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AMATØRFOTOGRAFERING

Amatørfotografering er en meget populær beskjeftigelse, og hvert år blir det tatt en utrolig
mengde amatørfotografier. Ofte samles de i album, og albumene blir en slags illustrert historie
for en person eller den familien som har samlet bildene. Albumene gir glimt av det vi mener
er minneverdig i livet, enten det er turer og friluftsliv, ferier, familiebegivenheter, barnas
oppvekst, kjære steder som hjem eller hytte, og hva det nå ellers kan være.
Det er nærliggende å tenke seg at fotoalbum med tiden kan bli viktige historiske kilder til
kunnskap om livet i hverdag og fest for befolkningen i landet vårt. Men for å bruke private
album som historisk kilde, behøves både forsiktighet og bakgrunnskunnskap av mange slag.
Det gjelder å skaffe seg forståelse for hvordan og hva vi fotograferer, og for hva de som
fotograferer selv legger av betydning i bildene sine. Dr. philos Anna Helene Tobiassen ved
Avdeling for etnologi, Universitetet i Oslo arbeider med et forskningsprosjekt der hun blant
meget annet også ønsker å ta opp rent praktiske sider ved fotograferingsvaner og behandling
av bildene. Vi ber derfor om hjelp til å få svar på noen spørsmål.
Denne listen skiller seg fra våre vanlige spørrelister ved at du skal skrive svarene direkte på
spørrelisten, under eller i forbindelse med hvert spørsmål. Selve spørsmålene er også formet
noe annerledes enn vanlig, idet vi ber om ja/nei-svar, og om understreking av en eller flere
muligheter. Det er viktig i denne sammenheng å få svar også fra dere som ikke fotograferer,
og ikke har album: skriv dette til oss!
Som vanlig ber vi deg lese gjennom hele listen før du begynner å skrive. Får du for liten plass,
så legg gjerne ved ekstra ark.
Lykke til!

1.

Navn:
Hjemstedskommune:
Alder:

Fylke:
Arbeid før evt. pensjonsalder:

2.

Familieforhold i dag (strek under det som passer):
Familie med hjemmeboende barn – Par (gift/samboer) – Enke/enkemann – Skilt –
Ugift

3.

a. Har du/dere ingen, ett eller flere fotoapparat? Nevn evt. tall:
b. Hvor ofte brukes det/de:
I ferien:
Sjelden – Nokså ofte – Meget ofte
I helgene:
Sjelden – Nokså ofte – Meget ofte
I hverdagen:
Sjelden – Nokså ofte – Meget ofte
c. Er fotoapparatet/ene som brukes: Enkelt med ferdig innstilling – eller relativt
komplisert med mange innstillingsmuligheter?

4.

Vanlig negativfilm som kopieres på papir:
a.
Brukes fargefilm eller sort/hvitfilm (strek under)?
b.
Hvem av husstandens medlemmer tar bildene?
c.
Settes de fleste bildene i album? Ja – Nei
d.
Tekstes bildene i albumet? Ja – Nei
e.
Hvem setter bildene i album og eventuelt tekster dem?
f.
Hva skjer med negativene?
g.
Har ingen samling av fotografier (strek evt. under).
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5.

Fargelysbilder:
a.
Hvem i husstanden tar lysbildene?
b.
Hvordan ordnes og oppbevares lysbildene?
c.
Hvem ordner lysbildene?
d.
Hvem står for fremvisning av lysbildene, det vil si velger ut bildene, betjener
fremviseren og kommenterer bildene?

6.

a. Brukes video? Ja - Nei
b. Har eventuell video innvirket på bruk av fotoapparatet?

Ja - Nei

7.

Er fotograferingen noe som gjøres for å sikre minner, eller er den en hobby i seg
selv?

8.

Hva tar du/dere helst bilder av (strek gjerne under mer enn en ting, og to streker
under evt. dominerende motiver):
Familiebegivenheter – Familiens barn – Selskaper/fester – Høytider (jul, nyttår, 17.
mai osv.) – Eiendom som hjem, hytte, båt osv. – Hytteturer – Turer (skog, fjell, sjø) –
Ferieopphold – Reiser – Fritidsaktiviteter som idrett, musikkliv osv. – Arbeid og
arbeidsplass – Naturfotografering – Kunstfotografering – Eventuelle andre motiv som
kan nevnes?

9.

Ved hvilke anledninger brukes profesjonell fotograf?
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10.

a. Har du/dere gått på fotokurs? Ja – Nei
b. Har du/dere fremkalt og kopiert bilder selv? Ja – Nei
c. Har du/dere deltatt i fotokonkurranser? Ja – Nei

11.

Har du/dere egne fotosamlinger fra spesielle perioder i livet?
Barndom, ungdomstid, russetid, militærtjeneste, utenlandsopphold osv. Nevn tema og
hvilke perioder det gjelder.

12.

Når tar du/dere bildene frem for å se på dem, og hvem blir de vist til?

13.

Kan du si noe om hva bildene dine betyr for deg? (Legg gjerne ved ekstra ark.)

Anna Helene Tobiassen
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