, vil der nok komme skyer... 

Man er hele tiden udfordret med at få 

det bedste ud af situationen og de 

 aktuelle forhold. Man skal være bevidst 

om især vindretningen og placering af 

solen. Og hvis man vil være grejmæssigt 

forberedt på det hele, slæber man nemt 

20-30 kg udstyr gennem landskabet.

Er der forskel på at gå på fotojagt i 

naturen i dag i forhold til for 20 år 

siden?

Den største forskel er udviklingen af den 

digitale teknologi. Hvis jeg i dag er ude 

for at fotografere vandsprøjt, kommer 

jeg tit hjem med 7.000 billeder på SD 

kortet. Og så bruger jeg et døgn til at 

finde de to eller tre bedste skud. For  

20 år siden ville jeg være kommet hjem 

med højst 3 brugte film, i alt 108 eks-

poneringer. Det gør at chancen for at 

have fanget det perfekte sprøjt ville have 

været meget mindre! 

Hvad er din stærke side?

Efter mange års træning er jeg blevet ret 

hurtig til at fange og fokusere dyr i 

 hurtig bevægelse. Intet er mere frustre-

rende end at overvære en spændende 

scene og ikke at kunne følge med 

 gennem sit 600 mm objektiv, og hvis det 

så måske endelig lykkes at fange  scenen, 

at skyde uskarpe billeder. Og så er jeg 

tålmodig, nysgerrig og elsker at eksperi-

mentere, og det kan jo kun være en 

 fordel i alle kreative fag.

Hvad er din svage side?

Jeg glemmer tit at kontrollere indstillin-

gerne af mit kamera. Jeg går altid ud fra, 

at den står på mine standardindstillin-

ger. Men hvis jeg nu lige har lavet nogle 

eksponeringer med 1/15 sek., og så 

glemmer at stille tilbage til min standard 

lukkertid på 1/1250, bliver de næste skud 

af havørnen, der fanger sig en blishøne 

alligevel lidt sløret. Og det sker igen og 

igen for mig.

Hvad har du i din fototaske?

Jeg har et Canon 5Ds med 50 MP, og en 

lysstærk Canon R6 med 23 MP. Mine 

 objektiver er:

•  Sigma 14 mm/f1,2

•  Canon 24-70 mm/f4

•  Canon 24-105 mm/f4-7,1

•  Canon 70-200 mm/f4

•  Sigma 150-600 mm/f5,0-6,3 C

Dertil kommer mellemringe og bælg til 

makrofotografering, en Sigma 2x- 

konverter, og forskellige pol- og gråfiltre. 

Derudover er der to fjernbetjeninger til 

mine kameraer, en trådløs flash, og et 

tripod- og et monopod-stativ. Og jeg har 

camouflagetøj og et camouflagetelt.

Giv tre gode råd til os der vil ud i 

naturen med kameraet.

Hvis man tager ud i naturen, er det altid 

en god ide med passende påklædning: 

vandre- eller gummistøvler, bukser og 

frakke der tåler at man går ned på knæ 

eller lægger sig på maven i en fugtig 

mark. Og et regnslag til kameraet vil 

 heller ikke være forkert.

Og så skal man huske, at det er bedst 

hvis man fotograferer sine motiver i 

 motivets øjenhøjde. For at tage en 

svamp eller en mus skal kameraet 

 nærmest ligge ned på jorden, mens det 

ville være godt at sidde i et skjul i 

 trætoppen for at fotografere en giraf.

Og sidst, men ikke mindst, skal man 

være klar over, at man er gæst i naturen. 

Det er fantastisk at finde og fotografere 

nogle sjældne orkideer, men man skal 

ikke ødelægge fem af dem for at 

Dræbergople

Rullesky over Ordrup næs
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 fotografere den ene. Og man skal ikke gå 

for tæt på f.eks. en fuglerede og risikere 

at afkommet dør fordi man har skræmt 

forældrene væk. 

Formålet skal være at forstyrre så lidt 

som muligt. Det gode billede er kun 

nummer to i rækken.

Valmuer

Valmueplaneten

Sortstrubet bynkefugl jager gøg

Vandsprøjt ved solnedgang
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I wouldn´t change a thing

TIDLIGERE LÆRER NIELS HOLMGÅRD 

BEFANDT SIG I SIT LIVS KRISE, MEN 

FANDT LIVSGNISTEN DA HAN ETAB-

LEREDE FOTOGALLERI I SINE STUER.

Tekst og foto Niels Holmgård

Livet byder på mange omskifteligheder.  

I sommer oplevede jeg en skilsmisse, der 

efterlod mig alene i mit hus. Ulykker 

kommer sjældent alene, og dagen efter 

at min kone var flyttet, skulle jeg afrea-

gere. På min racercykel tog jeg en lang 

cykeltur med mine venner fra cykel-

klubben. Det havde regnet meget om 

natten, og en uskyldig vandpyt viste sig 

at være et stort hul i den nordfynske lan-

devej. Jeg styrtede og blev kørt på syge-

huset. Da jeg kom hjem, kunne jeg 

 næsten ikke gå og måtte have hjælp til at 

klare mig. Med til historien hører også, 

at jeg for nylig gik på pension og var 

kommet lidt i krise ved at savne det 

gode og spændende sociale liv på min 

tidligere arbejdsplads.

Man siger at gode fritidsinteresser og et 

godt netværk kan hjælpe en person 

 gennem personlige kriser. Efter min 

skilsmisse var væggene i min stue bare. 

Jeg besluttede mig for at dække dem til 

med mine egne fotografier. I stakken af 

billeder, som jeg igennem ti år som med-

lem af Odense Fotografiske Amatørklub 

havde afleveret til klubkonkurrencer, 

 udvalgte jeg en stak billeder som betød 

noget for mig, og som visuelt fungerede 

godt sammen. 

Alle billederne var i sorte passepartout 

rammer, og blev hængt op med velcro-

tape på hvide vægge. Til min overraskelse, 

så det bare helt vildt godt ud. På mine 

krykker bevægede jeg mig hen til vinduet, 

kaldte på mine genboer og spurgte om 

de ville komme og se min fotoudstilling. 

De var meget begejstrede og kunne lide 

at høre mine historier om hvert enkelt 

billede.

Jeg fik så den ide, at jeg ville kalde min 

stue og køkken for Galleri Holmgård. Jeg 

lavede en åben invitation på Facebook 

og opfordrede hvem som helst til at kig-

ge forbi. Jeg ringede til venner og 

 bekendte og bad dem aflægge mig et 

besøg. Jeg stavrede ud på gaden og 

standsede folk, jeg kun kendte svagt og 

inviterede dem ind. Mit koncept var, at 

jeg bare forventede et kort og uforplig-

tende besøg. 

Hele projektet blev en stor social 

 oplevelse for mig. Jeg fik rigtig mange 

gæster. En klassekammerat fra min 

 folkeskoletid kunne jeg slet ikke gen-

kende. En kvindelig bekendt havde jeg 

bedt om at besøge mig med sin nye 

 kæreste. Hun kom ikke, men sendte 

 kæresten i stedet. Nogle af mine gæster 

anbefalede udstillingen til venner, og der 

kom folk, jeg overhovedet ikke kendte.

Galleri Holmgård

Mine sønner, som har hjulpet mig med 

det hele, sagde til mig, at jeg altså også 

skulle udstille bare et af min fars bille-

der. Min far var en fremragende fotograf, 

og et af hans fotostater har nu fået en 

fremtrædende plads i mit køkken. 

Til de gæster, jeg har haft på besøg, har 

jeg ”forlangt”, at de skulle høre mine 

 historier om de enkelte billeder.  De fleste 

af mine billeder er fra mine mange rejser 

ud i den store verden. Det er jo altid 

spændende for folk at høre om. Men jeg 

har også fortalt, hvordan jeg har taget 

billederne. Jeg kan godt lide mennesker 

på mine billeder. Ofte finder jeg et motiv, 

og så står jeg rigtig længe og venter på, 

at der skal komme en person forbi. Når 

jeg fortæller om et billede fra Marokko, 

at jeg har stået i halvanden time og 

 ventet på mit motiv, kan jeg mærke at 

folk synes, det er spændende at komme 

ind i min verden og forstå min måde at 

gøre tingene på.

Hvis jeg fortæller, hvor lang tid jeg  bruger 

på at gå rundt alene og udforske verden, 

inden jeg finder noget jeg vil fotografere, 

så kan folk finde på at sige, at det må 

være ensomt at fotografere. Sådan føler 

jeg det ikke, når jeg rejser. Der kan jeg 

lide at være alene og være opslugt af en 

fremmed verden.

I en fotoklub har konkurrencer en frem-

trædende plads. Jeg må indrømme, at 

det er påfaldende, at de billeder, som 

Et af mine 340 mundbindsportrætter.  Det var 
en spændende form for portrætfoto. Fokus 
var udelukkende på mundbindet, og der var 
ingen, der var forfængelige hverken omkring 
hår, make up eller noget andet.

Jeg interesserer mig for cykelsport. Derfor har jeg for sjov malet den gule 
førertrøje og den prikkede bjergtrøje i Photoshop. Billedet er taget  
med mobil på et fiskemarked i Spanien.

Havnefronten i Malaga. Jeg stod længe og ventede på, at en person skulle 
placere sig det rigtige sted.

Billedet er fra Thailand. Gyngen har været 
med i en kinesisk film, som de fleste kinesere 
har set. Derfor ville alle kvindelige kinesiske 
turister fotograferes på gyngen. Efterfølgende 
skrev jeg sammen med den kinesiske pige.
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har givet mig mange point i diverse 

 konkurrencer har været billeder fra 

 udlandet. Det er også fortrinsvis de 

 billeder, jeg har valgt til min udstilling.

På hjemmebane har jeg ikke kunnet 

 ramme ”konkurrenceniveauet”. Når jeg 

er hjemme, er det også en helt anden 

måde at fotografere på, der interesserer 

mig. Jeg kan lide som fotograf at være 

del i et socialt fællesskab og bidrage 

med gode billeder. Godt gammeldags 

 reportagefoto elsker jeg. 

Jeg har lige været fotograf på Magiske 

Dage i Odense. Det er en stor festival i 

bymidten med tusindvis af deltagere, 

mange udklædte børn og masser af 

voksne rollespillere. Det er et paradis for 

en fotograf.

I mit tidligere job som skolelærer tog jeg 

masser af billeder af skolelivet, og jeg 

elskede det. Jeg har lige været tilbage og 

fotografere skolernes motionsløb. Det 

var igen fantastisk at fotografere 

 engagerede og tændte børn.

Jeg fotograferer også for Lokalhistorisk 

Arkiv i Odense. I foråret fik jeg til opgave 

at gå rundt på byens rådhusplads, 

 Flakhaven og standse folk for at bede 

om lov til at tage et mundbindsportræt. 

Jeg nåede op på 340 portrætter af 

 odenseanere med mundbind. Historiens 

Hus, altså det lokalhistoriske arkiv har 

planer om at lave en udstilling med mine 

billeder om to-tre år. Det glæder jeg mig til.

I mit Galleri Holmgård har kun to skole-

billeder og et mundbindsportræt fundet 

plads. De billeder, som er udstillet, er fra 

rejser, og de henfører mig simpelthen i 

en drømmetilstand. Det er åbenbart det, 

jeg lige nu har brug for. Jeg er for øvrigt 

blevet helt rask efter mit cykelstyrt og 

jeg ser lyst på fremtiden.

Kvinden så jeg på en gade i Kroatien. Jeg løb foran hende, indtil jeg fandt en baggrund, som 
kunne give et godt billede. Jeg ventede til hun kom forbi, så jeg kunne tage mit billede.

Billedet er taget med mobiltelefon udover skolegården - faktisk mens jeg underviste.
Et udsnit af de i alt 34 billeder, som jeg har 
hængt op i min stue og køkken. Det er 
selvfølgelig mig på billedet.

Tekst og fotos Mette Frandsen,  
Fotojournalist og underviser

Jeg lever af at hjælpe kreative menne-

sker, til at finde dem selv gennem deres 

kunst. Ingen gider at være en forkølet 

efterligning af andre kunstnere og intet 

publikum leder efter den kunstner, som 

kan det, alle de andre kan. Derfor må vi 

være / vise vores ‘særlige’ for at blive 

værd at huske. Vi må vise os gennem en 

signatur, et aftryk, en identitet, som 

 peger ind på os hver især.

Jeg laver workshops, undervisningsforløb 

og kurser, som har med formål at arbejde 

en signatur frem hos den enkelte kunst-

ner. Og gennem den proces, hjælpe via 

indsigt, inspiration og motivation, til at 

gøre dette ‘særlige’ til et potentiale, som 

kan indløses til at frembring værker, som 

ligger dig på sinde, på den måde, som 

det skal udtrykkes på, gennem dig. Dér 

ligger sporene til din signatur og sporene 

der leder dig til at blive en ‘kunstner der 

er værd at huske’. 

Intet synes at være nemmere end at 

vide, hvem man selv er og hvad man har 

på hjerte. Men, min erfaring, fra at følge 

folk gennem den kreative proces er, at 

det er noget af det sværeste at få øje på: 

‘hvem er jeg i mit kunstneriske virke’. 

Min proces, til at hjælpe med at finde 

det svar, med den enkelte kunstner, vil 

jeg prøve at gøre overskuelig her og 

 forhåbentlig kan du bruge nogle af værk-

tøjerne til at påbegynde en proces, for 

at finde dig i din kunst.

Hvem er du?

Jeg starter altid med dette udgangs-

punkt: Jeg påstår at hvis man vil dele sin 

kunst med verden, så skal man gøre sig 

værd at huske. Ingen er aldrig uenige i 

det udsagn. Jeg argumenterer, at måden 

at gøre sig ‘værd at huske’ er at være 

den man er og viser sig, gennem sin 

Så enkelt og alligevel så svært!

Om at opdage sig selv i sin kunst. Det særlige - dit særlige, 
som du bærer i dig og som ved frembringelse og genkendelse 
kan forløses som et potentiale og være din drivkraft og 
 signatur.

GALLERI  HOLMGÅRD



34 3534 35

undersøge den nysgerrigt. Dér finder du 

de svar du behøver, for at finde det der 

forløser den igen og sætter dig tilbage i 

skabende proces. 

Intuition 

’Det ubevidste eksisterer ikke, det 

 insisterer’. Stol på fornemmelser, tegn, 

indskydelser, inspiration, hvisken, 

 prikken, trykken i brystet, sommerfugle i 

maven. Hvor kommer en idé fra? Og 

hvorfor lander den præcist hos dig? Jeg 

opfordrer på det kraftigste, at du øver 

dig i at samarbejde med din intuition, 

når du skaber. At stole på det, der 

 kommer til dig og ikke vifte det væk, på 

forhånd, med et ‘hvad i alverden gir’ det 

af mening?’. Stol på at det kom til dig af 

en grund og at du ‘bare’ skal kanalisere 

det videre i din kunst. Derigennem 

 kommer mange svar på alt det, vi for-

søger at opnå svar på, ved at springe 

handlingen over - vi vil så gerne forstå 

på forhånd. Det findes vel næppe? Som 

jeg sagde før, vi udvikler os gennem 

 erfaring og hvorfor ikke bruge af de veje 

vi allerede får præsenteret ved blot at 

lytte til det, der allerede sker for os, af 

de ‘signaler’ der melder sig?!

Og pludselig, via intuitionen og erfarin-

gen, kan vi, hvis vi tør indsigten, se en 

retning i det vi skaber og den måde vi er 

i verden på. Med den indsigt kan man 

gennemskue processerne og forbinde 

ens egen skabelsesproces og livsproces. 

Og der har du din signatur og evt. din 

‘natur’. Find modet til at stå ved dig selv 

METTE FRANDSEN -  OM AT F INDE S IG SELV

kunst. Og gør det så tydelig og ‘tro-

værdigt’, at andre kan gøre det ‘synligt’ 

på få sætninger, at beskrive ‘dit særlige’ 

– din signatur. 

Derefter skal vi arbejde en forståelse 

frem omkring: Hvad er en signatur. En 

signatur kan være virkelig mange ting: 

En tilgang. Temaer. Processen. Præsen-

tationen. Bare for at nævne nogle få. 

Måden at finde denne på er, at arbejde 

den frem og dele processen med en 

mentor, underviser eller anden person, 

som kun har for øje at hjælpe dig.  

Én som ikke er interesseret i at redigere, 

dirigere eller udøve anden egoistisk  

vold ;) på dine værker eller proces. Du 

behøver hjælp fra én, som lytter til det, 

du siger om dine værker og din proces 

og som forstår at spørge ind til de ting, 

du ikke siger. Og mens der bliver lyttet til 

og reageret på ‘hvad du gerne vil med 

dine værker’, så skal der ‘lyttes til’, hvad 

dine værker gerne vil selv. Eller måden 

de gerne ‘vil’ på. Der er altid det lag, og 

det er ekstremt vigtigt at få øje på. 

 Denne undersøgelse, drevet af nys-

gerrigheden, bærer i sig, mange af 

 ledetrådene til ‘hvem du er’ og kan du 

genkende og omfavne disse, kan de 

 blive til den ild, du skaber med fremover 

og som vil være kimen til din signatur.

 

Træne kreativiteten

Tænk, vi bærer det i os, allerede. Vores 

‘særlige’ - vores signatur. Det kræver 

‘blot’ at vi arbejder os frem til noget vi 

kan se på og lytte til. Men, hvordan 

 kommer vi så derhen? 

Det arbejde, som er nødvendigt, for at 

komme dertil,  kommer bedst frem ved 

at arbejde fra din umiddelbare motivation. 

Jeg spørger altid, og lægger verden åben 

for, den enkelte kunstner: ‘Hvad har du 

på hjerte’ -fortæl derfra. Motivationen er 

din drivkraft - har du ikke den, falder 

 andre heller ikke for dit værk. 

Dernæst er det at lave din historie på din 

måde. Ikke ved at sidde at tænke den 

frem, nej ved at ‘gøre den’. Vi erfarer 

med kroppen, så vi må eksekvere. Her 

tillægger jeg det element, at vi skal 

 træne vores kreativitet. Vi lever i en 

 verden, et univers der er uendeligt (det 

ved vi) og samtidig lader vi os, enkeltvis, 

tillade at begrænse os til det vi kender 

eller føler os trygge i. Hvem ved, hvilket 

univers af opdagelser, kreativitet og 

 muligheder du har indeni dig, hvis du gi-

ver dig selv lov at kigge indenfor. Invitere 

dig selv til at se på potentialet i at 

 ‘forsøge dig med nysgerrig undersøgelse’ 

og lukke op for ‘hvad der kan ske’. For 

virkeligheden er at mange skabere, 

 uanset branche, er ‘faldet’ over løsnin-

ger, forløsninger og ‘svar’ ad den vej. 

Ved at risikere det ukendte. Kreativitet 

er lig mod. Find modet til at udfordre din 

vante tankegang / tilgang. Udfordrer’ din 

håndværksmæssige kunnen. At tro på 

det du umuligt kan vide. Du vil få så 

mange gaver forærende og måske kan 

nogle hjælpe til at pege på netop ‘din 

måde’ at gøre din kunst på. 

Jeg opfordrer alle til at kigge på sin 

 skabende / kreative proces, som var du 

forelsket i den. På den måde vil du un-

dersøge den nysgerrigt og kærligt og 

holde af hver eneste lille ting, du kan 

lære fra den. Hold fast i denne tilgang 

også når forelskelse bliver ‘umulig’ eller 

drilsk, for det gør den kreative proces, 

det er dens natur. Men svarene på, 

 hvorfor den bliver det, findes kun ved at 



34 3537

i din historie, på din måde. Og forelsk dig i processen og undersøg den 

nysgerrigt, samtidig med at du træner din kreativitet / dit mod til at udvik-

les. Samarbejd med din inspiration, ideerne er der og du skal kanalisere 

dem videre for at finde ud af, hvad de vil dig. 

Jeg har selv gennemgået denne proces og er kommet frem til denne, nuvæ-

rende, beskrivelse af mig selv, som jeg genkender som fotograf, som 

underviser/ mentor og som menneske. Tænk, det hele hang sammen og var 

der uden jeg skulle ‘opfinde’ det. Men det tog mig 15 år at finde det og 

overgive mig til det. Men alt er, heldigvis, en proces og  nysgerrigheden skal 

drive hele værket. Brug den! 

Vores bevidsthedsrum udvider sig  dagligt og udvikling er en evig struktur. 

Og mon man nogensinde finder ‘sig’ i en endelig færdig form, det håber jeg 

ikke. Men jeg ved af erfaring, min egen og andres, at der er altid noget 

særligt, for os enkeltvis, som vil være en del af en kerne.  Noget som altid 

vil farve vores verden når vi fortæller fra den. En signatur.

Når jeg ser på alle mine billeder, mere eller mindre, så indeholder de præcis 

dette. Og det har jeg overgivet mig til og vil forløse, som mit potentiale og 

gå med den signatur, som allerede var en del af mig og min tilgang til livet. 

Så enkelt er det og alligevel dog så svært…

METTE FRANDSEN -  OM AT F INDE S IG SELV

MIN ERKENDELSE OG BESKRIVELSE OM MIN ‘SIGNATUR’, SOM JEG KENDER DEN  
GENNEM MINE BILLEDER, SOM UNDERVISER OG SOM MENNESKE:

Jeg er en kæmpe drømmer, giga-store armbevægelser  
og tror på ALT er muligt. Jeg KAN! 

Men jeg VED også vi er nogle stakkels amatører, som intet aner, intet  
kan alligevel og at det at være menneske, er en hård opgave.

Derfor sorterer jeg alt det, der er overflade, 
for mig, fra og efterlader mig selv til at kigge det dybere i mig selv, i os,  

som mennesker, og finde frem til den sårbarhed, livet efterlader os i. 

Den sårbarhed spejler jeg mig i og lærer om mig selv, fra.  
Vi er alle skrøbelige og sårbare  

og jeg deler det med ALLE I VERDEN.
Derfor er vi stærke. 

Det stærke består i forsøget, i modet til at kaste sig ud i livet  
og gøre sit allerbedste som amatør.  

Verden er absurd og vil bedrages og det er så vidunderligt gennemskueligt.
Vi arbejder så hårdt på at blive set, hørt og elsket.

Det omfavner jeg, dyrker og stor-elsker! 

Jeg elsker mennesker, 
jeg elsker os og det vi er:

Drømmere med længslen om at blive afsløret 
(og elsket på trods)

Mette Frandsen 
Mette Frandsen, ejer af Frandsen Institute & Atelier Frandsen.
Jeg har BA fra DMJX, som fotojournalist. Underviser på div. institutioner, som DMJX. Lektor hos DIS. Underviser på div. højskoler, foto- og 
filmskoler. Konsulent og rådgiver for div. organisationer, firmaer og forbund. Fotograf for div. medier, producenter og organisationer. 
Udbyder kurser, workshops og mentorforløb for fotografer, kunstnere og kreative. 
I januar 2022 starter der et forløb op, som vil arbejde omkring det ‘at finde sin signatur, som fotograf’. Kontakt venligst Mette Frandsen 
for nærmere information. 



Af Ebbe Rosendahl

Falsterbo Photo Art Museum er et nyåbnet 

moderne fotografisk museum beliggende 

i en spektakulær bygning ved Falsterbo 

Strandbad, i naturskønne omgivelser 

med fyrreskov, sandstrand og hav.  

I  tilknytning til museet ligger Bistro 

 Perspektiv, hvor du kan nyde en god 

 kaffe, frokost eller aftensmad i forbin-

delse med museumsbesøget.

 

Museet har en imponerende samling af 

fotokunst med omkring 450 signerede 

originalfotografier af internationalt aner-

kendte fotografer, og disse værker 

 danner grundlag for museets udstillin-

ger. Her kan nævnes fotografer som 

 Helmut Newton, Richard Avedon, Peter 

Lindbergh, Ellen von Unwerth, Chen 

Man, Irving Penn, Herb Ritts, Lillian 

 Bassman, Steven Klein, David LaChapelle, 

Albert Watson. Museet tilbyder rund-

visninger, foredrag med fotografer og to 

til tre temaudstillinger om året.

 

Museets premiereudstilling ”Dressed for 

Success - 100 Years of Fashion Photo-

graphy” viser mere end 140 eksklusive 

værker, der afspejler modefotografiets 

historie. Mange af de mest ikoniske 

 billeder er her i den originale version, og 

38 verdensberømte fotografer er repræ-

senteret. Udstillingen kan opleves indtil 

20. marts 2022.

Efterårets særudstilling i museets galleri-

sektion er Ewa-Mari Johanssons ”Perfor-

mance Freedom”, der viser modebilleder 

fra 1980’erne og fremefter – billeder 

skabt til store modemagasiner og 

 udstillinger. Kan ses indtil 9. januar 2022.

Museet ligger cirka 30 minutters kørsel 

syd for Øresundsbroen, altså mindre end 

en times kørsel fra København. For dem, 

der ikke har bil, er det nemt at tage 

 Øresundstoget fra for eksempel Hoved-

banegården Kbh, til Hyllie Station  
(Malmö syd) og så en bus direkte til 

 Falsterbo. Bussen stopper lige uden for 

museet.

Et oplagt sted at besøge for de fotoglade.
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Falsterbo Photo Art Museum
Strandbadsvägen 30
239 42 Falsterbo
Sverige

Se mere på museets hjemmeside 
falsterbophoto.com 

FALSTERBO PHOTO ART MUSEUM
Nyt fotomuseum i Sverige syd for Øresundsbroen
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Af Allan Jensen, Næstved Fotoklub

I 80 ÅR HAR NÆSTVED FOTOKLUB SAM-

LET MENNESKER I SYDSJÆLLAND, DER 

HAR EN AMBITION OM AT TAGE GODE 

BILLEDER OG BLIVE BEDRE TIL DET I EN 

VERDEN MED FLERE BILLEDER END 

NOGENSINDE. DET ER FORMÅLET MED 

NÆSTVED FOTOKLUB AT SKABE 

RAMMER, DER GØR DET MULIGT FOR 

DEM, DER VIL. 

Det var en mørk og stormfuld aften! 

Strengt taget ved vi ikke om den var 

stormfuld, men mørkt har det været, og 

det på flere måder. Den 16. december 

1941 var kun få dage fra årets korteste 

dag, og den tyske besættelse havde 

sænket sit eget mørke over Danmark. 

Men på den dag var der nogle i Næstved 

som valgte, at tiden var inde til at 

 arbejde med lys. En lille snes fotoglade 

mennesker mødtes i hvert fald på 

 Rådhuscafeen denne aften og stiftede 

Næstved Smalfilm- og Fotoklub. Smal-

filmen gled hurtigt ud, så navnet blev 

som det er i dag; Næstved Fotoklub. 

”Med apparat og damer”

Klubbens forhandlingsprotokol fra 1941 

og mange år frem er bevaret. Referater 

af møder og arrangementer fortæller 

nøgternt om klubbens liv, men der 

 dukker også interessante detaljer frem, 

som fortæller om tiden. For eksempel 

nævnes det i 40’erne og 50’erne som 

noget helt særligt, hvis en fototur  udover 

et antal medlemmer med apparat også 

omfattede damer! Et par gange i løbet af 

besættelsesårene sniger de særlige 

 vilkår sig ind i protokollen. Det sker bl.a. 

i september 1943 og i februar 1945, hvor 

udgangsforbud gør det nødvendigt at  

erstatte aftenarrangementerne med 

søndagsture. Det er i øvrigt ved første 

øjekast bemærkelsesværdigt, at klubben 

i 1943 blev optaget som ”korresponde-

rende medlem af D.K.P.” Det var dog 

ikke det forbudte Danmarks Kommunis-

tiske Parti, men Danske Kamera- 

Pictorialister. 

En anden bevaret bog er kassererens 

medlemsfortegnelse. De første år er 

medlemmernes erhverv omhyggeligt 

 noteret sammen med navn og adresse. 

Fabrikant, optiker, ingeniør, fotograf og 

håndværksmester er karakteristiske 

 eksempler, men også en enkelt hof-

jægermester og en maskinarbejder 

 optræder på listen. Først i slutningen af 

50’erne reduceres medlemslisterne til 

navn og adresse. Det er også på det 

tidspunkt, der dukker kvindenavne op. 

Dog ofte stadig som ”Jens Nielsen og 

frue” eller tilsvarende. Først langt oppe i 

60’erne forsvinder den titel fra listerne. 

På denne måde har Næstved Fotoklub 

spejlet sin samtid gennem de 80 år 

 siden stiftelsen. Klubbens historie beret-

ter også meget tidligt om samarbejde 

med andre fotoklubber og aktiv del-

tagelse i udstillinger og konkurrencer. De 

første år naturligvis kun i Danmark, hvor 

klubben gjorde det godt i den venlige 

konkurrence med andre klubber, men 

 senere også i udenlandske udstillinger.  

I 1965 blev samarbejdet med naboklub-

berne formaliseret i dannelsen af Region 

Syd, som også i dag er aktiv med 

 fotokonkurrencer og fotorejser.  

The Golden International Salon

Siden 1983 har Næstved Fotoklub, i 

 starten som et Region Syd-samarbejde, 

selv arrangeret en international foto-

konkurrence. I mange år som den eneste 

danske fotoklub og i de første år som 

den eneste i Norden. Under navnet The 

Golden er der gennemført tæt ved 30 

konkurrencer med mange tusinde del-

tagere fra hele verden. Det seneste 

 katalog fra 2019 kan ses på The Golden’s 

hjemmeside: https://the-golden.dk. Den 

næste Golden Digital Salon afvikles i 

 foråret 2022.

Derudover deltager mange klubmedlem-

mer altid i de danske fotokonkurrencer, 

ikke mindst Den Nationale, hvor  Næstved 

Fotoklub har for vane at ligge blandt de 

tre bedste. Mange medlemmer i klubben 

er også aktive i internationale kon-

Næstved Fotoklub 
– 80 år og vaccineret mod sløvsind!

Evening at Tekapo. Foto Michael Johansen
Huset i Jomfrustræde. Foto Niels Dentrup

Næsted Fotoklubs udstilling på Næstved 
kulturnat har hvert år op mod 1.000 
besøgende. 
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kurrencer og har opnået udmærkelser fra 

FIAP, PSA, NFFF og SDF.

Næstveds kulturliv

Det fornemmes fra den tidlige historie 

og frem til i dag, at der i klubbens gener 

er en stærk trang til at vise billeder og 

dele begejstringen for fotografi med 

 resten af samfundet. Derfor udstiller 

Næstved Fotoklub løbende billeder hos 

lokale virksomheder og institutioner, 

men det kommer især til udtryk ved den 

årlige kulturnat, der i Næstved er den 

første fredag i oktober. Hvert år driver 

fotoklubben et af kulturnattens stærke-

ste arrangementer, som er fotoudstillin-

gen i Gamle Ridehus på Grønnegades 

Kulturcenter. Hvert år kommer op mod 

1.000 besøgende for at se de 300 

 billeder, der udstilles af ca. 30 medlem-

mer af Næstved Fotoklub. Næsten alle 

besøgende deltager i en afstemning om 

det bedste billede, og det får mange til 

at se ekstra grundigt på billederne. I år 

var udstillingen udvidet med en reception 

i anledning af klubbens 80-års fødsels-

dag. Her kvitterede Næstveds borg-

mester Carsten Rasmussen for fotoklub-

bens rolle i Næstveds kulturliv. Leder af 

kulturcenteret John Nørbjerg gav udtryk 

for sin glæde over, at fotoklubben har 

lokaler på kulturcenteret – og har haft 

det siden omdannelsen fra kaserne til 

kulturcenter i 1978.  Dagen blev også 

markeret af TV2 Øst, der på det seneste 

har produceret flere indslag om Næstved 

Fotoklub. Nysgerrige kan finde links på 

klubbens hjemmeside naestvedfotoklub.dk

En sikker hånd

Formanden for Næstved Fotoklub er et 

kendt ansigt for mange fotoentusiaster.  

I 42 år har Freddie Hansen med sikker 

hånd ledet klubbens daglige liv med 

klubaftener hver torsdag, fototure, 15 

årlige fotokonkurrencer, udstillinger, den 

trykte fotoårbog, deltagelse i danske og 

internationale konkurrencer og gennem-

førelse af The Golden fra starten i 1983. 

Freddie har stærke meninger om foto-

grafi og melder klart ud om tidens 

 hastige billeder med mobiltelefonen. 

”Jeg har det skidt med at stå med sådan 

en slatten sag – jeg vil ha’ et kamera i 

hånden. Det er der, jeg bliver inspireret”, 

som han udtalte til TV2 Øst for nylig. 

Fremtiden

Næstved Fotoklub har i øjeblikket ca. 45 

medlemmer, og der kommer nye til i ny 

og næ. Det er ikke ligefrem en ungdoms-

klub, men klubbens bestyrelse har ikke 

til hensigt at starte en ungdomsafdeling. 

Holdningen er, at de unge kommer, når 

de bliver lidt ældre og erkender, at foto-

grafi har mere at byde på end hastige 

 likes på sociale medier. Vi er ret sikre på, 

at der også er en fotoklub i Næstved om 

mange år. 

Trappe Hamburg. Foto Johnny Blaabjerg Dyg

Klitter i Råbjerg mile i aftenlys. Foto Tage Klee

Foto Freddie Hansen

Foto Mariann Jensen Düring

NÆSTVED FOTOKLUBNÆSTVED FOTOKLUB



virker. Smag og behag er forskelligt, men 

det giver alligevel lidt feedback på, om 

andre ser det samme i mine billeder som 

jeg selv gør.

Jeg har været dommer i nogle konkurren-

cer samt været ude og holde lidt 

 foredrag. Begge dele noget jeg gerne vil 

gøre mere af i fremtiden, da det er inspi-

rerende at udveksle synspunkter om 

gode fotografier i alle genrer.

Benytter du sociale medier til dine 

billeder?

Jeg har lavet min egen hjemmeside, hvor 

man kan se nogle af mine billeder i for-

nuftigt format jensjakobsson.dk. Derud-

over lægger jeg løbende lidt billeder på 

Instagram (@kvarmlose), hvor der også 

er link til min hjemmeside. Instagram 

kan give lidt feed-back fra nogle faste 

følgere, men det er svært at følge logik-

ken i de algoritmer der ligger bag, og 

dermed hvem der får vist billederne og 

hvem der ikke gør. Derfor bliver 

 Instagram aldrig en primær kilde til 

 feedback for mig.

Hvad har du i fototasken?

Da jeg i 2018 skulle starte med at købe 

udstyr, valgte jeg Sonys spejlløse fuld-

frame løsning som jeg er super glad for. 

Jeg har en god stor rygsæk, der altid 

 indeholder et godt teleobjektiv, men 

som også har plads til min termokaffe-

kop. Til landskabsfotografi har jeg 

 investeret i et godt solidt stativ der ikke 

vejer for meget samt et 24-70 mm objek-

tiv, der kan klare det meste. Jeg vil gerne 

dyrke mere makro, og har derfor 

 ind imellem også et makroobjektiv med 

mig ud.

Jens Jakobsson

44 45

Jens Jakobsson, 
Fotoklubben Negativ 
i Roskilde

NY ASDF-TITEL

55 år, anlægschef i Nexel

Af Ebbe Rosendahl og Jens Jakobsson

Fortæl lidt om dig selv

Jeg elsker naturen og de vilde dyr i 

 naturen. Jeg elsker den fred og ro man 

kan få, når man sætter sig stille ned og 

nyder det hele. Og jeg bliver oprigtig ked 

af det, når nogen ødelægger naturen 

 eller livsbetingelserne for dyrene  derude. 

Jeg bor i landlige omgivelser på Vest-

sjælland og elsker bare at gå en lang tur 

med mit kamera, undervejs finde et 

smukt sted hvor jeg sætter mig, og  håber 

på at dyrene kommer forbi. Nogle gange 

lykkes det og andre gange var det bare 

en god tur. Det giver motion og fantas-

tiske naturoplevelser.

Jeg har fotograferet lidt hele mit liv, men 

begyndte først rigtig seriøst i 2018. Jeg 

meldte mig ind i Fotoklubben Negativ i 

Roskilde, og efterfølgende også i Natur-

Fotograferne i Danmark (NFD). Det er 

fantastisk at kunne dyrke sin passion og 

hobby sammen med andre. 

Jeg elsker konkurrencer, så jeg deltog for 

første gang i Den Nationale i 2019, hvor 

jeg til min egen store overraskelse fik en 

samlet 10. plads og vandt guld i Mono-

chrome papir. Det gav ”blod på tanden” 

og i 2020 lykkedes det at få en samlet  

8. plads og guld i kategorien Natur. I år 

blev det til en samlet 4. plads og sølv i 

farve digital. Samtidig blev jeg nummer 

to i NFD’s kåring af Årets naturfotograf i 

Danmark 2021.

Mine resultater herhjemme har også 

 inspireret mig til at prøve kræfter med 

FIAP saloner rundt i hele verden samt 

Nordisk Fotomesterskab. Jeg fik i  sommer 

titlen NSMiF/b, har ansøgt om AFIAP- 

titel og har allerede ”optjent” til en 

 EFIAP-titel, der dog først kan søges om 

et år. Jeg synes det er lærerigt at få 

 vurderet mine billeder af forskellige 

dommere og se hvad der virker og ikke 

Dancing on water

Storm at LatrabjargPure love

Kirkjufell

Morning newspaper
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EFTERÅRSUDSTI LL ING PÅ LANGELAND

Exposed 
to 
Vulnerability
…dette er titlen på min netop udkomne fotobog og samtidig  
en  velkendt tilstand for mig som kunstner og fotograf.

Tekst og foto  Ole Jauch, billedkunstner

17. september udkom min fotobog 

 ”Exposed to Vulnerability” (udsat for 

sårbarhed) og jeg er mega stolt over at 

have begået en bog. 

Der er, for mig, noget helt specielt, ved 

at have lavet en bog. Det er noget jeg 

har tænkt over i flere år, men ikke haft 

hverken viden eller økonomi til at reali-

sere. Begge dele noget jeg faktisk stadig 

ikke havde, da jeg endelig gik igang med 

denne bog, men fik samlet op på under-

vejs. Det var, hvad man kan kalde en stejl 

læringskurve. Nu er min erfaring heldig-

vis, at der, hvor eksekveringskurven er 

stejl er også der, hvor der virkelig sker 

noget. Der, hvor noget virkelig bliver til 

noget. Og i dag står jeg med en færdig 

bog som et ret synligt og håndgribeligt 

bevis på, at der skete noget.

Denne klumme handler om tilblivelsen af 

min bog.

Hvorfor en bog?

Fotobogs-formatet er blevet mere almin-

deligt og i dag er min fornemmelse, at 

der udkommer flere fotobøger end 

 nogen sinde. Jeg tror det handler om 

flere faktorer, men en væsentlig er, at 

det i sammenligning med tidligere, også 

økonomisk, er blevet mere opnåeligt at 

realisere et bogprojekt.

Men, hvornår bliver det så til en bog, 

 eller hvornår er det man tager beslutnin-

gen om, at det skal være en bog. Der er 

nok lige så mange svar som der er bog-

udgivende fotografer og rigtig mange 

forskellige tilgange til det. Derfor vil jeg 

holde mig til mine egne overvejelse og 

tanker omkring min bog og mine 

 kommende bøger. Det med de kommende 

bøger vender jeg tilbage sidst i denne 

klumme.

For mig betyder det at lave en bog, at 

kunne lave en varigt aftryk. Lave noget 

der har en vis holdbarhed og noget jeg 

håber læserne ville komme tilbage til. 

Noget, der kunne sætte tanker og reflek-

tioner igang hos læseren. Lidt ligesom at 

købe et musikalbum, hvor man i ro og 

mag, hjemme hos sig selv, kan fordybe 

sig og skabe ens egne historier. Derfor 

ville jeg lave en bog. Min beslutning om 

at lave bøger, blev også hjulpet på vej af 

coronaen, hvor det jo ikke har været 

 muligt at komme ud med kunsten, men 

bøger kunne man stadig købe. Det hjalp 

mig til at reflekterer over mediet og 

 mulighederne.

Det første billede

Jeg tog nogle af de første billeder til min 

bog i 2015. I 2016/2017 lavede jeg en 

fotobog-dummy på nettet med billeder 

fra to workshops i 2015 og 2016. Der 

 begyndte jeg at flirte med bogmediet og 

begyndte at have tanker om at noget 

godt kunne blive til en bog. 

Hvornår bliver det så til en bog?

Efter at have lavet min dummy tilbage i 

2017 skete der ikke ret meget med den. 

Jeg brugte den ad nogle omgange i 

 undervisningsøjemed, men den udviklede 

sig ikke som bog. På den måde var den 

ligesom færdig. I hvert fald i mit hoved.

I 2021 havde jeg så igen fat i min 

 dummybog og i samtale med en, der 

 kiggede i bogen gik det pludselig op for 

mig at det handlede om sårbarhed. Med 

et så jeg en vej igennem bogen, der viste 

en sårbarhed i flere forskellige lag og 

gennem forskellige udtryk.

Jeg begyndte igen at arbejde med den 

dummy jeg havde lavet tilbage i 2016 og 

fandt omkring 50 billeder mere frem som 

sagtens kunne komme med i projektet. 

Jeg følte mig ret sikker og klar til at gå 

videre med bogprojektet. Nu skulle denne 

her dummy endelig omformes til en 

 rigtig bog. På et tidspunkt, hvor jeg 

 vender projektet med min kæreste, 

 kommer ideen op med at vise mit mate-

riale til en 3. part. En der ikke har været 

involveret eller som sådan kender mig. 

Jeg var kommet til et punkt, hvor det vil 

give mening at vise den uden at ”spilde” 

for meget arbejde. Jeg havde fået en 

 aftale med et trykkeri og havde faktisk 

allerede fået tilsagn om nogle fondsmid-

ler. Alt så virkelig godt ud og jeg begav 

mig ind til København med min dummy 

og de 50 ekstra billeder under armen for, 

troede jeg, at bliver bekræftet i mit 

 fantastiske projekt.

Sårbarhed – med to streger under

Jeg møder denne her person inde i 

 København, som har stor erfaring i foto-

bøger og som jeg har stor tiltro til, vil 

kunne hjælpe mig videre med min bog. 

Lad mig sige med det samme, at  sjældent 

har jeg taget så meget fejl og sjældent 

har jeg lært så meget på kort tid. Jeg tog 

ikke fejl i forhold til den person, der 

skulle se på min bog, men jeg tog fejl af, 

hvor god og færdig jeg synes bogen var. 

Jeg fik måske to stjerner ud af seks den 

formiddag. Personen kunne godt forholde 

sig til billederne og min ide, men kunne 

på ingen måde ”mærke” det. Hverken 

 historien, bogen eller sammenhængen i 

materialet. ”Det er en fin rejsebeskrivelse 

og nogle fine billeder, men jeg kan ikke 

mærke dig eller historien”. Det var i 

 forvejen meget sårbart at sidde der og 

lægge det hele frem. Og så ikke bliver 

bekræftet var virkelig hårdt og endnu 

mere sårbart. Det var et kæmpe tilbage-

slag og dybt inde et slag på min kunst-

neriske stolthed, men det var samtidig 

det bedste, der kunne ske for mig. Det 

var lige præcis den formiddag, jeg lærte 

mest om det at lave fotobøger. Det var 



Min bog ”Exposed to Vulnera-
bility” kan købes på min webshop 
https://www.jauch.dk/shop_etv og 
koster 300 kr plus porto. Til og 
med januar 2022 gives der 10% til 
læserne af Dansk Fotografi ved at 
angive rabatkoden ”DF_051221” i 
webshoppen.
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De næste større bogprojekter er på 

 tegnebordet og jeg forventer et par 

 udgivelser inden for de kommende år. 

Jeg kan mærke, at jeg arbejder med en 

hel anden sikkerhed og viden i rygsæk-

ken og det er en fantastisk følelse. Det 

betyder ikke at det bliver ”nemt”, men 

det er i hvert fald ikke fuldstændigt 

ukendt terræn jeg begiver mig ud i. For-

uden de her større og mere komplekse 

bogprojekter, arbejder jeg også med 

mindre udgivelser, hvor jeg selv står for 

hele arbejdet med både opsætning, 

print, indbinding og udgivelse. Der kommer 

mere om det på min hjemmeside  

jauch.dk og Instagram @olejauch.

den hårde skole – learning by doing, 

men det var samtidig den mest effektive. 

Dette sagt efter en uges selvmedliden-

hed og senere refleksion. Lige i nuet, 

den formiddag i København, var det hele 

noget rigtig møg.

Jeg tog hjem, noget slukøret, men dog 

fattet uden helt at have mistet modet. 

Da jeg kom hjem forelagde jeg det hele 

for min kæreste og i den samtale faldt 

10-øren endelig for mig. Hun sagde 

nemlig på et tidspunkt ”jeg når faktisk 

ikke rigtig at forholde mig til dine bille-

der, før du har fortalt hele historien”. Det 

var det sidste vigtige og afgørende 

 element, jeg manglede for at forstå, 

hvordan jeg skulle lave min bog. Lige der 

forstod jeg, at jeg endnu ikke havde for-

stået bogen som medie. Der gik det op 

for mig, at den bog jeg var ved at lave 

krævede, at jeg stod ved siden af alle 

dem, der måtte købe bogen og komme 

med hele forklaringen og historien, før 

de kunne forstå min bog. Eller før jeg 

havde tiltro til at de forstod min bog. 

 Sådan fungerer bøger ikke. De skal kun-

ne selv – og det kunne min ikke.

Tilbage til tegnebordet og værkstedet

Der var ikke andet at gøre end at gå 

 tilbage til tegnebordet og starte forfra  

– eller næsten. Jeg havde knækket koden 

og første skridt var at skrotte min dummy. 

Jeg satte alt i spil igen. Format, billeder, 

papir, antal sider etc. Det hele kom i spil 

vel vidende at det kunne komme til at 

koste mig hele projektet, hvis det færdige 

resultat blev for dyrt at producere i 

f orhold til mit budget. Men der var ikke 

andet at gøre.

Dernæst gik jeg 10.000 billeder igen-

nem. Fik samlet 400 der blev til 300 som 

endeligt blev til 100. De 100 billeder, der 

nu er med i bogen. Så fra 85 til 135 til 

10.000 til 400 til 300 og til slut til 100. 

Det var vejen for at komme til de billeder 

jeg ville have med i bogen.

Formatet fandt jeg ved gennemlæsning 

af en masse andre fotobøger. Det skulle 

føles rigtigt at bladre i bogen. Det 

 samme med papiret. De selvsamme 

 bøger blev bladret igennem med lukkede 

øjne for at jeg kunne mærke papiret. Det 

skulle også føles rigtigt… og sårbart.

Da jeg havde formatet, købte jeg nogle 

notesbøger som jeg savede til i den rig-

tige størrelse og så producerede jeg tre 

dummys inden jeg stod med den endelige, 

der endte med at blive til den færdige 

bog. Jeg har sprunget over nogle 

 mellemregninger, da det ville blive for 

omfattende at skrive her, men hele pro-

cessen tog cirka seks måneder. Så tilbage 

til det med hvor lang tid min bog har 

 været undervejs – tja et sted mellem 6 år 

og seks måneder. Det var i hvert fald i de 

sidste seks koncentrerede måneder 

 bogen endeligt blev til, men uden 

 materialet der var lavet i 2015 ville den 

ikke være blevet til.

Bogen færdig og hvad så?

Nu står jeg så med den færdige bog og 

det er en kæmpe personlig tilfreds-

stillelse og med kæmpe stolthed, at jeg 

nu kan sige, at jeg har lavet en bog. Jeg 

er meget tilfreds med resultatet.

Nu skal den leve sit eget liv sammen 

med nogle andre mennesker og jeg skal 

slippe den ud i verden. Det er nemmere 

sagt end gjort, men jeg øver mig hele 

 tiden.

FOTOBOG – OLE JAUCH 
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Ny fotobog

Bogen om dansk modefotografi 1910-2010 

skrevet af Tove Thage, der er kunst- og kultur-

historiker med fotografi som speciale, er den 

første bog om de danske modefotografers 

 billeder af moden og deres epokegørende 

 bidrag inden for hele modefeltet. Bogen 

 præsenterer for første gang et samlet udvalg af 

danske modefotografier gennem 100 år. 

Modefotografi er indbegrebet af elegance, 

 luksus og forførelse. Vi oplever moden gennem 

synet, gennem billeder, som kalder på endnu 

en sans, nemlig berøringen. Dette forhold 

 skaber et unikt fotografisk univers, et stykke 

scenografi, der på én gang er både visuelt og 

materielt. Modefotografiet er per definition 

avantgarde, men underlagt konsumerisme og 

placerer sig derfor i feltet mellem reklame og 

kunst. Det er både håndværk og åndværk, idet 

fotografen ligesom kunstneren må have en 

 fornemmelse for både tidsånd og fremtid.  

De danske modefotografer har været blandt de 

mest innovative i faget.

I Dansk modefotografi i 100 år kan man læse 

 interviews med fotografer og fotomodeller og 

naturligvis mængder af dragende, artistiske og 

til tider provokerende fotografier fra perioden.

Dansk modefotografi 
i 100 år

Tove Thage

Dansk modefotografi i 100 år

321 sider

399,95 kr

Gyldendal
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HER ER NOGLE AF FORDELENE VED AT 

VÆRE MEDLEM AF SELSKABET FOR 

DANSK FOTOGRAFI

Medlemsbladet Dansk Fotografi

Medlemsblad der udkommer 4 gange år-

ligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. 

Bladet er af høj kvalitet og indeholder 

nyheder fra SDF samt mange forskellig-

artede artikler om og for danske fotogra-

fer, og de aktiviteter der udfoldes. Især 

medlemmernes egne arbejder og arran-

gementer prioriteres højt. 

Den nationale

Som medlem af SDF kan du deltage på 

Den Nationale/DM i fotografi. Den Natio-

nale er SDF’s årlige konkurrence med 

indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmel-

sen bliver de antagne værker udstillet i 

forbindelse med vores årlige Foto festival, 

der afholdes omkring uge 40. Efter ferni-

seringen kan du se alle de antagne bil-

leder samt et lille udvalg af dommernes 

egne værker. 

Fotografisk Årbog

Hvert år primo oktober udkommer Foto-

grafisk Årbog, som indeholder et repræ-

sentativt udsnit af billeder produceret af 

SDF’s medlemmer i det forløbne år. 

Årbogen er på 122 sider. Årbogen ud-

leveres gratis til alle SDF FULD og SDF 

EKSTRA medlemmer. 

Fotofestival

Der afholdes hvert år en Fotofestival 

omkring uge 40. Det arrangeres på skift 

forskellige steder i landet, og altid i sam-

arbejde med en eller flere klubber, som 

påtager sig det praktiske arbejde. På 

Foto festivalen er der bl.a. fernisering på 

Den Nationale/DM i fotografi, workshops 

og ikke mindst en masse hyggeligt 

 samvær fotografer imellem.

SDF udland

SDF har en udlandsafdeling som repræ-

senterer Danmark i verdensforbundet 

FIAP, SDF Udland udsender udvekslings-

mapper, og har kontakt, til fotografiske 

landsforbund i hele verden. SDF Udland 

kan også hjælpe dig eller din klub med at 

skabe kontakt til en venskabsklub i ud-

landet, samt med deltagelse på FIAP og 

PSA godkendte saloner (Fédération 

 Internationale de l’Art Photographique 

og Photographic Society of America).

FIAP titler

Når du opnår mange antagelser på FIAP-

godkendte saloner, kan du med tiden 

søge om at få tildelt forskellige FIAP-tit-

ler med diplom og emalje emblemer. 

Informationsaften

Få et tilbud om en informationsaften 

med en fra bestyrelsen – også for IKKE 

medlems-klubber. Emner aftales på for-

hånd og der betales kun for transport, 

kontakt SDFs formand.

Så mød ligesindede i SDF
Fotograferer du også?

Meld dig ind i SDF på sdf.dk

Fotografisk Årbog

2021
Selskabet for Dansk Fotografi
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ISBN: 978-87-89908-20-5

Selskabet for Dansk Fotografi – i daglig tale kaldet SDF – er en landsdækkende sammenslutning af foto amatører, men alle kan blive medlem. Vi har på landsplan et stort antal medlemmer. 
SDF har som hovedformål at højne standarden og anseelsen af dansk fotografi. Vi sørger for at støtte samarbejdet mellem fotoklubber og etablere kontakt til udenlandske forbund. Alle vore arrangementer sker ud fra vores formålsparagraf – at styrke fotografiets anseelse.

Udover årlige fotoevents afholder SDF udstillinger, workshops, seminarer og lignende arrangementer, samt udgiver et medlemsblad, “Dansk Fotografi”, fire  gange årligt.

SDF arbejder tæt sammen med de øvrige nordiske forbund via NFFF og med den internationale organisation for fotografisk kunst – FIAP. Du kan finde aktuelle informationer om SDF på vores hjemmeside sdf.dk. Her kan du eventuelt også finde en fotoklub i nærheden af, hvor du bor.

SOCIETY OF DANISH PHOTOGRAPHY
DIE GESELLSCHAFT FÜR DÄNISCHES FOTOGRAPHIELÁ SOCIÉTÉ DE LA PHOTOGRAPHIE DANOISE

www.sdf.dk

Dansk Fotografi

4 DECEMBER 2021
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