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Højbjerg Fotografiske Værksted
- billedkunstnerisk berigelse af kunstmiljøet i Aarhus

Højbjerg Fotografiske Værksted (HFV) er et enestående værksted uden lige 
i Danmark, hvor man kan arbejde professionelt med fotografiske processer 
heriblandt analog fotografi og fotogravure.

HFV drives i dag som et professionelt værksted under Kulturforvaltningen, 
Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Værkstedets kunstfaglige leder, 
grafikeren Inger Lise Rasmussen, var med til at starte værkstedet for over 
20 år siden, og har siden passioneret bestræbt sig for at udbrede kendskabet 
til fotografik, især fotogravure igennem sit arbejde på HFV.

Etablering af Højbjerg Fotografiske Værksted
Da man etablerede HFV, investerede man 1,5 millioner kr i at opbygge 
stedet og lave de bedste profesionelle faciliteter for fotografik og fotografisk 
billedkunst. En investering der går fuldstændig tabt, hvis man skal ændre 
faciliteterne til to individuelle værksteder, som foreslået i byrådets nuvæ-
rende sparekatalog. Dertil er der masser af udstyr, som enten er Inger Lises 
eget private udstyr (for 150.000 kr), eller som er købt ind til værkstedet, 
heriblandt specielt byggede borde, en stor industrivask med udsugning o.a. 
Dette udstyr er ikke noget man bare lige fjerner, da meget af udstyret er 
specielt lavet til rummene, og udstyret kan derfor ikke uden videre tages i 
brug andre steder uden at miste værdi.

Værkstedsleder klar til at give stafetten videre
Efter over 20 år som værkstedsleder af HFV ønsker Inger Lise at overlade 
værkstedet til en ny faglig leder og en ny generation. Derfor har hun igen-
nem den seneste tid været på udkig efter en arvtager, som hun kalder det, 
der har vision, billedkunstnerisk faglighed, de rigtige kompetencer og ikke 
mindst lysten til at drive værkstedet videre. Denne person har Inger Lise 
fundet i den fotografiske billedkunstner Christel Pilkær Thomsen, som 
er uddannet fra Royal College of Art i London, og som nu bor og arbej-
der som billedkunstner i Aarhus. Både Inger Lise og Christel ønsker at 
sammensætte et team af kompetente billedkunstnere og/eller andre med 
relevante fagligheder til at forny og drive HFV videre.

Fotografi og fotografik = et vigtigt billedkunstnerisk sprog
Fotografiet er i det 20. århundrede det medium, som vi mennesker er mest i 
berøring med på daglig basis. Hver dag bliver vi bombarderet med billeder 
og fotografier på vores smart phones, tablets og i byrum. Et visuelt sprog som 
vi har brug for at kunne fortolke og forstå. På trods af det stigende antal di-
gitale billeder i vores hverdag, er analog fotografi ikke et uddøende medium. 
Tværtimod har det i de seneste år fået en opblomstring. Fotografi og fotogra-
fik er et billedkunstnerisk sprog på lige fod med maleriet, men har brug for 
specielle værkstedsfaciliteter for at kunne skabes og produceres. 

Skabelse af professionel fotografisk kunst
Med Aarhus Kommunes ønske om at være et kulturelt center for kunst i 
verdensklasse, er det enormt vigtigt at man prioriterer, at der også skal være 
værksteder, hvor man kan producere og skabe kunst på et professionelt 
niveau. Det kan man på HFV, og det skal man blive ved med at kunne, hvis 
man vil have, at danske kunstnere og Aarhus skal kunne gøre sig gældende 
på den internationale kunstscene.
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Bevare HFV faciliteter og forny dets potentiale
HFV fungerer i dag som et åbent værksted for undersøgelser, eksperimenter 
og fordybelse, samt til udveksling af ideer, viden og erfaring inden for foto-
grafik og fotografisk billedkunst. Værkstedet inviterer brugerne til at udforske 
spændningsfeltet mellem disse to kunstgenrer, samt til at bevæge sig ind i det 
digitale univers. Endvidere ønsker værkstedet at inspirere til dialog og tvær-
fagligt samarbejde mellem kunstnerne. Alt dette som HFV er i dag, ønsker vi 
at videreføre ved at bevare stedets faciliteter, forny dets potentiale samt åbne 
op for nye samarbejder.

Aarhus som Danmarks førende by for fotografi & fotografik
Der er også andre steder i Aarhus såsom Galleri Image, Aarhus Photo Book 
Week og Art Week, der arbejder på at gøre Aarhus til Danmarks førende by 
for fotografi, og derfor mener vi, at det er vigtigt at bibeholde HFV som et 
åbent værksted.

Vi håber at Aarhus Byråd vil give os mulighed for at gennemføre den for-
nyelse af HFV’s fremtid, som allerede var igangsat, inden sparekataloget så 
dagens lys. 

Stedets potentiale

Forslag til bevaring og fornyelse af Højbjerg Fotografiske 
Værksted
I den følgende tekst ønsker vi at beskrive et par af de punkter, som vi mener, 
at man bør ændre og investere i, for at forny HFV og gøre det til en lokal, 
national og international højborg for professionel analog og digital fotografi, 
samt for fotografik og videokunst. 

1. Ny daglig ledelse samt team af forskellige fagligheder:
Der skal sammensættes et team af kompetente billedkunstnere eller folk med 
andre relevante fagligheder, med fokus på forskellige kompetencer indenfor 
analog og digital fotografi, grafik og video. Derved åbner man døren for at 
værkstedet kan få mange flere brugere.

2. Tidsbegrænset oplæring af ny faglig leder under Inger Lise Rasmussen:
Vi foreslår at man afsætter en begrænset tidsperiode til at oplære en ny faglig 
leder af værkstedet. Herefter skal værkstedet overlades til et nyt fagligt team. 
På den måde kan man bygge videre på det Inger Lise har skabt igennem åre-
ne, så al den viden hun har indsamlet kan formidles videre.

3. Værksted for folk der arbejder professionelt med fotografi/grafik/video:
Definitionen for at kunne bruge værkstedet bør hedde, at man skal arbejde 
professionelt med fotografi enten analogt eller digitalt, grafik, og/eller video. 
Der skal på værkstedet være plads til mange flere forskellige fotografiske og 
grafiske praksisser.
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4. Ændring af åbningstider og fleksible arbejdstider: 
Mange billedkunstnere har fuldtidsjob eller deltidsjob ved siden af deres 
billedkunstneriske praksis. Man er derfor nødt til at tilgodese, at folk har for-
skellige behov og arbejdstider. Det foreslås derfor, at man ændrer åbningsti-
derne til at inkludere aften og nogle gange weekenden. Dertil skal man kigge 
på brugerbetalingen for værkstedet og gøre denne mere brugervenlig. Det 
skal være fordelagtigt at bruge værkstedet meget.

5. Tilpasning, fornyelse og forbedring af værkstedets faciliteter:
Ved at lave et par tilpasninger og forbedringer af værkstedets faciliteter, kan 
man gøre værkstedet mere brugervenligt for en bredere vifte af billedkunst-
nere ol. Eks. mangler der nogle få praktiske elementer, for at mørkekammeret 
fungerer optimalt til analog fotografi. Derudover bør det være muligt som 
bruger af værkstedet at kunne opbevare fotografiske og grafiske prints sik-
kert, mens man udvikler sit arbejde. En essentiel tilføjelse for at gøre brugen 
af værkstedet mere optimal.

6. Nye samarbejdspartnere der kan forstærke Aarhus som kulturby og    
hovedstad for fotografi:
I Aarhus eksisterer der allerede gode initiativer inden for fotografi, som man 
kan arbejde sammen med. Her tænkes på Galleri Image, Aarhus Photo Book 
Week, Art Week og Aarhus Foto, som alle arbejder for at fremme fotografisk 
kunst.  Galleri Image er Danmarks ældste galleri for fotokunst, og galleriet 
bringer mange spændende fotografiske kunstnere til Aarhus årligt. Derfor vil 
det være oplagt at etablere et samarbejde med dem eks. med mulighed for at 
producere fotografiske værker til deres udstillinger, eller gøre det muligt for 
kunstnere der udstiller hos Galleri Image at producere værker på HFV i for-
bindelse med udstillinger. Hertil kan man også forestille sig, at man afholdt 
workshops, kunstnersamtaler, foredrag og endda portfolio reviews på HFV i 
forlængelse af udstillinger hos Galleri Image.

Derudover kan man arbejde sammen med Journalisthøjskolen i Aarhus, 
som har en velanset fotografisk uddannelse, og evt. Byhøjskolen som har en 
fotografisk linje. En bevarelse og fornyelse af HFV kan således skabe grobund 
for masser af nye samarbejder, brugere og muligheder for det eksisterende 
kunstmiljø i Aarhus.

7. Skabelsen af et internationalt residency program: 
Fotografer, grafikere og andre billedkunstnere, der hovedsageligt arbejder 
med analog fotografiske og grafiske teknikker, ved hvor svært det er at finde 
værksteder og mørkekamre som kan facilitere dette billedkunstneriske arbej-
de. Derfor kunne man i begrænsede perioder have tilknyttet en kunstner til 
værkstedet i et residency program. Dette residency kunne give internationale 
kunstnere mulighed for at fordybe sig i deres arbejde og afprøve nye teknik-
ker, samt generere inspiration for værkstedets daglige brugere og skabe større 
interesse for Aarhus som kulturby og hovedstad for fotografi.

8. Ny markedsføring og online tilstedeværelse:
Med fornyelsen af HFV skal der skabes en ny online profil, som skal henven-
de sig til både lokale, nationale og internationale brugere af værkstedet. Det 
vil derfor være en god idé at få skabt en professionel hjemmeside til stedets 
nye profil, og dertil skabe en Instagram konto, som kan være med til at 
tiltrække brugere og være et sted for vidensdeling. Derfor bliver det nødven-
digt at lave en ny strategi for markedsføringen af HFV. 4



Stedets faciliteter
Højbjerg Fotografiske Værksted er i alt 150 m2 og er inddelt i flere rum, 
hvor det er muligt at arbejde med forskellige fotografiske og grafiske tek-
nikker. I det store lyse rum er der speciellavede arbejdsborde og en kobber-
trykspresse på 100 × 80 cm, som giver mulighed for at arbejde med forskel-
lige former for farvegrafik. 

Endvidere er der for enden af rummet to Mac compturere, scanner samt 
farveprinter til A3 og sort-hvid laserprinter til A4. Mac computerne er sat 
op med Adobe Creative programmer, som giver brugerne mulighed for at 
redigere og klargøre billedmateriale digitalt.

Der kan arbejde ca. 5-6 personer i værkstedet ad gangen alt efter aktiviter. 

Mørkekammer
Højbjerg Fotografiske Værksted rummer et stort veludrustet mørkekam-
mer, hvis størrelse og lige ikke findes andre steder i Danmark på åbne 
værksteder for billedkunstnere, end ikke på Statens Værksteder for Kunst i 
Kbh. I mørkekammeret på HFV kan der arbejdes med små og store foto-
grafiske analog billeder. 

Der er fornyligt blevet installeret et udsugningssystem i mørkekammeret til 
50.000 kr. 
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Ætserrum til grafik oa.
Til den grafiske del af værkstedet er der to mellemstore rum, som er indrettet 
som ætserrum til grafik og belysningrum til fotogravure. 

Værkstedets indretning og faciliteter giver yderlige mulighed for at arbejde 
med traditionelle grafiske dybtryksteknikker og ædeltryksteknikker.

Dertil er der et mindre tekøkken samt en lille spiseplads, plus bad og toilet i 
den ene ende af værkstedet. Herudover er der også et mindre fleksibelt rum, 
som lige nu fungerer som kontor for den daglige leder. (Disse rum er ikke 
afbildet.)
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Opsummering
Ved at gennemføre de foreslåede ændringer tror vi på, at værkstedet kan få 
en meget stor brugerflade, og at værkstedets nuværende faciliteter i relation 
til analog fotografi og fotogravure kan komme mange flere billedkunstnere 
og fotografer til gode -  ikke bare i Aarhus, men nationalt og internationalt. 

At have et værksted som Højbjerg Fotografiske Værksted er en guldmine, og 
det er ikke noget man giver afkald på uden at forringe de billedkunstneriske 
forhold for alle billedkunstnere i Danmark. 

Der er flere kunstnere i Aarhus, som gerne vil være med til at bygge videre på 
det, som Inger Lise har skabt igennem de sidste 20 år, og vi håber at Aarhus 
Kommune kan se fordelene og værdien ved at lade Højbjerg Fotografiske 
Værksted bevares og fornyes. 

En berigelse som vil komme Aarhus, samt hele kunst- og kulturmiljøet natio-
nalt og internationalt til gode.

Indsendt af: 

Christel Pilkær Thomsen & Jacob Juhl
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           Jacob Juhl

               www.jacobjuhl.dk
                              mail@jacobjuhl.dk
     tlf. 51 80 67 68

Jacob er billedkunstner og forfatter, og arbejder med fotografi, installa-
tionskunst, tekst mm. Jacob har udstillet mange steder i ind- og udland, 
og har udgivet en lille håndfuld bøger med digte, fotos, mm. 

Derudover er han medstifter af den internationale kunstmesse Juxtapose 
Art Fair, der har hjemme på Godsbanen i Aarhus, næstformand i be-
styrelsen for Aarhus Billedkunstcenter, og medlem af Billedkunstnernes 
Forbund.

                  Christel Pilkær Thomsen
    
      www.christelpilkaerthomsen.com
       christelpilkaerthomsen@outlook.com
       tlf. 21 24 74 17

Christel er fotografisk billedkunstner med en kandidatuddannelse i MA 
Photography Fine Art fra det prestigefydte Royal College of Art i Lon-
don fra 2019. Dertil har Christel studeret fotografi på en privat kunst-
fotograf skole i Reykjavik, og hun har en bachelor i BA Dramaturgy fra 
Aarhus Universitet fra 2014. 

Christel har udstillet flere forskellige steder i Europa og i England, samt 
været en del af Parallel European Photo Platform for talentfulde up-
coming fotografer. 

Efter færdiggørelsen af sin kandidatuddannelse vendte Christel tilbage til 
Aarhus, hvor hun i dag har værksted på Materielgården. Siden 2019 har 
hun været medlen af Billedkunstnernes Forbund.

Christel Pilkær Thomsen: fotografier fra projekterne TOMRUM og Face Off Jacob Juhl: fotos fra udstillingerne ”The Square Root of Nature” og ”Nature is Green”
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