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“Floden” er et fotografi. Det måler 

180 x 252 cm. Det er et stort og 

dragende billede, der fylder hele den 

ene væg i den lille sognesal. Lyset fra 

vinduerne modsat folder billedet ud, 

det bliver nærmest større og samti-

dig omsluttende varmt. Jeg tænker 

wauw, og får lyst til at træde ind i 

det og være tilstede lige der. 

Sådan var min umiddelbare ople-

velse, da jeg så værket. Helt særligt 

har det været at opleve, hvordan bil-

ledet blev ved med at fylde - jeg tog 

det med mig, og det er som om, det 

bliver ved med at fortælle mig noget. 

Giver plads til og går med mig i mine 

stemninger. 

Billedet er taget oppe fra. Jeg forestil-

ler mig, at fotografen står på en bro, 

der går hen over floden. Han står i 

begyndelsen af broen og ser skråt 

ned. Øverst strømmer floden jævnt 

og knækker i en fisketrappe ned i 

et lille vandfald, der giver brusende 

vand, hvorefter vandet glider videre 

i flodens strøm. 

Til højre i billedet er der et stykke 

slidt vej, der kanter flodbrinken, 

hvor der sidder en kvinde på en sten. 

Hun sidder med ryggen til fotogra-

fen. Der står en hvid silkehejre med 

front ud imod floden. På flodbrinken, 

hvor kvinden sidder, ligger der sten, 

afrevne grene og plastik, der er grøn-

ne buske, som vokser op imellem 

stenene. Til højre er der en flisegang, 

der går helt ned til floden. 

Farverne i billedet er i grå, blå og 

grønne nuancer. Kvinden har en 

hvid vest på og man aner røde buk-

ser og trøje. 

Fotografiet er taget i 2016 i Rom, hvor 

floden Tiberen løber igennem. Flo-

den er central i billedet. Fra fint og 

roligt, til det brusende og strømmen-

de. Et menneske og en fugl. Et enkelt 

udtryk som samtidig er intenst. Der 

er noget hverdagsgenkendeligt i 

billedet, som alle kan identificere sig 

med, og måske er det det, der drager.

”Floden” 
af kunstfotograf Per Bak Jensen
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Vi har alle brug for at sætte os lidt. 

Betragte og finde ro. Blive favnet af 

omgivelserne - og lade os bevæge 

derhen, hvor man nu har brug for at 

komme hen. I et større perspektiv 

tidens og livets gang. 

Floden er, som den er skildret 

her, den der giver plads til og går 

med mig i mine stemninger også i 

hverdagen. Den smukke silkehejre 

og kvindens hvide vest lyser op og 

kalder på dig. De grønne buske, der 

stædigt gror op af stenene, er fulde 

af håb og viljestyrke og ja, indimel-

lem ligger der lidt plastik - sådan er 

livets gang - der er altid noget, der 

udfordrer. 

Det er smukt og godt at give sig selv 

lov til at være lige der, der, hvor du 

er lige nu. Det er trygt og godt at lade 

sig favne og dermed gå videre i tiden 

og livet, hvor end du er lige nu.

Af Vibeke Malmos,
lærer og billedkunstner


