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Ordförande har ordet
Tiden flyger iväg och när detta skrivs har det hunnit gå lite mer än ett halvår sedan föreningens senaste årsmöte. Ett årsmöte där mer än hälften av
styrelsens platser fick nya ledamöter och undertecknad fick förtroendet att leda och samordna
arbetet. Sannerligen en spännande utmaning.

När jag själv för inte så länge sen blev medlem i
ABF Fotoklubb och för första gången besökte en av
klubbens sammankomster, så slogs jag av två saker.

Det ena var hur otroligt mycket man får för sitt
medlemskap i klubben. Förutom ett varierande
ABF Fotoklubb är en väl etablerad förening i Udde- utbud av aktiviteter, kurser och fotoutflykter har
valla och en förening med lång historik och tradman också fri tillgång till klubbens fina lokaler med
ition. Att överta ledningsansvaret i en sådan sam- både en välutrustad studio och en fullfjädrad rammanslutning känns inte bara utmanande, utan
verkstad. På klubbens datorer kan man arbeta
också ansvarsfullt. Att vårda och värna vår historia, med olika fotoprogram och de senaste numren av
våra värderingar och våra traditioner, samtidigt
olika fotomagasin finns att läsa i klubblokalen.
som vi anpassar oss efter nutida samhälle och för- Det andra som gjorde starkt intryck var hur oerutsättningar på ett sätt som gör att vi som förening hört väl mottagen jag blev som ny medlem. Vänkan fortleva och fortsätta att vara en attraktiv mö- liga människor kom fram och presenterade sig,
tesplats för fotointresserade i alla åldrar, är en av ställde frågor om mitt fotograferande och lyssnade
styrelsens viktiga utmaningar.
intresserat till mina svar.
Vi lever i en tidsålder då den tekniska utvecklingen Och är det inte just det här som är svaret på frågan
går i ett rasande tempo och digitaliseringen geett par stycken upp i texten? Att i denna alltmer
nomsyrar alla delar av vårt samhälle. Konkurrendigitaliserade och opersonliga värld skapa en fysisk
sen om människors fritid blir allt hårdare, vilket
mötesplats där fotointresserade kan träffas och
bland annat medför att det blir allt svårare att fylla under trevliga former och i en god gemenskap utuppdragen inom idéella verksamheter. Vilka förut- veckla sitt intresse. Där man inspirerar varandra
sättningar har då en fotoklubb som vår att hävda
och delar kunskap genom att lära av varandra just i
sig i denna nya verklighet? När vi inte längre behö- möten mellan människor. En meningsfull verksamver samsas i mörkrum och andra fysiska lokaler för
het och en positiv och inkluderande kultur. Det är
att utöva vårt fotointresse. När vi lika väl kan sitta sådana faktorer som gör en förening attraktiv och
hemma och skapa våra bilder, visa upp dem för
motiverad. Kanske mer än någonsin tidigare nu när
likasinnade via olika forum på internet och disku- vi annars möts av mekaniska röster och internettera olika fotorelaterade frågor med människor
baserade processer överallt i samhället.
över hela världen med några knapptryck hemifrån
Den till stora delar nyvalda styrelsen har jobbat på
köksbordet. Hur ska en fotoklubb se ut för att
medlemmarna ska känna att den ändå skapar ett intensivt för att sätta sig in i sina respektive roller.
Bland de frågor som varit högt prioriterade har
mervärde för dem i ett sådant samhälle?
Linslöss utges av ABF Fotoklubb
www.abffotoklubb.se

Packhusgatan 10
info@abffotoklubb.se

451 42 Uddevalla

Foto framsida: Hästen och linslusen. © Berit Kjönsberg.
Foto baksida: Uddevallabron. © Steve McGowan.
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varit hur vi ska nå ut till fler och få fler att engagera
sig i vår förening. Här är bland annat arbetet med
den nya hemsidan och ett bättre utnyttjande av
sociala medier viktigt. Vi deltog också i Fotoeventet i Ljungskile i början av maj, för att informera
om vår verksamhet och knyta kontakter. En annan
viktig fråga har varit den löpande verksamheten i
föreningen, eftersom den frågan starkt hänger
ihop med önskemålet om fler engagerade medlemmar. Utan bra och meningsfulla aktiviteter blir
det svårt att behålla medlemmar och locka ännu
fler att bli medlemmar. Därför har programgruppen lagt ner ett stort engagemang på att ta fram,
vad vi hoppas, intressanta aktiviteter framöver.

både vår interna föreningsadministration och kvalitén vid våra kurser och bildvisningar. Detta lovar
gott inför framtiden!

Framtiden är spännande och vi ska stå väl rustade
att möta den!

Ann-Marie Genne

Ytterligare en viktig uppgift för styrelsen är föreningens ekonomi. Även om föreningens finanser i
stort är goda, så är vi fortfarande alltför beroende
av vår almanacksförsäljning och behöver succesivt
växla över till andra intäktsformer för att på lång
sikt balansera intäkter och kostnader.
Bland våra glädjeämnen vill jag särskilt lyfta fram
två saker. Det ena är att vi har fått en arbetsgrupp
som har startat upp arbetet med att systematisera
och digitalisera föreningens stora bildarkiv. En
uppgift som är mycket omfattande och synnerligen
viktig. I våra skåp och lådor ryms en bildskatt. Det
handlar om ett mycket stort antal historiska bilder
från Uddevalla och även bilder från fotoklubbens
egen verksamhet under dess drygt 40-åriga historia. Att dessa bilder blir bevarade på ett betryggande sätt är givetvis oerhört angeläget. Men arbetet är stort och på sikt kommer fler medlemmar
att behöva engageras.
En annan positiv händelse är att fotoklubben har
beviljats ett bidrag från Thordénstiftelsen för att
kunna förnya datorutrustningen i klubblokalen. Vi
är givetvis mycket glada och tacksamma för detta.
Vår befintliga utrustning har många år på nacken
och vi tror att nyinköpen kommer att förbättra

ABF Fotoklubb riktar ett
Varmt Tack
till

Thordénstiftelsen
som beviljat föreningen ett
generöst
bidrag för nyinköp av
datorutrustning.
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Överst:
tv: Narcisser. th: Nyskördad lök.
Underst:
tv : Sommarbåt. th: Tagetes.
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Gräs

© Ing-britt-Carlén
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Promenaden

Båten
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Trandans

Äppelbarn

© Leif Erikson
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Fritt fram för fotografer
Klockan är halv tolv denna gråa lördag i augusti.
Regn ligger i luften. Göteborgs fotoplank ska officiellt inte öppnas förrän om en halv timme men
det är full rulle på Nya Allén. Hittar man inte dit
när man genar genom Trädgården så är det bara

alldeles för liten yta. Det brukar också heta
”mindre är mer” men det är ett råd som inte alla
utställarna följer. En del väljer att utnyttja sina
kvadratmeter till max.
De gör sig själva en björntjänst, menar Anders.
– Det finns de som skriver ut
hemma på hemdatorn och så
pepprar de ut med så många bilder de kan och ingenting hänger
ihop. Fast om det är för plottrigt
så går folk ofta förbi. Man kan
inte ta in alla de intrycken på en
gång. Satsa på något tema och
håll dig då till tre, fyra eller fem
bilder. Kanske en stor och fyra
små. Mer behövs inte.

För en vanlig besökare ser allting
kanske ganska enkelt ut: Bilder att
att följa ljudet av smattrande häftpistoler och dun- titta på, fotografer att prata med, ett vitt tält för
information och en bok att köpa. Riktigt så enkelt
kande hammarslag.
är det inte. Det ligger mycket administrativt arbete
– Folk kommer tidigare och tidigare varje år. Det bakom det här, lika osynligt som obetalt: Hantera
var nog folk här före halv nio redan tror jag.
anmälningar, återbud och betalningar, skicka ut
Jag brukar vara här vid nio, berättar Anders
information och, sist men inte minst, ta fram
Wester, fotograf och ”plankgeneral” sedan
boken till planket där varje utställare presenteras
några år tillbaka.
Tillsammans med Elin Heinö och Walle
Grünewald ser han till att 130 fotografer
varje år får visa sina alster för allmänheten
under en hel dag. Både amatörer och proffsfotografer är välkomna. Det är först till
kvarn som gäller när anmälningsportalen
öppnas på plankets egen webbsida någonstans i början på året. Därför varierar även
genrerna och teman.
”Finns det hjärterum finns det stjärterum”
kan man trösta sig med om man tycker att
1 meters bredd och 2,5 meters höjd är en
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med en av sina bilder. Det kräver att fotograferna digare platsen på Majorna där det gamla planket
levererar i tid så att Elin kan sätta igång med layou- tyvärr har ersatts av ett gallerstaket. Dessutom
ten. Det funkar… nja… så där. Det är bara ca 30
finns det funderingar på att kanske lotta ut platserprocent som kommer in vid deadline och en del
lever inte upp till de tekniska kraven inför tryck
som tex rätt bildstorlek. In i det sista jagar Anders
bildfiler så att helst ingen ska bli besviken för att
man inte är med i boken. I år, när planket dessutom firade sitt tioårsjubileum med
en särskild utställning, var Anders för första
gången tvungen att ta semester får att ro planket
och boken iland.
Kanske är detta baksidan av att Göteborgs fotoplank är öppet för verkligen alla, inte bara för de
professionella och alla andra som har lätt för att
hantera det digitala. Ändå lever eldsjälarna bakom
planket hellre med det än att förändra konceptet i
grunden och anamma tex Stockholms modell där
en stor del av fotoplanket reserveras till inbjudna
fotografer för att säkerställa en viss fotografisk
kvalité.
– Vi kommer inte att ändra det här. Det ska ju
ändå vara en folkfest. Det är många som gått
här och tittat i flera år och som är så glada nu:
”Äntligen vågade jag ställa ut!”
na där folk får hänga sina bilder. Vissa sektioner är
mer populära än andra vilket har lett till ganska
Om de ska lägga krut på någon större förändring
så kommer det snarare att handla om att hitta ett glesa metrar i ena änden. Det kanske är dags för
att göra slag i saken när folk börjar dyka upp i grybättre ställe. Det är trångt och mörkt längs den
ganska trafikerade Nya Allén, jämfört med den ti- ningen för att paxa sin favoritplats?
Vi får se hur det blir. Nästa år är det nya
tag. Är du med?

Text och bild: Katja Hellmig
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Överst tv: Gulgröna män. EOS 6D, EF 20, 1/800s, f/9, ISO 100, 20 mm.
Underst tv: Tassemarker. EOS 6D, EF 24-105, 1/400 s, f/14, ISO 400, 60 mm.
Överst th: Konstpaus. EOS 6D, EF 24-105, 1/100s, f/18, ISO 100, 91 mm.
Underst tv: Klippor. EOS 6D, EF 24-105, 1/500s, f/10, ISO 100, 75 mm.

© Kenneth Eriksson
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Humleblomster
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Kärlek på renfana.
Överst tv: Gulsparv.
Mitten tv: Mini.
Th: Morris och Minic.
Lovsång till våren, underst.

© Ann-Marie Genne
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Alla bilder är från Nicaragua.
Sid 26
Överst Katedralen
Underst tv: Frukost
th: Djungeln
Sid 27
Överst: Granada
Underst tv: Madonnan
th: Kvällen

© Katja Hellmig
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Droppe. Canon EOS 80D, 100mm, f/5, 1/25s, ISO100.

Svamp. 100mm, f/5, 120s, ISO100.

Vide. 107mm, f/5, 1/250s, ISO 250.

Pridebollar. 27mm, f/8, 1/200s, SO100

Hotell. 24mm, f/10, 1/200s, ISO 200.
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Bergsflodhäst. 88mm, f/8, 1/320s, ISO 100.

Ishjärta. 104mm, f/10, 1/6s, ISO 200.

Snäckskalsbankarna. 100mm, f/4, 1/320del, SO100.

© Gunilla Hjerne
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Till vänster:
Rad 1 tv: Hunnebostrand, th: Marstrand.
Rad2 tv: Ramsvik, th: Marstrand
Rad 3 tv: Gustavsberg, th: Marstrand.
Rad 4: Ramsvik

Överst och underst: Spanien.

© Gunilla Hägg
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Sydafrika/Mauritius 15 april—1maj 2108
Äventyret började tidigt på morgonen den 16 april,
när vi landade i Kapstaden. Efter några få timmars
sömn, smög jag upp tidigt på morgonen, kl 04:00,
medan resten av mitt resesällskapet, bestående
av nio familjemedlemmar, fortfarande låg och sov,

en, de första 350 meterna var helt ok, men sedan
började det ljusna så pass mycket att man fick sig
ett hum av omgivningen. Omgående kom rädslan
över mig och funderingarna på om jag skulle våga
fortsätta uppåt. Berget ändrade dramatiskt karaktär och de sista 300 metrarna var nu inte så lätta

Bild 1

uttröttade av den långa flygresan från Sverige. Jag
hade siktet inställt på att bestiga Lion´s Head, 669
m högt, det mest klättrarvänliga berget av det två
mest kända bergen i Kapstaden, det andra är
Taffelberget, 1 085 m högt. Det var en mycket annorlunda upplevelse och även ett personligt mål
då jag är extremt höjdrädd.
Bild 3

Det var helt becksvart ute, men som tur var hade
jag både pannlampa och vanlig ficklampa med mig.
Jag märkte dock snabbt att det var ett populärt
berg, för det fanns gott om pannlampor som avslöjade att jag inte var den ende som hade siktet inställt på att bestiga berget. Man kunde se pannlampor upp över hela höjden. Själva uppstigning-

att ta sig fram på. Berget steg nu så kraftigt och
blev så brant att jag var tvungen att fysiskt klättra
på klippavsatser, ta hjälp av handtag som var fastsatta i berget samt stegar. Jag var hela tiden
tvungen att se upp med var jag satte mina händer
och fötter.

Bild 2
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som är höjdrädd insåg nu att det inte skulle bli
lättare att klättra ner än upp. Då man nu kunde se
hela omgivningen undrade jag; hur i all världen
skall jag komma ner? Men det är en helt annan
historia ;-)
Nästa stora utmaning för mig var att åka till Västra
Kapprovinsen (Atlanten) i Sydafrika där det finns
flest antal vithajar i världen. Jag och tre till i mitt
sällskap åkte bussen tidigt på morgonen och vädret var inte det bästa. Det var mörkt, kallt och blåsigt. Väl framme så fick vi en säkerhetsgenomgång
och var sin våtdräkt, detta var klädseln för dagens
båttrip.

Bild 4

Jag som varken gillar djupt vatten eller vithaj och
har sedan barnsben fått inpräntat i mig att vithajar
äter människor, kände mig nu inte så stor på
denna jord. Att det sedan blåste halv storm och att
Atlantens vattentemperatur låg runt 14 grader

Jag minns knappt den sista biten upp till toppen,
det var många tankar och rädslor som for igenom
mig. Men en sak hände, när jag väl kom upp på
toppen, började hela jag att bubbla av glädje när
jag insåg att jag hade klarat det. Jag fick en enorm
adrenalinkick och en lyckokänsla av att ha klarat av
något som jag inte trodde var möjlig för bara några
månader sedan. Belöningen var enastående (bild
1). Det var så fridfullt och människor från alla värlBild 6
dens hörn satte sig uppe på toppen och väntade in
gjorde mig ytterst tveksam till det hela och fundesoluppgången. Magiskt!!! (bild 2)
ringar om att avbryta for igenom mitt huvud, badEfter några timmar av ”mindfullness” på toppen av kruka som jag är.
Lion´s Head så var det dags att klättra ner igen. Jag
Men helt plötsligt så satt man i stålburen och var
nedsänkt i vattnet bredvid båten och då kända
man verkligen att man levde, man kände sig som
en mask på en krok, ett lätt bete för dessa stora
rovdjur (bild 3).
Allt gick bra och alla i sällskapet överlevde och
kände nog en tyst lättnad när vi väl satt på bussen
på väg hem igen. En sak kan jag nämna ”JAG
GJORDE DET,”Tjoho!!!
Bild 5
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den färgsprakande soluppgången. Därefter åkte
man längre in i parken mellan berg, dalar, sjöar
och varierande växtlighet.
Första dagen efter soluppgången så hamnade vi
mitt i en jakt, där tre lejonhonor stod för jakten
och lejonhannarna och ungarna övervakade det
hela på avstånd (bild 4).
Man kände en stor ödmjukhet av att få vara en del
av detta levande ögonblick, att få var gäst i djurens
hemvist vilket är något utöver det vanliga.

Bild 7

Under alla våra safariturer (sammanlagt sex) såg vi
olika djurarter, och guiderna tog olika rutter varje
dag så omgivningarna varierade och så även djurlivet. Vi såg bla giraffer (bild 5), flodhästar (bild 6)
och noshörningar. Det fanns så många djurarter
att det skulle bli flertalet rader ifall man printade
ner dem här. Rätt och slätt så lyckades vi se ”All
The Big Five” och en mängd olika färgsprakande
fåglar (bild7), vilket inte lämnar någon människa
oberörd.

Den sista veckan åkte vi till Mauritius (Grand Baie)
Efter några dagar i Kapstaden, så fortsatte resan
på sol- och badsemester, där vädret inte visade sig
vidare till Pilanesberg Nationalpark som ligger ca
20 mil nordväst om Johannesburg i Sydafrika. Här
tillbringade vi fyra dagar, vi bodde på hotellet KWA
Maritane Bush Lodge, som ligger insprängt i den
enormt stora nationalparken. Hotellets restaurang
erbjuder en spektakulär utsikt över ett stort
vattenhål som djuren kommer för att dricka ur,
dagligen.
En morgon när vi satt och åt frukost ute på terrassen så kom en hel elefantfamilj, 18 stycken som
hade stannat till för att dricka ur vattenhålet. Det
enda som skiljde oss åt var ett vanligt midjehögt
staket, otroligt stora och praktfulla djur!
Det anordnades safariutflykter varje morgon och
eftermiddag med kunniga lokala guider. Man åkte
på ett ombyggt lastbilsflak med säten och lastbilen
var i princip helt utan fjädring. Färden startade
med att åka in i den stora nationalparken och väl
inne i parken stannade vi till för att stilla avnjuta

Bild 9
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Dagen avslutades med snorkling i
korallreven där jag och min
dotter Miranda stortrivdes.
(bild 10).

Bild 10

vara på humör. Förbi svepte en orkan den första
natten och ställde till det, som tur var så gick den
Ifall Ni vill se fler kort ifrån denna resa, finns jag på
precis utför ön men vi som befann oss på ön fick
instagram under namnet "jensholmeros”
känna på både regn, blåst och några strömavbrott.
Äventyrslusten fanns ju fortfarande kvar och jag
hade svårt att varva ner. Därför lusläste jag utbudet av utflykter på jakt efter nya adrenalinkickar,
dessvärre är Mauritius just vad det är, en solig tropisk ö. Men skam den som ger sig, efter mycket
letande hittade jag en guidad heldagstur som gick
genom Mauritius södra bergskedja, där även romprovning ingick ;-). Väl efter denna guidning i romens tecken så stannade vi till på en utsiktsplats
uppe vid Chamarel i Black River området, där
träffade jag på denna familj (bild 8).
Dagen innan vår hemresa till Sverige tog vi oss en
heldagstur till havs, där temat var fridykning med
delfiner (bild 9). Jag hade gopro (filmkameran) i
högsta hugg och man fick vara snabb i vändningarna för delfiner är verkligen snabba djur. När man
väl var under vattnet så var det som en explosion
av ljud helt utan dess like. Delfinerna
”pratade” (visslingar och klickljud) i ett och ljudet
var helt kristallklart. En sak är säkert, det var ett
fascinerande och oförglömligt möte som vi hade
med dessa intelligenta varelser, mitt ute i det klara
djupa havet (Indiska oceanen).

Bild 8

© Jens Holmeros
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Regnskydd

Uddevallabron
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Vinterallé, Bohusläns Museum

© Margareta Julin
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Café

Visby

Hemkomst
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Spetsmössa

© Berit Kjönsberg
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Sångsvan. 600mm, f7.1, 1/2000s, ISO 400

Entita. 600mm, f/7.1, 1/2000s, ISO 400.
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Pilfink. 600mm, f/7.1, 1/2000s, ISO 400.

Grågås. 600mm, f/6.3, 1/500s, ISO 400.
Utrustning: Cannon 6D, Tamron 150-600, f/5-6.3, DI VC USD G2

Havsörn. 600mm, f/6.3, 1/2000s, ISO 500.

© Ann Marie Lövheden Höög
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Överst: Nyfiken katt. Underst: Trasig brygga.
Tv: Splash.

© Steve McGovan

31

Linslöss 2018

Fotopaus.
Olympus E-M10 Mark II, Objektiv Olympus M. 14-42, 41mm, f/11, 1/400s, ISO 200.

Lyckat försök.
Olympus E-M10 MarkI I, Objektiv Olympus M. 75-300,
124 mm, f/9, 1/800 s, SO 200.
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Förtroligt samtal. Canon PowerShot A710 IS.

Vinodling.
Olympus E-M10MarkII,Objektiv Olympus M. 14-42,
32 mm, f/10, 1/320s, ISO 200.

Saltbassänger.
Olympus E-M10MarkII,Objektiv Olympus M. 14-42,
36 mm, f /9, 1/250s, ISO 200.

©Berit Olsson
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Överst: Hovenäset. Underst: Tjurpannan
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Överst: Närke. Underst: Vänern

© Agneta Svantesson
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Överst tv: Hämtar nektar.
Nkon D750, 90mm, 1/400s, f/6,3, ISO 800.
Överst th: Fontän.
Canon EOS M, 45mm, 1/160s, f/9, ISO 100.
Mitten: Öppna landskap.
Nikon D750, 90 mm, f/16, 1/80s, ISO 250.

Vid vägs ände. Nikon D750, 28mm, f3/,5, 1/4000s, ISO 100.
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Fontän.
Canon Eos M,
45 mm, f/9, 1/160s, ISO 100.

Järn.
NikonD750, 90 mm, f/10, 1/320s, ISO 250.

Värdetransport.
Huawei mobil, 4mm, f/2,2, 1/1700s, ISO 50.

© Christina Tornham
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I spänd förväntan!

Diana i slussen

©Anita Gillner Fransson

©Nils-Ove Carlén
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Ett varmt tack till Arkitektkopia som trycker Linslöss.
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