Är alla fotografer?
Frågan ställdes när vi hade besök i klubben av den professionelle fotografen Richard
Nilsson, som har lång erfarenhet inom många fotografiska områden och rest världen
runt på uppdrag. Det var en mycket intressant kväll där vi fick ta del av hans liv som
pressfotograf och se många fina bilder.
Han provocerade oss också genom att ställa just frågan till oss: ”Är alla fotografer?”.
Vi blev väl lite ställda inför frågan.
Hans eget svar var: ”Fotograf är den som lever på att fotografera. Det har inget med
kvaliteten på bilderna att göra.”
Vi blev väl ännu lite mer konfunderade. Här satt vi, ett gäng hängivna ”fotografer”,
som inte var fotografer längre!
Allt hänger ju på hur man definierar ”fotograf”!
Fotograf kan förstås tolkas exkluderande som yrkestiteln ”fotograf = professionell
fotograf”.
Men också tolkas som det mera generiska ”fotograf = den som fotograferar”.
I den senare meningen är ju idag (nästan) alla fotografer! Alla som har ett optiskt
redskap med ljuskänslig sensor kan ju registrera bilder. Redskapet kan ju vara en
professionell kamera, en kompaktkamera, en mobiltelefon… Hur som helst används
det för att registrera något med ljusets hjälp. Kalla det för att ta bilder, knäppa ett
kort, plåta – alltsedan 1830-talet och Talbots och Daguerres dagar har det kallats att
fotografera.
Nu vill väl inte alla som publicerar sina dagliga stora och små upplevelser på
facebook och Instagram och liknande kalla sig fotografer. Men inget hindrar dem.
Landskapsfotograf, gatufotograf, makrofotograf osv. – vad slags ”fotograf” är det?
Skråväsendet upphörde ju i Sverige på 1840-talet, men inom många yrken levde och
lever ju systemet med lärlingar, gesäller och mästare kvar. Fotografin var dock från
början ett fritt yrke som kunde utövas av vem som helst, kvinnor fick här tidigt en
möjlighet, till exempel.
I Tyskland och Österrike (och, tror jag, i Norge) finns systemet kvar med
”Fotografeninnungen” med krav på utbildningar och exklusiv rätt till titlar som t.ex.
”Fotografenmeister/in”. Men därutöver finns många organisationer för ”fria”
fotografiska yrkesutövare.

I Sverige finns ingen organisation som har patent på beteckningen fotograf. Men det
är givet att de som har fotografin som yrke besitter en kompetens som vi som
fotograferar för vårt eget nöjes skull har mycket att lära av.
Vad för slags ”fotografer” är vi då? Ja, inte lever vi på att fotografera, de flesta av oss
i klubben.
Möjligen lever vi för vår fotografi, det är vår passion, vårt intresse, vår hobby – välj
själv.
Begreppet amatörfotograf (för den som inte är yrkesfotograf) är väl inte så dumt, om
det inte vore så att förleden ”amatör-” delvis förlorat sin ursprungliga innebörd av en
person som med särskild känsla och utan tanke på egen vinning utövade en viss
verksamhet (dvs. av kärlek till sin sysselsättning) genom betydelseförskjutning till
”okunnigt, slarvigt, oskickligt etc.” i ord och uttryck som glad amatör, amatöraktig,
amatörmässig (amatör = klåpare).
Slutligen tycker jag att vi visst är fotografer, vi som är medlemmar i fotoklubben.
Och att kvalitet visst har betydelse!

Bengt Svensson
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Arne Hansson, vår klubbsekreterare, har tagit del av mina funderingar och
kommenterar som följer:
”Det är en välformulerad och genomtänkt analys av ett ”känsligt” ämne. Du har tagit
med aspekter ur flera infallsvinklar.
Jag håller med dig om att amatör har en negativ ton. Jag skulle kalla det
hobbyfotograf. En proffsfotograf skall leverera bilder mot ersättning även om det är
motigt och oinspirerat, svårt, skitväder, trångt och stökigt eller kort om tid. Vi
”amatör/hobbyfotografer” kör racet när det är inspirerat, har inga åtaganden och gör
det för det är så kul. Vi är inte lika tekniskt kunniga men vi kör på inspiration och vi får
bra bilder också men inte alltid varje gång. En proffsfotograf klarar sig bara inom sitt
yrke om han ”levererar” till sina kunder, medan vi ”övriga” inga krav har på oss, bara
förhoppningar.”

Du är, som läsare av dessa rader, välkommen med dina synpunkter!

