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l.
Opbevarin g og h åndte ring a f foto s
Der findes desværre ikke nogen samlet ove rsigt over den mest hensigtsmæssige behandling af fotos, men Lands foreningen til Bevaring af Fotogra fier og
Film er ved at udarbejde en publikation : Bevaring i praksis - fotografi, film.
bånd og digitale lagringsmed ier. Når publikationen foreligger, vil SLA ' s
medlemmer blive orienteret.

Farvedias
Opbevares i negativkuverter eller i glaslose rammer der kan sættes i tynde
plastielommer af polypropylen til opbevar ing i et hængemappesystem e ller i
en stab il og slidstæ rk arkivboks fremstillet af polypropylen.

Det folgende er bio! nogle få huskeregler:
Alle fotografier bor opbevares mørkt, tort og koligt på meta lreoler, ikke træ.
og under stabile klimaforhold (temperat ur og luftfugtighed).
Til udstillingsbrug bor der kun bruges kopier. Mange især ældre originalfotos
vil udbleges og misfarves ved lyspåvirkningen .

2. O p h a vs ret og foto gr a fi e r
Lokalarkiverne ligger inde med en ganske betydelig mængde fotografisk materiale, som i stadigt stigende omfang bliver anvendt af arkiverne selv til publikations- e ller udstillingsformå l eller afbrugeme af arkiverne, der e nsker fotos stillet til rådigbed til både private og kommereielle formål. Der er samtidig adskillige - og økonomisk overkommelige - muligheder for reproduktion
af fotografier. Arkivverdenen må naturligvis overholde lovgrundlaget for ophavsret. Det er derfor nodvendi gt at operere med fælles retningslinjer for forvaltnin gen a f ophavsretten til disse mange fotografier - enten for at beskytt e
arkivemes samlinger og egne rettigheder e ller for at håndh æve ophavsretten
på vegne af rettighedshaveme.
Det folgend e er en vejlednin g til en praktisk håndtering af ophavsretten til
disse billedmedier.

Positiver
Bor opbevares individuelt i syreneutrale kuverter, eller for de store billed ers
vedkommende i syreneutrale læg. Ligger der flere billeder i samme kuvert,
skal de adskilles med syreneutrale indlæ g.
Kuverteme bor opbevares lodret.
Nye ark ivsikre kopier bor fremstilles på det såkaldte fiber- eller barytpapir.
Alle kop ier bor selenbehandles efter fremkaldel sen. Dette gælder også, hvis
man onske r bedst mulig holdbarhed af plasticpapi r.
Almind elige fotografier har en begrænset holdbarhed , men digita le billeder,
der udskrives på ink-jet printere eller lignende har normalt en endnu ringere
holdbarhed.
Negativer
G lasnegativer opbevares bedst i syreneutra le negativkuverter. Hvis det er limede kuverter skal emulsionen vende væk fra limkanten.
G lasnegat iver ska l helst pakkes i æsker af syreneutralt karton eller kasser a f
polypropylen eller polyetylen .
Alminde lige acetatnegativer og polyesternegativer opbevares i negativkuverter eller i tynde klare lommer fremstillet af polypropy len eller polyetylen.
Kontakt SLA for yderligere oply sninger.
Kollodiumplader samt nitratnegativer må ikke opbevare s i plastlommer men
skal anbringes i syreneutrale papirkuverter.
Syreholdige pergamynk uve r te r og PV C lommer s ka l ud skifles hurtigst
m uligt.

FOTOS OG NEGATIVER LÅNES ALDRIG UD

Ophavsretten s centrale princip er, at den, der har frembra gt et værk, har eneret til det og til at fremstille kopier af det. Eller med andre ord : Det er kun fotografen, eller den han har so lgt rettighedeme til, der må fremstille kopier af
væ rket. Samtidig har ophavsmanden en ideel ret til sit fotografi. Det betyder ,
at hans eller hendes navn skal anfore s på værket. når det gore s tilgæ ngeligt
for offentligheden, og at det ikke må ændres eller offentliggores på en måde,
så det virker krænkende for ophavsmanden.
I Lov om ophavsret, lov nr. 40 7 af26. juni 1998 og efterfolgende bekendtgorelser, opererer man med to typer af fotografier - "fotogra fiske værker" og
" fotografiske billeder". Der foreligger ikke en helt klar definition af de to typer af fotografier, og der er desværre ikke nogen retsprak sis på området , idet
der til dato ikke er fort sager herom ved domstolene . Sondringen mellem de
to typer må altså afgore s for hvert enkelt billede. A r kiverne kan kun prøve
at gardere sil: ved altid at lave aftaler om brugen a f de bill eder, der modtages på arkivet.
Ophavsrette n til fotografiske værker varer indtil 70 år efte r fotografen s død s-

år (§ 63) . For at et fotogra fi kan kara kteriseres som et "værk", ska l det have
en vis originalitet, det skal være resultatet af en selvstændig skabende indsats. Som tommelfi ngerrege l kan man sige. at fotos optaget af en professionel fotograf er fotogra fiske væ rker. Men det kan også være fotos, som af en
eller anden årsag ha~ fået ikon - e ller ku ltstatus og indgår i offe ntlighedens
hukommelse om en.bestemt person e ller begivenhed. Der kan også være
ta le om fotos. som har fået " Ioka l status" ved at være blevet brugt i lokale
publikationer.
Fotografiske billeder er så de resterende - alts langt de fleste i arkivernes
samlinger. De "t ilfældige", upr ægnante optage lser - som oftest private optagelser.
Retten til et " fotografisk billed e" varer indtil 50 år efte r fremst illingen af
de t (§ 70). Denne tidsfrist kan dog ikke anvend es på "fotografisk e billeder"
fremstillet ror 1.1.1970 (§ 9 1) - dvs. at en fotog raf ikke kan gore sine rettigheder gældende over for " fotogra fiske billeder" optaget ror 1970.
"Fotografiske billeder" optage t i 1970 er således " frie" i 202 1,

Ar kibasbrug:
I Arkibas version 3 er der mulighed ror at tilknytte fotos i alle gængse forma ter til billedregistreringerne.

)

)

Det sidste er meget vigtigt, ellers ses billederne ikke. når de tilknyttes billedregistreringerne.
Det anbefa les at gem me billederne i map per med op til 500 billede r, da meget
store mapper kan være uhens igtsmæssige at håndtere .

Det er vigt igt at holde sig for øje, at retten til at udnytte et fotografi med ophavsret altid er konkret - det pågæld ende foto kan kun udnyttes til det specifikke formål, som er nævnt i sa lgsafta len. Den erhvervede ret kan ikke
bruges til andet end det afta lte. Den der køber et foto a f arkivet, må med andre ord ikke bruge det til et andet form ål end det afta lte (f.cks. en bestemt
bog) e ller overdrage eller sæ lge det til and re. Ej heller må vedkommende
foretage ændringer i det e ller overfore det til et digitalt medie - herunder til
hjemmesider.
Arkivet bor ved videresa lg af fotos benytte sig a r en standardkontrakt, hvor
der gores opmærksom på disse forh old .

3.

Indscanning ar lånte fotos m.v.:
Hvis de t indseann ede billede bliver arkivets mest orig inale ge ng ivelse, anbefales det at gemme i så hoj oplosning som mulig. afhængig afseannerens kapac itet, men minimum 600 DPI og i storrelsen 18 x 24.

4.

Sea nningsvejledninger

Indsca nni ng a r foto s eller negativer, der haves i biIleds amlingen:
Det anbefales at scanne billedern e i:
Minimum : 300 DPI
Minimu m: 13 x 18 cm.
Seanningerne gem mes som T IFF billede r på 2 CD-rommer. Kontakt SLA
for at få oplysni nger om, hvilke CD-ro mmer, der kan anbefales.
Den ene gemmes som original CD.
Den anden bruges til at lave yderligere kopier.
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Il er gæ lder :
Kopier af sca nningernc lægges også på harddi sken:
JPG rormat
Maximum DPI: 72-100
For NT servere og windows 2000 gæ lder at maximum storreisen skal være:
Bredde: 630 pixels
Hoj de: 480 pixels

)
)

Sa lg af fotos

Generelle bestemmelser:
Materiale fra arkivets samlinge r må kun gengives, når gæ lde nde bestemmelser om ophavsret overholdes.
Ved offentliggore lsc skal fotografens navn altid anføres, og arkivet skal ang ives som kilde.
Betalingen gælde r kun ror anvende lse til det anførte formål.
I tilfælde af co pyright kan priserne være anderledes.
Arkivet skal modt age et eksemplar af den publ ikation, hvori materia let anvendes.
Vejledende prisforslag:
Det skal unde rstreges, at priserne er vej ledende. Beslutningen er naturl igvis
de enkelte arkivers, men det vil være formålstj enligt med en ensartet prispolitik, og nedenn ævnte priser er anbefa let ar SLAs styrelse.
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S,
Scannet foto
C D, diskette eller mail
Kopi
Kopi
Kopi
2. og

A n b efa lin g af leverandører af øpbevaringsmateriale, fotoarb ejde og filmoverspilnin ger

95,00 kr.
95,00 kr.
120,00 kr.
175,00 kr.
-25 %

af s/h pos. 13.)(18
af s/h pos. 18'x 24
af s/h pos. 24 x 30
flg. fotos efter sam me negativ

Reproduktionstilladelse

500.00 kr.

Herved forstås billeder til udst illinger, annoncer. rckla meb rug , boge r, bil ledhæfter, jubilæum sskri fter m.v,

Materialeudvalget arbejder lobende med at finde muli ge leverandører og gode tilbud, der opfylder nonner og krav.
SLA har o prettet indkobsordning for medlemsarkiver, hvor der er opnået betragteli ge rabatter. Derfor anbefales det at kontakte sekretariatet eller se på
hjemmesid en www.lokalarkiver.dk for at folge med i, hvad de r til enhver tid
findes og anbefales til brug for arkiverne.
Vi vil derfor kun gøre opmærksom på en enkelt leverandor, der kan levere
opbevaringsma teriale til arkivernes fotos, arkivalier m.v,

Fo to- og mikrokopier:
Fotokopi s!h A4
Fotokopi s/h A3

2,00 kr.
4,00 kr.

Fotokopi farve A4
Fotokopi farve A3

10,00 kr.
20,00 kr.

Mikrokopi A4
Mik rok opi A3

5,00 kr.
10,00 kr.

Mu seumstjenesten
Sjorupvej I
Lysgaard
8800 Viborg
T lf.: 86 66 76 66
E-mai !.: mtj@ mllseumstjenesten.com
Ilj emm eside .www. museumstj enesten.com
Posit ivkuvcrt er: Findes i flere storre iser.
Negati vkuv ert er og æs ker: Findes ligeledes i flere storre iser.
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6.

St a ndardbreve til underskrift ved brug af fotosamlingen

Aflevering af fot os

Brevene findes også i SLA-håndbogen. og kan bestilles elektronisk ved henvendelse til SLAs sekretariat.

Undert egnede :

Kopieri ng af fotogr afiske billeder

Adresse:

Navn:

_

Postnr, og by:

Undertegnede:
Navn:

- - -- - - - - -- - - - - - - - -- -

Adresse:

Afleverer hermed:
Fotografier fra:

Postor. og by:

Optaget i perioden:

TIL

E-mail:

TIL

E-mail:

E rklæ re r herm ed, at følgende fotog rafier udelu kkende a nvendes til personligt brug:

_

_

Lokalhistorisk Arkiv har efter overdragelsen re t til :
- At benytte fotografierne til egne udstillinger og i egne publikationer
- At digitalisere fotografierne og anvende dem til egne udstilliuger og i egne
publikationer, på egen hjemmeside, samt i databaser på Internettet med adgang til arkivets registreringer.
- At sælge kopier af fotografierne, efter særlig aftale
Lokalhistorisk Arkiv har efter overdragelsen ikke uden aftale med fotografen ret til:
- At gengive fotografierne i andre bøger og tidsskrifter for 50 år efter billedet
blev taget (gælder kun fotos optaget efter 1970)
- At udlåne kopier af fotografierne
Aftaler om evt. salg af fotos:

Kopierne må ikke mangfoldiggøres. Dett e indebæ rer også, at det ikke er
tilladt at lægge scannede billeder ud på nettet.

Dato _ _ _ _ Underskrift

øvrige aftaler med aflevereren :

_
Dato

IO

_

Underskrift

_

Il

SLA
Sammenslutningen af Lokalarkiver
Enghavevej 2
7100 Vejle
Tlf.: 75 84 08 98
Træffetid: mandag-onsdag IO-IS
Torsdag 10-17 og fredag 10-14

Foto: Frants Christensen afsit fotoatelier. Jembanegade 3. Hjorring.
/906-/3. Historisk arkiv, Vendsyssel Historiske Museum, Hjorring
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