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yes you can

For SIF MEINCKE, 36, er det at 
fotografere ikke kun et arbejde, 
men en passion. Lysten kom 
allerede i 8. klasse, da hun tog 
fra hjemmet i Hvalsø i foto-
praktik på BT i København. Det 
var fantastisk, syntes hun, at se 
historierne pludselig dukke op 
på papiret dernede i fremkalder-
væsken, og at være med 
en professionel fotograf 
rundt til interview med 
Joe Cocker og lave re-
portage fra Lykkehjulet. 
Fra da af var hun tændt 
på pulsen og energien 
i det job og kunne slet 
ikke vente med at flytte 
til København, få en hund og 
køre rundt i Land Rover og foto-
grafere. En sej singlesild.
Hun nåede da også et halvt 
år, så kom der en mand ind i 
hendes liv, og senere to børn, 
Frede og Bjørn på 7 og 4 år, og 
lykkeligvis. Men Land Roveren 
har hun stadig. (nr. 4 i rækken). 
Og hun har også lige fået en ny 
Boxerhvalp. Siden 2001 har hun 
været selvstændig, og inden for 
det sidste halve år har hun ved 
siden af de bundne opgaver 
udgivet to bøger med egne 
fotografier, „2720 – en hyldest 
til Vanløse“ og „Stjernestøv“ 
med portrætter af kendte per-
sonligheder. Billederne fra sidst-
nævnte er i øvrigt udstillet på 
Det Nationalhistoriske Museum 
på Frederiksborg Slot i Hillerød 
indtil 2. maj.
Hvad har du måttet ofre for at få 
din drøm til at gå i opfyldelse?

– Livet som selvstændig foto-
graf har kostet mig mine barsler. 
Da Frede, min ældste, var 14 
dage gammel, kom han med 
ud på opgave, og så var jeg i 
gang igen. Jeg kan heller ikke 
rigtigt tillade mig at være syg. 7 
måneder efter jeg fødte Frede, 
fik jeg en hjerneblødning. Efter 
operationen fik jeg besked på, 
at jeg ikke måtte køre bil de næ-

ste måneder og egentlig også 
burde ligge ned. Men så tog 
jeg da bare en taxa, for ligge 
ned skulle jeg altså ikke. Og så 
handlede det nok også lidt om, 
at jeg ikke skulle føle mig syg. 
Men generelt set, hvis jeg tager 
en lang pause, så skal jeg bag-
efter starte forfra med at kapre 
kunder, og det orker jeg ikke. 
Hvad giver det dig at have nået 
dit mål? 
– Jeg elsker friheden ved at 
være selvstændig og selv be-
stemme, hvilke projekter jeg har 
lyst til at kaste mig ud i. Nogle 
af dem har kostet mig penge, 
mine bøger f.eks., og et par af 
de fotoprojekter, jeg selv har el-
sket højest. Men samtidig er det 
dem, der udvikler mig og gør 
mit arbejde så afvekslende.
Hvad gør dig høj?
– Når en ny kunde ringer. Tænk, 
at de lige fandt frem til mig. Og 

hvis det så er en kunde, der vir-
kelig er tændt på den opgave, 
jeg skal lave, så bliver jeg det jo 
også. Selve det at stå på settet 
og tage billeder er også fantas-
tisk, især hvis jeg kan mærke, at 
der er en fed energi mellem mig 
og den, jeg fotograferer.
Den største nedtur undervejs?
– Mange af mine veninder er 
journalister, som jeg arbejder 

sammen med. For 
nogle år siden lavede 
jeg et projekt sammen 
med en rigtig hjerteven-
inde, og fordi vi begge 
to var meget passione-
rede, gik vi så skævt af 
hinanden, at vi ikke har 
talt sammen siden. Det 

er jeg stadig virkelig ked af. Det 
var en enorm nedtur. 
Hvad betyder det for din hver-
dag, at du er selvstændig?
– Jeg er på arbejde næsten 
hele tiden. Jeg henter mine 
børn 15.30 hver dag. Men jeg 
tænker fortsat over set-up, idéer 
og kommende opgaver, indtil 
de er puttet, så sætter jeg mig 
til computeren og arbejder vi-
dere, indtil jeg selv skal i seng. 
Og hvis min mand afleverer om 
morgenen, kan jeg godt finde på 
at sætte mig ud på studiet kl. 05 
og begynde at redigere billeder. 
Jeg er ret meget perfektionistisk 
og bliver ved og ved, indtil det 
er, som jeg vil have det. 

Læs mere om Sif Meincke og 
hendes bøger på Sifmeincke.dk. 
Udstillingen „Stjernestøv“ kan 
ses til august på Kulturstationen 
i Vanløse. 

„Jeg elsker friheden“
Sif Meincke har fået præcis det liv, hun drømte om som ung, inklusive hund og Land Rover, og hun er 
vild med selv at kunne bestemme over sin arbejdsdag. Til gengæld kan hun ikke tillade sig at gå på 
barsel eller være syg.

FOTOGRAFEN

„Da min ældste var 14 
dage, kom han med ud 

på opgave, og så var jeg 
i gang igen“

1. Du skal kende dit 

hvorfor. Er det virkelig din 

drøm? Hvad vil det give 

dig personligt at udleve 

den, og hvordan vil det 

bidrage til verden? 

 

2. Din passion er ikke 

et kæledyr, som du kan 

få andre til at passe. 

Du skal tage det fulde 

ansvar og have modet 

og viljen til at holde fast i 

din drøm, også når andre 

prøver at overbevise dig 

om, at det er verdens dår-

ligste idé. 

3. Det duer ikke kun at 

være passioneret for 

destinationen. Du skal 

også være indstillet på 

rejsen derhen. En ting er 

f.eks. at indrette din egen 

børnetøjsbutik og tage på 

messer i Paris, men har 

du også lyst til at håndtere 

sure kunder, besværlige 

leverandører og lange åb-

ningstider?

 

4. Drøm stort, men vær 

realistisk. Har du det, der 

skal til? Hvad har du brug 

for at lære, undersøge, 

skaffe, bede om hjælp til 

eller sparre omkring for at 

få den succes, du drøm-

mer om?

5. Lær af dem, der alle-

rede har været der. Find 

rollemodeller, og studér 

deres successtrategier.  

   

Den klassiske fejl  

Mange nystartede – spe-

cielt kvinder – går ned, 

inden deres passionerede 

drøm har fået vinger, fordi 

de tror, de skal gøre alting 

selv. Følg rådet: If it isn’t 

your genius, it isn’t your 

job! Og fokuser al din 

energi på det, du elsker og 

er enestående til. 

Del dine arbejdsopgaver 

op i: 

1. Det, du er suverænt 

god til (og selvfølgelig skal 

gøre selv).  

2. Det, du kan finde ud af, 

men ikke brænder for (og 

vurder, hvor meget af det, 

du har råd til at uddele-

gere).  

3. Det, du er decideret 

inkompetent til (og som 

du straks skal uddelegere, 

du har ikke råd til at lade 

være.) 

 

Få flere råd og mere inspi-

ration i Pernille Melsteds 

roste bestseller „Udlev din 

passion på 4 uger“ og på 

hendes hjemmeside Per-

nillemelsted.com, hvor 

hun også fortæller om sine 

passionskurser. 

Coach Pernille Melsteds bedste råd:

Sifs råd

– Go for it. Arbejd igennem. Gør 

dig umage. Og skrot det, der ik-

ke bliver godt nok og start forfra. 

Hvis du ikke selv er helt tilfreds, 

er andre det nok heller ikke.

Sådan kommer 
du nærmere 
drømmen

UDLEV DIN DRØM 
MED SUCCES

Sif har taget alle billederne til den-
ne artikel. Også dette af sig selv 
i Land Roveren – selvudløseren 
har hun i hånden.


