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DJ:Fotograferne, beretning 2016 – 17 

ved Peter Thornvig 

 

Fotografer i konkurrence 

En ting er den konkurrence, der er kommet af den stadig nemmere adgang til store dele af det 

tekniske univers, der er en del af fotografiers tilblivelse. En anden er udfordringen i det skift, 

der går på, at billeder ikke kun er i et plan med fire sider, hvilket som en konsekvens af 

mulighederne på de digitale platform i stigende grad har rykket forskellige former for video op 

blandt de varer, vi fagligt skal kunne håndtere. 

Og med samme relativt nemme tilgang til teknikkerne er det langt fra selvskrevet, at det 

marked er forbeholdt professionelle og fagligt velfunderede fotografer.  

 

En anden og måske større udfordring er de mange billedbrugeres ukritiske tilgang til 

indholdskvalitet som noget, der kun kan måles på prisen. Og det afspejles i en benhård 

konkurrence mellem kolleger. 

 

Men det rokker ikke ved den overordnede påstand. Det fotografiske univers tilhører dem, der 

kan teknikkerne ned i detaljen og kan skabe et stærkt indhold, der både formidler 

budskaberne og fanger opmærksomhed. At kunne det har ikke nødvendigvis en faglig 

uddannelse som etikette, og DJ:Fotograferne har og vil fortsat inkludere alle, der arbejder som 

professionelle fotografer som ansatte eller selvstændige freelancere. 

 

En ny orden for freelancere og ansatte 

En helt ny trend har bredt sig. Man fyrer fastansatte fotografer for derefter at hyre dem som 

freelancere. 

Og det må man gi’ dem – arbejdsgiverne på en række medier - det er ret smart – for dem.  

For dårligt har man med fyringerne flyttet fotograferne ud af overenskomsternes afbalancerede 

aftaler, før man råber op og truer med konkurrenceloven, hvis de samme fotografer forsøger 

at sikre sig mod de urimeligheder, som overenskomsterne gav beskyttelse imod.   

 

Det har næppe været hensigten med konkurrencelovgivningen, at den skal bruges som 

arbejdsmarkedspolitisk værktøj. 

 

Det har DJ:Fotograferne på det skarpeste taget afstand fra, og DJ har den problemstilling på 

dagsordenen. Det er selvfølgelig vores forventning, at DJ vil være klar til at udfordre dette 

misbrug af lovgivningens intentioner. Det er samtidig en tydelig indikation af, at ”den danske 

model”, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler arbejdsmarkedsforhold, er voldsomt 

udfordret. 

 

De stadig flere freelancere på alle dele af arbejdsmarkedet udfordrer de traditionelle 

overenskomster, der har sikret et rimeligt afbalanceret forhold mellem dem, der udfører 

arbejdet, og dem, der udbyder arbejde. Der er derfor behov for redigering af en række love og 
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bestemmelser, hvis både ansatte og freelancere skal sikres rimelige og afbalancerede vilkår på 

arbejdsmarkedet og i a-kasse sammenhæng. 

 

At det kan lade sig gøre at flytte lovgivning, viser lovændringerne omkring 

konkurrenceklausuler, der trådte i kraft 1. januar 16. Ændringerne satte en stopper for nogle 

af de urimeligheder, generalforsamlingen i 15 og 16 havde fokus på. Loven gælder 

fremadrettet for klausuler, der tidligere omkostningsfrit kunne pålægges i forbindelse med et 

ansættelsesforhold. 

Der er derfor mange gode grunde til at kontakte DJ’s faglige afdeling, der med lovændringen 

langt bedre kan hjælpe med sådanne aftaler (NB: loven omfatter ikke selvstændige 

freelancere). 

 

… men meget bliver bedre med lidt kærlighed 

På trods af alle disse udfordringer så viser fotograffaget, set som hele paletten af de faglige 

discipliner og genrer, gang på gang, at der ikke er noget, der kan konkurrere med den 

professionalisme, der følger med passion og kærlighed til fotografiet! 

 

Det er i denne ramme, at DJ:Fotograferne har sat mål for sin berettigelse som et fagligt 

samlingspunkt. Den faglige hverdag skabes af hver enkelt! Vi og det øvrige DJ skal støtte dette 

gennem varierende medlemstilbud, der rækker gennem et helt arbejdsliv, fra rådgivning, 

ophavsret, aftaler og kompetenceudvidelse, til kreativ inspiration og et fagligt fællesskab. 

 

Uddannelse og efter- og videreuddannelse 

Med tre uddannelser på fire uddannelsessteder, der spænder fra erhvervsuddannelse til 

studier, skulle der være styr på tilgangen af nye og kvalificerede kolleger. Men i rækken af 

regeringens spareøvelser er mange uddannelser ramt af nedskæringer.  

 

På fagfotografuddannelsen er der derudover kommet en række tekniske begrænsninger, der er 

afgørende for, hvem der kan få denne uddannelse. 

Mulighederne for kunne tilpasse uddannelses indhold er så langsommelig, at det kalder på 

overvejelser om, hvordan vi så får implementeret nødvendige ændringer.  Det vil være en 

kommende opgave for bestyrelsen at se frem og være med til at sætte perspektiv på, hvordan 

de kvaliteter, der eksempelvis er i fagfotograf uddannelsen, kan kombineres med nye 

uddannelsesmæssige behov, der dikteres af det arbejdsmarked, elever og studerende skal 

være en del af. 

 

Skolerne 

På DJMX, hvor Fotografisk Kommunikation og Fotojournalistuddannelsen er placeret, er man 

ikke sparet for udfordringerne.  I skrivende stund er der intet afklaret. Men en samling i 

ledelsen fra Fotografisk Kommunikation og Fotojournalistuddannelsen under Søren Pagter, er 

afspejlet i en væsentlig bedre dialog. 

 

Også en ny ledelse på NEXT ved Birgitte Høygaard Larsen har sammen med lærerstaben, 

åbnet for nye perspektiver til gavn for fotografuddannelsen.   
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På Medieskolerne i Viborg fortsætter den gode dialog, og man afleverer fortsat fagligt solidt 

funderede fotografer! 

 

Selv om uddannelserne er i indbyrdes konkurrence, og de på mange måder har en risikofyldt 

eksistens i kraft af fagets beskedne størrelse i det samlede uddannelsessystem, er det ikke 

vores eller DJ’s mål at medvirke til ”at den enes død, skal være den andens bød”. Tværtimod 

ser vi gerne, at uddannelserne tilsammen – og gerne i samarbejde – er med til at udvikle et 

uddannelsesmæssigt rum, hvor der er plads til uddannelsernes forskellige kvaliteter, som set i 

en helhed kan styrke hele faget. 

Utopia? Det er før sagt om mange ting, der i dag er velfungerende realiteter. 

Elever og studerende 

Vi har små 200 medlemmer, der er under uddannelse. Derfor har vi gennem perioden forsøgt 

at etablere det samarbejde med de studeredes organisation i DJ, som vi lagde op til på 

generalforsamlingen i 2016. Det er ikke lykkedes. Den største udfordring er nok, at den tid, 

man som studerende er engageret i faglige spørgsmål, er relativt kort, og i den manglende 

kontinuitet kan mange gode initiativer nemt sande til. 

 

Men vi og Danske Mediestuderende prøver igen at følge op på et samarbejde omkring elever i 

DJ. Udgangspunktet er, at mange af disse elever og studerende, på trods af de store forskelle 

på erhvervsuddannelserne og de studiebaserede uddannelser, vil møde hinanden på 

arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 

 

At der er et stort fagligt potentiale i dem, der er på vej ud i faget, synliggøres af, hvordan 

elever optrådte stærkt med fotografier på STAUS:15 og senest ved PF’s konkurrence ”Årets 

Pressefoto”, hvor elever er stærkt repræsenterede med deres bud på det fotografi, der vil 

tegne trend og stil i de kommende år. 

 

Pension og elever 

I perioden har vi behandlet en sag, der i den korte version har betydet en række 

efterbetalinger i forbindelse med elever, der ikke havde fået en overenskomstbestemt 

pensionsbetaling på 8% af elevlønnen. Intet af ond vilje, men en noget snørklet formulering 

har betydet, at der er sket en række efterbetalinger. 

 

De er nu på plads, men vi må konstatere, at det ikke ligefrem har været med til at styrke 

appetitten på at tage elever.  Og der er mangel på kvalificerede arbejdspladser, som vil indgå 

uddannelseskontraker, især i København. Det er en realitet, vi selvfølgelig må forholde os til 

gennem den kommende bestyrelsesperiode. 

Kurser og arrangementer 

Hen over første halvdel af 2016 lancerede vi en række kurser, som supplement til de øvrige 

tilbud i kataloget for Mediernes Efteruddannelse. Det var ikke en ubetinget succes, og nogle af 

tilbuddene måtte aflyses. Også et DSLR-videokursus på Kort og Dokumentar Filmskolen, der 

burde være væltet af ansøgere, var var på kanten af aflysning. Det har selvfølgelig givet 

anledning til eftertanke, og i 2017 forsøger vi os med en anden struktur på de kurser, der 
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udbydes af eller i samarbejde med DJ:Fotograferne.  

 

Efter sommerferien i 2016 allierede vi os med PF, så medlemmerne også kunne deltage på 

deres Boost-kurser, når der er plads. Der har været en del ansøgere, men ikke alle har kunnet 

få plads på de populære kurser. 

 

FOTOGRATULA blev igen afholdt på DJ’s Fagfestival, hvor Henrik Saxgren fik overrakt prisen.  

Af bestyrelsens evaluering fremgår det i den korte version, at den placering, 

prisoverrækkelsen havde i Fagfestival-programmet, ikke kalder på en gentagelse.  

 

Viralt var interessen på FB og Web enorm! Rækkevidden af opslag, klik og indstillinger, 

oversteg alle forventninger. Hvad der var af interesse på selve dagen for overrækkelsen af 

FOTOGRATULA, stod ikke mål med den indledende interesse.  

Vi er derfor inde i overvejelser om, hvor og hvordan vi sikrer det fokus, der skal være omkring 

dansk fotografis ærespris, så den ikke igen drukner i et skybrud af andre interessante indslag 

på en Fagfestival. 

 

Derimod har der ikke manglet opmærksomhed og interesse omkring arrangementerne i 

København støttet af DJ:Fotografernes ophavsretfond. Også FotoSalon op til 

generalforsamlingen i 2016 var godt besøgt. Det blev afviklet i regi af Den Fotografiske Salon i 

Aarhus og som FotoForum på Fotografisk Center. 

 

I det hele taget kan vi konstatere, ikke mindst via interessen på vore Facebook, at det, der 

handler om indhold, får større opmærksomhed end mange af de tiltag, der handler om fag-

teknik. 

 

STATUS:17 

Processen er i gang for at nå i mål med udstillingen, der skal vise og gøre status på 

kvaliteterne i alle kategorier i det professionelle danske fotografi. Udstillingen er sat til 

fernisering den 6. oktober. Men som et lyn fra en klar himmel måtte vi se os ramt af, at 

lejeren af Museumsbygningen, der igen skulle være rammen for udstillingen, havde opsagt sit 

lejemål, uden at fortælle os det!  

 

Vi arbejder selvfølgelig intenst på at finde et nyt sted, men når man i februar måned skal finde 

et nyt og egnet udstillingssted, der i gode rammer kan have en udstilling på 100 billeder, er 

det en svær opgave, og vi er derfor også i gang med at finde et sted, som kan rumme 

STATUS:17 i 2018. 

 

MasterClass 

Denne gang var MasterClass i Havana på Cuba, og det blev endnu en af flere års vellykkede 

MasterClass-ture rundt om på kloden, og MasterClass er blevet et af vores faglige flagskibe. 

Interessen omkring præsentationen af 2017-bogen fra Havana og bøgerne fra tidligere års 

MasterClass viser, at opmærksomhed og interessen for dette koncept, som Michael Harder står 

for, er stor. 
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Summen i det samlede regnestykke for disse tiltag er efter bestyrelsens bedste vurdering, at 

medlemmer og forening i fællesskab får fortalt historien om fotografiets kvaliteter og vigtighed 

i en verden, der aldrig har været mere visuel! 

 

Flere arbejder på kontrakt og som selvstændig freelancer end på overenskomst  

Nu har faste ansættelser være på retur gennem flere år i takt med, at antallet af store studier 

er blevet stadig mindre. Af 109 nye medlemmer i perioden fra februar 2016 til februar 2017, 

var 57 elever, 37 var registreret uden fast arbejdsplads, og kun 15 var registrerede som 

ansatte. 

I alt er 242 medlemmer registrerede som ansatte og 442 er registrerede uden fast 

arbejdsplads og som freelancere. 

 

Det understreger blot tendensen i resten af DJ og et voksende behov for løbende at   justere 

DJs service til de meget forskellige udfordringer og behov, de ”ikke-ansatte” har, der på 

mange måde adskiller sig fra, hvad DJ yder til organiserede arbejdspladser.  

 

En del af dette behov rummer også et tæt samarbejde mellem faste og frie, fordi de vilkår, vi  

bliver mødt med på arbejdsmarkedet, hvor forskellige de kan se ud, er tæt forbundet! Ikke 

mindst derfor er fællesskabet i DJ vigtigt! 

 

Ophavsret, dine penge 

Individuel fordeling 

Om alt går vel, så kan vi præsentere den første indrapportering til udbetaling af individuelle 

midler sidst i 2017. Når der er tale om fotografi, er det en temmelig kompliceret opgave, når 

systemet både skal ”se” tilbage i tiden og forholde sig til anvendelser, der ikke kan sættes 

navne på. Med sociale mediers og CMS-systemers fjernelse af metadata er opgaven ikke 

blevet nemmere. Vi vil selvfølgelig sikre, at der informeres grundigt omkring indrapporteringen 

til fordelingssystemet, der udvikles som et samarbejde mellem organisationerne i Copydan 

Billeder. Det er et godt billede på, hvordan det gode ophavsretslige samarbejde i Copydan 

Billeder også løfter opgaver, der sikrer vores ophavsrettigheder.  

 

Ny EU-ophavsretsreform  

Gennem perioden har der ikke uventet – og igen – på EU-plan været tanker om, hvordan man 

sikrer flowet i det digitale univers med nemme og enkle løsninger. For fotografi og billeder 

generelt var der lagt op til en række fribrugsregler, der heldigvis var så radikale, at et simpelt 

ræsonnement som ”Hvor skal det nye indhold komme fra, når alt er gratis?”, tilsyneladende er 

stærkt nok til at holde fribrug uden for de kommende EU-forslag. 

 

En massiv indsats i DJ’s ophavsretssamarbejde på nationalt og internationalt plan har på alle 

måder været den faktor, der har båret os igennem de værste udfordringer i et nyt EU-oplæg 

omkring dagsordenen for det indre digitale marked. Tak for det! 
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Samarbejde i DJ 

 

Grupper og foreninger 

”Pressefotografforbundet er fortsat en af vores nærmeste samarbejdspartnere.” Det har vi 

skrevet i adskillige beretninger. Og det er ikke blevet mindre sandt med tiden. De interesser, 

der kan trække i hver sin retning, overskygges af en fælles holdning til fælles udforinger. 

Forskellene er der, og de kræver gensidig respekt! Men når medlemmerne oplever, at tidligere 

kompetenceskel udviskes, så vi alle er en del af et fælles arbejdsmarked, bliver samarbejdet 

stadige mere indlysende. 

 

Med Freelancegruppen har vi også et tæt samarbejde. Ikke mindst fordi gruppen bl.a. løfter 

opgaver, der er med til at der er et godt fokus på freelancernes vilkår.  

Også DJ kommunikation, Danske Bladtegnere, Film TVguppen samt Visuelt Forum er, som 

visuelt orienterede grupper i DJ, også en del af vores nære samarbejde, der er samlet i et 

fælles valgforbund til delegeretmødet i DJ. 

 

Ud over god erfaringsudveksling og medlemsrettede tiltag som Tal til Øjet, der er planlagt til 

januar 2017, står vi f.eks. ikke helt så isolerede som tidligere omkring vores faglige 

identiteter, når vi påpeger de udfordringer, der følger, når man skal organisere medlemmer, 

der ikke er journalister til Dansk Journalistforbund. Og når der udgives det glimrende fælles 

fagblad Journalisten, hvor det kan være et sted mellem svært og umuligt at se DJ’s bredde 

afspejlet i indholdet. Det udfordrer selvfølgelig organisering og fastholdelse af medlemmer. 

 

”Formandsmøder” og andre tværgående tiltag i DJ har i denne periode været med til, at DJ er 

ved at udvikle større sammenhæng og forståelse for værdien i fællesskabet - på trods et 

demokratiske kludetæppe af foreninger, grupper og kredse, der er udtryk de mange 

forskelligheder, der rummes i DJ. 

Vi siger selvfølgelig igen tak til daglig forbundsledelse, hovedbestyrelsen, DJ’s konsulenter og 

øvrige ansatte for et godt samarbejde og god håndtering af de sager, vi og vores medlemmer 

søger løst i DJ. Også stor tak til Nicoline, der efter snart 3 år stopper som vores 

studentermedhjælp. 

 

Det er jo ikke alt, vi ønsker, som vi får. Men er man vedholden, skal det nok lykkes med tiden. 

   

Samarbejde uden for DJ 

 

Nordisk Samarbejde 

Det er naturligt, at ansatte og freelancere i norden prøver at stå sammen, da flere af de store 

forlag og arbejdsgivere er tilstede i alle de nordiske lande.  

Hvis 5000 nordiske fotografer via deres organisationer optræder ens og med fasthed, kan vi 

bedre påvirke vores vilkår og kontrakter mod ophavsretslige og kontraktlige urimeligheder.  
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Samarbejdet mellem de nordiske fotograforganisationer er blevet udbygget i 2016, således at 

vi har kontakt til de enkelte fotografspecialgrupper i Norge og Sverige samt til 

paraplyorganisationen Finfoto i Finland.  

Vi arbejder nu på, med Anders Jægenø som tovholder, at udbygge samarbejdet på det 

organisatoriske plan og koordinere vores fællesskab med de nordiske fotografers copyright 

forvaltningsorganisationer. Det sker med et fælles nordisk møde i København sidst i marts 

2017, hvor DJ:Fotograferne er initiativtager og mødearrangør. 

Dansk Kunstnerråd 

Efter Helga Theilgaard stoppede sit gode engagement i DKR, har det vært svært at finde 

ressourcer til dette arbejde. Men det er godt at se, at den transformationen, der blev sat gang 

i for et par år siden, har vendt DKR fra at være en temmelig støvet forening. Det er nu en 

organisation med en performance, der lever op til forventningerne til et kunstnerråds tilgang til 

de udfordringer, der i dag møder kunst- og kulturlivet. Det har vi kvitteret for gennem vores 

fortsatte medlemskab og støtte til DKR’s arbejde. 

 

Fotomuseet i Herning 

Med udgangen af 2017 lukker museet, og dermed vil store dele af historien om dansk fotografi 

være spredt for alle vinde. Mange tanker om museets videreførelse er løbet ud i sandet 

parallelt med manglen på den nødvendige økonomi, som hverken vi eller de øvrige 

organisationer, der har støttet museet, har set os i stand til at kunne bidrage med. 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Med engagerede mennesker skal der af og til ryge en finke af panden. Men det har ikke 

overskygget den fælles forståelse af, at vi agerer på vegne af medlemmerne, og vi er nået i 

mål med mange af de faglige og praktiske dagsordner, der var sat, da vi begyndte arbejdet i 

2016. Som noget nyt fik vi vedtaget interne færdselsregler som en bestyrelsesmanual og en 

forretningsorden. At de så ikke har været i brug, siger noget om god retning og attitude i 

arbejdet. 

 

Medlemstal 

Vi fik 101 nye medlemmer fra februar 2016 til februar 2017 fordelt fordelt på 53 elever og 

studerende og 48, der er på arbejdsmarkedet, og vi er nu lige omkring 900 medlemmer. 

 

Men bag tallene gemmer sig en anden historie. 82 medlemmer har i samme periode meldt sig 

ud af specialgruppen. Men om det er helt ud af DJ eller faget, ved vi ikke. Det positive er, at 

de fleste af de nye fotografer tilsyneladende fortsætter deres medlemskab, hvilket vi kan se ud 

af vores egne medlemsanalyser. 

 

Det har vist sig, at det ikke er et nyt fænomen. For dette mønster har gentaget sige i de 

seneste år. Det vækker selvfølgelig stof til eftertanke! Og bestyrelsen har derfor opfordret 

specialgruppens formand, i rollen som HB-medlem, til at fastholde kravet om, at DJ udvikler 

og bruger de muligheder, der ligger i strategiske dataanalyser, som kan kvalificere de mange 
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beslutninger og tiltag i hele DJ og ønsker til nye DJ-indsatser. 

Vores egen lille dataøvelse har f.eks. vist, at vi skal have en langt bedre indsigt i, hvad der 

rører sig i medlemskredsen for at kunne udvikle en velfunderet fastholdelses- og 

organiseringspolitik, der er i synk med medlemskredsen.  

 

Repræsentationer 

 

Formand – Peter Thornvig 

Næstformand – Tonny Foghmar 

Økonomiansvarlig – Tonny Foghmar 

Ansvarlig for administration af Ophavsretfonden - Pia Funder 

Disse udgør forretningsudvalget 

 

STATUS:17, projektansvarlig: Kenneth Bo Drabæk 

MasterClass, projektansvarlig: Michael Harder  

Ophavsretsarbejdet: Peter Thornvig 

Nordisk samarbejde, tovholder: Anders Jægenø 

 

Medlemmer af DJ:Fotograferne i div. udvalg, mm.: 

 Hovedbestyrelsen: Peter Thornvig  

 Ophavsretsfonden, ansøgningsudvalg: Pia Funder (administrator), Jette Kraus 

Hedemand, Dennis Møller og Tonny Foghmar. 

 Repræsentant i det lokale Uddannelsesudvalg på fagfotografuddannelsen, 

Medieskolerne Viborg: Michael Harder 

 Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar 

 Repræsentant i det lokale Uddannelsesudvalg på fagfotografuddannelsen, NEXT: Peter 

Thornvig 

 Skuemester til svendeprøver:  

Michael Harder, Mia Bendixen, Maria Nielsen, Dennis Møller og Henrik Andersen. 

 Besigtigelse af læresteder: Pia Funder, Henrik Andersen, Dennis Møller og suppleant 

Peter Thornvig 

 Billedmediernes faglige udvalg: Faglig konsulent Hans-Jørgen Dybro 

 Copydan Billeder: Peter Thornvig 

 DJ’s Ophavsretfond: Peter Thornvig 

 Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand 

 Nordisk Pyramide og nordisk samarbejde: Anders Jægenø, Thomas Carlslund og Peter 

Thornvig 

 Repræsentant i Kunstnerrådet: Peter Thornvig, suppleant Pia Funder 

 Hjemmeside, nyhedsbreve og FB: Peter Thornvig 

 

 

DJ:Fotografernes Ophavsretfond, støttede aktiviteter 2016 -17 
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Individuel støtte 

Efteruddannelseskurser, div. – 22 

MasterClass retouche - 7  

Jensen Kurser, Adobe Premiere – 14 

Jensen kurser, udvidet Adobe Premiere kursus – 5 

DSLR Video, Kort og Dokumentar Filmskolen – 8 

MasterClass, Havanna - 6 (+5 PF) 

Paris Photo 2016 – 33 

FotoKina, Køln  - 3 

Fagfestival – 16 

Landskrona PhotoFestival, Nordisk møde – 4 

Studierejser - 1  

Bogprojekter -  2 

Udstillingsprojekter – 7 

Personlige fotoprojekter - 10 

Støtte til elever på uddannelserne 

Max 2.500 i uddannelsesperioden. 

DMJX, studietur Istanbul - 33  

Svendeprøve udstillinger – 46 

Skolestudieture New York – 37 

Copenhagen Photo Festival - 22 

Konferencer/arrangementer 

FotoSalon 2016 - 50 deltagere 

FotoForum, Fotografisk - ca. 20 deltagere pr. gang, 15 oplægsholdere 

Den Fotografiske Salon, Århus - 4 gange, ca. 60 deltagere pr. gang  

Tal til Øjet 2016 – 29 af 201 deltagere 

Projekter og div. støtter 

FOTOGRATULA 2016  

Nordisk samarbejde 

Kravling 2016 

Dansk Fotomuseum Herning 

Dansk Kunstnerråd 

 

Administration, egen 

Fælles ophavsretsarbejde og administration, DJ’s Ophavsretsfond 


