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  JENS ANDERSEN  

” Jeg kigger altid efter det intense udtryk i ansigtet på de personer 
jeg fotograferer. Jeg har ikke en diskretionslinje og går meget 
tæt på.”

Jens fortæller, at han har en passion for 

portrætfotografiet og interesse for 

 personen bag ansigtet på dem han foto

graferer. Selv kalder han sig Face Hunter 

og går efter at tage billeder, der viser 

levevilkårene for Sydøstasiens fattige 

befolkning.

”Jeg kigger altid efter det intense udtryk 

i ansigtet på de personer jeg fotografe

rer. Jeg har ikke en diskretionslinje og 

går meget tæt på. Andre finder det 

 meget provokerende, at gå så tæt på. 

Men jeg finder det nødvendigt for at få 

det intense udtryk i ansigtet.” 

Hvordan arbejder du? ”Det er lidt for

skelligt, afhængig af situationen. For 

ikke at vække opsigt, er mit kamera altid 

i en skuldertaske, som bevidst ser slidt 

ud. Den ligner mere en fisketaske end en 

fototaske. Når jeg finder et motiv, får jeg 

kontakt til personen og siger typisk 

’photo photo’. Så tager jeg kameraet 

frem og fotograferer. Jeg tager altid kun 

enkeltbilleder, aldrig kontinuerlig, da det 

vil virke for aggressivt. Som regel tager 

jeg højest 56 billeder af de personer jeg 

fotograferer. Hvis man spørger inden 

man starter, begynder folk at stille sig op 

og har ikke det naturlige udtryk jeg går 

efter. Ofte viser jeg dem billedet bag

efter og vi får en snak samt et godt grin. 

Jeg taler et rimelig godt Thai og kan der

for begå mig i Thailand og Laos på egen 

hånd. I Cambodia og andre lande benyt

ter jeg mig af en fixer. Min fixer i Phnom 

Phen, Cambodia, kører TukTuk. Han 

kender derfor området ud og ind og 

 taler fantastisk godt engelsk. Jeg har i 

øvrigt løbende kontakt med ham via 

Facebook. 

De mennesker jeg fotograferer, er ofte 

både stolte og glade for, at jeg fotogra

ferer dem og fortæller deres historie. De 

ser det som en mulighed for, at verden 

udenfor får øjnene op for, hvilke vilkår 

de lever under. Hvis nogen gør tegn til 

de ikke vil fotograferes, respekterer jeg 

det naturligvis.

En gang blev jeg afvist af en der ikke 

ville fotograferes. Det respekterede jeg 

selvfølgelig. Men nogle andre begyndte 

at drille vedkommende. Jeg fornemmede 

en ubehagelig stemning og fortrak. Da 

jeg var et stykke derfra vendte jeg mig 

om og så der var forsamlet mange ved 

stedet og et værre hurlumhej. Jeg an

tager de var oppe at slås.”

Giver du penge til dem du fotograferer? 

”Aldrig før, men nogen gange efter. Jeg 

giver også gerne til nogen jeg ikke foto

MON IKKE DE FLESTE DER DRAGER MOD 

SYDØSTASIEN PÅ FERIE GØR DET FOR AT DASE, 

LIGGE VED STRANDEN, DYKKE, SPILLE GOLF OG 

MÅSKE MØDE LIDT AF DEN LOKALE KULTUR. 

FOTOGRAF JENS ANDERSEN FRA AARHUS 

BRUGER SINE FERIER PÅ AT REJSE TIL SYDØST

ASIEN. FOR HAM ER MÅLET UDELUKKENDE, AT 

KOMME UD OG FOTOGRAFERE BEFOLKNINGEN I 

OMRÅDETS SLUMKVARTERER.

Interessen for foto startede i en meget ung alder. 

Det var i den analoge tidsalder. En god kammerat, 

der er et par år ældre, startede med at gå til foto i 

ungdomsskolen. Jens hørte om fremkaldelse og 

blev nysgerrig for at se hvordan det foregik. Jens 

fik lov at komme med i mørkekammeret. Så var han 

solgt. Men det krævede dispensation at starte 2 år 

før tid i ungdomsskolen. Ungdomsskolens foto

lærer fik klaret dispensationen til Jens. Siden da 

har foto været en fast bestanddel af hans liv på 

den ene eller anden måde.

Af Jørgen Stubtorft   Foto  Jens Andersen

Denne hjemløse mand lå og sov udenfor et tempel og få hundrede meter fra 
Konge Paladset i Phnom Penh, Cambodia. I skærende kontrast til al den rigdom 

som begge steder besidder. Kamera: Fuji X100s. Foto: Runald Sørensen.

De to skolepiger er fotograferet i nordøst Laos, hvor jeg besøgte en meget lille landsbyskole i Muang Ngoy Village. 
Lærere og elever synes det var hyggeligt at få besøg lang vejs fra. Kamera: Fuji X100s.



graferer. Man ser en del, der er påvirkede 

af narko, alkohol eller sniffer lim. Hvis 

det er deres børn, jeg har taget billeder 

af, køber jeg nogen gange mælk og mad 

til dem.

På grund af min stil og min måde at 

 arbejde på, har nogen af mine billeder 

skabt vild diskussion blandt fotografer i 

nogle fora på nettet. Jeg er blevet kaldt 

både det ene og det andet. Jeg er sågar 

blevet smidt ud af en gruppe. Men mit 

udgangspunkt er, at fortælle disse men

neskers historie og som nævnt tidligere, 

får jeg oftest en snak med dem når jeg 

har taget billederne. Folkene i slumkvar

tererne har accepteret deres situation er 

som den er og de ønsker ikke at skjule 

den.

Selvom folk er uhyggeligt fattige, er der 

nogle ting som måske kan overraske. De 

er som regel velsoignerede, med rent tøj 

og pænt klippet. I Sydøstasien bruger 

man at tage skoene af før man går 

 indenfor i et hus. Jeg har lagt mærke til, 

at det gør folk også selvom deres ’hjem’ 

kun er et tæppe i en baggyde blandt 

 affald og rod.”

Er du tryg ved at bevæge dig ind i slum

kvartererne? ”Jeg har ikke haft ubehage

lige oplevelser. Men jeg er opmærksom 

på hvilken vej jeg er kommet ind og er 

altid opmærksom på, hvilke muligheder 

der er for at komme hurtigt væk derfra. 

Jeg er der kun i de lyse timer.” 

Når Jens fotograferer, bruger han altid 

fast brændvidde. Hans ben er hans 

zoom. Alle billeder bliver beskåret i 

 optagelsen. Aldrig i efterbehandlingen. 

”Det har jeg altid gjort. Jeg ser det som 

en disciplin at fotografere på den måde. 

Da jeg fotograferede på negativer, 

 kopierede jeg altid mine billeder i full

frame. Det vil sige, at jeg tog kanten af 

negativet med på det færdige billede.

Nu fotograferer jeg selvfølgelig digitalt 

og bruger Fujifilm X100s med 23 mm 

f:2,0 og Fujifilm XE2 med 35mm f:1,4. 

(Der er forlængelsesfaktor på 1,5, så ob

jektiverne svarer cirka til 35 mm og 50 

mm på fullframe sensor). X100s’eren 

bruger jeg til Street Photography og X

E2’eren til Street Portrait.”

Billederne optages som JPEG. ”Grunden 

til, at jeg fotograferer i JPEG og ikke i 

RAW er, at de har nogle meget fine hud

toner samt en fantastisk detaljerigdom.”

79 årig ældre kvinde leder efter madrester i en container i 
Bangkok`s slumkvarter Klong Toey, Thailand. Hun fandt det 
morsomt at en udlænding kunne tale thai. Kamera: Fuji X100s.

To hjemløse børn ligger og sover ved siden af en affalds bunke ved det centrale marked i  
Phnom Penh, Cambodia. Kamera: Fuji X100s.

Parret er fotograferet foran deres hus, som er et mindre slumkvarter bag en kæmpe losseplads 
udenfor Phnom Penh, Cambodia. Kamera: Fuji XE2 m. 35mm f:1.4

Denne spastiske mand blev kørt rundt af hans kammerat i Phnom 
Penh`s gader, Cambodia. Han gav mig et stort smil, da jeg tog 

kameraet frem. Han nød at blive fotograferet. Vi gav hånd og ønskede 
hinanden ”held og lykke”. Kamera: Fuji X100s.
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BEDØMMELSEN AF DEN NATIONALE 

2015 ER BLEVET AFSLUTTET. ALLE 

DELTAGERE HAR FÅET MAIL OM, AT PÅ 

DERES PROFIL PÅ WWW.SDF.DK LIGGER 

DERES SCORECARD. NOGET SOM 

BESTYRELSEN HAR ARBEJDET PÅ, AT FÅ 

SAT OP SÅDAN AT DEN ENKELTE 

DEL TAGER KAN SE HVORDAN, DET ER 

GÅET MED EGNE BILLEDER. EN STOR 

TAK TIL NÆSTVED FOTOKLUB, SOM HAR 

STILLET MANDSKAB TIL RÅDIGHED 

BÅDE FØR OG UNDER BEDØMMELSEN. 

DET ER ET STORT ARBEJDE FOR EN 

KLUB, AT HOLDE STYR PÅ EN KON

KURRENCE MED OVER 4000 BILLEDER. 

EN INDSATS BESTYRELSEN OG IKKE 

MINDST ALLE SDF MEDLEMMER ER 

GLADE FOR. 

Bestyrelsen modtager til tider henven

delser fra fotoklubberne rundt omkring i 

landet, om vi fra bestyrelsen vil komme 

på besøg i fotoklubberne.

Enten for at snakke SDF udland, Den 

 Nationale eller blot for at give et indtryk 

om hvad SDF er for fotoklubberne. Rundt 

om i fotoklubberne sidder I med mange 

nye medlemmer, som ikke rigtig kender 

til SDF. Det er hverken godt for jeres 

klub eller for SDF. Så derfor skal der lyde 

et klart svar: JA  vi kommer meget gerne 

på besøg. Når det er sagt, så er det også 

vigtigt at nævne, at man ude i klubberne 

skal være med til at lære de nye medlem

mer SDF at kende. Sæt dem ind i alt 

hvad SDF er, Den Nationale med regler, 

website med (kommende) galleri med 

mere. På den måde får vi alle noget 

mere ud af SDF sammen.

Få mere ud af SDF som medlem

Bestyrelsen er meget interesseret i at 

høre fra klubber rundt om i landet, som 

har lyst til at lave en ny SDF on Tour dag. 

Kom ud af busken, meld jer til dette.

SDF on Tour er en dag, hvor vi sætter 

fællesskabet omkring fotografiet i høj

sædet. Der har været afholdt dage med 

diverse kameraleverandører og ikke 

mindst gode foredragsholdere, som har 

givet os gode input fra deres fotografi

ske verden. Det skal nævnes, at SDF on 

Tour ikke er lagt i et fast jerngreb og på 

den måde kan arrangementet sagtens 

gøres anderledes. Så kære medlemmer, 

henvend jer til bestyrelsen. Lad os i fæl

lesskab få flere gode SDF on Tour dage.

På landsmødet 2014 i Odense, blev der 

uddelt SDFnåle ved præmieoverrækkel

sen.

Den gang oplyste billedsekretæren, at 

man var igang med at få lavet nye nåle 

med det nuværende logo. Alle nålemod

tagere fra 2014 årgangen vil blive 

 kontaktet om, at få tilsendt en ny. 

 Bestyrelsen beklager, at det har taget 

meget lang tid. I disse dage, hvor alt skal 

laves i Kina, kan jeg nu med sikkerhed 

sige, at spare penge tager også sin tid. 

Vi har endelig modtaget de nye SDF 

nåle, næsten alle er rigtigt lavet. Des

værre er nogen ikke helt udført som ønsket. 

Ny leverandør er taget i brug, takket 

være Finn Jacobsen fra AFA. 

For fremtiden har vi opgraderet vores 

nåle, sådan at man får en fin lille æske 

med nålen. Ikke blot en nål i et stykke 

plastik.

Det håber bestyrelsen på, at i vil synes 

godt om.

På gensyn på landsmødet, for der ses vi, 

ikke?

NYT FRA BESTYRELSEN
Af næstformand Renè Skaaning Nørager

JA - vi kommer meget gerne på besøg!

Jens efterbehandler kun lidt på sine bil

leder. Der korrigeres for levels og curves. 

Nogle gange er der behov for at korri

gere farverne lidt. Nogle billeder konver

teres til sort hvid. ”Den eneste form for 

manipulation jeg nogen gange laver, er 

at lysne det hvide i øjnene, da solen jo 

ofte står højt på himmelen og laver nog

le meget mørke skygger.”

Hvad er formålet med dine billeder? ”Mit 

formål er at vise og oplyse om de vilkår 

de fattige lever under, endda med rege

ringer der mere eller mindre har interes

se i at fastholde dem i fattigdom og 

 analfabetisme med et jerngreb. Jeg til

byder foredrag med titlen ’På oplevelse 

med kameraet som rejsekammerat’, hvor 

jeg viser mine billeder og fortæller om de 

samtaler jeg har haft med de mennesker 

jeg har fotograferet i mit arbejde som 

Street Photographer og Face Hunter. Jeg 

håber på sigt at få forskellige humani

tære organisationer som samarbejds

partnere.”

Tre gode råd fra Jens Andersen
Følg landets skikke, husk du er gæst.
Gå folk i møde med et smil og 
respekter dem du fotograferer.
Efterlad et godt indtryk, så dem der 
kommer efter dig også er velkomne.

Jens Andersen 
Street Photographer, Face Hunter og 
foredragsholder fra Aarhus.
www.finefoto.dk
Til daglig ansat som portrætfotograf 
ved Fotografi Mimosa i Aarhus.

Indkaldelse til
ordinær general
forsamling i SDF

Dagsorden ifølge  
vedtægterne
Næstved 3. oktober  
kl. 10 - 12

På vej til lufthavnen i Phnom Penh, Cambodia holder min TukTuk for rødt 
ved et vejkryds. Pigen, en blandt mange gadebørn, kom hen og tiggede. 
Kamera: Fuji X100s.

22 årig cambodiansk kvinde sidder på en gangbro i Bangkok, Thailand og 
tigger. Hun har 2 børn, en på fire år og en på to år, som hun sidder med på 
billedet. Mange cambodianere tager til Thailand for at tigge, da turisterne 
der, ofte har flere penge på lommen end dem i Cambodia. Kamera: Fuji X100s.  


