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   DJ:FOTOGRAFERNE 

 

 

 

Beretning valgperioden 2017-18 

ved Peter Thornvig 

 

Verden er visuel 

Det har næsten været tradition for at DJ:Fotografernes beretninger har taget udgangspunkt i at nok er verden visuel 

som aldrig før, men som fotograf ganske svært at være en del af.  

Nu er optimisme ikke et fyord, og på den netop afholdte konference TAL TIL ØJET, var budskabet i flere indlæg netop - 

at med et så stort behov for at være visuel i alle former for budskaber, har det professionelle fotografi alle muligheder 

for at slå igennem, med de både faglige og indholdsmæssige kvaliteter, der kan matche forventningerne fra et 

publikum, der er forvent med høj billedkvalitet fra blandt andet film og TV. 

 

Når der i 2017 i en global verden blev taget 1,2 trillioner digitale billeder, uploadet 150 milliarder billeder på sociale 

medier og set milliarder af TV timer, er der muligheder som aldrig før, og vi skal benytte dem. 

 

Arbejdsmarkedet forandrer sig  

En del af de muligheder vi i langt højere grad skal kunne operere i, er at grænserne mellem at være freelancer eller 

ansat bliver væsentlig mere flydende og at vi, som flere danske fotografer allerede har opdaget, kan være ganske 

globale med vores stærke faglige og indholdsmæssige baggrund. Også uden nødvendigvis at skulle rykke teltpælene 

op og flytte udenlands. 

 

Vi kan se tilbage på et år, hvor fyringer af fastansatte fotografer er rullet hen over medielandskabet. Det 

bemærkelsesværdige er, at der stadig er ’regnedrenge’, der forsøger at sætte kreativitet og kvalitet i visuelt indhold på 

regneformler.  

 

Derfor vil en del af den energi, som DJ:Fotograferne vil lægge i det faglige engagement ikke kun være i form af tilførsel 

af nye og opdaterede faglige færdigheder gennem kurser som for eksempel dagskurserne i Spotlight-regi, men også 

som inspiration til indhold og forretning. 

 

Fotografuddannelserne 

Når vi er repræsenteret i de tre uddannelsessteders faglige udvikling, på Medieskolerne, DJMX  NEXT og i 

Billedmediernes Faglige Udvalg, vil det paradigmeskift vi ser på hele arbejdsmarkedet, være en del af den agenda vi 

sammen med udviklingen af de faglige færdigheder, forsøger at give liv i uddannelserne.  

 

Ikke fordi vore nære samarbejdspartnere på uddannelserne er modstræbende i deres intentioner, men fordi 

uddannelsessystemer generelt er som supertankere, præget af en vis træghed og langsom reaktion på roret, skal alle 

gode kræfter tages i ed for at en afsluttet uddannelse fortsat konverteres til arbejde. 

 

En af de store udfordringer for eleverne, er omkring pension. Det er en lovpligtig betaling for arbejdsgiver og elev som 
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man IKKE kan ”glemme”..  Det er de færreste klar over. Derfor er DJ klar med råd og vejledning til både elever og 

mestre. 

 

Planlægningen af det fremtidige elevsamarbejde er på plads og netop afleveret til DJ. Vi forventer, at eleverne på alle 

uddannelsesstederne i foråret vil møde DJ og DJ:Fotograferne i en ny og mere vedkommende ramme. 

 

Beskæftigelse  

At der lige nu er arbejde, vidner ledighedstallene om. Ud af 780 medlemmer, der ikke er under uddannelse er 416 

medlem af a-kassen, og 40 af disse er ledige. I forhold til alle medlemmerne giver det en ledighed på 5,1 % og 9,7% set 

i forhold til dem, der er medlem af a-kassen. At kun lidt over 50% er tilmeldt en a-kasse, kan i en positiv optik være 

udtryk for at mange klarer sig så godt at de fravælger et a-kassemedlemskab…  men kan også være manglende 

økonomi.  

 

Men at det går ganske godt for dele af fotograffaget, underbygges af en rapport fra Danske Medier, der viser en 

udvikling modsat andre dele af medieområdet. Antallet af registrerede fotografiske virksomheder er steget med 250 

og den samlede omsætning steg med 450 millioner, men spænder over store forskelle. På andre medieområder er 

omsætningen faldet, men flere er ansatte.  

 

I DJ:Fotograferne arbejder ca. 2/3 af medlemmerne som selvstændige, freelancere eller på andre måder end gennem 

fastansættelse. 

 

OPHAVSRET 

Personlig indtægt 

I 2018 vil de første nye individuelle fordelinger, blive udbetalt sammen med evt. andre personlige rettighedsmidler fra 

VISDA. Det betyder samtidig, at retningen på de kulturelle og uanbringelige midler bliver reguleret efterhånden, som 

effekten af de individuelle midler bliver kendt. Lad dette også være en opfordring til at registrere sig i ”meldind 

systemet” når det bliver tilgængeligt.  

 

Nordisk samarbejde  

Samarbejdet mellem de nordiske fotograforganisationer er efter målrettet indsats blevet velfungerende, og det er 

vigtigt. Hvis 5000 nordiske fotografer via deres organisationer og Pyramidenorden, optræder ens og med fasthed, kan 

vi bedre påvirke vores vilkår og kontrakter mod ophavsretslige og kontraktlige urimeligheder. 

Sammen med forbundet, PF, VISDA og andre gode kræfter, udgør både nordisk, Europæisk og national ophavsret, en 

del af det ophavsretlige arbejde i DJ:Fotograferne. Vi kan se det som en fælles fortjeneste, at det rent faktisk gør en 

forskel – at trække samme vej, når ophavsretten udfordres med eksempelvis forslag om gratis brug.   

 

VISDA er godkendt af Kulturministeriet til på vegne af ophavsmænd til billeder, at opkræve vederlag for aftaler der 

indgås under ophavsretslovens bestemmelse om aftalelicens. Midlerne stammer væsentligst fra undervisning, og 

fordeles som individuelle vederlag. 

De midler som Ophavsretfonden i DJ:Fotograferne modtager fra VISDA og administrerer på vegne af 

rettighedshaverne, er dels lovbestemte kulturelle midler og dels midler, som efter tre år ikke har været mulige at 

individualisere. 

 

Samarbejdet med de 10 andre billedorganisationer i VISDA - og Christiansborgs forståelse for ophavsrettens betydning 
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som grundlag for nyt indhold i et lille sprogområde - har sikret at Danmark er det land, hvor visuelt indhold er bedst 

kompenseret gennem licensbetalinger for anvendelser. 

 

 

KURSER OG ARRANGEMENTER 

 

MasterClass. Et efterhånden gennem prøvet koncept der med stor succes har sendt fotografer på kloden til 

inspirerende og udfordrende kursusforløb. Bestyrelsen har på opfordring fra Michael, der har stået for MC, lagt op til 

at udvikle en ny model for inspirationskurser. 

FOTOGRATULA 2018. Dansk Fotografis Ærespris uddeles i år. Rammerne bliver ikke DJs Fag Festival, hvor prisen rent 

ud sagt blev kørt over af en total mangel på interesse for at arrangementet skulle blive en god markering af fotografi 

som et stærkt element i visuel kommunikation. En anden ramme er under udvikling. 

STATUS: ? Vi har gennem hele 2017 forsøgt at få landet udstillingen i passende rammer, men uden held. I erkendelse 

af, at de gode udstillingssteder opererer med en horisont på 2 år og er kræsne, hvis ikke man betaler dyrt for pladsen, 

forsøger vi i stedet at gennemføre projektet om en kombination af et bogprojekt og en mindre udstilling. 

Spotlight. Gennem 2017 har vi taget en pejling af om interessen er så stor at medlemmerne vil sætte en dag af på en 

kursusaktivitet og det har vi nu en god fornemmelse af. Som før nævnt, vil de fag-faglige kurser blive suppleret med 

inspirationskurser. 

 

Her ud over har der været tilbudt en række andre kurser og arrangementer, gennem DJ og samarbejdet med de øvrige 

grupper og foreninger i DJ. 

 

TAL TIL ØJET, blev afholdt 27. januar med omkring 230 deltagere. Her af 33 fra DJ:Fotograferne. 

Konferencen bliver til i et samarbejde mellem grupper og foreninger i DJ, hvor vi og FreelanceGruppen denne gang 

udgjorde den primære trækkraft i Konferencen afholdes hvert andet år. 

FotoSalon og Fotoforum i København har igen vist at interessen for inspiration og udvikling af indhold har høj prioritet 

blandt vore medlemmer. Her ud over har vi støttet lignende tiltag for eksempel Den Fotografiske Salon i Århus. 

 

Alle ideer til kurser og arrangementer er meget velkomne. Send en mail med din ideer eller ønsker til 

djfotograferne@journalistforbundet.dk 

 

VORES FORBUND 

 

DJ eller et journalistforbund? 

På generalforsamlingen 2017 blev der lagt op til, at vi på delegeretmødet skulle stille forslag om at forbundet skifter 

navn så det afspejler, hvad vi er, og ikke hvad DJ var en gang. Det var med blandet begejstring, forslaget blev 

behandlet, og det blev sendt tilbage til DJ for at få navn og ID sat i en ramme, der forhåbentligt kan bære igennem til 

2/3 flertal på et delegeretmøde. 

 

Ikke mindst med en ny erkendelse i DJ af, at fastholdelse af medlemmer er mindst lige så vigtig som at få nye 

medlemmer, er den faglige identitet ikke blevet mindre aktuel. 

 

Vores fagblad? 

Vores fagblad, der burde repræsenteret forbundets faglige mangfoldighed, behandler stort kun  journalistfaglige 
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problemstillinger. Når der en sjælden gang skrives om visuelle emner, er udgangspunktet oftest fotojournalistik.  

 

Dette er dybt problematisk for fastholdelse og identitet i vores medlemskreds. Ikke kun i forhold til DJ:Fotograferne, 

men for de mange andre medlemmer, der heller ikke har en arbejdshverdag med baggrund i nyhedsjournalistik. 

 

Igen kan vi med rette betvivle Journalistens stofkvalitet, og  med den smalle vinkel, er der et stort behov for at opruste 

DJ’s egen kommunikation. Både som et spejl af DJs mangfoldighed og som kanal for at kunne fortælle om værdier og 

resultater af det faglige fællesskab i forbundet.  

 

Sammen har vi det godt - på trods af forskelle 

Forholdet mellem Pressefotografforbundet og DJ:Fotograferne er som mellem søskende. Vi er af og til ikke enige, men 

det overskygges af de dele af samarbejdet, der giver værdi for fotografmedlemmer.  Og der går stadig meget, meget 

længere imellem, vi hører DJ:Fotograferne omtalt som en forening for røntgenfotografer.  

 

FreelanceGruppen er stor og økonomisk ressourcestærk, og vi har et godt samarbejde. Ikke mindst fordi gruppen 

løfter opgaver i DJ, der er med til at sætte fokus på freelanceres vilkår. 

Det er i den type opgaveløsninger, hvor ”model DJ” med et stærke medlemsengagementet, viser sin værdi! 

 

Også DJ kommunikation, Danske Bladtegnere, Film&TVgruppen og Visuelt Forum er, som visuelt orienterede grupper i 

DJ, også en del af vores nære samarbejde. Så det er faldet helt naturligt, at vi er gået sammen i et fælles valgforbund 

på DJ’s delegeretmøde. 

 

Samme kreds af grupper og foreninger landede som tidligere nævnt en vellykket udvikling og gennemførelse af TAL TIL 

ØJET i januar 2018, med det største deltagerantal til dato. Det viser, at der er basis for mere samarbejde! 

 

Travlhed på Gammel Strand 

Det er ikke gået hen over hovedet på os, at DJ ressourcemæssigt har nok at se til… 

Eksempelvis var ”Pris- og forretningsberegneren” et efterspurgt værktøj, men har i mere end et år været til revision, 

og derfor ikke tilgængelig for medlemmerne. Mange har spurgt, hvornår den igen er på DJs værktøjshylde. Snart er 

det bedste bud… 

 

Dette blot som en opfodring til at Gammel Strand om i langt højere grad igen at inkludere de frivillige kræfter, når de 

mange daglige opgaver fylder stadig mere på Gammels Strand.  

Inklusion er et godt udgangspunkt for sammenhængskraft og engagement i det faglige arbejde! Dette bliver heldigvis 

der god lejlighed til at debattere på Fagligt Forum i april, hvor ”Fremtidens forbund” er på dagsordenen. 

ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE 

 

Dansk Kunstnerråd 

Et pluk i de dagsordner, DKR har haft i perioden 

I alt for mange år har de kunstneriske og kulturelle fag været nedprioriteret i folkeskolen og på seminarierne landet 

over. Med Kunstner i Klassen-projektet (KIK-projektet) har det været Dansk Kunstnerråds ambition at løfte kvaliteten 

af de kreative fag og samtidig sætte fokus på betydningen af at børn og unge møder kunstneriske greb igennem deres 

skolegang.  
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Kulturminister Mette Bock har valgt at der skal spares yderligere på de kunstneriske uddannelser i de kommende 

år. Helt grundlæggende mener Dansk Kunstnerråd, at det er en stor udfordring, at bevillingerne til 

kunstuddannelserne er faldet støt år for år – samtidig med, at der ikke er afsat midler til at fremme nye kunstneriske 

erhverv. DKR har informeret ministeren om frygten for kunsten og de kunstfaglige uddannelsers fremtid ved 

besparelserne. Debatten og kritikken af dette fortsætter iblandt rådsmedlemmerne og DKR Organisationerne. 

DKR vil fremover lægge flere kræfter i Kulturmødet Mors i stedet for Folkemødet på Bornholm. 

 

Fotomuseet i Herning 

Er lukket og en stor del af fotografiets historie er sat i magasin og venter på den rigtige ramme for den unikke samling. 

Bestyrelsen arbejder på muligheder, der kan skabe nye og tidssvarende rammer for samlingen. 

 

DJ:FOTOGRAFERNE TAL OG NAVNE 

 

Medlemstal 

883 medlemmer (2017 – 889) 

172 elever. (179) Her af 59 på DJMX og  113 i Viborg og NEXT 

59 er pensionister (62) 

5 er på efterløn (5) 

191 har angivet en arbejdsplads  (193) 

Gennemsnitsalder 42,1 år (42,4) 

. 

Bestyrelsen 

Formand – Peter Thornvig 

Næstformand & økonomiansvarlig  – Tonny Foghmar 

Ansvarlig for administration af Ophavsretfonden - Pia Funder 

Disse udgør forretningsudvalget 

Bestyrelsen 

Michael Harder, Anders Jægenø, Henrik Andersen, Kenneth Bo Drabæk, Dennis Møller 

Suppleanter 

Sara Toft Jessen, Frederikke Friderichsen, Mia Bendixen 

Projekter  

STATUS: ?: Kenneth Bo Drabæk 

MasterClass: Michael Harder 

FOTOGRATULA: Peter Thornvig 

Spotlight kurser: Henrik Andersen og Peter Thornvig 

Kontakt til elever og studerende: Jacob Rosenvinge 

 

Eksterne repræsentationer 

VISDA: Peter Thornvig 

PYRAMID og Nordisk samarbejde, tovholder: Anders Jægenø samt Thomas Carlslund og Peter Thornvig 

Dansk Kunstnerråd: Frederikke Friderichsen, sup. Peter Thornvig 
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Medlemmer af DJ:Fotograferne i div. udvalg, mm.: 

• Hovedbestyrelsen: Peter Thornvig  

• Ophavsretfonden, ansøgningsudvalg: Pia Funder (administrator), Henrik Andersen 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 

• DMJX, advisory board, Fotografisk Kommunikation: 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 sup. Peter Thornvig 

• Billedmediernes faglige udvalg: Faglig konsulent Hans-Jørgen Dybro 

• DJ’s Ophavsretfond: Peter Thornvig 

• Hjemmeside, nyhedsbreve og FB: Peter Thornvig 

 

OPHAVSRETFONDEN 

 

DJ:Fotografernes Ophavsretfond, støttede aktiviteter i perioden 

Cirka 400 bevillinger er blevet behandlet, og cirka 400 rettighedshavere har haft direkte glæde af vores fond samt alle 

dem, som har set udstillinger og deltaget i arrangementer finansieret via fondsmidler. 

 

Projektstøtte 

FotoSalon 2017    50 deltager samt gæster 

FotoForum,                         13 arrangementer a ca. 30 til 35 deltager pr. gang Den 

Fotografiske Salon                                          5 arrangementer a cirka 40  pr gang 

Efteruddannelse   33 bevillinger (22 i 2016 ) 

Andre DJF-kurser   30 deltager på vores egne kurser. 

MasterClass    12 deltager 

Tal til Øjet  (fællesmed  DJ, grupper og foreninger)                          220 deltagere  

Studieturer 

Festivaler - Paris Photo m.m.  2016                       74 bevillinger (39 i 2016) 

Bogprojekter    5 bevillinger (1 i 2016) 

Udstillingsprojekter   6 udstillinger (8 i 2016) 

Samt 2 store bevillinger til Øksnehallen og Gl. Holtegaard. 

Fotoprojekter    19 bevillinger (8 i 2016) 

Elever (max2.500 i elevtiden) 

Studieturer    49 bevillinger (59 i 2016) 

Udstillinger    76 bevillinger (68 i 2016) 

Anden støtte 

Der er givet støtte til Dansk Kunstnerråd, Danmarks Fotomuseum Herning, og Nordisk Samarbejde. 


