Åbyhøj december 2014

Til medlemmerne af Lokalarkiver i Østjylland
Blandt andet inspireret af de løbende forhandlinger med Copydan om betaling for brug af fotografers
billeder, har vi i bestyrelsen for Lokalarkiver i Østjylland diskuteret muligheden for at lave et samlet register
over fotografer i vort område.
Forslaget har været fremlagt på de seneste to generalforsamlinger for at lodde stemningen. Forslaget blev
positivt modtaget, og bestyrelsen har nu arbejdet på udarbejdelse af et skema, der forhåbentlig dækker de
flestes behov. Tanken har også været forelagt Aarhus Stadsarkiv, der gerne vil deltage.
Vi har set registeret som en forlængelse af Ochner's trykte fotografregister, der slutter i 1920. Det har i
sagens natur været langt sværere at definere fotografer efter 1920, idet der omkring 1920 blev mere og
mere almindeligt med amatørfotografer, og titlen "fotograf" er en fri titel, som enhver kunne bruge. Som
eksempel kan nævnes en boghandler, der slog sig ned som sådan her i Åbyhøj i 1924, men samtidig brugte
sine evner som fotograf til at lave en del fotos, som han fik trykt som postkort.
Vi har udarbejdet en vejledning, med tryk på vejledning, idet man nemt kan komme ud i gråzoner som
ovennævnte eksempel. Det er ikke hensigten at i skal stille med et komplet kartotek over de fotografer, der
har virket i jeres område i løbet af 14 dage, men at det i høj grad er et indsamlingsprojekt der gerne må
løbe over nogle år. Skemaet er udarbejdet i et regneark, men man er også velkommen til at sende sine
oplysninger i f. eks. Word.
Skemaet skal heller ikke tages fuldstændig bogstaveligt. Der må gerne bygges på, f. eks. med billeder,
annoncer og oplysninger der ikke fremgår af skemaet. Forslag til forbedringer modtages også meget gerne.
Det er bestyrelsens håb, at vi på denne måde, i løbet af en årrække kan få opbygget et brugbart register
over fotografer i Østjylland. Vi vil nok i fremtiden prikke lidt til jer, for at holde gang i projektet. Vi ved jo
godt, at der er meget at lave på et arkiv.
Oplysninger og spørgsmål kan sendes til formanden: nielslog@yahoo.dk

