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Fotografer må ikke ”opføre sig som hjertekiru-
ger, der ikke kan tåle at se blod,” siger Morten 
Bo, stifter af den fotografiske billedkunstskole 
Fatamorgana i København. Han er et ligefremt, 

ustyrligt, alvorligt, lunt og humoristisk menneske. 
Og så sender han hvert halve år unge, dygtige 

fotografer ud i en mere og mere presset branche. 

“Du skal gå tæt på!”
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‘Du skal gå tæt på!’

Han plejer at stikke ud, men for en gangs skyld 
matcher 70-årige Morten Bo sine omgivelser. De 
grønne bukser, blå sokker og det blåstænkte grå 
hår går godt i spænd med flyttevognens grønne 
farver. I dag skal den fotografiske billedkunst-
skole Fatamorgana flytte lokaler. En skole Morten 
Bo stiftede i 1989, og hvor han har undervist 
lige siden. Blandt tidligere elever er anerkendte 
fotografer som Lærke Posselt, Martin Lehmann 
og Jacob Aue Sobol sammen med mange andre. 

Fotografen Sarah og jeg har fået lov til at følge 
ham en varm tirsdag i juni. Vi pakker flyttebilen til 
randen, og flyttemanden Hardy spørger, om bil-
lederne kan klare at stå på den måde. ”Er du ikke 
forsikret?” spørger Morten Bo drilsk og forsikrer 
Hardy om, at ”det sker der sgu ikke noget ved”.  
Pladsen foran bygningen flyder med plakater, 
gamle billeder, rengøringsmidler og bagepapir. 
Og en flaske rom. I stedet for en flyttebajer, får vi 
et shot. Bygningen låses af for sidste gang inden 
vi triller væk fra Amager og kører mod de nye 
lokaler i Nordvest.     

Fotografen der blev lærer
Vi bærer roligt og med største forsigtighed 
Morten Bos udstilling fra 1990, ’Røde Missiler’, 
ind i hans gule, Morten Korch-idylliske bindings-
værkhus på Frederiksberg. Her holder vi et 
pitstop, fordi skolens nye lokaler ikke har plads til 
opmagasinering.

Værkerne varierer i størrelse, nogle er kæmpe-
store andre lettere at bære. Motivet er menne-
sker portrætteret i mærkelige, forvredne skrig-
farver. Morten Bo kradsede negativerne i stykker 
og ødelagde emulsionen, og resultatet ligger i 
krydsfeltet mellem billedkunst og fotografi.  
 

Nu står billederne klemt sammen op ad væggen i 
hans dunkle, nipsfyldte stue på Amalievej.

Han har lavet fotobøger, børnebøger, utal lige 
udstillinger og været reportagefotograf. I tres-
serne var han medlem af Delta Photo og i 
firserne startede han, sammen med blandt andet 
Per Folkver og Nicolai Howalt, Ragnarok op, to 
toneangivende danske fotogrupper. I 1989 stifte-
de han Fatamorgana. I 1992 lagde han kameraet 
på hylden.  

Morten Bo fandt ud af, at det med at køre skole 
og samtidig være selvstændig erhvervsdrivende 
ikke hang sammen. Så traf han beslutningen om 
at dedikere sig 100 procent til livet som lærer. 
Og han savner ikke at tage billeder:

”Jeg laver masser af billeder. Jeg har 30 assi-
stenter, der styrter rundt og gør alt det, man skal 
kunne, når man er ung. Så sidder jeg og giver 
gode råd til mine medarbejdere. Nej, jeg savner 
fandme ikke at gå ud og fotografere.”

Det er også uden vemod, at Morten Bo siger 
farvel til Fatamorganas gamle lokaler. Nu skal 
rum     m  ene på Bispevej i Nordvest indvies. Han 
har samtidig besluttet, at alle rutiner, metoder 
og traditioner skal blive på Amager. Han vil have 
pionerånden fra skolens opstart i ’89 frem igen:

”Når man bliver ældre, så læner man sig mere og 
mere op ad: Det har jeg prøvet, det ved jeg godt. 
Eller, I er ligesom, de var på det sidste hold. Jeg 
kender godt mine svage sider, og dem skal jeg 
passe lidt på.”

Fakta om Morten Bo
Født i 1945. Som kunstner har han beskæftiget sig med foto-
grafi, skrift og video, men han er særlig kendt som fotograf.  
I 1989 stiftede han den fotografiske billedkunstskole Fata-
morgana, hvor han i dag er leder og underviser. Han modtog i 
2014 ’Fotografernes Hæderslegat’ uddelt af Dansk Journalist-
forbund for at have gjort noget særligt for dansk fotografi.



18 19

A
IP

 I
N

 P
R

IN
T

‘Du skal gå tæt på!’

Fakta om Fatamorgana
Fotografisk billedkunstskole beliggende i København. For at 
ansøge skal du indsende foto eller videomateriale fra egen 
hånd. Kvalificerede ansøgere bliver tilbudt en plads på enten 
forårs- eller efterårsholdet. Uddannelsen er ikke SU beret- 
tiget, og prisen ligger på cirka 27.500 kr. for et kursus.  
Skolen er anerkendt over hele verden og er for mange et 
springbræt til at komme ind på kunstakademier, fotojournalist-
uddannelser etc. For mere information se: www.fata.dk.

Decibelen stiger, når snakken falder på den fag-
lige stolthed, som han forsøger at give videre til 
sine elever. Den har altid været vigtig for Morten 
Bo, og det var noget, han lærte at prioritere højt 
som medlem af fotogrupperne Delta Foto og 
Ragnarok:

”Det gav alt, hvad jeg bygger på i dag. Vi ville selv 
bestemme: Vi har vores egen prisliste, vi vil selv 
beskære vores billeder. Vi er ikke nyheds   foto-
grafer, vi er dokumentarister, vi er reportagefoto-
grafer. Det er den tradition, jeg er vokset op i.”

I dag er den kamp sværere at kæmpe, mener 
Morten Bo. Avisernes billedredaktioner bliver 
mindre, og nogen steder forsvinder de helt. Der 
er pres på. I år blev der kun udbudt fire ud af 
normalvis otte praktikpladser til de fotojournalist-
studerende på Journalisthøjskolen i Aarhus. 

Presset har, ifølge Morten Bo, fået fotojournalist-
erne til at ”falde til patten”. Den faglige stolthed 
skrumper stille ind i branchen, og fotojournalist-
erne finder sig i for meget. For eksempel når 
journalister uden billedsyn skriver billedtekster-
ne. Han fortæller om et fotografi af en lille dreng 
taget til en koncert. Underneden stod skrevet en 
forklarende billedtekst à la: musikken var så høj, 
at han måtte holde sig for ørerne:
 
”Nu skal folk have at vide, hvorfor han står 
med hænderne for ørerne. De kan ikke aflæse 
billedet. Altså, har I jord i hovedet eller hvad? 
Poesien ryger.”

Billedsynet
Morten Bo deler mennesker op i to. Dem der  
har sans for de små sorte, altså bogstaverne.  
Og dem, der har billedsyn og dermed kan forstå 
at aflæse et areal.  
 
”Når børn lige er født, så tager lægen dem op 
og stikker en finger ind i hver håndflade, og så 
er meningen, at babyen skal sige ’haps’,” siger 
Morten Bo.

På samme måde er billedsynet et instinkt. Vi 
har derfor alle potentialet til at blive kunstnere, 
og hvis vi fik lov, ville verden være fuld af små 
Leonardo da Vinci’er, mener han. Men noget 
hindrer os: 

”Altså når du 10 gange hver eneste dag får at 
vide: ’Nej, hvor er du stor’. Jamen så har man 
kun en eneste ambition, og det er at blive større. 
Så havner du som 29-årig med en titel og siger: 
’Nu er jeg stor, far og mor, er jeg ikke stor?’ Men 
hvad blev der af billedsynet? Det blev smadret 
af alfabetet, det blev aldrig holdt ved lige, du 
glemte det. Det blev ikke respekteret,” siger 
Morten Bo.

Hans største opgave er at finde barnet frem i 
sine elever igen. At sende dem ud i sandkassen 
og lokke billedsynet frem.

Den faglige stolthed
Han snakker som en berettermodel. Tonefaldet 
går op og ned, der fægtes med arme og hænder. 
Ansigtet lægges i grimasseagtige folder. På nogle 
tidspunkter virker det næsten som om, at der er 
’point of no return’. På andre tidspunkter summer 
rummet af en tænksom stilhed.
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Men der findes stadig findes dygtige fotografer:

”Den sidste, jeg roste, var Joachim Adrian på 
Politiken. Han havde portrætteret Per Kirkeby i 
Søndagsudgaven. Nu kender jeg Per, og de der 
billeder. Det var lige Per. Lige nu. Helt rigtigt. At 
fotografere et menneske der står ved afgrunden 
af livet med værdighed, at fotografere ham i rulle-
stol med respekt for at han har været nogen, det 
er vanvittigt svært. Det gjorde Joachim Adrian. 
Så er der gode fotografer? Det er der. Dem der 
siger: ’Jeg kan noget, jeg har faglig stolthed, det 
er mig, der ved, hvordan det skal gøres, og jeg 
kæmper for det,’” siger Morten Bo.

De forbandede akademiske krav
I de nye lokaler står en sofa med rumpen i vejret. 
Hele bunden er flosset, og fjedrene stikker i alle 
retninger. 

”Sådan er det med nogle ting. Man skal ikke  
vende dem om. Så kommer dårligdommene 
frem,” siger Morten Bo.

Og dårligdomme er der nok af. Ud over den vage 
faglige stolthed bliver han ophidset over aka-
demiseringen af de kreative uddannelser. Den 
akademiske sandhed kan måles og vejes, men 
inden for kunst kan der være flere sandheder, 
der sameksisterer, fortæller han: 

”Kunstens verden har mere med kærlighedens 
verden at gøre. Her kan man sagtens sige: ’Åh, 
hvor jeg elsker dig, jeg har lyst til at slå dig ihjel’. 
Eller; ’lad være med at slå mig, åh, hvor er det 
dejligt, du slår mig’. De mennesker jeg elsker 
allermest i hele verden, det er dem, jeg hader 
allermest.”

Man forsøger at måle og veje kunsten. For at 
komme ind på fotojournalistuddannelsen skal du 
til en kommatest. Når du læser fine art photo-
graphy skal du skrive rapporter. Du skal være 
skriftklog for at få lov til at være kreativ.  
Fatamorgana går imod alt det. Han peger på 
fotografen Sarahs kamera:

”Hvad er sandheden om mig? Sidder den nu 
derinde på et af de 130 billeder? Er sandheden 
om mig, at jeg har en bums på næsen? Eller er 
sandheden det, jeg selv formulerer? At jeg er en 
brovten egoist på 70. Fotografiet lyver ikke, men 
det er hele tiden resultatet af et valg. Du vælger 
det ene frem for det andet.”

Der bliver lidt stille på Bispevej. Morten Bo smiler 
over hele femøren.

”Nå, vi kommer langt omkring, men det hele 
hænger sammen. Er det sjovt at lave skole?  
Ja for helvede, jeg kan jo bilde eleverne hvad 
som helst ind.” 

En palme i Nordvest 
Fotografen Sarah spørger forsigtigt, om Morten 
Bo har noget imod, at hun tager billeder af ham. 
Den nervøse forespørgsel bliver med det samme 
bragt til skamme.

”Du skal fotografere! Jeg gider ikke det høflig-
hedspjat. Du SKAL gå tæt på.”

Nu klikker hun løs, og han fortrækker ikke en 
mine, selvom hun har kameraet helt oppe i 
ansigtet på ham. Morten Bo er ligefrem. Alvorlig. 
Ustyrlig. Og har humor. 
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”Der står en palme. Det er fandme alvorligt. Men 
det jo også for sjov. I kasserne er min gamle 
vandreudstilling fra 1976. Jeg ved ikke, hvor jeg 
skal deponere den, og så laver jeg et siddebjerg. 
Gør det til et legeland. Så den størst mulige alvor 
bliver iklædt den størst mulige leg og sjov.”

Morten Bo passer på sin krop. Det betyder ikke, 
at han ikke nyder de små ting i livet, han brygger 
blandt andet vin hjemme i privaten. Sådan en 
flaske og et varmt kram giver han os med på 
vejen, da vi sidst på dagen siger farvel. Han er 
et menneske, der stikker i alle retninger. Men 
særligt én ting holder trådene lidt på plads:

”Fatamorgana har givet mig alt. Ungdom. Mening. 
Er der en mening med livet? Ja, helt klart.  
Assistenter. Elever. Kolleger. Udvikling. Erkendel-
se. Alt. Alt får jeg herfra. Men det er også mit liv. 
Jeg har ikke andet.” 

Hans hjertebarn Fatamorgana skal være en kre-
ativ sandkasse. Alle hans Fatabørn skal præges, 
nurses, skældes ud og på et tidspunkt skubbes 
ud fra reden. Nogle elever opfatter ham som en 
hård negl. Men det er for deres eget bedste. 

Eleverne skal være flittige og åbne. De skal være 
klar på, at forløbet bliver personligt. Fotografiet 
og fotografen smelter sammen, så når de snakker 
om et billede, så snakker de også om den, der 
har taget det. Det kan blive for meget for nogle. 
Så må det være sådan, mener Morten Bo. For 
det kan ikke nytte noget, at ”de opfører sig som 
hjertekirurger, der ikke kan tåle at se blod.”

”Vi er dybt seriøse, alt er sindssygt vigtigt. 
Samtidig er alt kun for sjov. Der er hele tiden 
den vekselvirkning. Jeg kan sidde med en elev 
og true med de værste ting, hvis vedkommende 
ikke makker ret. Samtidig ligger det i os begge 
to, at det kun er for sjov. Jeg er bare en lærer. 
Jeg leger vred. Jeg leger egoist. Jeg leger 
diktator. Jeg leger alt det her. Men jeg mener det 
seriøst,” siger han. 

Midt i de nye lokaler troner en palme. Hentet i 
Slagelse, for det er det eneste sted i landet, de 
sælges i den størrelse. Man kan sidde på kasser-
ne ved siden af den, som i en lille oase midt i det 
overbelyste og kridhvide rum.




