
Jeg takker for den tillid SDF har vist ved at vælge mig som dommer i Folkets Foto. 

Mine udvælgelseskriterier har været offentliggjort i Nyt fra SDF, men jeg vil alligevel gentage dem 

her som en indledning. 

Som jeg forstår betydningen af Folkets Foto er det foto der fortæller en god og interessant            

historie, som kan værdsættes af alle – også dem helt uden fotografiske forudsætninger.  

Det er ikke fotografernes foto. Ikke foto hvor man har løst fotografiske udfordringer, optaget under 

vanskelige lysforhold, ligget på lur i dagevis efter et sjældent motiver.  

Det er heller ikke foto hvor der er brugt hævdvundne skabeloner for et godt billede- eller  måske 

efterlignet motiver der er på mode. Sådan noget værdsættes måske af andre fotografer og        

dommere i traditionelle fotokonkurrencer.  

Som dommer i Folkets Foto vil jeg i første omgang se bort fra komposition, tekniske kvaliteter og 

andre konkurrencekriterier. Billederne må være så skæve, uskarpe, sammenflikkede og  manipule-

rede som man vil. Bare det er fotografier man selv har taget. Det drejer sig udelukkende om af    

finde billeder der er i stand til at påvirke eller udfordre mig.  Æstetisk, følelsesmæssigt eller intellek-

tuelt. 

 

Jeg har på den måde valgt 20 billeder, og vil forklare om hvert enkelt billede hvorfor det er med. 

Først og fremmest hvad jeg ser, og hvad det siger mig som et almindeligt menneske - men det er 

naturligvis også interessant derefter at prøve at finde frem til hvorfor det har påvirket eller udfor-

dret mig. Her kan jeg være lidt mere objektiv og nogle gange komme ind på blikfang, fantasi,       

originalitet, almenmenneskeligt indhold og evnen til at fastholde beskueren.  

Jeg vil ikke komme med forslag til forbedringer. Sådan noget hører hjemme i billedkritik i foto-

klubberne. Jeg ser de 225 billeder jeg har modtaget som færdige værker - som jeg skal forholde  

mig til. 

Jeg må med det samme tilstå at jeg er mere præget af referencer til malerkunst end til  fotografer. 

 

Jeg er i den heldige situation at jeg kun behøver at tale om de 20 billeder jeg har fundet bedst, så 

jeg ikke kommer til at fornærme nogen og højst kan anklages for at have overset et billede. Skulle 

det alligevel gå galt har SDF lovet at betale mine advokatudgifter hvis jeg modtager sagsanlæg. 

 

Jeg betragter fotografi som en kunstart, og ikke en sportsgren. Jeg har derfor svært ved at se det 

rimelige i at stille de valgte billeder op i en kvalitetsrækkefølge. Men jeg gør det alligevel, for det er 

hvad man   normalt forventer og der er ikke meldt noget andet ud. Jeg har også valgt de tre billeder 

jeg synes er bedst og give dem en tredje, anden og førsteplads, så der kan blive uddelt nogle præ-

mier. 

 

Efter gennemgangen og prisoverrækkelse vil jeg meget gerne have spørgsmål og kommentarer til 

min metode fra salen. 

Så lad os så komme i gang. 

 

 

 



Jeg starter med et herligt portræt. Portrætfotografering er en vanskelig disciplin, 
hvis det skal have interesse for andre end den portrætterede. Her er det en noget 
snurrig type, - som man kan gruble over hvor man skal placere. 
Han tager sit udseende ganske alvorligt. Hatten, de runde briller, det voldsomme 
overskæg og mimikken er særligt udvalgt og usædvanligt.  
Men er han en klovn eller hører han blot hjemme et sted hvor man skal se sådan 
ud. 
Stigen i baggrunden har ben der ikke er lige lange - og ender i trin der er for små. 
Det taler måske for klovnen. Der er gjort meget ud af harmonien mellem påklæd-
ning og baggrund. Det taler for at fotografen mener han skal tages alvorligt.  
En billedtitel kunne måske have afklaret det, men af dunkle årsager følger den aldrig 
med.  
Tvetydighed i et billede er spændende, men den skal ikke bygge på informationer 
der ikke er gået videre fra fotografen. Men det er alligevel et både herligt og æste-
tisk smukt billede.  

Grævlingen er blevet kørt ned af en bil og ligger livløs i vejkanten. Foto-
grafen har markeret dens omrids med hvide streger. Sådan gør man i en 
drabssag hvor det er mennesker der er tale om. Ikke noget behageligt 
billede. Men en original og velrettet protest mod trafikdræbte dyr. Så-
dan noget er sjældent.  
Der er ikke nogen særlig komposition, men en dominerende figur som 
man ikke sådan lige kommer forbi. (For at citere Rudi Hass). Et billede 
der absolut taler til både intellekt og følelser. 

Alt for få fotografer interesserer sig for humor. Det er som 
om et humoristisk billede er mindre seriøst. Men humor er 
et kraftigt virkemiddel. Det både påvirker og udfordrer be-
skueren.  
Denne herlige gut ligner en pensioneret rocker. Han er ud-
adtil barsk. Han har tatoveringer helt op i hovedet - og jern-
kæder i bæltet. Men han er blød som smør når det drejer 
sig om hans lille fladtrykte skødehund. 
Billedet får mig til at tro på - at han på bunden er et elskeligt 
menneske. 
Billedet er på mange måder noget rod, men budskabet går 
rent ind. 

En sart blomst i en verden af grønne nuancer. Normalt synes jeg at 
portrætter af blomster hører hjemme i botanikbøger. Men der er 
noget blidt akvarelagtigt over billedet, som man bliver påvirket af. 
Jeg kommer til at tænke på musik. Et dejligt billede. 
Der er lagt meget fantasi, og sikkert mange forsøg i det. For at få den 
helt rigtige harmoniske slørede baggrundstone frem. 



Et godt billede behøver ikke være smukt.  Her er 
et billede der, (langt bedre end ord) formår at for-
klare, hvilken energi og stædighed det kræver at 
besejre sin egen magelighed, - og gennemføre en 
mountainbike tur i møgvejr – også selv om rytte-
ren er oppe i årene.  
Entusiasmen lyser ud af det. Man føler sig inspire-
ret til at fare ud og gøre noget. 

Et stilfærdigt skæbnedrama. Jeg forestiller 
mig - en smuk græsk enke der er tvunget til 
af følge de afmærkede hvide striber - når 
hun vandrer ud af en snoet vej - mod den 
skjulte horisont. Hun kikker til siden - men 
den går ikke. 
Billedet er ikke bare taget. Det er skabt af 
fotografen. Det er opstillet for at fortælle 
en historie – ellers ville hun ikke gå midt på 
vejen. Jeg kommer til at tænke på gamle 
franske film,  
Det er et billede man straks lægger mærke 
til. Man suges ind i af linearperspektivet – 
og historien slipper man ikke uden videre. 
Et stærkt billede i al sin enkelthed 

Motivet er gammelkendt, men det virker.  Det lille hus i den 
store natur. Der falder lidt guddommeligt lys ned på det fra 
den høje dramatiske himmel - men uden at overdrive. Det er 
et smukt billede, og det kan godt sætte tanker i gang - om 
vores forhold til den store natur.  
Jeg får associationer til Vejlemaleren Albert Berthelsens   
færøbilleder.  Det er sagt som noget positivt. Vi kan lære 
meget fra andre kunstarter. 
Billedet har et godt blikfang en enkel komposition med    
huset placeret i skæringspunktet mellem to trediedelslinjer. 

Måske et banalt billede af fyret på Rubjerg Knude - og en 
paraglider der kommer forbi, - eller er sat ind. Men der er 
noget ved farverne der får mig til at stoppe op. Der er virke-
lig knald på – det giver en særlig dynamik i billedet. 
Generelt synes jeg fotografer interesserer sig alt for lidt for 
farver, og deres forhold til hinanden - især nu, hvor man 
elektronisk kan ændre en hvilken som helst farve.  
Mange vælger at dæmpe farverne så de ikke bekriger hinan-
den. I stedet for at sætte sig ind i de spændende udtryksmu-
ligheder de giver – Ved f.eks at studere Ittens Farvelære.  

Det mørkeblå vand og det orangegule sand er 
hinandens komplementærfarver og billedet 
gør brug af alle de tre primærfarver, rød, blå 
og næsten gul.  
Billedet er med på en 10. plads for sit æsteti-
ske vovemod. 



Det er meget svært at lave protest motiver -uden det kom-
mer til at ligne propaganda - som man vender sig imod. 
Men her synes jeg det lykkes. Udgangspunktet er en fabrik 
med sort røg op af skorstenene.  
Resten er fotografens kommentarer- i fotografisk billed-
sprog. Farverne er bevidst gjort blåsorte - og  en giftig rød  - 
der leder tanken hen på afbrænding af kemikalier. Kornene 
er så store at de næsten er ved at opløse billedet. Og solen 
er lige ved at bukke under.      Et stærkt billede.  
Jeg vil ikke have det hængende over spisebordet, - Men 
prøv at sælg det til Greenpeace. 

Et rigtigt fotoklubbillede når det er bedst. Kameraets evne til 
at fastholde den mindste detalje er udnyttet til perfektion. – 
Det er så knivskarpt at man næsten kan føle det -  
Men det dur kun hvis motivet også taler til beskueren, - ellers 
er det form uden indhold.  
Her er det to herlige gamle typer. De sidder og nyder solen på 
sladrebænken. Man kan næsten høre skrønerne om dengang 
de var unge – og kunne det hele. Et herligt lunt billede. 

Der er blevet spekuleret noget i optagelsen af dette billede. 
Det skal formidle glæden ved at gå langs vestkysten under 
en dramatisk himmel - og det er  lykkedes. Koloritten er 
kraftig. Aftenlyset, og mit blik rammer straks den røde skik-
kelse der er på vej væk.—  En rundviser på Skagens museum 
fortalte mig engang - at der var en grund til at Krøyers      
berømte to damer på stranden vendte ryggen til. Så er det 
ikke portrætter af konkrete personer, det er skikkelser man 
kan identificere sig med. Det er en æstetisk fornøjelse at se 
på billedet. Man ledes ind i det via en diagonal - der tilmed 
er takket som et lyn. 

Kompositionen kunne være brugt 
som skoleeksempel i Rudi Hass: 
Se her.  - Som jeg i øvrigt varmt 
kan anbefale. 

Jeg er ikke helt sikker på hvorfor det billede påvirker mig. 
Men vi har vel en trang til at lede efter mønstre for at 
forstå vores omverden. Her ser vi de kantede linjer i   
tennisbanen forplante sig - som et ekko - i landskabets 
terrasser. Det er på forunderlig vis en stor tilfredsstillel-
se. Rudi Hass skriver noget om gentagelsen som motiv, 
men det er sjældent man ser det brugt i praksis. Det er 
godt set . 



Marsken ligner en savanne. Det flade landskab - hvor kun 
køretøjerne rager op. Man får en overvældende fornemmel-
se af hvordan lys og vejr har frit spil. Kontrasterne er så sto-
re at det kommer til at ligne grafik.  
Hvor fotografen har stået ved jeg ikke, men han har vist haft 
gummistøvler på.  
Det er hen under aften, der er næsten kun en farve. Også 
kompositionen er sparsom og streng. - Et par vandrette lin-
jer med to næsten ens motiver – i knudepunkterne mellem 
1/3 linjer – Det virker og det er flot. 

Det er som om hun leger med hinkesten - på en globus med længde 
og breddegrader. Og så får billedet pludselig en betydning - som man 
kan gruble længe over. Vel en intellektuel udfordring. 
Det er langt fra sikkert at fotografen har tænkt - over netop det. Men 
et eller andet særligt må han/hun have tænkt, - hvorfor ellers vælge 
det til en konkurrence. For mig er det et billede som rummer stor 
dybde.  

Surrealisme er defineret ved, at det hele foregår i en drøm-
meagtig underbevidsthed - og meningen derfor kun kan 
anes, - og ikke kan afkodes logisk. Den startede i 1920erne - 
og var et angreb på et samfund hvor kun logisk tankegang 
gjaldt, - og drømme, følelser og fantasi var af mindre værdi.    
De enkelte dele i et surrealistisk billede er, - som i drømme, - 
naturalistiske, derfor er det rimeligt enkelt at overføre surre-
alismen til fotografi.  
Her er en klassisk buste, - et klaver med en siddende dreng - 
placeret på en bølgebryder i stormvejr. Det giver ingen me-
ning - ud over at verden i dag synes lige så absurd - og fyldt 
med nonsens som efter 1.verdenskrig. 
Selv om der ikke er nogen mening – indeholder billedet sin 
egen skønhed. Som en drøm påvirker og udfordrer det mine 
tanker. 

Sne og slud på ruden. Man føler sig virkelig heldig - at 
fotografen har haft fantasi til at placeret en på den rigti-
ge side af glasset. Det hele bliver lidt utydeligt, - derfor 
opdager man  nogle store æstetiske værdier - som de-
taljerne ellers slører. Forenkling er måske - den bedste 
vej til gode billeder.  
Det var sådan kubisterne -og en hel række nordjyske 
malere så verden. Her er malernes penselstrøg er-
stattet af en våd rude. Det er så godt set og gennemført 
at det rækker til en fjerdeplads. 



En ung kvinde slentrer mod kanten - af et blændende lys. 
En gammel krumbøjet kvinde står også ved kanten – Lyset 
er næsten konturløst, - af den slags man tit associerer med 
døden.  
Scenen akkompagneres af en saxofon. Jeg forestiller mig 
han spiller en sørgmodig blues. Der er et par intetanende 
tilskuere ude til venstre. Det hele får præg af en teatersce-
ne - hvor stykket måske hedder Livets teater? 
Det er et følelsesmæssigt stærkt billede - som berører al-
menmenneskelige vilkår. Samtidig er det æstetisk smukt. Et 
billede man ikke lige bliver færdig med at se på. 
Indholdet understøttes af et godt blikfang. Linearperspekti-
vet trækker beskueren ind i billedet, og når man først er 
inde er der ingen huller at komme ud igennem. Billedet får 
pladsen som nr. 3  

Månen triller som en bold - legesyg hen over klitten - og 
nogle meget små mennesker står oppe på kanten.  
Den ene ligner en kontormand - der nok er opmærksom – 
men er fanget det forkerte sted. De andre har gang i no-
get helt andet. Kun en ser på månen - i kikkert. Forskellige 
attituder. Menneskers små roller i den store natur som er 
motivet. Man kan sikker få andre historier ud af det.  
Det fremstår som et minimalistisk æstetisk billede. De sto-
re kølige farveflader spiller hovedrollen. Og jeg er helt 
overbevist om –at det hvide sand var violet den aften.  
Fornemt arbejde. Det må blive andenpladsen. 

Førstepladsen går til dette billede. 
Det er enkelt og utroligt flot. Det ligner en myte jeg ikke 
kender. Den store måge med det barske udtryk som må-
ger altid har, - det ensomme træ i sidevind, - og lyset der 
skærer sig som en projektør ind i billedet.   Hvad sker der? 
Det er som om lyset har samme virkning som blæst. Der 
er noget på vej ude fra venstre. 
Rudi Hass anfører mystik som det ene - af kun tre temaer 
der er værd at beskæftige sig med. Jeg må indrømme at 
det her billede var det første jeg kom i tanke om da jeg 
vågnede om morgenen - efter jeg havde modtaget og gen-
nemgået alle billederne. Nogle sjældne gange indeholder 
et billede en burre, - sådan en af dem der hænger fast i 
tøjet - når man er gået igennem et krat. – og ikke er til at 
slippe af med.  Det gør det billede, - man bliver ved med 
at gruble over det. Kompositionen er usædvanlig og nær-
mest provokerende. Fotografen ved da godt hvor træet 
skal stå, de andre linjer udgør næsten en ramme.– Bille-
det vinder konkurrencen. 


