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Ordföranden har ordet

Hej alla medlemmar!
Som ny ordförande för Karlskrona fotoklubb vill jag tacka för det förtroende 
jag fick på det extra årsmötet den 10:e november 2009.
Jag heter Gunnar Eriksson och har varit medlem i fotoklubben sedan 2005. 
Till Karlskrona kom jag 1996, då jag fick anställning på Ericsson här på 
Trossö. Jag flyttade då in i en liten tvåa på Bredgatan och där bor jag än i dag. 



Ordföranden har ordet forts.
Jag har alltid gillat att vara ute i naturen, så därför blir det mest naturfoto-
grafering för min del. Även om naturfotograferingen då och då blandas med 
dokumentering av gamla övergivna platser. 
Vad har jag då för tankar kring mitt ordförandeskap? Först och främst att  
lyssna på medlemmarnas önskemål för att kunna utforma verksamheten efter 
era önskningar. Andra tankar jag har rör aktiviteter och att synliggöra  
Karlskrona Fotoklubb. Aktiviteter som gör att vi möts och utbyter erfarenheter 
för att kunna utvecklas inom fotografin. Att synliggöra klubben för att locka 
befintliga medlemmar och blivande medlemmar till att vara med på våra  
aktiviteter och därmed skapa en levande klubb.
Jag kan med glädje konstatera att det har hänt mycket i Karlskrona fotoklubb 
i höst. Vi har fått en ny hemsida. Vi har haft två utflykter som lockade många 
medlemmar att följa med. Utflykter som vi sedan följde upp med bildträffar, 
där vi visade upp våra bilder och diskuterade dessa. Nytt för i höst har varit 
temakvällarna som har lockat många medlemmar. Temakvällar som har 
handlat om bildkomposition, blixtfotografering och macrofotografering.
Jag kan bara konstatera att dessa satsningar har varit lyckade och det råder en 
god stämning i vår klubb. Dessutom har vi lockat ett tiotal nya medlemmar till 
vår klubb under sommaren och hösten, där jag tror att våra aktiviteter och att 
vi har varit mer synliga har spelat en stor roll i det hela. Dessa satsningar  
kommer fortsätta under våren och vi kommer i detta nummer presentera ett 
digert och förhoppningsvis ett spännande program för våren 2010.

Väl mött
Gunnar



Månadsmöten våren 2010
12 januari Presentation av vårens program och 

Anders Abrahamsson visar bildspel
Fotoklubben 19:00

9 februari Fotografering hos Akvarieföreningen
Akvarieföreningens lokal på Marieberg
Mer info senare

9 mars Årsmöte
Fotoklubben 19:00

13 april Visning av medlemmarnas bildspel 
Fotoklubben 19:00

11 maj Jörgen Ragnarsson  - Människor i fokus
Fotoklubben 19:00

8 juni Grillning
Plats och tid bestäms senare. 



Temakvällar våren 2010
26 januari Bildspel 

Karl Henrik Meijer, Anders Abrahamsson
Fotoklubben 19:00

23 februari Porträttfotografering
Marcus Löfdahl
Fotoklubben 19:00

23 mars Fågelfotografering
Tony Svensson
Fotoklubben 19:00

27 april Bilddiskussion
Fotoklubben 19:00



Utflykter våren 2010
27 mars Fågelfotografering troligen Uttorp.

29 maj Skärgårdstur

Utställningar våren och sommaren 
2010

Öboden –juli, skärgårdsmotiv
och
Trefaldighetskyrkan – juli, fritt motiv



65-årsjubileet

En regnduggig och grå lördag, nämligen den 3 oktober firade Karlskrona  
Fotoklubb 65-årsjubileum i Nordenskjöldska gården. 
Inge hade ordnat den fina lokalen och det inte minst så viktiga fikat. Någon 
vecka innan hade vi fixat fotoutställningen och Karl Henrik hade satt ihop  
några effektfulla bildspel av foton som vi medlemmar hade skickat in. Till  
detta hade han lagt musik. Under dagen droppade det in en del besökare och 
när klockan var 3 på eftermiddagen och det var tid för att plocka ihop var vi 
rätt nöjda med dagen. Fick inte klubben någon ny medlem också förresten? 
Efteråt gick vi och tog en bit mat på den nyöppnade restaurangen vid 
Vattenborgen.

Annika Lindberg



Bildkomposition
Först ut bland klubbens temakvällar var Bildkomposition. Karl Henrik Meijer 
började med att beskriva hur ögat betraktar en bild och hjärnan uppfattar att 
bildformatet påverkar intrycket. Det liggande formatet ger stillhet, djup och 
en viss kylighet, det stående däremot rörelse, närhet och värme. Att en punkt 
kan vara dominerande eller störande insåg deltagarna snabbt, liksom att två 
punkter kan få blicken att vandra oroligt mellan dem. 
Vågräta och lodräta linjer har samma påverkan som bildformatet. Diagonalen 
signalerar rörelse. För att inte rörelsen ska leda blicken ut ur bilden behövs 
vågräta och lodräta linjer som bromsar rörelsen. Andra element som påverkar 
kompositionen är olika former, ytans struktur och kontraster.
Tredjedelsregeln är välbekant för de flesta. Den är en förenkling av det  
klassiska gyllene snittet, känt sedan flera hundra år i konsten och arkitekturen. 
Motsatsen är den centrerade kompositionen.
Hur man beskär och isolerar motivet, placerar horisonten, väljer perspektiv 
och kanske udda vinklar påverkar det intryck bilden ger. Objektivvalet kan 
här ha stor betydelse. Några klassiska misstag, som amputering, rörelse mot 
bildkanten och lutande horisont visades.
Karl Henrik avslutade med följande fyra råd:
1. Titta på andras bilder
2. Härma inte andra fotografer
3. Bryt mot reglerna 
4. Ångra inte de bilder du tagit, bara de du inte har tagit.
Aha-upplevelserna var många och kvällen gav klubben inte mindre än tre nya 
medlemmar. Onekligen en lyckad start på temakvällarna.

Karl Henrik Meijer



Blixtfotografering

Den andra temakvällen handlade om blixtfotografering. Kvällen värd var 
Marcus Löfdahl som har stor erfarenhet inom området då han ägnar mycket tid 
åt bröllopsfotografering och modellfotografering.
Marcus började med att gå igenom olika typer av utrustning och hur de 
används. Att bygga upp en komplett utrustning kostar en del och därför gav 
Marcus tips om vad man bör köpa först och vad man kan vänta med. 
Efter den teoretiska delen, flyttade vi över till studion för mer praktiska tips. 
Marcus visade hur man använder klubbens blixtar på bästa sätt och alla som 
ville fick pröva att praktisera Marcus tips. Redan på kamerans bildskärm såg 
man vilken förbättring i ljussättningen som klubbens blixtar ger än en blixt 
som sitter monterad på kameran. Om man jämför med kamerans inbyggda 
blixt, då blir skillnaderna ännu större.
Att blixtfotografering är något som lockar, märktes då det kom många 
medlemmar till temakvällen.

Gunnar Eriksson



Makrofotografering
Årets sista temakväll var makrofotografering. Peter Fridlund och Håkan 
Nilsson visade upp en rad olika saker som man kan behöva när man vill ägna 
sig åt makrofotografering. Under kvällen diskuterades det försättslinser, 
mellanringar, bälg, teleobjektiv och makroobjektiv. En diskussion där 
medlemmarna också delade med sig av sina egna erfarenheter inom 
makrofotografering.

Peter Fridlund visade också upp en rad olika små uppfinningar som man kan 
tillverka själv, som t ex en liten portabel lampa gjord av lysdioder och en egen 
ringbelysning som i viss mån kan ersätta en dyr ringblixt.

Efter föreläsningen fanns det möjlighet att testa ett litet ljustält som kan 
användas om man fotograferar mindre föremål. Ett ljustält som gör det enklare 
att belysa föremålen på ett jämnt och behagligt sätt.



Makrofotografering forts.



Kyrkö Mosse

Söndagen den 18:e oktober åkte jag tillsammans med ett tiotal andra  
medlemmar ur Karlskrona Fotoklubb till bilkyrkogården Kyrkö Mosse som 
ligger strax utanför Ryd i Småland. En bilskrot som Åke Danielsson drog 
igång i slutet av 1940-talet och drev fram till början av 1990-talet. Efter en 
lång debatt om bilskrotens vara eller icke vara, så beslöt man att kulturförklara 
och skydda bilskroten de närmsta 49 åren.
Väl framme så spred vi oss över bilskrotens område i jakt på olika motiv och 
motiv fanns det gott om. Förutom alla sköna rostiga gamla bilar fanns det 
massor av andra gamla rostiga föremål att fotografera, föremål som t ex alla 
detaljer i Åkes gamla lada och hus.



Vi ägnade minst två timmar åt att vandra omkring på bilskroten och 
fotografera alla spännande föremål vi kunde hitta. Vi kunde också konstatera 
att hösten är den tid på året man ska åka till Kyrkö Mosse. Det fuktiga vädret 
lyfter fram rosten på de gamla bilarna och gör de extra vackra och tillsammans 
med de fallna löven förstärks den övergivna stämningen. Jag har själv varit på 
bil-skroten en dag i juli för några år sedan, men kunde konstatera att en varm 
sommardag inte skapar de rätta förutsättningarna om man vill får fram en 
övergiven stämning.
Då alla var nöjda efter några timmars fotografering, fortsatte färden till en liten 
sjö i närheten. Där grillade vi korv och åt ur den medhavda matsäcken, medan 
vi diskuterade dagens fotografering och fotografering i största allmänhet.
När den värsta hungern var stillad, tog en del fram kamerorna för en stunds 
fotografering innan det var tid att åka hem till Karlskrona.
Nytt för i höst, är att vi följer upp våra utflykter med en bildträff några veckor 
senare. Innan bildträffen skickade vi in tre av våra bästa bilder till Karl Henrik, 
som satte ihop våra bilder till ett bildspel med musik till. Ett bildspel som vi 
kunde avnjuta på vår bildträff. Karl Henrik hade även gjort ett bildspel utan 
musik, så att man kunde stanna bildspelet om man ville diskutera en bild  
närmare. Kanske man ville veta hur fotografen hade gått tillväga för att få 
fram en viss effekt. 
Vi kunde alla konstatera att en efterföljande bildträff är en bra idé. Dels för att 
man är nyfiken att se de andra fotografernas bilder, men också att få en chans 
att diskutera och lära sig mer inom fotokonsten. Det var nog fler än jag som 
tänkte ”varför gjorde jag inte så?”, när man såg de andra fotografernas bilder. 
Tankar och idéer som jag nu kan lägga på minnet och ha nytta av när jag  
fotograferar i framtiden.

Gunnar

Kyrkö Mosse forts.



Masten

I slutet av november åkte ett tiotal medlemmar från Karlskrona fotoklubb till 
den gamla festplatsen Masten som ligger strax utanför Kristianopel. En plats 
som är ganska känd i Sverige då Masten har haft många kända artister genom 
åren. Jag hörde en historia där en förälder sa att hennes tonåringar inte fick åka 
till Masten, då hon visste hur det gick till där. Hon hade ju varit där själv när 
hon var ung en gång i tiden.
Numera ligger den gamla festplatsen tyst och öde och väntar på att rivas. Det 
ska byggas ett tiotal villor på platsen i stället. 



Masten forts.
När vi kom fram kunde vi glädjande nog konstatera att Masten har i stort sätt 
klarat sig från vandalisering. Något som brukar drabba andra övergivna platser. 
Det enda jag kunde se var några nykrossade rutor och lite nya autografer i 
autografmuseet . Masten är en spännande plats att fotografera på om man 
tycker om gamla byggnader och saker. Det känns som man bara stängde och 
gick när sista festen var över. Under en och en halv timme fotograferades 
det flitigt. De flesta började med att fotografera överblicksbilder innan man 
började ägna sig åt detaljstudier. När det gäller Masten så finns det mycket att 
fotografera även inomhus. Det finns gamla stugor med våningsängar, kontor 
med kontorstillbehör och en gammal kiosk. Jag tror ändå att autografmuseet 
var den plats inomhus som var det mest välbesökta stället. Där fanns det 
autografer från golv till tak från alla de artister som har spelat under alla de 
år Masten var verksam som festplats. Där kunde man se att det var en hel del 
artister som återkom år efter år, t ex Sven-Ingvars. Ett skönt novemberväder 
hjälpte till att förstärka den övergivna stämningen, även om några fotografer 
tyckte det var lite väl mycket sol i mellan åt.
När vi var nöjda med fotograferingen, så samlades vi för att avsluta dagens 
utflykt med att fika. Det plockade även fram en engångsgrill så att de som 
hade med sig korv kunde få grilla. Under fikat passade vi på som vanligt att 
diskutera dagens fotografering och fotografering i största allmänhet. 
Vi diskuterade också en passande tid för vår bildträff och kom fram till att det 
var bäst att vänta till början av nästa år. Det kommer som vanligt att bli ett 
bildspel och möjligheter att diskutera våra bilder.
Dessa bildträffar är öppna för alla medlemmar. Man kan visserligen inte bidra 
med någon bild om man inte var med på fotoutflykten, men man är hjärtligt 
välkommen att se bildspelet och diskutera bilderna. Bildträff Masten kommer 
äga rum i början av nästa år. När datum är bestämt kommer vi skicka ut 
inbjudan via mail och lägga ut tid och plats på vår hemsida.

Gunnar



Nya medlemmar hälsas hjärtligt 
välkomna!

Gunnar Eriksson Ordförande 0455 - 147 11
Karl Henrik Meijer Kassör 0455 - 500 27
Håkan Nilsson Sekreterare 0733 - 86 63 96
Marcus Löfdahl 0708  -68 49 89 
Peter Fridlund 0455 - 823 62
Annika Lindberg 0455 - 103 51

Karlskrona Fotoklubb

Hemsida http://www.karlskronafotoklubb.org
E-post info@karlskronafotoklubb.org
Adress Skepparegatan 31 

371 35 KARLSKRONA
Bankgiro 5468-8825
Medlemsavgift 275 kr
Om du är under 25 år, studerar eller fullgör grundutbildning inom 
Försvarsmakten är medlemsavgiften 150 kr per år.

Övrigt


