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Linslöss 2016 

Ja, så har det gått ännu ett år! 

Jag blev vald till ny ordförande 

och halva styrelsen blev ny. Vad 

skulle vi ta tag i och vad var bra 

som vi bara kunde fortsätta att 

arbeta med? Det är alltid något 

som man måste ta i tu med när 

ett nytt »gäng« börjar arbeta. 

Negativt är att vi tappat många 

medlemmar. Positivt är att vi 

samtidigt fått några nya, som vi 

skall försöka få igång med sitt 

fotande, kanske kan växa lite till 

nästa år. 

Jag funderar ofta på hur vi skall 

få ungdomar att vilja vara med i 

vårt skiftande gäng. Vi är så olika 

alla  som på något sätt ändå har 

foto som vår gemensamma näm-

nare. Jag återkommer gärna till 

att vi ser alla ungdomar som 

»plåtar« med sina mobiler. Det 

betyder att de gillar att fota sina 

vänner, kompisar och familjen. Vi 

måste försöka finna en väg för 

dem att vilja bli intresserade och 

kanske utvecklas och bli bättre 

fotografer. Jag skulle önska att vi 

kunde få till stånd en 

»mobiltelefon fotogrupp«. Den 

har då som mål att utveckla de-

ras fotolust och kanske kunna  bli 

ännu bättre fotografer, bara vi 

uppmärksammar dem. Vi har ta-

lat om det förut. En egen grupp 

någon kväll i veckan eller måna-

den som kan träffas och utveckla 

sin fotolust! Jag vill gärna försöka 

pröva detta som en framkomlig 

väg att få ungdomar med i klub-

ben. Är ni med på tanken så 

kanske 2017 kan vara året, då vi 

inför »mobilgruppen« i klubbens 

regi.  

Annars har året varit spännande, 

som vanligt, höll jag på att säga. 

Vi har i vår klubb några som ut-

märker sig extra väl i tävlingar, 

både hemma och utomlands. Det 

är både imponerande och inspi-

rerande att vi har så duktiga foto-

grafer i klubben. Jag räknar inte 

upp deras namn här. Ni vet alla 

vilka de är. Särskilt  »grattis«  till 

dem och tack för att ni »drar med 

oss andra«  att utvecklas till att 

bli bättre fotografer.  

I maj var vi några som åkte till 

RIFO dagarna i Bollnäs för att se 

och höra om hur Sveriges många 

duktiga amatörfotografer fotar 

och utvecklar Svensk fotografi. 

Det är alltid mycket imponerande 

att se vad som sker ute i 

»stugorna«. Klubben fick några 

fina priser och jag vill gärna 

nämna en av landets bästa foto-

kvinnor, nämligen Camilla Eken-

dal som blev särskilt hyllad i Boll-

näs. Göran Gärberg är en van 

pristagare och han fick sin vana 

trogen hämta priser även han. 

Göran tackar vi också för att han 

ställer upp och både undervisar 

och hjälper till med olika ar-

rangemang. Tack även till alla er 

övriga som är med och lär ut 

edra kunskaper till oss som öns-

kar bli duktigare fotografer. Nu 

har du ännu ett nummer av  

LINSLÖSS i din hand, hoppas du 

ser att dina bilder kom andra till 

glädje i den och tack redaktionen 

för arbetet!  

Snart börjar 2017 och då får vi 

vårt »elddop« som arrangör. 

Klubben skall dra  det »tunga las-

set« att ro RIFO fotostämman i 

land med utställningar, riksmö-

tet, prisutdelningar och festlig-

heter för förväntansfulla fotogra-

fer från hela landet. Om vi hjälps 

åt alla, ja nästa alla, så vill jag tro 

att vi kommer att klara av det till 

belåtenhet. Nu får vi fira jul och 

koppla av och sen på det nya året 

börjar jobbet med förberedelser. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT  

ÖNSKAR  LEIF ERIKSON OCH  

STYRELSEN FÖR ABF FOTOKLUBB.   

Linslöss utges av ABF Fotoklubb    Packhusgatan 10 451 42 Uddevalla 

www.abffotoklubb.se  styrelsen@abffotoklubb,se 

 

Foto framsida: En skön dag – Berit Olsson / Foto baksida: Gamla Stan Stockholm – Christina Tornham 
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Leif Erikson 
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Kirkubjöur— Göran Gärberg 

Bönsäcken Hanö – Agneta Svantesson 
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Fridolin Hellmig 
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Bägarlav – Gunilla Hjerne 

Fönster – Ing-Britt Carlén 
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Blå Bänk – Kenneth Eriksson 

Öresundsbron – Ewa-Lena Persson 
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Hör ni nåt i luften som surrar... 

Mer flexibel än en skylift och billi-
gare än en helikopter. För foto-
grafen är drönaren ett på samma 
gång både enkelt och svårt sätt 
att ge kameran och drömmen 
vingar. 

För somliga är drönarfotografe-
ring kanske en hobby i bästa fall, 
för andra är det en kommersiell 
och estetisk specialisering inom 
professionell fotografi. Oavsett 
utövandets form är drönarfoto-
grafering inte okontroversiellt, 
och det pågår en utredning om 
denna luftburna form är att lik-
ställa med övervakning.  

Om fotografering medelst drö-
nare till slut av myndigheter och 
domstolar kommer att betraktas 
som övervakning blir det ett 
»ramaskri«, tror Tomas Gillberg 
som med Munkedal som bas utö-
var drönarfoto professionellt 2-3 
gånger i veckan. 

Vad är roligast med drönare? 

– Jag flyger inte för att det är 
skoj, jag ser den som ett verktyg, 
säger Tomas som dock tycker att 

drönaren har större förtjänster 
att filma med än som stillbildska-
mera.  

Innan man sänder upp sin drö-
nare i luften måste man ha till-
stånd från Transportstyrelsen för 
kommersiell användning och en 
försäkring, inte bara mot tredje 
man utan även mot person num-
mer två.  

Ett spridningstillstånd från Lant-
mäteriet för bilder från luften är 

också nödvändigt. Och befinner 
du dig som drönarfotograf inom 
kontrollområdet för en flygplats 
måste du kontakta flygtornet in-
nan det går att lyfta. SVT har un-
der hösten rapporterat om hän-
delser där flygledningen bland 
annat varit tvungen att stoppa 
ambulansflyg från att lyfta på 
grund av att någon nonchalant 
drönarfotograf flugit nära flyg-
platsen utan tillstånd.   

Den drönare som Tomas demon-
strerar en blåsig höstdag är en 
Phantom 4, en drönare i mellan-
klassen. Drönare i större version-
er än denna går att utrustas med 
vanliga systemkamerahus med 
tillhörande optik.  

Utvecklingen går också mot 
lättare och billigare drönare som 
går att vika ner i fickan, berättar 
Tomas. 

De uppdrag han får i dag handlar 
ofta om att kommuner vill ha 
översiktsbilder från olika tätor-
ter, eller från byggföretag som 
vill kunna visualisera för sina 

Upp till 120 meters höjd får drönaren gå. Vilken höjd denna bild är tagen 
från framgår inte av bildinformationen, det är något som fotografen vid 
behov får göra specifika anteckningar om. Foto: Tomas Gillberg. 

Vill man sälja in drönarfotografi är denna vy förmodligen ett säljande ar-
gument. Ett landskap i höstskrud från ett ganska okänt perspektiv.  
Foto: Tomas Gillberg. 
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blivande kunder hur utsikten blir 
från balkongen på det hus som 
ska byggas. Mäklarfotografering 
av befintliga hus finns också på 
programmet, och de flesta torde 
ha sett Tomas Gillbergs bilder 
från fastigheter utöver det van-
liga.  

 

Drönarfotografering handlar 
dock inte bara om teknik och till-
stånd utan kan också ge estetiska 
och kreativa värden. 

–  Det går bra med lodräta bilder, 
de blir oftast väldigt fräcka, säger 
Tomas och visar upp en land-
skapsbild av en brygga i strand-
kanten. 

Bara fantasin sätter gränser, me-
nar han och berättar om ned-
laddningsbara appar som ger 
möjlighet att lägga en bana som 
drönaren fotograferar automa-
tiskt. Man kan också låta dröna-
ren följa ett objekt, eventuellt 
fotografen själv, som den foto-
graferar eller filmar medan den 
samtidigt håller koll på hinder i 
sin väg. 

Tomas beskriver sig som 
»luttrad« när det gäller elektro-
nik, och säger föga överraskande 
att all elektronik går sönder förr 
eller senare. Därför gäller det att 
hela tiden att tänka på säkerhet 
 

en med drönare, och att till ex-
empel inte flyga över folksam-
lingar. Han berättar att han bör-
jade flyga radiostyrd helikopter 
(rc) 1981 och att det är en bra 
grund för att flyga obemannat.  

– Behöver inte kunna rc-teknik 
med de nya drönarna, men det 
är jäkligt bra att kunna om man 
tappar gps-kontakten och flyger 
manuellt. Har du inte reflexerna i 
ryggraden så vet du inte åt vilket 
håll du flyger. 

När alla dessa svårigheter är 
övervunna så handlar det till sist 
bara om att anpassa sig till väd-
ret, regn fungerar dåligt och de 
mindre drönarna kan ha svårt att 
klara av hårda vindar. 

Text: Kenneth Eriksson. 
Två spakar och en surfplatta, det är allt som behövs för att manövrera en 
drönare. Foto: Kenneth Eriksson. 

Phantom 4 är en drönare i mellan-
klassen, med inbyggd kamera i en 
gimbal, som fungerar som bildstabi-
lisator. Ny går en sådan löst på 13 
000-15 000 kronor.  
Foto: Kenneth Eriksson. 

Tomas Gillberg ägnar sig åt det 
mesta inom fotografering, uppdrag 
där drönaren är ett verktyg får han 
allt oftare.  
Foto: Kenneth Eriksson. 
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Fontänbad – Veronica Forsberg 

Fridolin Hellmig 
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Tall – Ingbritt Carlén 

Badhusparken—Margareta Julin 
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Gunilla Hjerne 

Budapest – Veronica Forsberg 
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Amanda Amanda  

Katja Hellmig 
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Lenas stuga, Sotenkanalen – Christina Tornham  

Torskhuvud på tork – Carin Dahlstrand 
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Nr fyra – Ewa-Lena Persson  

Essvik – Leif Eriksson 
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Campen på stäppen – Anita Gillner Fransson  

Lysekil totempåle – Gunilla Hägg 
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Finneshultssjön – Berith Olsson 

Camilla Ekendal 
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Spindelnät – Camilla Ekendal 
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Agneta Svantesson  

Stormvarning – Leif Erikson 
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Transportmedel – Veronica Forsberg 

Katja Hellmig Katja Hellmig 
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Vitsippa– Ann Marie Lövheden Höög 

Övergång –  Carin Dahlstrand 
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Alla svampar går att äta; vissa bara en gång –  Leif Wingquist

Aptitretare – Margareta Julin 
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Påsk – Pirjo Bergström 

Visby – Gunilla Hägg 
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Tennis på gång – Leif Wingquist 

Karusell – Kenneth Eriksson 
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Skogsglänta – Ewa-Lena Persson   

Fridolin Hellmig 
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Bergsområde—Anita Gillner Fransson 

Att dela väg – Carin Dahlstrand 
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Ensligt – Göran Gärberg 

Hemma – Ing-Britt Carlén 
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Skärhamn – Gunilla Hägg 

Katja Hellmig 



 29 

  Linslöss 2016 

Kenneth Eriksson  

Sotenkanalen – Christina Tornham 
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Agneta Svantesson Att ordna en blåsning –  Carin Dahlstrand 

Essvik – Leif Erikson 
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Strandskata – Göran Gärberg 

Kärlek – Karin Dahlstrand 
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Hjärta i sand –  Värdfamilj –  Juldekorerad höst –  

Amanda Anita Gillner Fransson Margareta Julin 

Gudhems kloster – Ann Marie Lövheden Höög 
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Vårtecken – Veronica Forsberg 

Skärhamn – Gunilla Hägg 
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FrIdolin Hellmig Katten Filippa – Carin Dahlstrand 

Lunnefåglar – Göran Gärberg 
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En man i dimman – Margareta Julin 

Mannen på balkongen – Kenneth Eriksson 
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Svanfamilj  – Christina Tornham 

Mörker – Ann Marie Lövheden Höög  
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Trollhassel – Ing-Britt Carlén  

Musselhjärta – Amanda 
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Rörelse – Ann Marie Lövheden Höög 

På promenad – Agneta Svantesson Christiansö – Ewa-Lena Persson 



 39 

  Linslöss 2016 

Agneta Svantesson 

Andenes på Andöya – Berith Olsson 
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Middagen lagas – Anita Gillner Fransson 

Lysekil – Gunilla Hägg 
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Varm och go – Berith Olsson 

Bänken – Kenneth Eriksson 
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Tips och trix 

Ändra bildupplösning DPI 

Anpassning av bildformat 

antag att längsta sidan skall  

vara max 2 000 px 

Anpassning av antal cm 

antag att längsta sidan skall  

vara max 18 cm 
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