
  

 

Reflexen  
  Medlemsblad för Söderhamns Kameraklubb 

 

       Nr 6 oktober 2017 

 

INBJUDAN TILL OKTOBERMÖTET 

Torsdag 5 oktober kl 19.00 - Klubblokalen Kungsgatan 12  
 

Mattias Sundberg visar ett av sina arbeten 
Månadens bild: påsiktsbilder. Valfritt tema 

(max 2 bilder, startavgift 20:-/fotograf) 
Vi tittar på några kollektioner från RIFO eller liknande 

RSF´s årsbok delas ut till dig som ännu inte fått ditt exemplar. 
 

FIKA  

VÄLMOMNA! 

Björn Wiksten vann Månadens bild i september med denna bild. Grattis! 
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O r d f ö r a n d e n  h a r  o r d e t :  

                           

 

 

   Kursen jag går vid Karlstad universitet går nu från  
”Fotografins filosofi - berättarteknik”, som jag refererat här i Reflexen, till  
”Fotografins filosofi - naturfotografi, som handlar mer om bildbedömning. 

- Några tankar från delkurs 2, berättarteknik - 

J ag handledde sommaren 2015 en praktikant från Uppsala universi-
tet, född i Sverige av eritreanska föräldrar. Svårt, men enormt nyttigt 

när jag fick ta del av hans utsatthet som ”mörkhyad”.  

En gren på det postkoloniala trädet benämns kritiska vithetsstudier och undersöker 
den vita hudens norm. ”Här finns en ambition att förstå olika maktordningars samver-
kan. Jag märker att jag själv lättare ser det som en objektifiering. Genom att exempel-
vis rama in kvinnan gör man kvinnokroppen till ett ting, en del av ett symboliskt 
”varufierande” av kvinnor som försiggår i vår tid men som också är en del av kvinno-
historien. Att rama in = ett ting. Skyltdockan är en sådan konstgjord inramning. Hon 
har ofta en idealiserad kvinnlig kroppsform.  

Vi fick uppgiften att analysera en av våra egna kollektioner. Kvinnorna i min bildse-
rie blir till objekt. De är inramade med en intressant relation. En kvinna kan omvandlas 
till ”kött” då hon fråntas status som subjekt och som individ, då hennes kropp sätts i 
fokus för ett manligt begär, ett ting utan motstånd, en kropp att konsumera.  

I boken ”På visit i verkligheten” (Anja Petersen, Brutus Östlings förlag) nämns Roland 
Barthes tre meddelandenivåer. Jag kan se dessa i min bildserie.  

-Det språkliga meddelandet. Hade kunnat återfinnas i en bildtext till kollektionen.  

-Det denoterade (bokstavliga) meddelandet, ”eller det vi kan se att fotografiet avbildar” 
är det som vi faktiskt ser.  

-Det konnoterade meddelandet, ”fotografiets mer symboliska meddelande.” Här försö-
ker vi beskriva seriens budskap. Både det denoterade och det konnoterade existerar 
enligt Barthes på en ikonisk nivå. Även om jag har svårt att riktigt sätta fingret på bild-
seriens konnoterade nivå så bör det enligt Barthes finnas där. Enligt Barthes finns det 
”inga fotografier som står ensamma i sitt denoterade tillstånd”. 

I mitt arbete med att beskriva min egen bildserie finner jag viss förtröstan i orden ”allt 
finns där och syns så tydligt ner i minsta detalj och ändå kan man inte säga något om 
innehållet.” Beror min känsla av att jag inte kan läsa den fotograferade kvinnans tan-
kar. Än mindre kan jag veta vad ”skyltdockan” i serien tänker om sin medverkan. Den 
levande modellen hade en idé. Varför ville hon fotografera just denna serie? ”Barthes 
använde begreppet ”förankring” när han talade om ordets funktion i förhållande till foto-
grafiet. Han menade att bilden i sig var för mångtydig och därför behövdes texten för 
att meningen med bilden skulle förankras. Slutsats: Vi behöver ofta få prata om våra 
bilder.  /Björn 
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Bedömning av bilder - Bildcirkeln 

Då har vi kommit till den första inlämningen till Bildcirkeln, med stoppdatum 1 oktober. 
Denna månad bedömer vi bilder från Hudiksvalls FK, samtidigt som Bollnäs FK bedö-
mer våra bilder. Varje månad byter vi vilken klubb som bedömer vad, så den som vill 
kan skicka samma bild flera gånger om man vill ha en "second opinion". Varje fotograf 
får delta med en bild per omgång.  
Skicka en bild till bilder@soderhamnskameraklubb.se 

Varje klubb bestämmer själv på vilket sätt man vill bedöma bilderna. Det viktiga är att 
bedömningen är konstruktiv och utvecklande. Vi varken  rangordnar eller poängsätter 
bilderna. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storle-
ken ska vara max 1500 kB.  

Bildkvällar inför Kvarnen och Triangelknäppen 
 

Kommande torsdagar kommer vi bl.a. att ägna åt att ta ut bilder till Triangelknäppen. 30 
bilder, fördelade på tre klasser ska representera vår klubb. Vi kommer samtidigt att ar-
beta vidare med utställningen på Kvarnen.  
 

Kom till bildkvällarna. Ta gärna med dig både digitala bilder och utskrivna bilder. Vi be-
höver bra bilder och dessutom behöver vi hjälpas åt med att välja ut de som ska repre-
sentera Söderhamns kameraklubb i Triangelknäppen. Förra året vann vi!   

Välkommen!    

RiksTemaFototävlingen  RTF 2017/18  
RTF är en digital fototävling med tre tävlingsomgångar. För varje deltävling gäller ett 
särskilt tema som meddelas inför starten av varje inlämningsperiod. Tävlingen är öppen 
för alla intresserade och medlemskap i en fotoklubb krävs inte. Anmälningsavgiften är 
50 kr per tävlingsomgång för deltagare över 25 år. Ungdomar under 25 år deltar utan 
avgift. Du kan delta i enstaka eller alla tävlingsomgångar. Varje tävlingsomgång omfat-
tar också en lagtävling. - Temat för den första tävlingsomgången 2017/18 (RTF1) med 
inlämning senast 1 november 2016 är: ”Landsbygd”.      info:www.skarafotoklubb.se 

Hälsingemästerskapet 2017 
HM är en kollektionstävling bestående av 3-5 bilder per klass. 
3 klasser:  Svart/vitt påsikt 
   Färg påsikt 
   Digital klass 
Påsiktsbilder skall vara monterade på kartong el.likn. (enbart i passepartout kan duga) 
längsta sida 42 cm. inkl. ev. passepartout. Ingen sida kortare än 20 cm. 
Digitala bilder i Jpg längsta sida max 2000 pixlar, bildfil max 1,5 Mb. 
Inlämning i oktober.  
Alla bilder skickas klubbvis och kostnaden är 40 kr/ kollektion. Ungdom 20 kr. 
Årets arrangör är Dellenbygdens fotoklubb.  Redovisning i december. 

Ev. frågor besvaras av tävl.led. Sture C 

http://www.skarafotoklubb.se
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Septembermötet 
 

D et är alltid trevlig att starta upp en ny termin! 

13 medlemmar kom till septembermötet och deltog på olika sätt. Bland 
annat med14 bilder i Månadens bild, som innehöll en hel del nytaget från den 
sommar vi nu lämnar bakom oss. 

Fika och fotoprat, som denna gång mycket handlade om utställningen på Kvar-
nen i november och om hur vi ska organisera förberedelserna inför den. En 
arbetsgrupp har bildats och när detta skrivs har vi fått en gedigen rapport från 
deltagarna. (Se sidan6). 

Björn Wiksten visade några resebilder 
från Krakow och berättade om upplevel-
ser därifrån.  

Vi diskuterade projektorns kvalitet och 
berättade att styrelsen är på gång med 
att skaffa en ny projektor åt klubben. 

Resultat i Månadens bild:  

Den vanns av Björn Wiksten (se omsla-
get), som lite stolt berättade att han 
måndag samma vecka vann Månadens 
bild i Bollnäs fotoklubb (dock inte med 
samma bild).  

Vi samtalade lite om hur olika fotoklub-
bar utformar sina träffar. Det kan vara 
nyttigt att besöka varandra ibland.  Vi 
påminde även om kommande TRIANG-
ELKNÄPP o HÄLSINGEMÄSTERSKAP! 

Två naturbilder placerade sig i 
Månadens bild.  

Lars Pudas kom 2:a med 
denna vackra skymningsbild 
(ovan). 

Leif Håkansson kom 3:a med 
bilden till vänster.  

Två vackra bilder med utnytt-
jande av ljuset på lite olika 
sätt. Men det är ju så’nt vi hål-
ler på med...  

Grattis till samtliga! 
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Besök av Moderskeppet ! 

U nder några intensiva timmar i Söderhamns KK:s klubblokal fick 28 foto-
klubbister från Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn en inspirerande lektion i 

bildbedömning, fotobokstillverkning och en inblick i hur gemene man kan dra 
nytta av utbildningssajten Moderskeppet.se  

Inspiratör var Camilla Grönbladh, journalist, lärare, föreläsare och kommuni-
katör på Moderskeppet – Sveriges största utbildningssajt för fotografer.  

…”Camilla lägger större vikt vid uttryck och berättande än på teknisk perfekt-
ion”... Och bland våra inlämnade bilder på tema ”nyskapande”, var de fyra 
främsta bilderna på hennes tio-i-topplista följande: 
1. Robert Agius  2. Herman Claesson   
3. Robert Agius  4 Kenneth Andersson. 

1:a Robert Agius.          Camillas motivering: 
”Ett klassiskt familjeporträtt med modern touch. 
En rolig lek med traditionell posering. Kreativ 
bildbehandling som får bilden att svänga åt det 
surrealistiska. Små detaljer som fläcken på mat-
tan vid fadersfigurens fötter förstärker bildens 
berättelse. Nyskapande!” 

Text, foto, bildcollage StureC 
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Utställningen på Kvarnen ! 
- Information från arbetsgruppen - 

    Höstens stora projekt är vår foto- 
    utställning på Kvarnen, inbjudna av  
    Söderhamns Konstförening. 

 

 
 

Upplägg diskuteras:  
 

Vi kom fram till att så lite som möjligt ska styras.  
-INGET tema,  
-Fri storlek på bilder inom ramen för de löpmetrar man tilldelas. Vid behov kan hjälp 
med hängning av bilder erbjudas, eventuellt kan också passepartouter lånas ut. 

-Konstföreningen brukar köpa in en eller flera bilder från sina utställningar, kanske även 
denna gång, Är dina bilder till salu så ange det pris du tänker dig. Det skall anges i den 
presentation och utställningsförteckning som lånas ut till besökare. Besökare är också 
potentiella kunder ifall man vill sälja bilder. 

-Information om utställningen kommer via SKK’s hemsida och Facebooksida. Arbets-
gruppen kommer också att ta fram en bild tillsammans med information som SKK’s 
medlemmar (och alla andra) fritt kan dela i sina Facebookflöden. 

Arbetsgruppen kan komma att behöva hjälp med att ställa i ordning presentation och 
hängning av bilder när den dagen kommer. Bäst är att var och en som ställer ut kan 
komma och ha synpunkter på hur man vill presentera sina bilder. 

Namnskyltar - katalog -  presentation - affisch - klubbinformation - gästbok  
skall vi också tänka igenom… 

 

Arbetsgruppen funderar också på att försöka ha ett rullande bildspel med digitala bil-
der från medlemmarna.  

- Nu skall vi väl försöka överträffa succén från 2006! - 

Påminner igen om att det ligger ”bortglömda?” bilder i hyllan i klubblo-
kalen. Kolla! Kanske någon är din, som kanske kan passa på Kvarnen !! 

Ni som vet med er att ni inte har någon bild i hyllan behöver inte kolla... 

I arbetsgruppen ingår:  Leif Håkansson, Lars Pudas,  
Anders H. Olsson, Lars Wildmarker, Tommy Eriksson, Christer Grehn, Kalle Nordgren. 
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Kalendarium hösten 2017 
 

Sep 21 Bildkväll - arbete inför utställning på Kvarnen. samt 
        Uttagning av bilder till Triangelknäppen. Passepartoutskärning 
 

 23 Moderskeppet - en dag med klubbarna i Hälsingland. 
 

Okt   5 Månadsmöte. Månadens bild påsikt.  
 

 19 Bildkväll - arbete inför utställning på Kvarnen  samt 
        Uttagning av bilder till Triangelknäppen 
 

Nov    2 Månadsmöte. ”Min utställningsbild”: månadens bild påsikt.  
        Inlämning till Klubbmästerskapet. 
  

 11-26 Utställning på Kvarnen  
  

 16 Bildkväll  
 

 19 Triangelknäppen på Johannesgården i Alfta 
 

Dec   7 Årsmöte (OBS kl. 18) 
               

    Månadsmöten och bildkvällar börjar klockan 19.00 

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera 
Ordförande Björn Wiksten  070-581 12 71   b.wiksten@telia.com 
Kassör  Christer Grehn  070-270 51 72   christer.grehn@telia.com  
Sekreterare  Herman Claesson   0270-152 47   herman.claesson@gmail.com 
Ledamöter Kalle Nordgren  070-621 14 12   kalle.nordgren@smamineral.com 
  Lars Wildmarker 070-539 67 44   larswildmarker@gmail.com 
  Leif Håkansson  072-350 91 57   h@kanson.se 
  Mattias Sundberg     mattias@sundberg.it 
 

Lokalansvarig  Styrelsen 
Tävlingsledare   Sture Claesson    0270-416 13 
Revisorer   Kjell Hansson, Martin Brorstad, ersättare Mats Holm 
Valberedning   Håkan Einarsson (sammankallande), Mattias Gustafsson 
 

Medlemsavgift:   220 kr för fullbetalande medlem och 60 kr för studerande och  
   familjemedlem  
Klubbens postadress:   Söderhamns Kameraklubb,  c/o Grehn,  
   Hägnavägen 19,  826 62 NORRALA  
Klubbens lokal:    BILDA-huset, Kungsgatan 12, Söderhamn   
Klubbens plusgiro:   66 99 43 - 3    
Swish   123 514 75 66 (lägg på 2:- per betalning) 
E-postadress:   info@soderhamnskameraklubb.se; 
Hemsida  www.soderhamnskameraklubb.se 

Vill du ha vårt medlemsblad  

Reflexen endast digitalt? 
Meddela Herman Claesson i så fall! 
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Gynna våra annonsörer — Handla i Söderhamn  


