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Introduktion til materialet 

 
Om udstillingen 
 
100% FREMMED? er det største borgerinvolverende kunstprojekt i Danmark og den første storskala-
dokumentation af de 167.000 mennesker, der har fået asyl i Danmark siden 1956, fra 70 forskellige 
oprindelseslande. 
  
100% FREMMED? blev lanceret i 2017 som et supplement til den herskende debat om og 
repræsentation af mennesker, der er flygtet til Danmark. Fortællinger, der handlede om antal og 
statistikker, ”for og imod”, og om at sætte danskhed og fremmedhed på formel. I personportrætter var 
fokus oftest på det sensationelle: flugthistorien og tiden i asylcentrene. 
  
Med 100% FREMMED? er der i stedet skabt en personbåren fortælling, der flytter fokus fra 
flugthistorien og de hurtige konklusioner. Projektet viser en nuanceret, kompleks fortælling om de 
167.000 mennesker, der har fået asyl i Danmark fra 70 forskellige lande gennem 60 år. 
  
Alle portrættekster rummer et kort personligt perspektiv på danskhedsdebatten som et svar på 
udstillingstitlen; 100% FREMMED?, men modsat titlen åbner de 250 tekster op for komplekse og 
personlige fortællinger om tilhørsforhold, længsler og drømme, minder om mennesker og steder, 
holdninger til samfund, køn, kultur og religion. 
  
I billeder gør 100% FREMMED? op med den ofte tunge socialrealistiske skildring af flygtninge i Danmark. 
De iscenesatte fotografier portrætterer deltagerne i karakteristiske danske kulturlandskaber, hvor de 
med humor, personlighed og stolthed genforhandler vores fælles nationale selvforståelse (se alle 
portrætterne på www.100pctfremmed.dk). 
  
Udvælgelsen af deltagerne er baseret på statistiske, repræsentative kriterier fra 1956 -2019: køn, alder, 
bopæl, tidspunkt for ankomst og asyl, samt bløde kriterier som forskel i indkomstniveau, 
uddannelsesbaggrund, politisk tilhørsforhold mm. Den statistiske metode giver projektet en større 
autoritet, og adskiller 100% Fremmed? fra mange andre kunstprojekter ved at starte på et politisk 
neutralt, faktuelt grundlag, hvor man ikke kender de portrætterede og deres input på forhånd.  
 
100% FREMMED? er skabt af Metropolis - Københavns Internationale Teater og kurator og fotograf 
Maja Nydal i samarbejde med 16 kommuner og lidt over 100 primære og eksterne samarbejdspartnere i 
hele Danmark. 
 
 

http://www.100pctfremmed.dk/
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Fotografens arbejde med udstillingsportrætterne 
 
 

 

Fotograf og konceptdesigner Maja Nydal Eriksen har til udstillingen 100% FREMMED? iscenesat og 

taget 100 portrætfotos af flygtninge fra forskellige lande. De portrætterede har i samarbejde med 

Maja været med til at bestemme, hvordan de gerne vil repræsenteres på fotografiet.  

1. Læs Maja Nydal Eriksens tanker om det kunstneriske arbejde med portrætterne på næste 

side (se s. 6.). 

2. Tal og arbejd efterfølgende to og to om følgende nedslag i teksten: 

a. Hvorfor har Maja valgt at lade den københavnske forlystelsespark TIVOLI danne 

ramme om og baggrund for portrætterne? 

b. Undersøg nærmere, hvad Maja mener, når hun skriver følgende: ”De kan desuden 

medbringe genstande og/eller personer, der betyder noget for dem - som man 

gjorde, når man gik til fotograf før i tiden.” 

Hvornår og hvad gjorde man helt præcist før i tiden, når man gik til fotograf? 

c. Undersøg nærmere, hvad der er kendetegnende komponenter ved billedgenrerne 

”reklameæstetik” og ”plakatkunst”? Find visuelle eksempler på portrætteringer af 

personer inden for disse genrer. 

d. Hvad tænker I om Majas kunstneriske valg om at bruge TIVOLIs farverige og 

humoristisk betonede omgivelser til at portrættere flygtninge for at udfordre de 

mere stereotype og socialrealistiske billeder, der ofte forbindes med kategorien 

flygtninge? 

e. Hvilke baggrunde forbindes ofte med billeder af flygtninge fra aviser og 

nyhedsportaler? 

f. Hvilke tanker og følelser forbinder du med forlystelsesparken TIVOLI? 

g. Hvilken virkning har det at anvende TIVOLI som baggrund for at portrættere 

flygtninge? 

h. Hvilke andre kontekstuelle baggrunde kan I forestille jer, at portrætbillederne kunne 

være iscenesat i, og hvilke betydninger tror I, at det ville have for betragterens 

opfattelse af billederne og personerne? 

BILLEDKUNST - VALGFAG 

Billedanalyse, Billedfunktion 

Færdighedsmål: Eleven kan undersøge samtidskunstens funktion og potentiale i samfundet. 
Vidensmål: Eleven har viden om billeders visuelle koder og udsagn. 
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Udstillingens fotograf og konceptdesigner Maja Nydal Eriksens tanker om det 

kunstneriske arbejde med portrætterne 

 
 

Visuel historiefortælling - 100% FREMMED? 

Konceptet for portrætterne er at skabe en ramme, hvor de 100 flygtninge får medbestemmelse 

over den måde, de repræsenteres på. 

Portrætterne er taget i Tivoli, fordi parken er det sted i Danmark, der både er mest dansk og 

etnisk. Tivoli er en vigtig del af dansk kulturhistorie og blander nationale, visuelle, symbolske og 

arkitektoniske referencer. Parken er dermed en oplagt kulisse til at iscenesætte deltagernes 

blandingsidentitet og historie. 

Vi bruger Tivoli som et baggrundslærred, hvor deltagerne og jeg sammen vælger det sted, der 

matcher dem og deres historie bedst. De kan desuden medbringe genstande og/eller 

personer, der betyder noget for dem - som man gjorde, når man gik til fotograf før i tiden. 

Først vælger vi en baggrund, der passer til deltagernes historie, æstetiske præferencer, de ting de 

har med, og det tøj de har på, eller en baggrund der minder dem om noget. Dernæst taler vi om, 

hvordan de kan posere med hinanden og tingen, så alle tager stilling til, hvordan de gerne vil 

præsentere sig selv i detaljer. 

Ift. deres tøj bliver de bedt om at klæde sig pænt på til foto, og derudover er det op til deltagerne 

selv. Det vil sige, at nogle tager pænt og lidt formelt tøj på, andre moderigtigt tøj, og en del vælger 

festtøj eller nationaldragt fra det land, hvor de er opvokset. 

Ved at lege med de forskellige komponenter opstår der en række iscenesatte billeder, som 

tematiserer identitet, repræsentation og visuel historiefortælling. Billedserien udfordrer den 

måde, hvorpå vi repræsenterer os selv, hinanden, og kategorier som flygtninge og indvandrere - 

både i medierne, på arkiver og museer og på Facebook. 

Formen trækker primært på reklameæstetik og plakatkunst for at skabe et stolt, farverigt og til 

tider humoristisk udtryk som kontrast til de mange socialrealistiske (tunge) billeder, der ofte 

kobles sammen med "kategorien” flygtninge. 
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Visuel historiefortælling 
 
 

 

Udstillingen 100% FREMMED? består af 100 portrætfotos af 100 flygtninge. Ud fra en række 

billedkunstneriske principper har hvert foto sin individuelle billedkomposition og layout, som har en 

betydning for den visuelle historiefortælling, der ligger i det enkelte billede.  

1. Gå ind på hjemmesiden, der er tilknyttet udstillingen: www.100pctfremmed.dk 

Her ligger alle de billeder og tilhørende tekster, som også er at finde i udstillingen. 

OBS: Kig kun på billederne og ikke på de tilhørende portrættekster. 

2. Vælg ét billede, som du husker eller har lagt særligt mærke til fra din oplevelse med 

udstillingen, og som du kunne tænke dig at undersøge nærmere. 

3. Tal med din sidekammerat om, hvorfor du har valgt netop det billede. Hvad var det, der 

rørte eller fangede dig ved billedet? 

4. Med afsæt i de komponenter/principper (se s. 8-9), som udstillingens fotograf Maja Nydal 

Eriksen også har haft blik for i sit billedarbejde, skal du lave en billedanalyse og fortolkning af 

dit udvalgte billede fra udstillingen. 

5. Med udgangspunkt i billedanalyserne skal du sammenholde de forskellige komponenter i dit 

billede og undersøge, diskutere og fortolke, hvilken visuel historiefortælling du mener, der 

er på spil i dit udvalgte billede. Dvs. det man ikke nødvendigvis kan se på billedet, men alt 

det omkringliggende, som portrættet fortæller om den portrætterede. 

- Hvad mener du, at portrættet fortæller om den portrætterede? 

- Hvilken opfattelse får du af den portrætterede? 

- Hvad mener du, at portrættet fortæller om den portrætteredes selvopfattelse? 

- Hvem tror du, han/hun er? Nationalitet/oprindelsesland? Alder? Familieforhold? 

Arbejde? Fremtidsdrømme? 

6. Afslut din billedanalyse- og fortolkning med at læse portrætteksten til det portræt, du har 

valgt, så du kan se, hvad den portrætterede har sagt om sig selv til sammenligning med det, 

du har læst ud af billedet. 

7. Afslut opgaven med at præsentere din billedanalyse og -fortolkning for de andre i klassen 

eller i mindre grupper. Hvad var tydeligt i billedet? Hvad overraskede dig ift. teksten? 

BILLEDKUNST - VALGFAG 

Billedanalyse, Billedkomposition 

Færdighedsmål: Eleven kan analysere visuelle fremstillinger til belysning af forskellige sagforhold. 
Vidensmål: Eleven har viden om design og layout. 

http://www.100pctfremmed.dk/
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Komponenter/principper i portrætterne: 

Baggrund: 

 
 

Posering og blikretning: 
 

 

Kostume/Påklædning 
 

 

Genstande 
 

 

Personer 
 

- Hvad er at se i baggrunden: farver, former, konkrete materialer, symboler, m.m.? 

- Hvorfor tror du, at den portrætterede har valgt netop dette sted i TIVOLI? 

- Hvilken betydning synes du, at denne baggrund har for portrætteringen af 

personen? 

- Hvilken baggrund forbindes ofte med billeder af flygtninge fra aviser og 

nyhedsportaler? Hvilke tanker og følelser forbinder du med forlystelsesparken 

TIVOLI? Og hvilken virkning har det at anvende TIVOLI som baggrund for at 

portrættere flygtninge? 

- Hvilken posering har den portrætterede på billedet? 

- Hvor er han/hun placeret i billedet? 

- Hvad mener du, at netop denne placering og posering har af betydning for 

portrættet? 

- Hvilken blikretning og hvilket ansigtsudtryk har den portrætterede? Hvilken virkning 

og betydning synes du, at det har for din opfattelse af personen? 

- Hvilken påklædning har den portrætterede på billedet? 

- Hvorfor tror du, at den portrætterede netop har valgt denne påklædning? 

- Hvad synes du, at påklædningen fortæller om den portrætterede og dennes 

kulturelle baggrund? 

- Hvis den portrætterede har valgt at have en genstand med som en del af sin 

selvfremstilling, hvorfor tror du så, han/hun har valgt netop denne genstand? 

- Hvilken effekt har denne genstand for din opfattelse af den portrætterede? 

- Har genstanden en bestemt symbolik tilknyttet? Hvilken virkning har det på din 

opfattelse af den portrætteredes selvbillede? 

- Hvis den portrætterede har valgt at have flere personer med i billedet, hvorfor tror 

du så, at den portrætterede har valgt disse personer? 

- Hvem tror du, at de andre personer er? 

- Hvilken betydning har det, at den portrætterede fremstilles sammen med de andre 

og ikke alene? 
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Perspektiv og beskæring 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

           
 

- Ud fra hvilket perspektiv er billedet taget? Dvs. fugle-, frø- eller normalperspektiv? 

- Hvilken betydning har perspektivet på din oplevelse af billedet og den 

portrætteredes selvfremstilling? 

- Hvordan er billedet beskåret? Dvs. hvordan er afstanden mellem betragteren og 

motivet? 

Er det et nærbillede, totalbillede eller midt imellem? Og hvad tillader rammen af 

billedet, at betragteren ser? 

- Hvad forestiller du dig, at der er uden for billedrammen? 

- Hvorfor tror du, at netop dette perspektiv og denne beskæring er valgt? Og hvad 

mener du, at disse to principper har at sige for billedkompositionen i sin helhed? 
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Dit portræt / skolefoto 
 
 

 

I udstillingen 100% FREMMED? er de 100 flygtninge sammen med fotograf Maja Nydal Eriksen selv 

med til at bestemme, hvordan deres selvrepræsentation og -fremstilling skal fremstå i portrættet, da 

alle de forskellige komponenter i billedkompositionen er med til at fortælle noget om, hvem den 

portrætterede er. Dette står ifølge Maja som en modsætning til et pas eller det klassiske skolefoto, 

hvor alle elever bliver fotograferet med en neutral intetsigende baggrund og den samme 

billedbeskæring.  

1. Gå ind på hjemmesiden, der er tilknyttet udstillingen: www.100pctfremmed.dk 

Kig på nogle af portrætterne og læs portrætteksterne. Læs også fotograf Maja Nydal 

Eriksens tanker om det kunstneriske arbejde med portrætterne på s. 6. 

2. Med inspiration fra det ovenstående skal du vha. fotografiet som digitalt udtryksmiddel 

skabe et alternativ til det klassiske skolefoto af dig selv. Dvs. et skolefoto/selvportræt, der 

via bevidste virkemidler fremstiller dig på en måde, så de forskellige komponenter i billedet 

bevidst udtrykker og kommunikerer en visuel historiefortælling til betragteren, dvs. det 

fortæller noget om, hvem du er som person. 

3. Start med at lave et mindmap over, hvem du er, og hvordan du gerne vil have, at andre ser 

og opfatter dig. I midten skal du skrive ”MIG”. Uden om kan du f.eks. skrive dine kendetegn, 

interesser, familieforhold, personlighed, fremtidsdrømme, styrker og svagheder samt 

livsværdier. 

4. Med afsæt i dit mindmap og billedkomponenterne, som du finder nedenfor, skal du 

eksperimentere med, hvilket digitalt billedudtryk du gerne vil skabe i dit selvportræt bl.a. ift. 

farver, symboler, former og linjer, materialer samt hvad du igennem hele 

billedkompositionen gerne vil formidle til betragteren om dig selv – din selvfremstilling. 

BILLEDKUNST - VALGFAG 

Billedkommunikation, Materialer 

Færdighedsmål: Eleven kan udtrykke sig i forskelligartede materialer og digitale medier. 
Vidensmål: Eleven har viden om materialer og digitale mediers udtryksmuligheder. 

 
Billedkommunikation, Billedfremstilling 

 
Færdighedsmål: Eleven kan kommunikere betydning i stillede opgaver med selvvalgte 
udtryksformer. 
Vidensmål: Eleven har viden om virkemidler inden for billedfremstilling. 

http://www.100pctfremmed.dk/
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Komponenter til selvportrætterne: 
 

 

5. Hvis du har tid, kan du evt. eksperimentere med at skabe en lille selvrepræsenterende tekst 

til dit selvportræt. 

6. Hæng alle selvportrætterne op og lav en udstilling med dem. 

7. Præsenter dit selvportræt for de andre i klassen. Lad først dine klassekammerater 

respondere på deres oplevelse af dit portræts visuelle historiefortælling, og begrund 

dernæst dit materialevalg og dine billedkompositoriske valg. 

8. Reflekter afslutningsvis i klassen på, hvordan vi i dag ofte fremstiller og selviscenesætter os 

på de sociale medier. 
 

 

- Baggrund: Hvor skal dit selvportræt tages henne? Hvilken location kan fortælle noget 

om dig? 

- Posering og blikretning: Hvor og hvordan skal du placeres i billedet? Hvilket 

kropsudtryk/ansigtsudtryk og blikretning kan udtrykke, hvem du er? 

- Kostume/Beklædning: Hvilket tøj vil du have på for at vise, hvem du er? 

- Genstande: Hvilken genstand kan repræsentere dig og det, du står for? Og hvor skal 

den placeres i billedet for at understøtte dette bedst muligt? 

- Perspektiv og beskæring: Hvilket perspektiv (fugle-, normal- eller frøperspektiv) skal 

dit selvportræt have for at understrege, hvem du er, og hvad du står for? Og 

hvordan skal billedet beskæres ift. din selvfremstilling, dvs. hvor meget af dig og 

omgivelserne skal betragteren kunne se på billedet? 


