Hvad du gør i dag – kan du altid gøre bedre i morgen. Sådan kunne mottoet være for fotograf
Erling Jørgensen, der siden 1988 har haft fotografi som sin levevej.
AF LAILA KEMPEL

Han har egentlig en militæruddannelse, men søsyge spændte ben
for den i dag 61-årige midtjyde,
der aldrig er gået af vejen for en
konkurrence.
Et kig ind på kontoret afslører, at
det ikke kun er bag linsen, at han
gerne vil udfordres. Et væld af medaljer fra løbe- og skydekonkurrencer kæmper om opmærksomheden
for de mange udmærkelser indenfor fotografiets verden.
- Hvis man holder øjne og øre
åben og er lydhør overfor konstruktiv kritik, så kan man altid
gøre det bedre, siger Erling Jørgensen.
Han købte en foto-butik på Gl.
Landevej i Herning, men har for
et års tid siden flyttet sit atelier til
Ikast, hvor han har indrettet foto
og studie.
- Det er ikke fordi jeg opholder
mig så meget her. Jeg tager meget
ud til mine kunder og fotograferer også gerne i naturen. Jeg
elsker at være ude i det fri, hvor
man kan mærke årstidernes skif-

ten, siger Erling Jørgensen.
Kunderne er vidt forskellige fra produktions- og reklamefotografering til virksomheder over personalefotos til
de helt store familiefotos og så
selvfølgelig portrætfotografering ved de store højtider som
bryllupper og konfirmationer.
- Det handler ikke bare om at
have det rigtige grej og trykke
på knappen. Det handler om
detaljen - at finde det rigtige
øjeblik og det rigtige sted, siger
Erling Jørgensen.
Han har blandt andet stor succes med at fotografere familier
hver for sig.
- Det har ikke noget med Corona at gøre, men det er svært at få
samlet en hel familie på et sted,
og endnu sværere at få den yngste baby til at kigge i kameraet
samtidig med, at også den gamle
farfar er med. Derfor fotograferer
jeg familierne hver for sig, men
har på forhånd lagt en plan, så
det kan kopieres ind på et billede,
hvor alle portrætteres på bedste
vis, forklarer Erling Jørgensen.
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Fotograf med hang til udfordringer
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