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Fdrsta sidan.
Mats Holm
Medlemsedan1973.
Bilden blev Mats
klubbm?istaremed I 980.

Sista sidan
Gottfrid Ungh
Medlem sedan 1960.
Bilden: En glad pensioniir, August Silderman, Ljusne.
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TILLALI.^A
FOTOINTRESSERADE
-.Vi har.kommit till en punkt dA det iir dags att,tiinkatillbaka- ett 25-6rsjubil6umfor SoderhamnsKameraklubb.
Det ger mej
ocks6 anlednin-gatt i.en hastig Aterblicktanka efter hur jag kom med i fotosammanhang.
Jag k6pte min f6rsla kamera 1967och dAjag tv6 ArsenareblevtillfrAgadom jag villefdlja med pAett kameraklubbsmoteen kvtill,
tackadejag ja, ett 'ja", som jag aldrig Angrat.
Dessa6r i Kameraklubbenhar givit mej mycket.MAngaviinner,m6ngafinaupplevelseroch 6venen del framg6ngarsom fotograf,i
tiivlingar och andra sammanhang.
Cl6mmer t.ex aldrig d6 jag fick telefontill Boden,diir jag giorde"lumpen" och fick redapA att jag vunnit min f6rstafotottivling...
Nu-harjag suttit som ordforandeisoderhamns KK ifem Aroch vad SKKbetriiffarhoppasjag dennajubil6umstidningskallge dej
en hum om verksamhetensom varit.Om medlemmar,episoderoch hArtforeningsarU-eie..tlg
hoppaiatt du skallkunia bAdJnjuta
och skrattanbr du tar del av innehAllel- Kanskekommer en liten nostalgiski6r i ogonvr6.-n
diisutom...
- Men som ordforandei SoderhamnsKameraklubbvill jag ocks6se fram6t.Min forlroppningiir att fotooch bildintresseradei
Soderhamnskallfinnav?igentill vArklubb och diir trivastilisimmans med likasinnade.Ati varaired och gora bilder,titta pA bilder,
tiivla och sttillaut och bidra till den viirdefullainsatsenatt i bild bevaramanniskoroch miljoerfor framtid6n.Det hjaiperti^llsAatt vi
inte blir helt rotlosaoch tapparkontaktenmed det som varit.Det har ocksahjalpttitl nar det galhatt fAtill stAnd"RenleXen", som
du nu h6ller i din hand. Det iir reflexerfr6n Kameraklubbens25 6r.
- Heil till godo!

Zxfu
Martin Brorstad
Ordf.

FOTO:Martin Brorstad
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SODERHAMNS I(AMERAKLUBB
Ett misstag mina viinn€r...
,Att spetsa till rubriken - det gir vil alltid, men sedan blir det virre. Att Aterge hindelsen nu, 25 6r gammal, det ir
betydligt gvArare.
Jag syFar ftlrstas pi startandet av SODERHAMNS KAIUTERAKLUBB...
Men lit mig fiirsiika:
Av n&gon ofdrklarlig anledning hade jag lyckatsspara ihop
slantar till den forsta avbetalningen.For kop av en gammal
av mlirket lkoflex,med 6 x 6 cm
anviind spegelreflexkamera
bildformat.
Redanefter en veckasfotograferande,och de forstastapplande fors6kenimorkrum, s6 siindejag in min forstas.k.tiivlingsbild.Jag kom sist...
NaturligMs gick jag med iSoderhamnsVerkstiidersfotoklubb
eftersom jag arbetade diir (heter numera Kockum, Soderhamn).
Jag tiivlade ganskaflitigt - men Rolf Bernstrom,som var ordf6rande i klubbenvar redan en slipadtiivlingsfotograf,si det
var f6rst6s l6ngt mellan framg6ngarna.
Sedanjag av nSgonttivlingsjurymed tillfiilligsinnesforvirring
korats till fdrsta-pris-tagarei n8gon liten intern fototiivling,sA
steg sjtilvfdrtroendettill ansenligahojder.
Ans6gatt mina nyvunnakunskaperbordeprovasistorre sammanhang, men att jag forst m6stevidga vyerna.
Triintibo med bildsinne
Jag hade h6rt talasom en tr6nobo,som flyttattill Karlstad,och
som skulle vara en riktig hejare pA att gora bra bilder. Hans
namn var Karl-lngvarNorgren.
Strtinga ordertill bekantai Trono utfiirdades:"Kommer KarlIngvar Norgren hem pA besok - meddeladetta omgAende!!!
Den mannen vill jag triiffa och tala med..."
Tillfiillet kom. Jag axlademin gamlaCrescent- spiindeen packe 18 x 24 cm (mojligen n6gon enstaka24 x 30 cm) stora
fotografier pA pakethAllaren- och glad i h6gentrampadejag
iviig frAnhemmet i Borg,Norralatill Berglows,som boddemitt
emotnya kyrkaniTr6n6. DiirifrAnringdejag hem till Norgrens.
Det stiimde. KarlJngvarvar hemma. "Kom giirna overfor aft
prata foto en liten stund. En halvtimmeeller s6..."
Karl-lngvarNorgren visadesig vara en fantastiskmtinniskaoch duktig bildskapare- som ni kiinner till.
Fdr mig blev bes6ketomtumlande.VArlilla trtiff blev inte det
snabbesoksom aviserats.Det blev en 4-5 timmar lAngangenZimtillvaro for en bildintresseradsom mig.
Vi tittadepi Karl-lngvarsspiinnandetiivlingsbilder.Hankritiserade mina f6rsdkatt skapabild med hjiilp av kameranoch han
gav viirdefullar6d. Han visademig ocks6en fototidning,liten
till formatet.Den hette:Nordisktidskift for FOTOGMFI. Den
var helt ny for mig.
Karl-lngvartaladeocks6 om n6gontingsom hette:R.S.F.eller
RiksforbundetSvensk Fotografi.Ddr var han sjiilv med och
dtir fanns vissastorre fotoklubbari Sverigeanslutna.
Niir jag pA kviillningencykladehem6t,sAtiinKe jag: R.S.F.- dit
borde man anslutasig...
Pekfingenralsen
hadeavtagit,sAborjade
SAsnartandfAddhetenfr6n c.vkelturen
jag att niirmare studerade tidningar(Fotografi)somjag s6viilvilligt fdtt av den nyvunnevdnnenKarl-lngvar.
I redaktionsrutanfannjag namnet EvaldKarlsten,sekreterare
i R.S.F.SnabbtlAnadejag min farsgamlaskivmaskin av mdrket Royaloch med pekfingervalsenknackadejagned ett brev.
Jag anholl hdgtidligt om att fA bli medlem i Riksforbundet
SvenskFotografi (R.S.F.).
Efter n6gra dagar kom det nedslAendesvaret.I stort l6d det
ungeftir s6 hiir:
"Unge man. DET AR ETT /\AISSTAG.
Det gAr tyvarr inte att
anslutasig PRIVATtill vArt fobund! Hur duKig fotografdu iin
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skullevara!Men - gA giirna ihop 5-6 likasinnade,sAkringg6r
ni reglerna.Startahelt enkelten fotoklubb!"
Redan dagen diirp6 kontaKade jag en arbetskamrat,tillika
grannefrtn "Nya Borg", SigvardPettersson(numeraboendei
Ludvika)och jag sa:
"Nu har du s,6ltdin gamla kameratill mig - du har intresserat
mig f6r fotografering,du har l6nat ut din forstoringsapparat
och ditt m6rkrum. Min frdga5r nu: Hiingerdu med om vi startar en ny fotoklubb???"
Svaretblev: "Javisst- men vem iir det mer?"
Jag forklaradeatt vi just hadeblMt tva stycken- men han backade inte ur ?indA.
Rolf Sundin - vill Du bli ordfiirande?
Den kommande veckan kontaktadesflera fotointresseradei
s6derhamnstrakten,bl.a.SevedHenrikssoni Ljusne(numera
avliden),viinnenRolfSundinfrAnForsbacka(som ocks6lovade att ta sig an ordforandejobbet),GunnarNilss.onoch Allan
J6nsson frtn Tr6no (den senarebor numera i Ornsk6ldsvik)
m.fl.
M talademed m6nga,men skepsisenvar stor p6 mAngah6ll f6rklarligtnog.
Mitt pA K6pmangatani Soderhamnstottejag en lordageftermiddag pd en g6ngligyngling med en fin kamerautrustning
hiingandepA magen.Jag tiinkte:Det dbr kan viil inte varanAgon annan iin Ake Lundberg,som jag har sett itidningen FOi olika tiivTO:s spalter over liimnade hedersomnbmnanden
lingar. Det stiimde. I dag iir han mera kiind som Sgarenav
Akes Foto i S6derhamn.
Erik Axmark - redan kind fotograf
I S6derhamnfannsdet redanen erkiindamatorfotograf- som
plockat hem mAnga forstaprisi stora sammanhang.Hans
namn var Erik Axmark Han kontaktadesper telefon.Vi trdffades och beundradehans bilder.Han beriittadefor mig att ett
tidigareforsdkatt startaen fotoklubbiStiderhamnkapitalthade misslyckats.
Sdderhamnsfotoklubb hade inte blMt nagon l6nglivadforeteelse.Mojligheternaaft overlevafor en ny klubb var alltsAbegriinsade,ansAgden gode Erik.
Men - gnistanhadettints - och snartvarviinnenErik entusiasfotoklubb,baraden inte
tisk till id€n med en ny R.S.F.-ansluten
blev hopblandadmed den avsomnadeklubben.
Han tipsadeom att i Giivlekallademan sig kameraklubb,vore
inte det n6gontingatt ta efter?DAskulleju iiven filmning kunna tiickas in iverksamheten.En bra id6 - sl f8r det bli...
Den stora dagen...
Pt morgonen den 4 januari 1957 var vi nio fotointresserade
som bestdmtatt vi skullebilda S6derhamnsKameraklubbvid
en tr?iffsamma kviill. Det r6ddeen optimistiskstiimning och
eftersommin isikt alltidvarit Framtidentillhor OPTIMISTERNA, sAvar jag fast 6vertygadom att experimentetmed startande av den nya klubbenskulle slAviil ut.
Jag niimnde att vi var nio entusiaster.M skullebli en till innan
kviillen.Under dagen kom ordforandeni SoderhamnsVerkst?idersfotoklubb,RolfBernstom, nertill mig pAarbetsplatsen
och sa:
'Jag
har h6rt att ni tiinker startaen ny fotoklubb,varf6rfArinte
jag vara med?"
"Sjiilvklartf6r du vara med, men eftersomdu redan5r ordf6rande i en fotoklubb sa tyclde vi att det var genant att frAgadig.

Viilkommen - nu iirvi tio!"
P6 kvii,llensamladesvi pATorstengsonskonditori - och Soderhamns Kameraklubb var ett faKum. En verksamhetsom
snabbt sviillde och viixte sig allt starkare.
Personligenskottejag sekreterarjobbetunder de forsta 6ren
medan Erik Ao<markklarade kass6rssysslan.
IUfAstetyviirr limna bygden
fu 1964 flyttadejag till tubrA eftersomjag fick ett arbetepi
Senarebosattejag mig i SunfubrA Verkstad(Svedala-fubr6).
nerstaholm i Bollniis och av den anledningenhar jag varit
medlem i flera fotoklubbar. Men jag mAsteerk6nnaatt fortfarande klappar mift hjiirta siirskilt varmt f6r SODERHA/v1NS
KAIVIERAKLUBB- klubben som kom till av ett misstag - eller
som det skulleheta i dag,i vArtmodernasamhiille- en positiv
spinn-off effekt..
Jag iir glad for det hiir misstaget- och jag onskarklubbenall
LYCKA OCH FRAIVIGANCiiven i fortstittningen.Soderhamns
Kameraklubbbr en ung och ambitiosklubb - trots att det gitt

m6nga 5r sedanden startades.
Klubben har under alla dessa Ar lyckatshAll sig alert - och
m6nga fina fotoframg6ngarhar kunnat registrerats.Klubben
har ocksAutr?ittatett viirdefulltkulturelltarbete- genom att till
efterviirldenbevarabildersom visarbygdoch miinniskor- hur
de levt och verkat under de g8ngna25 Aren.
Det iir med stor tacksamhetsom jag konstateraratt Soderhamns Kameraklubbfortfarandeiir fylld av entusiastiskaoch
bildintresserademiinniskor,som kommer att,ansvarafor att
klubben tiven i fortsiittningenunder m6nga,mAnga5r kommer att levavidare.
Jag ber att fAlyckonskajubilaren- SoderhamnsKameraklubb
- och hoppas att "misstaget"skall verka och best6l6ngt in i
framtiden.LYCKATILL.
Med de varmastefotohiilsningarjag iir miiktig
Fr6n Vbnnen
Sven- Mikael M ickelsson

KLUBBEN OCH PRESSEN 1957 .1982
ltlir man studerar klubbens arkiverade handlingar och
vilskiitta klippalbum, s& uppticker man gnart att lokalpnessen begt mycket fiir klubbene verksamhet. Her
har det rapporterats om triffar och fototivlingar i en
aldrig sinande striim.
Ibland stora reportage - ibland gmA blinkare - men alla
har de tjiinat att rapportera om en bra och lMig fotoverkeamhet.
Pi detta sitt har man fitt nya fotoentugiaeter - ungdomar som fett sin ftirgta kamera, eller kangke nyinflyttade mdnnigkor med ett epirande intresee fiir fotografin.
Men inte baralokalpressenhar uppmdrksammatSdderhamns
Kameraklubbsfina bilder - sAvdlnationelltsom internationellt
har klubben uppmiirksammatsAtskilligag6nger.
Klippalbumetsom iir omfAngsrikt- om Eininte fullstiindigtupptagerinte mindre dn234 st artiklarsom handlarom klubben och dessmedlemmar.
Men det iir mdnga forstAenderedal<torersom hjiilpt till att
"puffa" for fotoklubbrorelsensverksamhet.
Tack L,offet
En tacksamhetenstank€ skdnker klubbensmedlemmartill
den avhdllneredaktorenElov Larsson- sign LOFFE- som
verkunder sin levnadpA m6ngas?ittst6ddekameraklubbens
samhet- i fastforvissningom att klubbenutfordeen kulturell
gEirning- genom att dokumenteraSoderhamnmed omnejd.
Loffe var den viinliga och forst8enderedaktionschefensom
alltid f6rs6ktestodjaamatorfotografin.MedLoffeshjiilp kunde
Kurirens ledning dvertygasom att stirllaupp som medarrapgor n?irklubbensatsadestort - med besokav SVENGILLSAoch medytterligare
TER med tvAforestiillningari Soderh-amn,
foresttillningariBergvik och Ljusne.fuet^var1958och nbrmare bestiimt den 3 och 4 januari.ALLTSAp6 dagen 1 6r efter
klubbenstillblivelse.Det kan man kallajubileum.
Vi klipper n6gra rader ur Loffes kronika "PA STAN!" en dag i
slutetav juni 7957i'Betrdffandebilden av
OS/(ARS8ORG, vill iag tala om att iag tar med
den f1r attreta ordf . i S,)derhamnsKameraklubb,
som tycker denna bild dr en ren styggelse. Den
ser fruktansviird ut, pdstdrhan...
...Sisthofade han med attskjutamig om jag publicerade den igen... Nu fdr vi se...
Loffe 6verdriverforst6sniir det giillde hotet - men konstaterade ocksAatt det var viktigt att OSKARSBORGdokumenteraskullef6 sinviljaigenom- och
des dA - ifall folkparksarkitekten
rodmdlades!!!
att hela OSKARSBORG

Ktipp frAn "PA STANr' den 2 juli 1958
"len kommunikd frdn Kameraklubbenmeddelas
aft skjutningen dgt rum. Visserligen endast i
skoftkerra - men iinda upp till TRONA. ftt riktigt
ldng-skottalltsd.
Defpassar f orst ds dessufomattgorareklam
f6r den stora utstdllning,somde skall std somarrang6r for hiisten 1959 - MEN DET HAR JAG
STRUKITBORT. Delsbekdmparjag gratisreklam
- och dels dr det ldngt tiil h1sten 1959!
Skjutningen skedde utan min medverkan - men
har tydligen dgt rum. For bild frAnevenemanget
finnes bifogat... men fdr inte plats i dagens tidning."
Klipp den 19 juli 1958
"Det har varit alldeles kneppry$ frdn kniippargenget i Sdderhamns Kameraklubb - inte det
minsta lilla tack fdr vdnligt tillmOtesgdende..."
SApublicerasden fejkadebild som visashiir nedan.(Ettfordon
som f.6. stod fastkedjatpA Pettersont' Rydbiicksbakg6rdi
v?intanpAf6rsliljning- och som avbildadesmed PolyfotosSture Johanssonsom passagerare.Loffeshuvud klipptesin liksom den fdrhatligabilden av Oskarsborg,skivmaskinenoch
bakgrundenav Tr6nd gamla kyrka sattesp6 plats - och si Loffe var skjuten med hederni beh6ll.)

S1derhamns ordf. ROLF SUND/N "skiuter" KURIRENS
medarbetare "LOFFE" Elov Larsson.
Vi tycker att det beskrivna exemplet visar hur viktigt kameraklubbens medlemmar ans6g det vara att synas i pressen for att
6ka intresset hos allmiinheten. Ndmnas kan att 18.7.58infordes den sista artikeln som giillde fotograferande av OSKARSBORG ur olika vinklar.

I fotokretsar
skuollrasdet om...
l

och
Ett annat knep att breddaintressetfor fotoklubbsrorelsen
f6r bildskapandetvar en mAnatligkronikamed rubriken"l fotokretsarskvallrasdet om..."
Med ditt och datt om fotoframgAngarfor hiilsinge-fotografer
och filmare...ien blandadkompott.Som signaturunderartiklarna &terfannman MR. Kniipplund - en signatursom flitigt
fdrekommit i den internaskiimttidningen"SPEXA-FLEXEN"
som utkom lagom till de forsta 6rensArsfester.
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Fotospalt varje vecko...
Numera har H?ilsinge-Kuriren
en fotospaltvarjevecka,av den
duktige medarbetareHenrikTandefelt.
Aft artiklarnaiir sakligtunderbyggdafr6n Henrikssida borgar
den gedigna utbildningenfor. Konstfackfyra 6r, reklamfotograf i 1 6r, teaterfotografi 2 Ar,journalisthogskolaoch praktik
vid Magnum Photos,Paris.
Henrik har startatBildgruppenMiljobild(14)och iir knutentill
bildbyr6n IBL.
Han tir en av grundarnatill FotografiskaGallerietsViinneroch GalleriMazarini S6derhamn.
Han kallar sig sjiilv f6r - bildkonstnZiroch Zirorganiseradi
Srenska FotografernasForbund,SFF.
Aven om inte Henrik Tandefeltiir medlemi SirderhamnsKa-

meraklubb- eller ens varit medlem i annanfotoklubb,inser
han vikten av att miinniskor med liknandeintressentriiffas privat och i fotoidubbar- for att inspireravarandraoch byta erfarenheter.
Hans positivafotokommentareri spalterna,tyder pA detta.
Lyckatill Henrik- vi iir gladaatt Du trottnadepA Stockholm,
och flyttadetill vAr kommun.
Vi litar pl Dig att fdrhAllandetmellanklubbenoch Kurirenkommer attvara positivt och 6ppenhjiirtligt- iiven i fortsiittningen.
PAfoljandesidorvisarvi nAgraav de rubrikersom skvallratom
klubbensverksamhetunder de g6gna6ren.

Kuriren

BIII}ERDruTAR
Siiderhamnsklubbar245
I SODERHAITNS
UTSI
fotoexpo
"Kndppare"
pA utlluhi

Stiderhanrhsfoton
uppmfrrksammade
i f acktidnin
I{d!l4g,en FOTO:s Intw€
ftir
HEtsiudleid .aer ut att hAUa I srg.
Efter att | flera nummer halt
h{lsingbiBleg
[r det nu Siiderhamn som komit
t blickpunk.
;en. I
rltt
eptembernummer
)r.o*nt€rar
tidningen cn helsid8
med bilder tagnt av tre sltderhamnar€. Bildemr heHt8rmsr
frA! en tevlhg mellgn ltr@ cb
elev€r lom anor{n&der vld g0d,er.
halu
L{rov€rk.
Unge Sengt Nordrtrgm, ktu
l:a har rtJuvIllpptr
rtn msgtrter under cr l€ktior\ d6tta Hulteradr I en god bud ocb en hedraude tredJo placcrlrt.
Fdnts
prlset delad€ ai udr-a-rhgaron
gturG Cl,ismn, Norrrla, ocb lEraren Ingemar schar1n. Blda her
fett
llna
bild€r publloarede.
g0drclClaeur
blld fiistducr
lprldnlnt
mcdau gcharb blev
plaerad med ctt mtukt ch rart

etta i stor
f o t o t : i v l in g
Tidningcn Sotos ougustinumner her i daSsru utkommil och
lik@
i liirclicnde truroer er
Ililsin3lend rcpr@rtent. I juliblev vfu kindc figelfo(onurct
ttol l|ildins Mlcke lmn, Gliisbo
med irtc DindlppnirLmmrd
rc l! fyrs hclsidor. Den hfu !intd vm dct EdDbyDs Fotoklubb
i rupljwt.
m
titt Lru.
iivc.r8kningon
val
Stiirotr
drch att sillorhrnmfoto3relco
toppedc prirlisScvcd llonrihsn
Tlvlingcn
I niudrtivllnpr.
tld. dcur DAud ua pi'rtt pi
.r idyll, Bilbid. $tt illutrcrr
grv cn lulltrifi ir finda n
pcd
tvl ildrc drtrd vid UiliD
earr fisl it 6 Lar|.
ncr s

i Siiderhamns
kameraklubb
minadsmiiKm€ra|IlubbcN
lG gicL dcma gitg hclt i smal'
glidistcckeD. Ett
filmds
de meddclmdc var att smalfilmsproduklion
"Dr.
sektionens cgcn
beladc cn 7:e plats i lidGlo.
Dingcn Fotos smalfilmstiivling. En
filmkam€ra
viird ca 600 kr blev

Siiderhamnare
blev hiingda
i ITALIEN:
lliilcrbrmr
lmcrrllubb
lu
uu vic lpp th fitrCr tltrurionclh
loaofrrndnf.
Dcn
rchwcidd[
fototid$Lrltto
Cruen urdur
I utctr
Ead
dcn itdlcnlkr
Llubbo rPcor. Folo Club. vrrtsrrl
lr a
rtor lotoublllhini
nod bbir&
E utltilhrc
frAn holi viirHcn
Till utetiilhlagcn ro
rtt
rrur
vis dc bftta lototnficm
.v
I dag, brdc tusutrle blldcr blo@it
ch dryd im UGv Dtalu.
lliidcrhuslotolrrftm
rtilldc rl ultt
till EGd'e r!nllon, t€nom rtt tl lt bildsr
hingda noU Bcrubib
6ck t
blld.r ut 8m, 1?-lrlgo l$ll.
Ove FrlLlrsmn bldrof ucd fyn
bildcr, Sven-Mllocl
Mickclsn
ncd t ch EriL Amf
nd
6 bild.
Utiiver riidcrhmarnr
riidcrhmmr
vtblcv yt12 r.nstu
Etagu
ned en lild vs. Dedsa

Dn fotoutstbllnlng med nrersmak bjiiil Siiilorhamns kamefaklubb och Soilerharuns lliroverks fotoklubb pi uder

tlsdogskvilUenpe [irovei.tot, L]v6nem&ngot,
som var pre-

"fototrdff
f[r Fotoexpoi Soderhamn
i
fotofolk"
med forntlmligabilder
Sliderhamn

Framgflngarftir
Siiderhamns
FI(
i fototflvlin
Siiderhamu
ch Arbris lotoklubvil
ftamg
bar hiill
sig mychet
vid helgeru Iototiivling i Osterlud,
l)

llemmatriumf
I
vid fototrfiff I
i Siiderhamn
I

t.iivling€
Pristagare i 'sertvita
FK
dsterrods
IlaE Aleniu,

Siiderhamn
2) S. M. Mickelson,
FK
3) Filip Wesdund, Krokoru
l) Rolf Eemsttiim,
Siiderhamro

l-rin fen tandskap strihde
totoklubbrru 'Enmcn i Sahann I tor6drl6 till dcn irfue
distriktsheffcD. Ett 80-lal 'loilhu
si! tlll Busttotinastcr'
dlr vcmhsgc rv do
lmE[Gr
tivlinFbild.r @ dclr.da I MGIlotolivlitrtcu
lannorrlindskr'
1959 t.v5,
Prirllrt frlD.livllngeo:
qv.rtlvlb
(155 bri!tb6H:
ar bltdc)
D 1) RoU &dtriio,
hlcllrn
z)'Yt||Gitdcrhrru
X.msltubb'
Fotollubb
w 6hrborg, Sudrvrll,
SiilcthreDa
8) RoU Bcrutriim,
{) Sven l[|lecl lf,icXmntlubb,
lclson, S,iidcrham Kqsatlubb
5) Sv6 UtLr€l Mickelm,
S{itsbaro
Eamqallubb.
tiiilerharm
t)
Irrtivtlqcl:
{t P<fing' 2) SUDdF
Eenlratlubb
vdlr Fototlubb lO Poilg; l) O.tGr'
ondr Fotollubb 25 DoIDg.

ffi

Intressant
Dejmo-afton
.

d..

i

I

I D{Xlernamn
Konslniiren
och fotografen Kurt
Dejmo, Uddevalla, gastad€ pe onsdagen 9iderhamns
kamcrdklubb,
@h visade dervid sitt uppskattade
program
som var kallat
'Bilder
i svart/vitt
och ferg,.
Programmet som Dejmo presenterade har hm tidigare vi6at i Nalionalmusums
regi @h fick en
mycket velvillig
vdlvillig kritiL.
kritil. Siiderhmr
fotooch korotintreserade
koEtintreserade
liill
liil_
eksA i beundran infdr de ytterst
spdmingsfyllda
bildroterialet.
bildmterislet.
Dej-

"Livet och nofuren"
I
trevligtProElom I
hosKsmerqklubbenl

I
I
I
I
I
f

I
I
I
I
I
!

:i
-rl

;
i

-

,.ix*i*;;t&.S"'Sff

T:t

JlSrvlr[
Berth
fliibfh|Imm
I
ttu
vg'hligrn
Da brrd frdt
A
dq
toto'
Sto.*hdlts'T1dlln|w
hmrd.
chPF
I odn
tivlrn.
pht.
NIr iurYn
ha
Da ndn
too bldngo
cnlrkrl
bbd
&

*'i"Tf"rfi**T'i.'ffi
Jo, nomt

3*.4..Pe
,b'Iside?
B.rth JieEvins la4 ST brr b'n
ltt FtU4

Kameraklubbens
frrsfestbrokigt
niijesspektakel

FDtut!

vdls Fotoklubb 28 Ddlng' 3) o't€rl."oar fotoklubb 19 Doiing.

Sitrlahrhn
hadc
pA ldrd8Scn Ein asl6t
Dl gula Fo&ct!
Hur. PA dw
lota
bruI<ar gliidjcn std hiisi I td. ocl
dcus
I6t utfjordc
lngct urdluta{.

Miisterfotograf
som gfist hos
kameraklubben
-r

a

'

,

t S?Ts
fototaalan

ditt-

(SS ldind8

ron, 5) l'Le Ludbc-rg'.
SiiderhatM Kuqa8lubb'

Liiroverkets aula i Siilcrhamn var fullsatt i tvi omglngar niir Sven Gillsiiter
pA fredagskviillen liit siiderhllnnarna fiilja rned till ost.
indiska iiar och troPiska

fl

.J:e emppen aag|ora

'ffi*n**n:pm
Flrg-Llr&nr

-

Tvi fulla hus
ftir Giliseter
i Siiderhamn

BASTA
DIT
B

Kameraklubben
rerahlubber
llE;
" uo t o p r i , till
i S6derhnrnn
ilerhnrnn lfl
lfir
u t mrontering
siid,erh'amnsboll l'fl
-!

pereionl
ahtiv
En symerlirgen
ft;rsl
hln
Stide rhamn ha. tunit
pris i en rirlMnJattande
fobtevlin€
Motlo tjtir biivllihgen va.,Jolbbet
bi,ld,, odlr sm arrangiir
stod Folo
trinjandet
ocfi faokltinbundspres
med
scn
separata tivlirgar, sm fii
r€rllok den stuthga bavhngsmgangeh i Ajtdrbladet.
Sedan Er,i.k Axmk
liir
fiirsta
gangen placerade en prisbild i tiiv-

AARNI.MATINg
I SoDERHAMN
Foioerat Teday Aaml gjorde I
gAr fair fiirsta glngen ett framtr6dand6 I Edd€rhamn. DGn kEndc
rlotomlr8lonlFnr
lrAn -EEkltrtuna slog pe revil projektom lom
prstkv&rnoa kl. 20 och glck lutr
U,! i en lnltopahejds rrut'

Bernstrtimfick
"Knfrppar-L,aban"

KTND FOTOORAF
NLt SODERHAMN

Kameraklubben Oppnar
drirren ftir smalfilmare

Norrolo-no lrt'..

Pris"" li*kt:

i toPPen
Wrhamnare
aid rihstiialing i foto
llii'*ti+ttdq'l-rii....ryt"qitl:#t';
#,Ti$i:fi
ii"t'i-itt

ch bLv tvi. I sdrr

ctrpp'n och legtar' i dcn rlrlr' nl

Klubbens fiirsta fototdvling 1957
Ett 40-tal bilder ldmnades in. Tivlingen giillde svart-vita fotografier. Samtliga bilder var tagna p& klubbens fotoutflykt till Prigtgrundet. En avklubbens egna medlemmar, Sigvard [-arsson,stod somviirdoch organiseradebiffdrden.
Aven tivlande frin LM:s Fotoklubb i Siiderhamn deltog. Fototdvlingen diimdes av KIRUNA FOTOKL0BB med
BORJE RONNBERG OChGUNNAR FORSELL.
Resultat
1 Rolf Bernstrom
2 Kjell-OveEskilsson
3 Sven-MikaelMickelsson
4 Erik Axmark
5 Bertil Olsson
6 Rolf Sundin
7 Berth Jiigeving
8 SigvardLarsson
9 fune Tapper
10 FransSamuelsson

Bildkritik
4:e pris "Nu skall dom fotograferaigen" Erik,{'xmark.
Bilden bertittarom tanternai ett ogonblickav "sol ute och sol
inne"-och?irp6passligtoch naturligttaget.Aventeknisktenbra
bild. Onskvartvore med st6rre kontrast mellan bakgrunden
och de ljusa huvudpartierna.
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FOTO: Erik Axmark. 4:de pris.

1:a pris "Bl6biirsskord" Rolf Bernstrom
"Motivet iir trevligt och tekniskt viilbehandlat av fotografen.
Grupperingen av flickorna utmEirkt och effekten med den ena
mot f6nsterljuset och den andra mot den morka viiggen finfin.
Litet mer intresse for biiren hos flickorna hade varit till fordel."

FOTO:RolfBernstrom.1:a pris.

3:e pris "Skotar" Sven-Mikael Mickelsson
"Fotografen har gAtt en bit utanfor det traditionella och iiven
lyckats ge bilden komposition och inneh6ll. Personens f6rehavanden visserligen nAgot oklart och bildviirdet ligger friimst i
bildens linjespel isk6tarna. Stiingernas horisontala linjer hade
kunnat vara f6rre och mindre pAtagliga. Bra med id6er."

2:dra pris "Strandgriis"
Kjell-OveEskilsson
"Bilden skiljersig frAnflertaletgenom sin
enkelhet och iir ?ivenfin i komposition
med fin svart-viteffel<LFortsiitt "16 5r".

FOTO: Sven-Mikael Mickelsson. 3:die pris

FOTO:Kjell-OveEsk/sson.2:dra pris.

ERIKAXMARK
8 f -irig siiderhamnsfotograf
med minga framgdrngar
ERIKAXIIARK pA Norralagatan i Siiderhamn - iir klubbeng negtor och hedersmedlem. Han harvarit med i Siiderhamng Kameraklubb sedan fiirgta miitet den 4 Jan.
1957.
Men fotograferat och tivlat har han glort mydrctliingre.
Erik Axmark f6ddes den 4 dec 1900 i AxmarBruk,diir fadern
arbetadei de hyttor som fanns pA den tiden. Unge Erik blev
dock intresseradav fotograferingredanvid tidig 6lder.Hanberiittar att han och skogvaktarnspojke sprang omkring med
enkla l6dkameroroch "kniippte" bilder pA istort sett allt som
kunde passapA bild.
Kom till Sii'derhamn 1924
Som 24-6ring kom han till Soderhamneftersomdet erbjods
arbete av SJ som banarbetarepA Ostkustbanan.
SAsm6ningom fick han stadigvarandearbetepASoderhamns
Stads forrAd,vilket arbetehan hade till sin pensionering.
Under alla 6r har Erik varit en flitig dokumentiirfotografdiir
miinniskan i arbete varit ett kiirt motiv.
Miinniskor i sin riitta milj6 - men giirna med ett monstereller
linjespel som bildelement - kan man stiga var Eriks k6nnetecken.
Arets Uitaer
Otaliga bilder har under 6renslopp publicerats.Och Erik Axmarks namn dyker upp underbilder redan 1945- for att stiindigt dterkomma i allt stdrre sammanhang.

j'i

&
Bilden av Erik har tagits av hustrun
Hulda - som enligteget
utsago inte kan fotografera.

I SvenskaTuristfdreningensvackrafotob6ckerkan man njuta
av m6nga fina bilder av den duktigasoderhamnsfotografen.
fuets bilder av 1948visaratt Erik verkligenhadeg6tt in fdr sin
hobby - flerahogtst8endebilderi helsidesformat
blevresultatel
Trots att Erik hunnit till mogen Slder redan dd Hubbens fiIIkomst sA hiingde han med i sAviilklubbarbetetsom kassor
och som en iwig tiivlingsfotografi sAviilklubbtadingar,fototiivlingar inom mellan-Norrlandsom internationellautstiillningar.
Iltalien har Erikvarit representeradvid
bl.a.Biennaleni/vlilano.
Ingen varm mat fiir famifen
Skivaren av dessa rader minns med skiirpa forsta besoket
hemma hos Erik och HuldaAxmark- dAde 611957bodde pA
K6pmangatani en liten l?igenhetpA
2 rum och kdk.Helakoket
upptogs av ett morkrum som aatts samman av flakar. Diir
fanns f6rst6sen dorr for att komma in och ut. I k6ket var det
dock stimre med plats- och hustrunHuldafick iordningsstiilla
kallskuretunder flera dagar- innan det var tid att Aterta ned
och fiilla ihop detflexiblam6rkummet. DotternMariannefick
i detta provisoriskam6rkrum liira sig allt det Erik sjiilv hade liirt
sig - i konstenatt gdra bra forstoringar.

Positivhalaren Pallin frdn Norrala var ett pikant inslag i
stadsbilden pd 50- och 60-talet.
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IKOFLEX - en gammal trottinare
I m6nga 6r var det en tvA6gdspegelreflexkamera
avmiirketlKOFLEX med Tessar-objektivsom var den sthndigafoljeslagaren. Men redan i borjan av 60-talet gick Erik over till den
svensktillverkade
Hasselbladaren,
och i och med mojligheten
att byta objektiv sA 6ppnade sig mAnga nya vdgar.
| 6retsbilderfr6n 1961Aterfannsinte mindreiin 4 helsidorsom
tagitsav v?innenErik dxmark,men mAngafinabilderoch fotoframgingar har foljt sedandess.Vid klubbens2O-Arsjubileum
visade Erik upp en kavalkadfina bilder som han giort under
aren.
ldag har Erik tryiirr problem med synen,s6 fotograferandet
blir inte vad det varit. Men det brinnandefotointressetfinns
dock kvar. Det ser vi niir Erik beriittarom sina bilder, och vi
gl?idsmed honom overde vdrdefullabilderhanskapat- f6r sig
sjiilv, familjen och for efterviirlden.

Tvd sdta vdnner...

si=#.ffi:

Foto: ErikAxmark
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Vid byggandet av vattentorneti Asbergeti Soderhamn.
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Kameraklubbens plantskola
-Laroverkets fotoklubb
Kjell Ove Esk/sson
fd ordf)randei ldroverketsfotoklubb
och medlemi Soderhamns
Kameraklubb

Egenfligen borjade det hela med att SvenMikaelMickelsson
hade en d6lig moped. Otan baklysedessutom.Jag menar
samarbetetmellanKameraklubbenoch lSroverkets
fotoklubb.
SA hiir b6rjade det.
Jag feriejobbadeen sommar pA SoderhamnsVerkstiider.Niir
jag cykladehem brukadejag triiffa SvenMikael,t.ex.ndr han
stod och fdrsokte 6vertygapolisman Wiklanderom att den
bruna rostfldckenpA mopedensbakre skZirmegentligenvar
ett baklyse.
Sven borjadeber?ittafor mlg om fotograferingoch verkstans
fotoklubb. Jag triiffade ocks8 Rolf Bernstrom.A,retefter,niir
l?iroverketsfotoklubb startatefter en fotokurs i en skrubb p6
ungdomsgArdenfickjag kontaktmed den nystartadekameraklubben, genom Sven och Rolf.SAborjadeett givandesamarbete,for fotoklubbensom tack varetAlmodigundervisning
frAnkameraklubbens
medlemmarkunde"snabbutbilda"
aktiva fotograferoch for kameraklubbensom ficken'iplantskola".
FrAndenna"plantskola"kom m8ngatiivlingsbilder
som prisbel6nadesunder slutet av 5O-talet.Diirifr6n kom ocks6en av
kameraklubbens
ordforanden,StureClaesson.
Pengar pA klassfotografering
Verksamheteni liiroverketsfotoklubbdrogs ig6ngav Ingemar
Scharin,matteldrareoch duktig fotograf.Han s6g till att klubben fick ett m6rkrum i skolanskiillare.Utrustningenfick vi
dock skaffa sjiilva - och det var kanske det som verkligen
satte fart pA klubben.
Fotoklubbenfick snabbten stor verksamhet.BAdefotografisk
och annan. Den fotografiskavar frdmst kurseroch kiubbtiivlingar, dEirman i hArdkonkurrenskundevinna en ask Promicrol eller en flaskaJohnsons snabbfix.Snart borjadevi tiivla
tiven utanfdr klubben,vissai SoderhamnsKameraklubboch
RSF:stiivligar,andra enbart i ungdomstlivlingar.En av medlemmarnavann en parisresaien fototiivlingsom en ungdomstidning ordnade.Andra placeradesig i Foto:sskolmSsterskap
och deltog i internationellautstiillningar.
Id6ernaatt fApengartill klubbenvar m6nga.Studiecirklarstiirkte klubbkassaneftersom ledarnasarvodeoavkortatgick till
den. Klassfotograferingenovertogsav klubben,en str8lande
afftir,800 eleverk6pte klasskort6 1:50.FilmforevisningpAstadensbiograferefterskolangavocks6ett bra netto.Filmersom
lvanhoe och Storstadshamnsom vi hyrde for 25 k lockade
naturligtvis.Skoldansernavar mer bventyrliga.
Jag menarrent
ekonomiskt.Iblandkundede gA med forlustinnanvi l?irdeoss
hur ofta och niir vi skulle ha dem.
Inriktad pl att liira ut fotografering
Tro nu bara inte att ldroverketsfotoklubbfriimstvar en ekonomisk fdrening eller ett nojesetablissemang.
Huvudverksamheten var iindock att fotografera- och att liira flerafotogra-
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fera. Att vi samtidigt fick lZiraoss mycket annat for att vi skulle
f6 mojlighet att syssla med fotografering, det gjorde bara det
hela extra intressant.
En sak tycker jag tir miirkligt, s6 hhr efterat. Fastan vi hade ett
sA livligt foreningsliv tror jag inte ndgon av oss visste n6got om
f6renings- och motesteknik. PA nAgot siitt gick det bra iind6.
Och hur gick det sedan. Jag vet inte sA noga. Det typiska for en
skolfdrening iir ju att medlemmarna forsvinner efter n8gra 6r
och sprids At olika hAll over landet. En blev ialla fall ordforande
i kameraklubben. Mdnga av de andra tbtograFerarsEkert 6nd5,
fastiin man inte ser deras namn i prislistor och p6 utstiillningar.
Jag fotograferar viildigt lite. Niir jag fotograferar har det b6de
likheter och olikheter med tiden i liiroverkets fotoklubb. Likheten iir att jag Zir sA 6vertygad om min rutin att jag inte beh6ver exponeringsm?itare. Olikheten iir att jag exponerar fel
numera.
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Ur "FOTO"Nr 9, 1958.
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SEDIG OM
Av HenrikTandefelt
Se dig om i wede, var titeln p6 en bok som blev film.
Om man som m6ng8rigtfotograferandepersonskase sigom
i wede, sAtbnkerAtminstonejag pAalladessamissadebilder...
En tiimligen slaskigv&rdag,tror jag, vandradejag med barnvagn genom Stockholm.Fdrutom ordinarieinneh6llinklusive
bl6jor, inneh6ll barnvagnensom regel ocks6 en uppsiittning
fotografiskutrustningi fotiindan. Nyblivnafiider brukarju ta
bilder pA sitt barn.Min illbattingsomnadedock s6 fort vi kom
ut i avgasdimmornapA Kungsholmen.
V?ilkommen till S:t Eriksbronsom Evagtvibrerandel6ter tusentalsbilar rusaav och an 6verallanongAendet6gsp6r,ja dA
var filmen slut. Kamerantom.
Jag stannaroch tittar ut 6verspArenmot Karlbergsstationdiir
ett pendelt6gkommer in. Ett annatpendeltAgiir pAviig norrut.
De m6ts. Plotsligtiir det ntgot som inte stammer,vagnarna
viilter, k6r in i varandra.TAgenkrockar,fleravagnarkastasav
sp6ren.PAS:t Eriksbronrusartrafikensom vanligt.Bilar,cyklar, fotgiingare, ingen tycks mtirka tAgolyckanett hundratal
meter diirifrin.
!a, det spelaringen roll. De f6r liisa om den p6 tidningarnas
forstasidorntistadag.Meningenhadebilderfr6nsjiilvaolyckstillfiillet eller strax diirefter.
Sedan dess hade jag alltid en extra rulle TRFXgomd under
barnvagnsmadrassen.
Den reservn:llenvar med vid ndstadundermiss.Ett litet kort
tirende bara.Onodigt ta kameranmed.
Jag stod i kanskeen minutvid korsningenKungsgatan-Sveaviigen i viinta pAgron gubbe.Mitt emot har en fasadputsnings'
firma rest sina stiillningarflerav6ningarh6gt dvertrafiken.
DA b6rjar stiillningarnamed presenningarspiindasom segel,
att vaja.Som i slow-motionstdrtarde ner.St6lrdr,plankoroch
presenningari en rora over Sveavbgen.Lyckligtvisingen skadad, bilarna hade rott ljus och klaradesig de ocksA.
Det var ingen bild pA detta heller i tidningarna.
Se dig om ivrede! Minns dina egna tabbar!
Bytte bit - gliimde kameran
En fabrikshallskulle
Det var en g6ng en industrifotografering.
fotograferas.Det skullebli en flerameterstorjiitteforstoringtill
en industrimiissa.Bilden skulle tas med en hyrd 18x24storformatarei svart-vitt.Niir jag kommer fram med livet i behAll
(vi hade en japansk assistentsom var van vid Tokyo-trafiken)
mots jag av meddelandetatt bildeninte kundetaspAgrundav
nAgot elektrisl<tfel. Samtidigtser jag i bilensbakluckaatt jag
glomt hela utrustningeni den andrabilen...
lbland iir det b?istatt inte se sig om alls.
Eller den diir gAngeni Hollandd6 jag var hjlilpsamoch tog en
bild pA en ung, snygg kvinnlig turist framfor n6gon beromd
byggnad med henneskameramedan hon holl min pA axelni
stiillet. Ntir det var klart pratadevi ett slag och skildes6t. Tio
rninuterefter6tfinnerjag mig fotograferandemed en Instamatic...
LyckligMs trivdesinte tjejen heller med min litet mer komplicerade kamera och kom springandeefter mig. Det talasom
stenarsom faller ur brost.Jag vet hur det kiinns.
Dennafdrv?ixlingleddetill fler och mer angentimaturer under
veckornai Amsterdam,en mycket fotografiskstad.Inte minst
China Towns sm6gator och restauranter i skymningen.
Hamnomr6det,skeppsvarven,lopptorget,positiven,gatuteatern.
Se dig om med saknad.
Denna ktinslaav att malasner i en storstad,bli en blodkopp i
stadensblodsystem,glidaomking planl6stmed ett par kameror. Springa efter bussar utan att veta vart de 96r. Hitta nya
stadsdelar.Snurra runt i Parismetro.Svalkafotternai en fontiin, iita lunch pAgatan iarabkvarteren.Dryftalivetsallvarmed
ett amerikansktpar och hotellportierenmitt i natten.
Se dig om med liingtan.

Som mycket ung, och med morsanskamera,experimenterade jag med flygfotografering.
Knippenmed storaballongerlyfte kameran som hade en pAskruvadsjiilvutlosare.PA 15 sekunder hann konstruKionen ganskahogt upp och bildema
blev ganskabra,villjag minnas.lrriterandevar att alltidfA med
linan frAn ballongernap6 bilden.Niistastegvar att l6ta kameran flyga utan lina for aft sedanskjutasonderen ellertvAballonger med luftgeviir...Det gick det ocksA,men jag fick inte
lAnakameranmer efter det.
Jag byggdeocksApinnhAlskameror
och fotograferademAnen
och stj?irnornamed den.HalvanattenfickdenwartrnAladeskokartongenstf,uie uppriggadpSen stubbemeclstenaroch pinnar. N6r vdckarklockanringde flera timmar senarei augustinatten,sm6g jag ut genom fdnstretoch stiingdeslutarensom
bestod av pappskivor,pinnar och ett gummiband.
Nyligen byggdejag en pinnhdlslcmeraigen, denna gAng6t
mina barn.F6rstabildentogs pAPlus-Xbladfilm.Eryoneringstid cirka 4 sekunder.
Vilkengliidje niir bilden lyckades.Nu ska vi byggaflerakameror av olika modeller.Htirfinnsmycketatt experimenteramed.
Bygga optik, gummibandsslutare,biilg, mattskiva,s6kare.
Flera omrAdeninom fotografinviintar pA att nyupptiickas.
Ingaproblem med att fyllasommarenmed intressantafotoexperiment.Underde eventuellaregnigadagarnakan man lAsa
in sig i labbet och jobba pA en utsttillningfor GalleriMazarin.
Se framAt med gliidje.
Fotografin ger mAnga miijligheter
Den galleriverksamhet
som viixer fram tror jag ger oss anledning att se framtt med nyfikenhet.Fotografietiir pAviig in i en
ny fasoch en ny bildsynv?ixerfram.Snartkommerblandteknikerna,ett bildskapandemellan fotografioch mAleri,ocks6till
Sverige.Det ger en ny frihetat den "subjektiva"fotografin.Den
dokumenterandefotografinhiimtar sina motiv ur en ofdrfalskad verklighet,motivenblir allt fler och allt svArareatt f6ngaju
snabbareuWecklingengAroch ju mer oforklarligverkligheten
kan synas.
Desto viktigareblir dokumentiirfotografi
n.
Jag tror det finns ail anledningfor den fotointresserade
att se
sig om iwede, i gliidje och med nyfikenhetiiven i framtiden.
Trots den tunga fotoindustrins pris och produktpolitik Let inte
Kodak,Agfa och llford bli vAradodgriivare.

Henrikoch Max Tandefelt.Bilentagenmedpinnhdtskamera byggd av en gammalteburk.Bldndare?Tidcirka4 sek.
Plus-X.Neg.format
6,7x'4,6.
FOTO: AlexanderTandefelt
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ROLF BERNSTROM
Han fiiddeg i Kiruna, liksom mAnga andra kinda fotografer. Drog sig motsydligare delar. Hamnade i Dalarna - Ja under nigra i,r inda nere i Giiteborg.
Till silderhamn kom Rolf Bernstriim ftir att pA F 15 giira sin vdrnplikt. onder det
aret si skafiade elg den godeRolfm5nga vinner. Bland degea flickvlnnen MaJIis
Tiimkvigtfrln Sandarne. Trots atthan innu inte hunnitbti riktigtfotointresserad
gA ga'det'klick'och MaJlis blev si smlningom fru Bernstrtimlvitket hon ir in i
dag.
Rolf Bernstrdmblev soderhamnare- och s6 sm&ningomb6de
ohjiilpligt fotointresserad- och tiivlingssugen.En kombination
som lett till att vi gott kan utnamna Rolf illl klubbensframg6ngsrikastefotograf genom tiderna...
Med redan frAn gtarten
Det borjadesAsmAttpt jobbet.Det bildadesen fotoklubb.Soderhamns VerkstiidersFotoklubb - en livaktigliten forening,
med mAnga fototiivlingarbland de anstiillda.Rolf Bernstrom
visadesnabbtframfotternabAdei tiivlingarsom i klubbarbetet.
Han valdestill ordforande.
Niir SoderhamnsKameraklubbstartade1957sAvarRolfmed
redan fr6n starten- och blev vald till v. ordf. Diirefterhar han
arbetat i styrelsenoch klaratordforandejobbetunder flera6r.
Teknigkt begivad
Rolf tir envis,litet perfeKionistoch med gott handlagmed tekniska apparaturer,sA det hiir med fototiivlingardet passade
Rolf som hand i handske.
FramgAngarnahar kommit pA lopandeband - att riikna upp
alla skulle kriiva for mycket plats, men l6t oss ndmna n6gra
enstakahdjdpunkteri RolfBernstromsl6ngafotobana.F6rstaprisentir sAledesmAngaoch beloningarnahar ofta oppnatviigen for nya fotomotiv - och prisbilder.
Fina priser
Vad siigs om f6rstapriseti tidningen Genom Objektivetsom
gav gratis fiiillvistelsefor tvA personer...eller gratis semester
och flygresatill Nordkalottenoch Nordkap,en tiivling anordnad av Stockholms-Tidningen.En Mallorca-vistelse
blev beloningen niir AGFA-GEVAERTutlysteen tiivling om festliga
fiirgkort.
Men 6ven i rena klubbsammanhanghar forstAsRolf staplat
segrarbAdesom klubbmiistare,wnnit Hiilsingemiisterskapet
bl.a. 3 6r i fdUd,- blMt biista fotograf i hela mellan-Norrland
under flera 8r, f6tt utmiirkelseri RIFO- o.s.v.,o.s.v
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Vi frigar:
- Vilketfotoprisdr Du meststoltover?

- SvArtatt siiga, men en tiivling som Fotofriimjandet,Kollegiet for Sverigeinformationi utlandet- och SvenskaturisttrafiKorbundet anordnade1971lockaden6got mer iin 4.600 insZindatiivlingsbidrag.Man kalladetiivlingenBILDENAV SVERIGE.Hiir lyckadesjag faktisktkapa6t mig forstaplatseniden
svart/vitatiivlingenoch dettatycktejag var mycket roligt och
hedrande.
Tivlar sparsamtJust nu
Att RolfBernstromiilskarsin hobbyiir det ingentvekanom, att
han iir en bra bildmakaredet skvallrarallafina framgAngarom
- vi hoppas att det brinnandeintressetfor fotograieririgroRolf visat upp under m8nga 6r, skallbest6.
- Jag har legat l6gt nAgra6r, siiger Rolf,men jag riiknar faktiskt med att komma igen och tiivla betydligtmera ambitiost.
D6 fArman se om bildsinnetoch energinfortfaranderiickertill
nAgratopplaceringar.
RolfBernstr6mhar varitrepresenterad
i m6ngainternationella
utsttillningar,bl.a.Norge,Finland,Tyskland,Spanien,Portugal
och ltalien.Eller som lokalpressensA drastisktformulerade:
"S6derhamnarehdngd i ltalien..."
Men sA liitt blir man inte av med StiderhamnsKameraklubbs
friimste tiivlingsfotograf,Rolf Bernstrom...
An hiingerhan med!!!

KVINNORNA OCH KLqBBEN...
Ar foto och bildkonst en specieltt manlig fiireteelse? Ndr man studerar medlemsfiirteckningen frin Siiderhamns
Kameraklubb under 25 hr - si verkar det nistan si.
Under ftirsta verksamhetseret 1957 hade klubben totalt 31 medlemmar - varav 30 manligat Det var endagt Gerd
Mickelsson fr&n Borg, Norrala, som var lrvlnntig representant det fiirsta eret.
1958 hade dock antaletfiirdubblats - fru DagnyJansson, Sandarne, sttiddeklubbensverksamhetmed medlemsskap
tillsammans med maken Arne Jansson, mera kind under namnet "Kow-Jansson".
1959 ut6kadesdamgruppenytterligaremed ErikAxmarksfotointresseradedotter Marianne- och 61 1960 tillstdtteocksA
MajlisBernstrdm- och dennagladakvartettAterfinnesocks6i
medlemsforteckningarnade WAfoljandeAren.
fu 1962 var klubbensmedlemsantaluppe i50 medlemmar,
medan endast4 av dessatillhordedet s.k.svagakonet.D.v.s.
gndast 8 %.
fu 1981 var inslagetav kvinnlig fiigring betydligtstorre eller
vad siigs om siffranaderton.- Man kommer osoktatt tiinka p6:
"Snille och Smak" som dr riktmiirke for de adertoni Svenska
akademin.
Kvinnornatir nu inte mindre iin 18 %- men b?ittrakan det bli...

P.S.Det iir mAngafruar och ftistmor till medlemmari Soderhamns Kameraklubb,som osjiiMskt stiillt upp for klubbens
biista pA moten och sammankomster.Det har varit kaffekokning, servering,lottforsiiljningo.s.v.ien aldrig sinandestrom.
Vi tackar alla dessa duktiga damer som sA frikostigtstottat
klubbens verksamhet - och gjort verksamhetenmysig och
varm.Teek sniillaNi. D.S.

Bra Barbrol
Den forsta sbderhamnskvinnansom ordentligtvisatframfotterna ifototiivlingar iirvtil BARBROBRORSTADsom Ar 1977
blev hiilsingemiistarei fiirgfototiivlingen.En kolleKionstiivling
som d6mdes av fotograf Lars Ekenborn,Stockholm.
Bra BARBRO- och kom igen!!!
En annan kvinnligfotofantastiir Birgit LundgreniBorg, Norrala. Hon har fungeratsom klubbenssekreteraresedan1979och ar den bome entusiastenoch id6sprutan.Hon tog sina
f6rsta stapplandefotosteg i fubr6 Fotoklubb diir pappa Olle
Jonsson - ellerOLLE pAH6ga- som han ?irmerakiind undervar en verkligt bra representant for amatorfotografin.
Det finns siikert flera fotointresserademanliga medlemmar
som kunde pAett biittre siitt inspirerasinasambos,fruar,dottrar till att prova pA bildframstiillning- och giirna att *ivla i n6gon av de m6nga fototiivlingarsom finns.Inteminstinom fotoklubbsrorelsen.
Det tir sptinnandeatt vara med i dessasammanhang.
VALKOMNA!
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SVEN G. TEGELBERG,
FOTOENTUSIAST
FARGFOTOGRAF och klubbens sekreterare i tio Ar.
Tyviirr kan vi av kostrnadsskiil
inte tryckadennatidning i flirg.
Det iir synd ty Sven Tegelberg?iren av kameraklubbsmedlemmarna som mest har framst6ttsomflirgfotografmed m6nga fina bilder och framgAngari olikatiivlingar.Se resultatlistor
pA annath6ll i tidningen.
Hiir intill kan vi endastvisa en av Svenssvart/vitabilder.
Svengick med i klubben1960och vardessseketerare1970
t.o.m. 1979, allts6i tio Ar.SoderhamnsKameraklubbiir honom
stort tack sl<yldigoch i och med dettajubildum fArhan ocks8
RSF:sfdrtjiinsttecken.
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Svart/vita

r957 Rolf Bernstrom

Fiirgdia

1958 Cunnar Nilsson Lars Fahl6n

i:1 1959
1960
1961
r962
1963

*n{'.

r9u

5.*;

1965
1966

.",{!'.1r1

1967
1968

Rolf Bernstr6m Rolf Bernstrom
Lars Fahl6n
Rolf Bernstrom
StureJohanssonS-M Mickelsson
Rolf Bernstrom Sven Pettersson
Rolf Bernstrom Jan Frid
Rolf Bernstr6m Sven Pettersson
Berth Jiigeving Rolf Bernstrom
Rolf Bernstrom SvenTegelberg
Torne Rosth
Rolf Bernstrdm Rolf Bernstrom
Rolf Bernstrom Jan Holmstrom

Hans/yarsson1976

Klubbmistare
1957 - 1981

WiljoJonsson1974

Mats Holm 1979
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Klubbmiisterskapeti fotograferingtir uppdelati tvAklasser.Svart/vitabilderoch
Fiirgdiabilder.Tiivlingen i svart/vitt har g6tt under alla 25 Aren,medan fiirgttivlingenstartadef6rst 1958 alltsAett 6r senare.
Ustan 6ver klubbmiistarnafinner ni hdr ovan.Heltoverliigsentycks Rolf Bernstrom ha varit genom 6ren med inte mindre iin 10 svart/vitaoch 5 fiirgmiisterskap.Pd andraplatsservi att ivlatsFlolmkommer med sina5 HubbmEsterskap,
AndersNilssonhar nttt upp till 4 och TorneRostst6tarmed trennemiisterskap.
De senaretre fotografernatordev5lkunnaIiiggaytterligaresegrarfrllclefidigare,
eftersom de fortfarandeiir mycket flitigatiivlingsfotograferi klubben.
3 klubbmbsterskaphar iiven fiirgfotografenSvenTegelbergoch hanssenaste
topplaceringkom sA sentsom 1975.Men snart81-6rigeSvenTegelberghar
inte lagt kameranpA hyllantinnu - sAungdomarnafAr se upp dveni fortsiittningen.

Rolf Bemstrdm 1967

Svart/vita
Rolf Bernstrom
Torne Rosth
Rolf Bernstrom
-GottfridUngh
Ake Olsson
Wiljo Jonsson
Sture Claesson
Hans lvarsson
Mats Holm
Mats Holm
Kennet Andersson*
1979 Mats Holm
1980 MatsHolm
1981 Torne Rosth
*: unodomsklass
1969
1970
197'l
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Fiirgdia
Bror Andersson
Anders Nilsson
Rolf Bernstrom
Gottfrid Ungh
Sven Tegelberg
Roger Jonsson
Sven Tegelberg
Anders Nilsson
Mats Holm
Anders Nilsson
Per Baumeister+
Martin Brorstad
Anders Nilsson
Per-H6kan Laurin

Gottfridungh 1972

Berth Jdgeving 1965

Torne R6sth

Ake Olsson
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Internationella utstillningar
Aft fa bilder antagnapi utstiillningari andra liinder har alltid
lockat fotografer.SAocks6Soderhamnsfotograferna
som ntistan omg6ende efter klubbensbildandebrirjadesiinda bilder
till internationellautstiillningar.lbland med och ibland utan
framgAng.Vid ett tillf?illeniir bilderhadesiint till Alikantei Spanien,blev bildfors?indelsen
sAforsenadi tullen,att inliimningsdatumet 6verskreds.Sen siinde vi aldrig bilder till Spanien.
1958 Mtinchen

bild
Rolf Bernstrom
bild
Lars Fahl6n
1958 Venedig
bild
Sven-MikaelMickelsson
1958 Pescaraltalien
Utstailn-inlenEIeven stor framg6ng for Kameraklubbenoch
var specielltgliidjandeav tvAorsaker.Dels att deltagaresom
s?intbilder genom RSF hade fAtt 12 bilder antagna,medan
Kameraklubbenensamf8tt 13 bilderenligtnedanst6ende
s6rtryck ur utstiillningskatalogen.Dels att av de 30 bilder som
publiceradesi katalogen,av 595 som stiilldesut, var en enda
bild svensk,tagen av Rolf Bernstrom.

1959 Budapest 2 bilder Rolf Bemstrom (b6da bildema pub.)
Mlinchen 1 bild
Sven-Mikael Mickelsson
Helsingfors 1 bild
Sven-Mikael Mickelssson
2 bilder Rolf Bernstrom
3 bilder Rolf Bemstrom (en bild pub.)
2 bilder Kjell-Ove Eskilsson
bild
Erik Axmark
1961 Kopenhamn bild
Rolf Bemstrom (en bild pub.)
bild
Oslo
Rolf Bemsft6m (en bild pub.)
1962 Moss
bild
Rolf Bernstrdm
Kdpenhamn bitd
Rolf Bemshom (en bild pub.)
1963 Budapest 2 bilder RoTfBemstrdm (bEda bildema pub.)
1981 Oslo
3 bilder Mats Holm
1 bitd Sture Claesson

1960 Abo
Mtinchen

S V E Z I A
< Riksforbundet Svsensk Fotografi )'
Anita Sarfefalk
Bo Seinknecht
Gust.f Larsson
Rune Lindskog
Ake Engslrom
Henry Lindquist
Ramon Earklund
Gosta Andersson
Olle Tapper
Arne Axelsson
C e r l - H u g oA g r e n
Holger Johansson

477 Binba net bosco
478 Posto di ristoro
479 Nella Torrrerta
480 La mano
481 Paesagg:o
482 Scogli
483
484
485
486
487
488

Studio di nuCo
Renne
Paesaggio
Tristezza
Flsd
Tronchi

< Soderhamns Kamereklubb Sweden t
Erik Axmark
Rolf Bernrtrom

En plakettsom inte ok?indeSvenMikaelMickelsson5r ensam
om i Kameraklubbenatt ha erdwat, iir vidstAendeovanliga
skapelse.Den heter Nunnanoch Sk6kanoch kom fr6n ltalien
som bevisp6 en antagenbild vid BIENNALEINTERNATZIONALE Dl MODENADl ARTFOTOGMFICA611958i Venedig.
Det var fdr samma bild som Sven Mikaelfick RSF-plaketten
som han hiir Aterigenbelonades.

"LEICA-STATYETTEN"
iir ett lagpris som gAr som stiindigt vandringsprisi tiivlingen
Triangelkntippen.Det iir en tiivling mellan fotoklubbarna
i Soderhamn, Marmaverkenoch Bollnils som startadesAr
1.976.
Vinnareav trofdn har varit:
1976 FOMA Marmaverken
1977 FOMA Marmaverken
1978 Delad vinst mellan Soderhamnoch Bollniis
1979 FOMA Marmaverken
1980 SdderhamnsKameraklubb
!981 Bollniis Fotoklubb
fu 1979 tillkom ett nytt vandringspris,som kan er6wasefter
tre inteckningar.Det Ziren hiilsingebockskureni trii i form av
en tavla.Den iir skuren och skiinkt av Ake futrom, medlem i
FOMA. Tack for den g6van!
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489
490
491
492
493
494

frc tagazze
Tetti
ll cdrpentiere
l l t a g a z z oe i l p a l l o n e
Inverno
Prolilo

Kjell-Ove Eskilsson 495
496
497
498
Sven-Mikael
Mickelsson

Studio in nero
Pallacanestro
Ritratto
Composizione
499 Dopo la gara
5 0 0 R r t r a t t od i p e i c d t o r e
501 ll fotografo di uccelli

Martin Brorstadt.v. eh Per-HAkanl-aurinhdlbr upp
Leicastatyettenoch bocken.

0tmirkelser och Priser
Ett bildsvep iiver meda[er och utrnirkelser

%,

"AngfS KA/VIERA"kom till som en intern utmdrkelsei Kameraklubben "for AretsframgAngsrikastefotograf'. Den utdeladespA klubbensArsfesterunder de fdrsta6renefterstarten. Det f6rsta Aretgick utmiirkelsentill Sven-Mikaellvlickelsson. De f6ljandetre Arentillfoll den Rolf Bernstrom.Diirefter
upph6rde tyv?irrutdelningenav olika skiil.

e1*

RSF:g FORTJANSTTECKEI\
Tillsammans med ett stilfullt diplom kan man tilldelasdetta
f6rtjanstteckenf6r, som det stAr pA diplomet "Ett gagnerikt
arbetefor fotografien".
Att under m6ngaArarbetafdr sin fotoklubbi styrelsenkanvara
en motivering,att spridakunskapoch upplysningom fotografiens betydelsei samhiillet,en annan.
F6rtjiinstteckneti silverhar utdelatstill fciljandemedlemmari
SoderhamnsKameraklubb:

1973 Rolf Bernstrom
(1971 fick Sven-MikaelMickelssonmottaga fortjansttecknet,
men var dA sedan6 6r verksami fubr6 Fotoklubb).
1982 I sambandmed 25-6rsjubileethar foljandemedlemmar
tilldelatsfdrtjansttecknet:
Erik Axmark
MartinBrorstad
Sture Claesson
SvenTegelberg
Gottfrid Ungh
TiII HEDERSMEDLEMMARi SODERHAMNSKAIVIEMKLUBB har ocks6 i sambandmed jubiledt,utsetts:
Erik dxmark
SvenTegelberg
SvenMikaelMickelsson
"ARETS FOTOGRAFvar kanske en nAgot storslagentitel pA mottagaren av vidst6endestatyetti form av en kamera,c:a 10 cm hcig.ld6kliickare var Sven-MikaelMickelssonsom 611968,da avflyttadtill
och verksamifubr8 Fotoklubb,tyckteatt fotograferi Hiilsingland borde uppmuntrasi sin fotografiskagiirning.
fu 1971 var det dags for Rolf Bernstromatt fA mottaga utmtirkelsen.
Tidigare hade de kiinda fotonamnenKarl-lngvarNorgren,Sven
Gillstiter,HildingMickelsson,Per Forselloch f6rfattarenHans
Lidman fAtt utmarkelsen.Aven Gunnar Forsell,klint och beundrat fotonamn fr6n SkellefteA,fick av speciell anledning
denna unika utmtukelse.

"H/|I.SNIGEBOCKEFI"
Konstn?irErik Westbergsfina skapelsekom till som trofd i
samband med startandetav tiivlingenHALSINGEMASTERSKAPET61 1968.
Hiilsingemiistarnafick som redan namnts en plakett,medan
bocken utdeladestill den fotografsom hade tiivlingensbiista
enstakabild. oavsettklass.
Ttivlingen6r annarsen kolleKionstiivlingmed max 5 bilder.
Tyviirr har senare Ars arrang6rerfr8ngAttden ursprungliga
tanken, men sA lSnge man fdljde den, sA vanns bocken av:
1968 Rolf Bernstr6m
1973 Rolf Bernstr6m
Enligt de reglersom tilliimpatsde senastefem Aren,sAutdelas
en Hiilsingebocknumera for bbsta enstakabild i varje klass.
Fciljandemedlemmar har dA fAttpriset:
1977MatsHolm
1981TorneRosth
1979MatsHolm
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'RSF-plaketten"
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(RSF:Riksforbundet SvenskFotografi).Den kan utNaturligtnog
delasi flera olika tdvlingssammanhang.
delasden i forstahand ut i RSF:sArligaRiksfototiivling
RIFO,om antagnabilderbedomsvaraav sddanklass,
i annat fall utdelasdiplom.
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Under de g6ngna 25 6ren har endasten medlem,
fAttdennaplakett.Det var 6r
Sven-Mikael/vlickelsson,
som han er1958 for bilden"Underprisutdelningen"
hdll liten brons.
F6rsta gAngen RSF-plaketteni annat sammanhang
deladesut i Hdlsinglandvar i den nystartadetiivlingen
er 1968.Den deladesut
HALSINGEMASTERSKAPET
till vinnareni respektiveklass,svart/vittoch fiirgdia.
I tabellen hiirintill framgArvilka av Kameraklubbens
medlemmar som vunnit titeln Hlilsingemdstare.

#

Hilsingemdstare
F6ljande medlemmar i Soderhamns Kameraklubb har erdwat titeln

1968
1969
1970
1971
1973

Svart/vitt
Rolf Bernstrom
Rolf Bemstrom
Rolf Bernstr6m
Rolf{ngeAndersson

Fiirgdia
Torne Rosth
Ake Olsson
Sven-MikaelMickelsson
Ake Olsson
Sven Tegelberg

Fiirgdia j1974 Rolf Bernstr6m
1975
7977 Mats Holm
1979 Mats Holm
1981

Svart/vitt
Mats Holm
Barbro Brorstad
Per-H6kanLaurin
Torne R6sth

Hdlsingemdstarna 1977 Mats Holm och Barbro Eriksson-Brorstad.Barbro dr klubbens firsta mdstarinna.
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25 AR
1957-1982

J(IBILE(IMSqTSTALLNING
1982
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Siiderhamns Kameraklubbs
jubileumsutstailning
TilI Siiderhamng Kameraklubbs Jubileumsutstillning 1982 inkom 27O bilder frin hela Sverige. En jury ur Siiderhamns Kameraklubb hartagit ut 66 stycken till att gtillag ut. Fem av bilderna harJuryn valt att beliina med bronsplakett. De tivriga harflttStiderhamns Kameraklubbglubileumsdiplom. Gerd FreJ,CameragruppenHlo och Bengt Bjurstrtim, Karlskoga Fotoklubb fAr Hederspris fiir tre bilder antagna.

Broneplakett:
Ekl6f, Harald
Eriksson.Bernt
Fabiansson,Ulf
Falk, Bernt-Ola
Warping,Svante

Rimbo Fotoklubb
FOMA,Marmaverken
Lidkopings Fotoklubb
VetlandaFotoklubb
Enskede Fotoklubb

Jubileumgdiplom:
3 BILDERANTAGNA
(hederspris)
Bjurstrdm, Bengt
Frej, Gerd

KarlskogaFotoklubb
CameragruppenHjo

2 BILDERANTAGNA
Angelholms Fotoklubb
Andreasson,Henry
Kinna Fotoklubb
Bengtsson,Sigge
Surte Fotoklubb
Ellstrdm, Tony
Fabiansson,Ulf (inkl.plak) Udkdpings Fotoklubb
Sk6vde Fotoklubb
Johansson,Hasse
MariestadsFotoklubb
Johansson,Lars
CameragruppenHjo
Jdrgensen,Benny
Niissjd Fotoklubb
Lallo, Birger
DandervdsFotoklubb
Undfors, Curt
Skelleftei Fotoklubb
Lundberg,Tommy
BildgruppenOktav Hiillefors
Persson,Gunde
Ala Fotoklubb
Persson,Tage
Hdganiis Fotoklubb
Petersson.Bo
Surte Fotoklubb
Svensson,Bengt
MariestadsFotoklubb
Wiktorsson,Jonny
ViinersborgsFotoklubb
Ogren, Sven

1 BILD ANTAGEN
Albinsson,G6sta
Bildgrupp Oktav Hiillefors
Andersson,Lars
SiivsjonsKameragruppArvika
Andersson.Siewert
CameragruppenHjo
HiissleholmsFotoklubb
Arvidsson,lnger
SkellefteAFotoklubb
Berglund,Stefan
Bergstrom,Sven-Gunnar Bildgrupp Oktav Hiillefors
MellerudsFotoklubb
Bjorkst6l,Kjell
Mdleruds Fotoklubb
Briinnfeldt.Olle
Lule6 Fotoklubb
Dahlqvist,Rolf
KarlskogaFotoklubb
Falcone,Francesco
Forsell.Gunnar
SkellefteAFotoklubb
Forslund,Bengt
Rimbo Fotoklubb
Cranlund,M8rten
Ntissjd Fotoklubb
Gustavsson,Tryggve
KarlskogaFotoklubb
Jansson,Bo
Bildgrupp Oktav Hiillefors
Jansson.Gosta
NorrteljeFotoklubb
Landin, Roger
FalkenbergsFotoklubb
Rattfelt,Ingalill
Fk SlutarenViister6s
Ring,Tage
Ornsk6ldsvik
Roos,Sture
Fk PAI'{ G6teborg
Sandberg,Lennart
Fk PAI'I G6teborg
Schmidt, Heinz
Klubb PanoramaHelsingborg
Snis,Cunnar
Fk SlutarenViisteris
Wid6n, Sven
fulangs Fotoklubb

Foto ndstasida:
Bernt Eriksson.FomaMarmaverken
Bronsplakeft

Delarav juryn somansvaradefdr uttagningenav u|ateilningsbilderna.
Fr.v.BirgitLundgren,P.H.Laurin,Ulftundgren, MatsHolm,Britt-lngerFlodinoch TorneRosth.liuryn
och AndersFernlund.
har iiven ingettTommyFredriksson
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Svante Warping

24

z3

".".
:

,;l

-

l

q't* *'\'''

%

*

Bernt-OlaFalk
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KjellBi1rkstdl

Olle Brdnnfeldt

Slgge Bengfsson
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Birger Lallo

TommyLundberg
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Roger Landin

Lars Andersson

Bengt Bjurstrom
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Bengf Svensson

Hasse Johansson

SvenAgren
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SiewertAndersson
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Gunde Persson
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Ulf Fabiansson
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SVENSK
RIKSFONEUNDET
FOTOGRAFI
SverigesFotoklubbar
.Information
. Prcgrarntjdnst
. Jurgrerksamhet
. Rik#otoutstdllning
. Egnatdvlingar
. lnternationel
I kontakt
Magasinsgatanl2
41118
Goteborg

F6rbundet6r ansltrtettill FIAP,
FeddrationInternationale
de lArt Photographique
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-FORSVINN,
sa James Bond
oa

Av AndersEngman

I'ldrman sl hiiriJubileumegammanhang pliitsligt fir changen att helt gratis fi iisa urminnenag fatabur sl innebirdet
iven vissa frestelserl Det dr faktiskt inte utan att man girna skulle vitjl dra till med en bloddrypande historia dir jag,
fotografen, fiIIftiIIfgt hAngandeTarmen-tagft den bunt bilifer gom vilrlilspressenlEnge vEntaf pE...
Mcn-icke, i mitt fall. Sprudlande av originalitet viiljer jag ett fall som kaneke giir meJlitet, lttet originelt som fotograf.
Atmingtone hiir i Skandinavien.
larJagbara_friga, hurmAnga fotografer, hobbyelleryrkes, somvaritsersnubblande ndra att fien snyting avsjilvaste
Jarnes Bond?
li futtt allvar alltsA, inte n&got jiinsande hit och dit med stuntmin fr€rnnigon sida.
I-it mej beritta.
Det borjar faktiskt bli ganskamAnga6r sedan.
F6r stikerhetsskullsAlajag dit en lappom hantilliiventyrs
hade
Fdr gamla iirevdrdiga,numera avsomnadeVecko-Joumalen,
glomt mej. VisserligenprotesteradeseMtorenmot att p'lotsligi
skickasjag tillsammansmed reportertill Oslo for att g6ra ett
bli nAgot slags brevduva.Men konstenatt overtalafolk iir for
jobb som jag faktiskt gl6mt vad det handladeom.
fotografenniistan lika viktigt som att kunna stiillaskarpt.UnPlotsligtf6r vi telefonfrAnredaktionenistockholm. En av iver
dantagetiir m6jligen James Bond, diir det snabbtvisadesej
loddrig stdmma besv?iross att till varje pris gora en intervju
att overtalningtydligeninte hjiilpte...
medJames Bond, d.v.s.skAdespelaren
SeanConnery.Om inEfter en stund gavjag upp hoppet om telefonkontakt.
te sjiilvaintervjunlyckas,st i allafall fdrsokafA nAgrabilderpA
Gick ut pA gatan och vdntadein honom.
honom. For han rtkar faktisktvarai Oslo,s6 lAngtsom mojligt
PAbehdrigtavst6nd,sAatt ni inserattjag varkeniir hjiilte.Eller
frin ett officiellt bes6k. FaktisK i stan for att reda upp sina
dum...
problem med potensen.
Efter en dryg halvtimmekom han ut fr6nhotelletochhoppade
Egentligeniir det diir med potenseninte n6got att skoja om.
in i en taxi.
Men heter man James Bond/Sean ConneryfAr man faktisK
Det hadejag faktisktinte riiknatmed.Sd den morgonensbildskylla sej sjiilv, h6ll jag pA att skiva.
mhssigabehAllningblev ndrmastett rockskorti motljus.
Han bodde inte pA nAgotav de stora hotellenvid Karl Johan,
Vid lunchtid kom han 6ter till hotellet.
utan litet mer inkognitopAett nAgotmindretjusigtstiillevid en
Med bil. 56 dA blev det ntirmasten hatt i medljussom bildretviirgatatill en bakgata.Intes6 specielltl6ngtifr6nden beromsultat.
de psykolog som s.a.s.skulle Aterstiillaordningenp6 torpet.
Tills p& eftermiddagen,om han skullege sejut pa stanigen,sA
Pl6tsligtsAvar det inte bara gamle Seansom hadeproblem!
hyrde jag en bil med chauffor,som hittade bland Oslos alla
Hur nEirmarman sej som pressfotografen personvarsvirilitet,
gator.
skjutgliidjeoch knytniivargiort honom till niistanen hel viirlds
Da, vid tre-tiden,kom James Bond ut frAn hotelletoch helt
idol?
foljdriktigtpromeneradened mot centrum.Medbisteruppsyn.
Jag tog in pA hans hotell,listadeutan svirighet ut hansrumsOch iilgakliv.Jag f6ljde efter,som i en halvdAligagentroman.
nummer och satte mej omedelbartned och borjadeplita pA
Undertiden stod bilen och tickadekroner.(Obsej stavfelutan
ett brev.Troligen var det varkenstilistisktellersprAkligtnAgot
den norska motsvarighetentill vArallt krassligarekrona.)
masterverk Men det var ganskarakt pd sak. GiveMsnEimnde
jag inte att jag visstevarfor han var i stan.Utan korde mer pA
'jag
linjen,
liten fotografgiirna vilja ta bilder pAstor skAdis.PA
rummet eller ute pA stan..."
Han svaradeinte pA mina rader.
Flingor och mjtilk
Det kan inte ha berottpAbristeri mitt handhavande
avengelska
ord. Det mAstehtinga pA hans eventuellatrotthetatt ha pressen i bakhasorna.Aven om den norska,av for mej fullstiindigt
of6rklarligaskiil, lystemed sin frAnvaro.Det var nog b6dehan
och jag glada 6ver.SAdiir hade vi faKiskt n6got litet gemensamt.
Fdrsta kviillenliimnadejag honom ifred. D.v.s.jag sattpAhotellrummet, f6rsakandeOslos brusandenojeslivinfor mojligheten att han skulle h6ra av sej...
Dtiremot, morgonen diirpA skredjag till aktion.
D.v.s.jag kollade hur dags han bestiilltsin frukost.
Tittade pA brickan ndr den kom i korridoren,sAg snabbt att
han inte b6rjadesin dag med rorda,ej skakademartinis,som i
bdckernaoch filmerna.Utanmed mindreheroiskaflingoroch
mjolk och juice och kaffe.
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P6 morgonen niista dag, niir James Bond kiikat sina flingor,
stod jag d?irpA gatan igen.
Han kom ut, gick n6gra meter, samtidigtsom jag med 200
mm-gluggen fotograferadehonom.
Plotsligts6g han mej och styrdekosanAt mitt h6ll...
Vill inte p5st5att mitt blod isadesej...
Men, flera av filmernajag sett och b6ckernajag ltistom Bond
och hans framfart bland folk som inte vdckt hanssympatierliksom passeraderevy.Ni forstArnog inte hur jag menar.Det
96r man kanskeforst ndr man drommeratt man stArmedkniina i pepparkaksdegoch ser ett 6nglok komma rusande...
Biittre fly...
Sjiilv snoddejag runt n6graparkeradesopbilaroch rusadein
pAett litet kaf6.Diir sattdet en hel bunt orangasopgubbaroch
fikade och 6t wienerbrddmed gult p4...
"Hjalp - James Bond f6rfoljermej!" niistanskek jag.
Dom s6g faKiskt litet f6rv6nadeut.
Men genastforstoddom attjag varsvenskoch alltsAinteskulle
tas pA fullt allvar...
Trots detta s6 liit dom mej krypa in under derasbord.
Efter ett ganskakort ogonblick,som trots detta kdndessom
ett par timmar kom James Bond in pA fiket.
Han sa: "Sorry gentlemen,men har ni sett en pressfotograf
komma in hbr?"
Men sop6karnasvaradenej.
En sten foll fr6n mitt hjiirta.
Tack o lov f6ll den ljudlost...
James Bond s6g, beriittadesopisarnasenare,ganskasi bestiimd ut. Sjiilv sAg jag ju bara fotternapA honom. Men jag
vill gEirnatro dom. Hadehanverkligentiinkt ge mej en snyting?
SA hiir i efterskottskullejag nog forst6honom...
Eller ville han bara kopa n6gra av mina bilder...
Ellei bara prata bilder i stdrstaallmlinhet?
FrAgorsom troligen aldrig kommer att fA sitt svar.
Till mina nyvtrnnavdnnerbland Oslosrenh6llningsk6rskickade jag vid hemkomstenen smdrrebunt tidningar.
Hade James Bond, alias Sean Conneryf8tt tag i mej diir pA
kaf6eti Oslo hadejag kanskeinte fatt tillfiilletill det...
Alla vet vi ju hur det gick fdr Goldfinger,dr No och alla dom
andra av agent 007:s hatobjekt.
Hur det gick med hogstdensammespotens?Det vet jag faktisK inte.
Men om ni, nAgonav er av en tillfiillighettriiffar honom sAkan
nivtil frAga.Men lovaen sak.Hlilsainte frAnfotografeni Oslo...

FrAnden andratrottoarenfotograferadejagen nAgotbojd superagent Som inte alls s6g speciellthappy ut.
SA htir i efterskotterkdnnerjag moMlligt att det fanns vissa
stiink av miinniskoforfdljelsei mitt forh6llandetill agent 007.
"Med riitt att doda" slog det mej pl6tsligtatt det stod i bockerna. Fast detvar giveMsbarai bockerna...och ifilmerna.Tiinkte jag - men sackadeomedveteteiter n6grasteg.
Miinniskojakteller inte. Hlir giillde det ju en slagssupermdnniska.Kombinationenviriljiitteagentmed potensproblemkan
vtil fA vem som helst att stoppa ned helgongloriani kameravtiskan?
I alla fal f6r en stund, eller hur?
Pldtsligtvtinde-han, 007, och kom snabbtover gatan.
Jag kiinde mej som en skurk,som en fotografinsGoldfinger,
fast betydligtpankare.
Jag sk6t fr6n h6ften.Med Leican och 35 mm.
Men det visadesej senareatt jag fimpat roten pA honom.
D.v.s.skurit bort huvudet.Detta uppfattarjag klart som ett
tecken pA att jag var lite p6verkadutav stundensallvar.
Plotsligtstod..handiir, framfdr mej.
Och viiste: "fu det du som skrivitbreventill mej?"
Det var viil bara att svaraja.
D6 viiste han en ging till "Pissoff (ungefiirlligg av,forsvinn),
fotograferarDu mej en g&ngtill s4..."
Vill inte p6stAatt jag kiinde mej direkt hotad.
Men kanske tycktejag att han drog hogeraxelnlitet bakAt.
SA vi skildes At, ganska snabbt,om sanningenskall fram.....
PA kviillen gick jag och reporternpA bio och sAgen film diir
man inte alls k6rde med h6rda ord och ntivar...
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Sture Claesson berdttar om:

UTSTALLNINGAR 1957 . 1982
ao

Det finns m6nga uppgifter for en aktiv kameraklubb. Hiir skalljag beriitta om en av dessa och som ocks6 iir nigot av klubbens ansikte ut6t. Jag tiinker pA utstiillningsverksamheten.
Utstiillningar har ibland lAnats utifrAn och ibland giorts av klubbens egna medlemmar. Under perioden 1957 till 1970 hade klubben
fem offentliga utstiillningar bland annat pA biblioteket och lZiroverket,nuvarande Staffanskolan. Under 197O-talet hr antalet storre
utsttillningar ett femtontal. Utstiillningsverksamheten har allts6 okat pA senare 6r. Som exempel pA utstiillningar kan niimnas 1976
dA Bildgrupp Cavle hade tv6 utstiillningar pA bibfioteket. Samma 5r hade Martin Brorstad och Mats HoIm dokumenterat verksamheten pA biblioteket, vilket ocks6 blev en utstiillning diir. Mats hade ocks6 sin utstiillning "ltalienbilder" pA biblioteket 1978 samt
"MiinniskospAr" pA Folkets Hus Hornan.
Den27 oktober 1975 dokumenterades en dag i Soderhamn. En grupp fotografer ur klubben var ute och fotograferade pA stan och
olika inriittningar. Det resulterade i en utstiillning kallad "Dagmar 27" pA 43 bilder. Det iir allts6 ett dokument for framtiden.

LarsNolgdrd.FOTO:ChristerAndersson
Ur led dr tiden. FOTO:Leit Eriksson.

SdderhamnsBB. FOTO:JohanGotting.

Soderhamns
lP. FOTO:Per-Hdkanl-aurin.

Pd N. Hamngatan.FOTO:StureC/aesson.

En bild ur Mats Holms
u|str.llning " ltalienbilder".

Kameraklubben hade en jubileumsutst?illning1977 som ocks6 visades pA Sundsvallsbanken. fuet d?irp6anordnades under
en vecka i november en utstiillning tillsammans med Soderhamns Akvarieklubb. Detvar en storsatsning pA Kvarnens b6da viningar med f6rel?isningar av Per Forsell, Hilding Mickelsson och Finn Rideland.
Ungdomssektionen arbetade under 1980 med mottot "Qemenskap" Bilderna visades sedan pi Soderhamns bibliotek.
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stiillningen "Skapande Foto" pA Kvarnen 1981 villjag ndmna
den eftersom den foregAtts av en het, l6ng och givande debaft i
pressen och som dven gav eko i rikspressen. Diskussionen
giillde om foto iir konst eller ej. Otstiillningen pA Kvarnen var i
fyra avdelningar, tre kiinda fotografer: Gunnar Smoliansky,
Eva Rudling och Peter Ugander pA owe planet samt "kommunens fotografer" pA nedre planet. Utsthllningen visade definitivt att foto ocksA tir ett siitt att uttrycka sig konstniirligt.

Galleri Mazarin
Vtren 1981 startadesocks6QalleriMazarin.Ett rum iR6dhuskonditorietforsAgsmed utstiillningsskiirmarsamt spotlightsi
taket.I den f6rsta utstiillningendeltogMatsHolm och Per-H6kan Laurin och i januari 1982 stiillde Torne Rosthut diir. Ur
kritiken:"Torne Rosth iir den teknisktskickligesom inte i en
handviindningger vika for fotografinsmodestromningar.Torne 96r sina bilder utan att sneglapAtrendernai fototidningari naturen."
na. Perfektionistenmed Hasselbladaren

LasseJonsson,MatsHolm,Per-HdkanLaurinoch Tage
pd GalleriMazarin.
Persson,de flrsta utstiillarna

Tre gamla fotografer
En utstiillningsom ligger mig siirskiltvarmt om hjiirtatiir den
som Kameraklubbenstod tor under tvAveckor hosten 1979.
Den var ocks6 pA Kvarnenoch visadegamla Vdsterbilderav
Torne R6sth men ocks6 bilder av tre gamla fotografersom
varit verkamma i Soderhamn med omnejd frAn 1860-talet
fram till 1920-talet En grupp klubbmedlemmar:MartinFalck,
Per-H6kanLaurin, Torne Rosth samt Sture Claessongjorde
fdrstoringarfr8n glaspl6tarefter de tre fotografernavilka var:
SoderPJ. Forsbtick,Skog (1842 - 7925),RagnarPettersson,
hamn (1E86-1962) samt Per Hansson,Norrala (18901969).Utstiillningenomfattade200 bilderoch dessutomfotofor
utrustningoch dokument som visadearbetsforhAllandena
gamla tiders fotografer.
Hiir tbnkerjag presenteraPJ. Forsbiicklite n?irmare.Hanborjade fotografera1864. Det beriittasatt han for till Norrkoping
f6r att lii,ratill skomakaremen kom hem som fotograf.Hem-

ma i Lundbacka i Strdtjiira,Skogs socken,oppnadehan en
fotoatelj6.Sedermerastartadehan ateljderiUngbo och Norrsundet. Forsbiick var troligen den forsta fotografeni ltinet,
hogt aktad som bAdefotografoch forelSsare.NAgraav hans
reklamaffischerfinns bevarade.Diir kan man l6sa:
"KOM OCH SE ett rikt urval vyer forevisasaf undertecknad
medels belysningaf skioptikon.Bland bildema f6rekommer
ett rikt urval naturtrognavyer tagna inom Helsinglandoch
Gestriklandsamt 6fuenutliindskavyer..."
FotografenpAden tiden m6stevaranAgotav en kemist.NAgra
av Forsbtickstidiga plAtarsom finns bevaradetir framstiillda
med den sA kalladevetplatsmetoden.Det ar poftrattav Forsbiicks far, fddd 1817,och mor, f6dd 1818.Portriittenkanvara
tagnaomkring 1870.Isin atelj6pALundbackatog han mAnga
portratt och gruppbildermed en fond m6lad p&vbggensom
bakgrund.Den finns lwar iin i dag pA Lundbacka.

P.J. Forsbdcks mon

priskurant1881.
" Fotoatelj6n"
, en bild ur NumaPefersons
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P.J. F()RSSBICK

Fondeni Forsbdcksatelj6.

VEM FORESTALLERBILDEN?
Den lilla del av Forsbiicks glasplltar som man lyckats ridda
kulturnimnd. Tyviin kan man miggtinka att stiireta delen
hamnat pi soptippar under ireng lopp. Vid Lundbacka kan
vittnar om det.
Niir utstiillningen6ppnadespAKvarnenvar m6ngaavbilderna
oidentifierade.S&till exempelen bild med fyra personermed
cyklar.Men den g6tan fick sin losningtack vareutstiillningen.
En besokare,Jan Westlundfr6n Ciivle,6venhan intresserad
av gamla bilder - siirskiltfr6n Norrsundet- lyckadessp6ravilka
personernavar. PJ. Forsbiickhadeju fotoatelj6i Norrsundet.
Jan Westlundskriver:"Cyklisternaiir fr6n viinsterHildur Lind6n, allmiint kallad"Brinks-Hildur".Hon var hush6llerskahos
Brink, mannen med vita skiigget pA samma bild. Manneni
bakgrundenheterHilmer Sjoblom och var frAnAxmarby.Han
var bonde och ndmndeman.Lille manneni slokhatten,briidg6rdsarbetarenHans Sundstrom samt vitskiiggigemannen
Olof Brink, snickareoch fiirdingsman i Norrsundet.Alla utom
Sjoblom iir allts6 frAn Norrsundel Troligen iir fotot taget vid ett

Fyra personer som blev identifieradei och med u|s|'5.llntngen.
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hlller pl att kopierae och katalogicerac av Siiderhamng
av Forsbdcks och mAnga andra fotograferr glasplitar
man i ett stenriise hitta rester av lAdvls med plAtar som
besokhos Forsbiicki Str6tjiira.De hiir gubbarnavar hbngivna
cyklisteroch giordel6ngatureruppAtDalarnaoch Hii,lsingland.
Brink var bordig frAn Skog och var innan han kom till Nonsundet stamanstiilldkorpral pA Mohed.Brink och Forsbiick
skulle kunna varabarndoms-ellermilitiirkamrater.Gubbarna
p6 fotot var alla missionsforbundare
och blAbandister.
Forsbiickhadeen tid sin atelj6iBrinks gArd.Tackvar.eutstiillningen i S6derhamnhar vi i Norrsundetf6tt f6rklaringtill en
hel del fina foton frtn den omgivningen.Vi hadeintevetatvem
som var fotograftidigare,
y'rrenkring 1895-1900 f6rekom PJ. Forsb?icki HamrAnges
taxeringsliingder.Taxbrar300 kronor for mindrefastighetvid
Adala.Det iir en del dldresom kommer ihAgatt han hadeen
liten atelj6 intill en jiittestor sten som var storre 6n huset".

Nista sida:
Forsbdck retuscherari sin ateli6 pd Lundbacka.
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AI Ia hjertligt vdlkomna.

P. J. Forsbiick.

Fiiredrag med
skioptikon
I en priskurantoch katalogfrAnF.W.Hasselblad
t' Cofr6n1895
kan man utldsavillkoren16ren fotografoch ldredragsh6llare
pA den tiden. I f6rberedelsernaingick att hAllaen skioptikonapparat med ljusktilla.Enligt beskivning i katalogen:-Ski103 mm plankonoptikon av rysK jern, kondenseringslinser
vex samt instiillningstuberav polerad messing pA en stark
messingfot.D6rr pd sidanoch titth6lmed blAttglas.Objektivi
messingfattning.Allt packati stark blecklSda.Men sA hade man en entusiastiskpublik.Hiir foljerett citat ur
samma katalog:
- "Hvem har vtil ej som barn haft tillfiilleatt frojda sig At en
f6revisningmed "LaternaMagica",frojdasig och forskriickas,
ty det var ju ocks6 "hemskt" nErgasenskrufoadesned och alla
ljusensliicktesoch det blef sAmorkt,sAmorkt i salenhemma
hos Far och Mor, der alla syskonenoch smAkusinernasutto
samlade,uppradadep6 stolarframforen dorroppning,i hvilken
stora bror sptint ut ett stort hvitt lakan.Men sAmed ens kommer der ett starkt sken och en stor, rund, ljus sol visarsig pA
dukenoch allabarnanletenskinaopp,for "nu borjasdet"! Och
bror han har skaffatalla mdjliga roligasaker,Eomen efterannan triida fram pA duken,landskapoch gubbaroch djur och
hela illustreradesagor med troll och drakaroch prinssessori
I6nga rader och sA beriittareller sjungerhan till sA "vAdldigt
stiligt"! Jojo, det iir ett noje som inte glommessAllitt, barnasinnet 6r som en svamp,som girigt suger upp i sig allt hvad
som pA minsta siitt kan bidragaatt skiinka n6gon niiring 6t
desshunger efter mer och mer vetandeoch sannerligenman
lin med god urkan finna n8got b?ittreAsk6dningsmaterial
skiljningvalda bilder,fbrevisandemed scioptikon!"-

Bilden ur en bokkatalog frdn 1873.
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Ur skiitsel af
fotogenlampor:
"Att sk6ta fotogenlamporiir af stor vigt att gdra riitt och viil,ty
Iikaroligt som ilet dr attb8delbredsaoch f6revisasscioptikon=
bilder,d6 allt gar viil och utan nagrasom helst "accidanger",
lika otiickt ?irdet att sitta i ett rum, der man ?irniira att }<viifvas
af en ohygglig mag- och hjernomhviilfandelamprok eller af
dessmotsats,fotogenoset,ty det forraupst6rju som vi allavet
d6 en fotogenlampa iir for hogt uppskrufuadoch forbrangAut
ningen ej hinnerforsiggA,utan forbriinningsprodukterna
i rummet i form av ett tjockt, fett, svart sot, som breder sitt
svartasorgedok6fuerallt och alla,och det senare,oset,de en
lampa iir for l6gt uppskrufuadoch den lilla lAganej orkar forbrEinnade gasersom genom vekenfr6n fotogenenutvecklas,
utan hvilka sAlundafritt fA spridasig i rummet och forgiftaatmosferen".
"-Frisk luft i rummet er nodviindigtsAvblf6r lampansom for
AskAdarne!Ett f6nsterstiillt pA gliint gor godt!-"
Detvar lAngttillv6radagarsprojektorermed ljusstarkalampor,
automatskarpamm. AndAkan man 1895 hitta en anordning
f6r overtoning,sAdet iir inget nytt.Och rorligadiabilderfanns
det d6, med en spak kunde man till exempelrora huvudetpA
en betandekossa.De'ni!

rrsk

lrnitutarcstlkar

rtI slLrnrla trrltcrill trrcd lrrcssirr,tssl.tttrlarc; litrpol oclr rirklrrri aI orrsk' jerrrplrLt.
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N:o 56.
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Ur Hasselblads
N:o 48, 49.
nred

siikerhets'hillare

ffi

och larrpa fiir iotogiu
11r'l

svrgas])rrinr)arc,

af elegatrt arbct:rrl rnctall, kondensor och o1r
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ron och erfarerrheter.

korrstmktion

baserad pli veterrskapir absolut och cletta

Fcirbriinningetr

att ljuset sour den franrbringar lir fnlll,oruligt hvitt och
Skorstenen :ir fciroch kan jentfriras nrecl kalkljrrset.

rcglcrrs.
Det irrre al
sedd rrred en rrvckel, hvarrrcd dra!ct
lanrpen iir af finpolerad blalk rnetall, lnilket bitlrager att hi'je
Sirlorua :iro att i\;pna fiir rengi)ring af clct inre.
ljrrsstlrkan.
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DISTRIKTSFOTO
DIFO eller Mellannorrliindska fotoutstiillningen iir en tiivling i
Mellannorrliindska distrilctet.Klubbanslutna fotografer ffu delta
med tre bilder i fiirg och tre bilder isvart-vitt. Juryn viiljer ut de
30 biista bilderna i varje klass till en utstiillning. Att fA alla tre
bilderna uttagna iir n6got av en prestation.
Hiir iir de senaste klubbmedlemmarna som lvckats med det:

1962
1965
1966
1967
1968
1973
1979
1980

Rolf Bernstrom
Rolf Bernstrom
Bert Jiigeving
Torne Rosth
RolfBernstr6m
Ake Olsson
Per-H6kanLaurin
AndersNilsson

svart-vitt och fiirg
svart-vitt
svart-vitt
svart-vitt
svart-vitt
svart-vitt
svart-vitt
svart-vitt

ANDERSN/LSSONDifo 1980

Kommun
misterskapet
I Kommunmdsterskapeten fototiivlingi S6derhamnskommun som hittillsiigt rum 1979, 1980 och 1981och arrangerats av Ala fotoklubb har ocks6 ett par av klubbensmedlemmar hAllitsig framme.
1979 vann Anders Erikssoni svart-vittoch Mats Holm i fiiro
1980vannMatsHolm i fiirg igen.

PER-HAKAN LAIJRIN Difo 1979

(Ingdoms
verksamheten

ANDEPSERIKSSI/Kommunmdstare1979

M6nga ungdomar har kommit till klubben- och g6tt.En del
har blMt kvarpAgrund av sitt fotointresse.For att tillgodosede
yngre har Kameraklubben
6ren 1975,1977,1979och 1981
anordnat en skolungdomstiivling.Ungdomssektionenunder
ledning av Sture Claessonhar haft egna triiffar med bland
annat m6rkrumsarbete.I en Nordisk ungdomstiivling1980
fick en av ungdomarna,Ulrika Flodin,diplom.

'::liii:'i::

A/VDERSHORNLlNG " Gemenskap"
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ULRIKA FLODIN Diplom i Nordiskaungdomstdvlingen1980

ldg- och mellanstadiet
1981
ULF LUNDGRENsegrarei skoftevfingen,

HERMAN CLAESSON" Gemenskap"
TOMAS SYEVSSOI/" Gemenskap"

KENNETHANDERSSONMotto: "Fonster" 1978,fdrsta pris.
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NAGRASOoERHAMNSOvan t.v. HenryJanssonsiiljer mhrken.FOTO: Bert Jiigeving.
Ovan LeonardCederholmlyssnartill Friilsningsarmdn.FOTO:Erik dxmark.
T.v. AIIanRensu6m.FOTO:Torne R6s*r.
Nedan t.v.ValfridEriksson.FOTO: Sture Claesson.
Nedan t.h. Evert Ek. FOTO: RolI Bernstrom.
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BanarbetareNyberg
FOTO:ErikAxmark

PROFILER

i
E .g!
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%
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Ragnhild Bystr6m sdliertidningar.
FOTO:Arne Tapper
FOTO: Sven Mikael Mickelsson
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Smalfilm

(Dubbel-8, Super-8 och 16 mm)

Det iir inte enbart stillbtldsfotografering som fiirekommer i en fotoklubb.
I Stiderhamng KameraklubD har under vigga tidsperioder smalfilmsintregset varit pl topp-punkten - och klubbens gmalfilmssektion har sktirdat ebki[iga fram'
gAngar.
Redan 1957 hade klubben filmtriiffar med smalfilmseperten
Bengt Nordsjo som duktig instruictdr.HiilsingelotografenSven
Gillsiitervisadesina intressantafilmer 6ret 1958.
I oktober 1959 forsoktede filmintresseradeformAmoderforeningen att starta en filmsektion- det blev nobben.Det fanns
ingen ekonomi f6r detta.- Ett 6r senaretogs frAganupp Panytt
och i nov 1960 var smalfilmseKionenett faKum.
Filmarna Tord Strdm (sedermerahar han tagit sig slliKnamnet Segerdal)och Jan Andersson,var de som varforstpAplan,
och vAgadevisaupp sinasm6 "rysare"- bl.a.en film som kallades TOBIAS.Succ6.
E:rpressen inbiiid... Povel Ramel diimdel
fuet diirefter utlyste Expressenoch tidningen Filmteknik en
filmt?ivling,som kom att bli Sverigesstorstafilmttivlinggenom
tiderna.112 filmer siindesin och den kiisne jurynsom bestod
av Lars Widding, Povel Ramel och Lars Wikman tyckte att
bra sliikte - och med n?isafor
hiilsingarnavar ett sjus?irdeles
det diir med smalfilm.
Atminstonefick fyrahiilsingarde tv6forstaplatserna.AkeAsplind och (Ljusnesonen)Karl-EvertSorling,Hudiksvall,belade
fbrstaplaBen- och S6derhamnsKameraklubbsrepresentanterTorbj6rn Olssonoch Sven-MikaelMickelssonhamnadep&
andra plats - med derasabsolutforstafilmforsok.Filmen:Den
storaMatchen- en litensannsagahur tv&5-6rigagrabbarupplevde INGO-FLOYD-psykosen.En kul och viinlig beriittelse,
som hade sina filmiska poiinger och Torbjorn och "Mickel"
fick 6ka till Stockholm och mottagafina priserpAen stor filmgala med 400 personer.

Flera fina placeringar
I Expressensoch Filmtekniksregi,l6nadesfilmenuttill 60 platser i Sverige.Filmen blev dessutominbjudenatt deltagai en
filmfestivali Australien,anordnadavAustralienAmateurChine
Socity.Filmen s?indesocks6i viig och var bortai 1,56r - men
det tir en annan historia...
Tord Strdm kom igen Aret 1962 med en film som bar titeln:
Giist iStorbritannienoch som ocksAbel6nadesmed diplom i
tiivlingen om VITA HINDEN.
I tiivlingen Sommar 62 AterkomTorbjornoch "Mickel" Anyo
fast beslutnaatt ta hem f6rstaprisetmed en film frAnVAgbronappet,diir verkligah?indelser
vid sjiilvatiivlingenhadesaxats
samman med hiindelserinspeladeefterAt.I huwdrollenspelamAlaremiistare
de den kiinda sdderhamnsprofilen,
och friskhadeokat sportareCunnarThunborg,Tl Ar.Deltagarantalet
klassenpA insiint materiallikasA- och grabbarnanAddeendast en femteplacering.Bland de 130 inliimnade bidragen
8terfannsflera fr6n landskapet.
Mats Olsson och T'ordStrdm t6vladei Filmamatdrernasriksf6rbundstiivlingaroch med filmen "MiinniskorpAutstiillning"
erh6ll de diplom och ber6m 16rbLa.ilen utmErlitaldippnTngen.
En film som speladesin i studiesyfte- med mAngaintresserade elever.var filmen EFTERLYST.TordStr6mstodf6r manus.

Frdnklippningenav filmenEFTERLYST.
Fr.v.lvar Rohdin,TorbjdrnO/sson,HaraldJohansson
och TureAstlund.
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Kursverksamhet
Som kurs och dvning i filmningenssv6rakonst,sA spelades
ocks6 in en rolig film med skiiddaren Wilhelm Baumeisteri
huvudrollen.Manus och regi klarade Torbjorn Olsson och
Sven-lvlikaelMickelsson- och deltagarnahade hjiirtligt roligt.
Resultatetblev riitt lyckat och placeradesig pi sjundeplatsi
FOTO och Filmtekniksfilmtiivlingmed 168deltagandefilmer.
Samtidigt liimnades ocks6 in en film av en annangrupp frAn
smalfilmssektionen,som var verkligtrolig. Den hade namnet
VACGEN.Den fick tyv?irringet pris - men var viird ett biittre
cide.Fesflig rakt igenom.
Sommarposten
En hiindelse som inte bor glommas bort iir ocksAniir klubbens yngste medlem - d6 bara 14 Ar gamla HansRej6ssom
tillsammansmed jiimn6riga Sven-funeSvenssonAstadkommit en liten kul filmberiittelsesom de kallarSOWIARPOSTEN
- hur n8gra sm6killar startaren tidning, som de distribuerar
genom Pressbyr6nskiosker.12-6rigeOve Svenssonspelade
huvudrollen.
Svea-Bio
Ja, det har varit minga filmersom kommit till - vi minnsSoderhamnsVerkstiidersI 00-6rsjubileum,en 16 mm smalfilmsom
visadessom forspelp6 Svea-Bio- diir huvudfilmenREPETav
Alfred HITCHCOCKav tidningen LjusnansmedarbetareJEK
fick omd6met:
Forfilmen om SdderhamnsVerkstiiders100-6rsjubileumstjiil
Det Ni...
ofr6nkomligt hela publikintresset...
Tidningen Soderhamns-Kurirensmedarbetarevar dock betydligt niirmare sanningen:De skrevbl.a.:Kanskeinte giorde
sig sAbra i sAstor biolokal- som den siikertgor sig i mindre...
Si sm6ningom tynadefilmintressetbort,av en ellerannananledning - klubbverksamhetenupphorde,for att 6ter vid olika
perioder blossa upp. I klippbokenover klubbensverksamhet
ser vi att Gunnar Nord visadesina filmer bl.a.61 1972 - vilket
uppskattadeslivligt.
llya friska tag
1975 var det filmentusiastenLassePerssonstur att visa sina
lyriska naturfilmer - och smalfilmsektionenkunde efter detta
6ter ta upp sin verksamhet.
N6gon riktig smalfilmsentusiastsom kan bl6sanytt liv ismalfilmsektionen- behovsverkligen.
For det kan alla inblandadeintyga- DET ARROUGTATT FILMA specielltom man ocksAfArvisa resultatetfor likasinnade.
Och det iir ocksAroligt att titta pA - om filmen iir gjord av sA
duktiga smalfilmare som klubben haft fordelen aft ha som
medlemmar, och som foredragsh6llare
och filmskaparesom
g?istatoss.
Det iir dags att ta nya tag - med det s.k.skosnoret- 6veni tider
niir videofilmningenblir allt populiirare.
Frdn klubbens drsrnofe 1975. Fr.v. Sigrid Rdnnlund, Gunnar Persson, filmfiirevisaren Lasse Persson samt Roland
Erksson.

En bildkavalkad frdn inspelningenav filmen "SOM SPOi/,
BACKEN". "Mickel" och Torbjdrngdr igenom manus med
Gunnar Thunborg. Bild 2. Gunnar agerar. (Ldgg mdrke till
golfbyxorna. Gunnarsspeciella kdnneteckeni det dagliga
livet). Bild 3 och 4 visar hur en bdt skoterbogseringen. I filmen var def fcjrsfds storgdddan som sk6tfe om nedctragningen i det vdta elementet.
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Kndppa kndpparminnen

Pang-poff-pang-pangl
Si lig den diir den kdra lidan.
Ett sista fall ner bland pors och bldrbirsris blev till en
avslutande mJuklandning. Men stunden ftire dl den f6ll
och slog plitdunkande i den kvisttiita fro'tallens grenbamsargiorde detgkdrande onti min gossesjil. Fiirvarje duns skiitjde chocksvetten skinnet denna solvama
myggsingardag.
Det var med darrande fingrar jag sliippte bjomtr6den- min
- och sprangfram till den linsforsedd6tidaavtrycksfdrl?ingare
da l&dan.Den nu buckligamen,tack o lov,helaklenoden.Den
som detta6r - det var 1934- inforskaffatsfor den for en tondrsyngling under fattigtren,ofattbartstorasummanav nio kronor
och sjuttiofem 6re...
Det var det forsta forsoket"pA riktigt" som f6gelkniippare.En
bj6rktrast i boet var mAlet.Botallensplats var Holmen,ungpojk&rensindianskoghemma i Ostra Hole.Diir var det alltid
gott om tjattertrost,som vi kalladedem pAholepojkarnasvilda
tungomAl.Dyngtrostsa vi ocks6.Och den benlimningenfoll
biist pA tungan i dennastund dd b6dekameraoch fotomiistare som ytterligaresalt pAs6renplotsligtfick upplevaett bombanfall av en ettrig trast,en dyngtrots,som fick in en fulltrliffsA
det yrde om det!
Menvad giordevbl del En myrgropsgrodyngelrikahumusvatten fick duga for en forsta tvagning.
BILDEN var ju tagen!Avtryckarenhade hunnit gora sitt innan
min hiiftiga bjorntr6dsdragningrycl<telosskameralAdan
ur sitt
allt for veka fiisteav spik pAen br?idlappuppei grovkvisttallens
grenverk.
En f6gelbildpA den tiden - hur den iin s6g ut - se detvar n6got
att visadet! Man kiinde sig dt som ndraarvingetill Bengtmed
tillnamnet Berg, eller som en kameransBruno Unjefors...
Sen d6. Jo, det blev med tiden fler bilder.
Och fler iiventyroch tokerier.
Jag vAgart.o.m.pAstt attjag visadevissatalangerp&fotosidan
innan egna linslidan k6ptes.Detvar 5r 1933som Stockholms
Tidningen bj6d till tiivling om biista fotokarikatyren.Si dA
kniippte det till! Jag l8nademors gitarr,viinde den "upp och
ner", satte pA den stiirkkage med fluga och keps pA svaj.I
ljudhAleten tandradav vitastepapp,glasogonmodelljiittediirtill. KarikatyrenDen sjungandegitarrenvar ett faktum. Remans-Olle,bfiotografen,lejdesatt portrdttera.Det blevcykel3
kilometertill och lika 6ter for Olle.Slog en pl6t,for hem,blotte
fram och kopieradei sin morka skrubb.Tog sen30 ore for sitt
- ett f6r allt.Jag sbickadefotottill ST,fick bildeni tidningenoch
2:50 p|posten! tuan diirtill.SA d e n g6ngengick det hlsat for mej.
Ett annat fjiirran minne.
Det var midsommarhelgen1935 vid populiirafestplatsenV6gen invid Ljusnansstrand i sommarfagerarbr6bygd.Di fick
de fiunhakadekompan-ionerna
GostaO och MikaelH sitt livs
tillfiille att l6ta slumrandetalangersom unga fotograferslAut i
prunkande blom.
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Vi kiinde oss tydligenarbetslosaoch for att rAdabot pd detta
borjade vi gA runt bland tiilt och ungdomsgrupperstAtande
med Gostasb5lgforseddaVoigtliinder,en pAdentidenblAblodig sak i kameraviig.Sjiilvhadejag strategisktnog liimnat min
enklareltda kvar itiilthybblets h?ign.Vi giordelyckamed v6rt
utbud. Den endarullen film vi hademed tog slut pAforstatimmen. Men d6 allt fler ville bli plAtade- en kameravar inte var
mans egendomdAsom nu - sAbardetvidareav barafarten.Vi
holl ju diirmed sysslolosheten
st6ngenoch den egnainitiativkraftenlevande!Dtir kom 6msom rara flickor och ibland foriilskadepar.Vi valde bakgrundoch stiilldekundemapA plats,
kameranhelt proffsigtpA stativ.Bliindaresi och tidens6.- Jo,
bra sA d?ir,lite tiitare samman,hEinderna
bakom.Luta huvet
aningenmer. Bra! Och sAdettaevigtklassiska:- Ute gladare,
om vi f6r be...Kniipp! Diirmed dagsatt skruvafram: - De var
6ttande.Jo, visst - Namn och adressfArvi integlomma.Tack!
Niista.
Dagen gick och ryKet om vArfotografiskasatsningspredsig
allt eftersomtimmarna gick. Stiindigtnyavilleha ett konterfej
till minne av dennafolkika festvidVdgenannotrettiofem.Och
vi stiillde villigt upp till nya m2isterskott.Felet var att vi i vAr
fattigdom kniippte utan film i kameransAgott som heladan...
Han som bj6d ossforskottfick tillbakssinframstrhcktafemma
- en hel fdrmogenhetpA den tiden. V6r svenskahrlighetvar
orubblig: - Vi tog av princip inte forskoft,sa vi. Det kundeju
tiinkas att n6gon "inte fastnadepA plAten".Ja,ja, mA vi varda
fdrl6ten for allt i 6wigt utover detta. Forutom ovning i kniippandetskonst och kiinslanav arbetetsgliidje var nog storsta
viirdet f6r oss de namn och adresger vi fick pi en mAngfald av de fagraste stintor...
De var dA det.
St kom tZivlingsAren.
Forsells-Permed sina gamlingsbilderoeh sin Karin ivassen
var den ene inspiratoren.Kyrkby-MartiniMo med friimst sina
hiirliga barnbildervar den andre.Och sA sprallanderoligt vi
julafton.- Nu ska
hadevid v6raraider.Det var kameradArarnas
dom stora pojkarnaut och leka,sa alltidMartinnbrvi for iviig.
Att jag i den vevanvann forstapristvAArA rad i fubrAklubbens
rdtt storatiivlingvar miirkligt,tycktedAjag. Detvarju bilderur
min slitna l6da fr6n trettiotalet.- Bra komposition,sa dom. SA
generadjag iind6 var att vinna bland alla dessaRollei-iigare,
som redan d6 efter kriget fanns med isvtingen i den dA sA
aktivafotoklubbeni tubrA.
Tusen minnen rinner till. Roligheteroch misslyckandeni en
salig rdra. Med kamerani siillskapblir det siillanlAngsamt.
Men just dAjag kommit igAngmed mitt beriittandesA iir det
pldtsligtdags aft sluta.Det 6wiga fdr v6l komrrramed en annan g6ng, dvenom "en annangAng"brukarvarask6lm.
Det blir viil fler jubilder.
Ska vi siiga 50-Ars?
Hilding Mickelgeon
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Styrelser i SKK 1957 - 1982
1957
Ordf.
V.ordf.
Kassor
Sekr.
Ledam.

1964.
32 medlemmar
Rolf Sundin
Ordf.
Rolf Bernstrom
V.ordf.
Erik Axmark
Kass6r
SvenMikaelMickelsson Sek.
Ledam.
Gunnar Nilsson

48 medlemmar
Vakant
S6renJohansson
Wilhelm Rritzen
HenrvJonsson
Tomi Rosth

1971
Ordf.
V.ordf.
Kassor
Sekr.
Ledam.

42 medlemmar
Rolf Bernstrdm
Ake Olsson
GotdridUngh
SvenTegelberg
GunnarNord

1958
Ordf.
V. ordf.
Kassor
Sekr.
Ledam.

1965
37 medlemmar
Ordf.
Rolf Sundin
V.ordf.
Rolf Bernstr6m
Kasscir
Erik Axmark
S,ven MikaelMickelsson Sek.
Ake Lundberg
Ledam.

33 medlemmar
SevedHenriksson
SorenJohansson
GottfridUngh
SvenPettersson
Torne R<lsth

1972
Ordf.
V.ordf.
Kassor
Sek.
Ledam.

40 medlemmar
Rolf Bernstrdm
Ake Olsson
GotdridUngh
SvenTegelberg
GunnarNord

1978
89 medlemmar
Ordf.
Martin Brorstad
V.ordf.
Anders Nilsson
Kasscir Mats Holm
Sela.
SvenTegelberg
Ledam. Per HAkanLaurin
1979
99 medlemmar
Ordf.
Martin Brorstad
V.ordf. BirgitLundgren
Kass6r TommyFredriksson
Sekr.
SvenTegelberg
Ledam. Per HAkanLaurin

1959
Ordf.
V.ordf.
Kassor
Sekr.
Ledam.

1966
38 medlemmar
Ordf.
Rolf Bernstr6m
V. ordf.
Bert Jiigeving
Kassor
Erik Axmark
Sven MikaelMickelsson Sek.
Ledam.
SevedHenriksson

33 medlemmar

SvenPettersson
Torne R6sth

1973
Ordf.
V.ordf.
Kass6r
Sek.
Ledam.

46 medlemmar
Rolf Bernstrdm
Sture Claesson
GotdridUngh
SvenTegelberg
Martin Brorstad

1980
Ordf.
V.ordf.
Kassdr
Sekr.
Ledam.

100medlemmar
Martin Brorstad
AndersEriksson
TommyFredriksson
Birgit Lundgren
Torne Rosth

1960
Ordf.
V.ordf.
Kassor
Sekr.
Ledam.

44 medlemmar
Rolf Bemstrom
SevedHenriksson
Erik Axmark
Bert Jiigeving
Heikki Falkman

1967
Ordf.
V.ordf.
Kass6r
Sek.
Ledam.

46 medlemmar
BertJ.iigeving
Ture Ostlund
GottfridUngh
Nils GeorgOlsson
Torne Rdsth

1974
Ordf.
V.ordf.
Kassor
Sek.
Ledam.

40 medlemmar
Sture Claesson
MartinBrorstad
GottfridUngh
SvenTegelberg
AndersNilsson

1981
Ordf.
V.ordf.
Kasscir
Sek.
Ledam.

100 medlemmar
Martin Brorstad
AndersEriksson
TommyFredriksson
Birgit Lundgren
Torne Rcisth

1961
Ordf.
V.ordf.
Kassdr
Sekr.
Ledam.

44 medlemmar
Rolf Bernstr6m
SdrenJohansson
SigvardLarsson
Bert Jtigeving
Wilhelm R0tzen

1968
Ordf.
V.ordf.
Kass6r
Sekr.
Ledam.

51 medlemmar
BertJiigeving
SorenJohansson
GotdridUngh
Nils GeorgOlsson
BengtAbrahamsson

1975
Ordf.
V.ordi
Kasscir
Sek.
Ledam.

57 medlemmar
Sture Claesson
MartinBrorstad
Flats Holm
SvenTegelberg
AndersNilsson

1982
Ordf.
V.ordf.
Kasscir
Sek.
Ledam.

Martin Brorstad
Torne Rosth
TommyFredriksson
Birgit Lundgren
AndersFernlund

1962
Ordf.
V.ordf.
Kasscir
Sekr.
Ledam.

50 medlemmar
FransSamuelsson
ScirenJohansson
WilhelmRtitzen
IngemarAndersson
TorbjcirnOlsson

1969
Ordf.
V.ordf.
Kass6r
Sela.
Ledam.

41 medlemmar
HenryJonsson
SorenJohansson
GottfridUngh
BengtAbrahamsson
UrbanElfberg

1976
Ordf.
V.ordf.
Kassor
Sek.
Ledam.

74 medlemmar
Sture Claesson
MartinBrorstad
Mats Holm
SvenTegelberg
AndersNilsson

1963
Ordf.
V.ordf.
Kassdr
Sekr.
Ledam.

48 medlemmar
Frans Samuelsson
S6renJohanssn
Wilhelm R{itzen
HenryJonsson
Tome R6sth

1970
Ordf.
V.ordf.
Kass6r
Sekr.
Ledam.

37 medlemmar
Rolf Bernstr6m
Ake Olsson
GotdridUngh
SvenTegelberg
CunnarNord

1977
Ordf.
V.ordf.
Kassor
Sek.
Ledam.

80 medlemmar
Sture Claesson
MartinBrorstad
MatsHolm
SvenTegelberg
Anders Nilsson

Seved Henriksson
Ture Osdund
Gottfrid Ungh
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tar man cykelnhempi lunchen.Nir mangir pi teaterneller
I Soderhamn
konsertenmoterman bekantaansikten.
Nir snonfallerfinns ldngdspiretutanftirknutenoch fiillen inom
bekvimt rdckhill.
Soderhamndr lagomstortfor att det mestaskallfinnasdir.
Lagomlitet floratt du skallriknas.Lagomnarafor att du skallkunnani
allt det somdu behoverbaraibland.
dr StadenLagom.Vdlkommenhit!
Soderhamn

Soderhamnskommun
hu,
rl;39,
*mnTTl'fi:,:T:T'otererbn
det ir att bo och arbetai Sciderhamn.

H(IR BLIRru{Y MEDLEM?
fu du intresseradav fotograferingoch
vill bli medlem i S6derhamnsKamerakiubb

kontakta nAgon av:
Martin Brorstad
Birgit Lundgren
Tommy Fredriksson
Torne R6sth

Pris:2O:-

80(ITRYCK'BOILNAS

0270-78157
0270-30091
O27O-54541
0270-15265

sp e>(afle><en
EXTRA BILAGA
S O N T R H R I , IKI .AI S
FR
T.
M E R A K L U BJBUSB E L E U M SI K
M e dg a n l a o c h n y a g a r a n t e r a th u m o r f r i a s k 6 m t ro r nf o t o , b i t d m m .

t

.^_S
\r-rJ
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S N A R TAR D ET

V A L

L I I I t I

I e t t L a n dd i i r a t L a p a r t i e r v i [ [ s a m m sa a k e r ' d r d e t
svtrt att v6[ja.
j
N a r a LL a v i LL m jn s k a s k a t t e r n a , s S n k am a , t p rsi e r n a , h o a
b a r n b i d r a g e no c h f o L k p e n s i o n e r n a ,o k a m e d b e s t S m m a n d e t ,
m t n a o m b i r n o c h - d I d n e o m s o r g € hbry g g a u t s k o I v d s e n d e t ,
m j n s k ak L y f t o r n a i s a m h S t l e t ' v e r n a o m d e n s v e n s k a
n e u t r a t i t e t e n - o c h b e h t L [ a v t r d e m o k r a t im m 'm m '
BARAPR DENENAELLER
ATT ROSTA
DE AR DETORATTVIST
K,A R AV A N N E R :
E
RDARFOR
R
R
D
E
R
V
I
A N D RG
A RUPPERINGEN.
- S l . i l n gi n e n r o s t p t v a r j e p a r t i n - . - d e t k a n m a nk a t [ a
DEMOKRATI.
R O S TP
A B A L L A- S R F E RD E TB L I . . . .
ftr ta
D t k o m m ear [ [ a m e d i r e g e r i n $ € n ro c h
ansvaret.
RG
O.S T AP E D E T N Y A
R O S T AP 8 D E N N AN Y A S A M L I N G S R E G E R I N
S
V
A
M
L
I
N
G
S
P
A
R
T
I
E
T
.
.
s.k

ETTLANDIKRIS....NEJ.
land som vArt, som har sA mAnga vArldsmlistareEtt litet
och 5r framst pa sa mAnga omraden. uAsrn HA EN LJUS FRAMLAt oss ta nAgra exemPel:
TID!
Vi har veirldens bAsta TENNIS - BORG
Vdrldens hogsta OSKARSBORG'
( tlink bara p& stenmark )
Landet diir det gar snabbast utfor.
( V5xjo;)
Varldens mest lonande oljeaffArer.
Viirldens hogsta pris pA fotopapper. ( bara det garanterar
vlirdefulla bilder)
( On man lyssnar pA dom sjiilva)
Vdrldens bAsta politiker:
VArldens b5sta Hasselbladare.
VArldens storsta Hasselbladare.

S P E X A F L E X E N
R e d a k t o ro c h o n a s v a r i g u t g i v a r e :
R e d a kito n s c h e f:
N a t tr e d.
K uI t u r r e d .
S p o r tr e d .
Annonser,
K o n r e k t uI e s a r e :

TILLET.
STRULE
MT. KNAPPLUND.
S . ' I ' O RS L U M M E R ,
V A R B A RVAI K T I G .
V I S S I { EL O V .
BRORTROSA
I N G EF H E L .

A n n o n s e rs k u [ [ e h a v a r i t t i d n i n g e n
t i LL h a n d af o r [ 5 n g e s e d a n . V i r n o t t a g e r
d o c k a n n o n s m a t e r i a It j l ' l ' 5 0 t r s - u p p t a g a n - r e d a n N U . P l a n e r af o r f r a m t i d e n - b e s t d t l n e d a ni d a g - G e n o mi n f L a t i o n e n s e r v i o s s n o d s a k a d e
att hoja annonspriset:
P r i s p e r m mk r : 2 . 0 0 0 . 7 5 8 2 - i n k t - p r o m s och broms.

2 5 : - k r o n o r r t i I t H m p a s f o r a t t u n d v ' i k ar Y k t e n o m b i t t i g a s k d m t .
PRISET
S o me n g t v a s k 5 n k e r v i t i d n i n g e n t i I t v t r a v d r d e r a d e [ 5 s a r e . T i d n i n g e n
t i r s El e d e s h e[ t o b e t al b a r -

eHrrrR
ruvRursrRllt'ttuesm6..tlt
iii
ron ForororusrruAnrni
- utstSllningsMAZARTNEN
calleri
pA
RAdhuskondis i Soderlokalen
en stor framgAngl
hamn, har blivit
av bra foto avFina utst5llningar
loser varandra.
NU - skall Mazarinen fA flera efterfoljare - om forslagen gAr igenom.
PA Sbderhamns Lasarett Amnar man avdela en utstZillningslokal
Den skall dopas ti11:
GALLERI SNWAN.
NAr slakteriarbetarna pA Charken
nu skall drabbas av nedsklirningar,
sA finns det mojli-qheter att komma
in liven d.5"r. Namniorslaget:
GALLERI I'LASK-KORVEN.
(ej att. forvSxla med Galleri 5sElen
som faktiskt fanns redan Ar 1959
d6 i ett reklamskAp pA xorv-Janssons
Busstationen. )
kiosk intill
Aven frAn Soderhamns Polishus rapporteras det intresse att stA som
vdrd for en utstlillningslokal!
Sedan man nu stAdat upp i vissa
- och stiidat bort
arrestlokaler
gamla hembriinningsapparater o.s .v

Polismdstaren rapporterar att brottsligheten i Soderhamn,sjunkit pA ett
sdtt.
tillfredsstlillande
( I motsats till
vad hudikpolisen rapporterade om l5get i Soderhamn:
N I,AGLOSHETEN TILLTAR

OROANDB! I :

-efter att ha tagit 4 bilister
saknade bilbiilten
)
Den nya utstiillningslokalen
rilI:
G A L L E R

Vi avsAg att publicera nAgra fina
bilder,
Emellertid skulle dessa knaPPast
bli uppskattade, med undantag mojfrAn skatLemyndigheterna.
Iigen
Liisaren fAr sjiilvri de morka rutorin sina iilskade bilder.
na klistra
j
u
SndA alItid b5stl
Dessa 5r

"'1;hfnrrrrsi
K0N5T
!

II

som
har dopts

F O N S T R E N .

VSlkomnal

o
- D E d o m e r j a g e r t i l l f y r a 6 r s f d n g e l s e .H a r n i
nagot att tilldgga?
- N j a , i a g v i l l s n a r a r ed r a i f r 6 n .

r-1

''SPEXAFLEXEN''
VI KLIPPERUR GAMLA
1
TvA av forstasidorna
*FLEXEN.
a
gamla SPEX
1959 ironiserar tecknaren
kommunala
on de uteblivna
anslagen. Daremot lYckades
tydligen TrAdg6rdsodlarna
och Schack-s5llskaPet att
charma beslutsf attarna.
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1960 irs framsida gav inVissa rnedterna gliringar.
lemmar hade tYdligen sv6rt
med att slita sig frAn den
s.k DUMBURKENTeckningarna dr gjorda av
den dA 17 - 18 Arige Ynglingen Sture Claesson, frAn
V&gbro Norrala.
sture dr numera ordf. i heI
FOTOMELLAN-NORRLANDSKA
D T S T R I K T E TA V R S F . ( R i K S _
forbundet Svensk Fotografi,
Sveriges Fotoklubbar )

T A V L I N GF ( ) R S K A R P O G D A , .
DE ANDRA
SIG FRAN
... VILKEN?
EN RUTASKILJER

/oRsroR4
DtN

FAruiJ

/ltl\l gb\,DtT

3A&

ndRr pA runaNs rotoHauopr, r soorrurauN.

- Jag horde att du
f i c k a v l i v ad i n h u n d .
- Ja. det stiimmer.
- Blev den galen?
- G a l e n o c h g a l e ninte blev den glad
precis.

-

-:

Hiir iir bilderna som pojken din bestAllde, i gAr.
-: Ja, men det hiir var inte likt honoml
-: Han sa' att Du skulle betala dem....
- : J a , m e n d e t v a r likt honoml

Ar du ndjd med din nya hund, Sven?
Oja. Punktligt varje morgon hamtar han tidningen
Ja, men det gdr ju minga hundar?
M e n j a g p r e n u m e r e r a ri n t e p i n i g o n t i d n i n g

rvi

rtinPRonLtn[mx
t'tfit'ut

KrNrsER

sutto vid en nygriivd grav.
ttll den andre:

,-#t F fiS*.

IIA nedsteg denna I graven.

Den ene sade

ATTTNA 1 I

/
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/;$

rl th

TrTlAI s[A?Er
lllttlALILLA,
0l,lllukAltj
HtTillrrrxsrreskAN
Mrl rdlspnrreFTrKErrEN.
tEr
T IENI
'KA VAXATRANKALLNING
f4EN6E errrf s[ oeilHtt le

w@

FtxER$16- ELTER
AiiS[FSs,\rr 6on DEr vAe r Oer.l Hl'c-t
I

Cr@

(ilfrdt€e
KOt)t',4ANG13
8 2 6O OS C D E R H A M N
TEL. 0270/155 76
il.\i'rKGlRO443-9857

ffiFunan

tjrlm

Biista settet
att ta reda pa rad en
bank Sar ftir ir att
prtirn den!

RESTAURANG

M.flENUgb'flEUlr'flS
I TVA ETAGE
RESTAURANG

Vilkommen till

ELEGANTCOCKTAILBAR

Sundsnnllsbanken

Kungsgatan14 - S6derhamn

Tel. 0270112014

-

lnflationen gor att vi snart m6ste mikrofilma lonen f6r art fi ner
den i plinboken

-

Det var en dilig kokbok du gav mig. Hiir stAratt man ska ha
smriri pannaninnan man steker.Men smoretrinner bara ner i
' ogonenpe mig

-l
\
---

I
slurA'Arnr N'rLl riin TITT06RAFEN

- Olyckornaberor pA att vagarnaiir si krokiga. Om viigarna
riitadessAskulledet inte bli sAmdngaolyckor.
- Olyckorna beror inte pe att det ratas fdr lite utan att det
krdkasfdr mycket!

It/zurxa-

trtrtrfl

ENGT SII|ENSSON
Hantverkscentrum TeI efon 0?70 I 14?39

E.
I

PRESEIITER
fdr

alla TILLFALLEN

NORDEN
GLAS och PORSLIN
Telefon 120 6?

- SE fort det iir nEgon bra re&lam i TV 6 er det en massa
ipringer omkring och skymmer sky)tarna'
r-fo.irit
"t "o-

,A
\7

scneJl
la$snlnI

iGulf)

sysl8lls-

Akerberg
Brtiderna
Hamnbron

(SWEDEN)AB
SENCOFASTENERS

T e l .o 2 7 0 l r r 6 6 0

srnAncnAs
Box 114. 15201

-Oeh ert frikostiga bidrag direktsends i TV ' ' '

bext

1 Siiderhamn

med nigra
Noe iir det konstigt. Vill man ha ackordet h6jt

tt.tst skotaensjobb' Men.om manvill
il;, ;ti.;t u..?manfullkomligtoumbiirlig'
iir
dA
dag,
en
i,ililt
tt"

mts1

lIA
GRAUEBPE]I
PlIEUTIIATISK
Patenteradsvenskkonstruktion.Hog frekvens (600slag/sek.)ger oovertriiffatflyt
i skriften. Skriver i st6l som en vanlig

pennap6 papper.
Skarp,kraftigmdrkningdveni
hdrdatst5l.
ri
Driftsdker.Vibrationsf
i handen.
Begdrprospekt!
-Jag liingtar efter att fi skriva mitt nya namn. Du har inte
entomcheck...?

WEN DEVETOPAB
Bdckviigen1, 820 10Arbr6,Telefon0278-41206

Tiink vad folk iir oiirliga. Varenda penna jag tar hem frin
kontoret bara fcirsvinner.

-

M

-

Tel. 11348. SODERHAMN

lilskling, nu skadu iintligenfA din dr6m om en dyrarelagenhet
uppfylld.
Ah, ar det verkligensant.
Ja, viirdensa att hyranska hdjasmed 100kr i minaden.

Affiirshuset COMBI

Vissa m5nniskor bor alldeles for nHra
landsviigen. SA var det for Johan. TvA
gAnger tidigare sA hade det komrnit in
bilar rakt genom koksv5ggen. Ner det
h5nde for tredje gengen sA var han van.
En stockholmsbilist
kom rakt in i koket
med sin stora Mercedes. Han fick stopp
pA fordonet knappa halvmetern frAn Johan,
som satt och leste tidningen.Oberord.
SA smAningon sA sdnkte han Kuriren och
kikade pA den vettskremde bilisten A'sa:

-

Ska du Lill SkiirsA - sA fAr du ta till
hoger om jlirnspisenl I I

Skorna kommer kanske att kliimma lite de
narmaste dagarna.
Det gdr inget. Jag ska inte ha dem fdrr6n
ndsta vecka.

Utftir ollt inom

Riirbrqnschen
nu tiven

FiiRSAtJNING
Vi finnspd
GRENGATAN
I
SUDERHAMN
felefoner O27O.IOO90, | 86 85

- Vi har dltid dnskat ossett nedsa'nktbad&ar- rnen
det hdr hade vi ftirstEsinte rifl<natmed

M

30% RABATT
PROJEKTOR
LAMPOR

Denna annons berdttigar
till kdp av proiektorlampor med 30' rabatt.

w

W

w
W"t

Kdpen eller
fleralampor
ireserv.

COMBIFOTO

4 SODERHAMN
Kopmangatan
Tel.12382
- 5r ungefdr som
inporten
av n-v3 "Folkan"
f i - ) L K A Ni s t a i r . . . . .
':ir p.i sk3ttel'etf,larnJc
pcngar - och har
balanser ingss'Jir igheter :
".oond"

* Pl vlrt kontor har kamrer
Karlsson beslutat rationalisera'
Eftcrsomvi har sAtrAngt i arkivet
sl ska vi sliinga bort alla handlingarsomer mcr Antio lr Samla'
MJn kamrcr KarlssontYckcr att
vi fOrslkerhe{sskull skata kopior
pAalltsammans.

-Tycker
du inte att jag 5r tillriickligt
iivninesh6,ra nu?
- Du ja, men inte bilen.

-

gammal

tor att

GLAS I I(RAS

Her har inte nAgonting rorts pA hundra Ar. Inte en enda sak har rorts
eller repareratsl

Aven oljemdlningar,reproduktioner,kristall,
keramik och serviser.

Horde du Hilma. Dom har sammahyresvArd som ossl

RING

Jag fAr inte ha nigon hund for mamma'
Jag tr.or att du anviinder fel taktik'
Fel taktik?
hund'
Ja, siig att du vill ha en lillebror, di fir du sZikerten

GLAS
SODERBERGS
Tel. 12148

Tet. 11337
Triidgirdsgatan 2
Efter kontorstid Tel. 12800

Kapan
Siiderhamns-

llcntihrimrtontogc

T.STRAilD
AB
uE]til ltil0lrsAlltIGGll Ill GAR

1.

- EGEI|
ulllrlEirEiurlrl{r]|8
r(0ilsnun|0ilsAlluGGlllil8
EGEII
SENUEE?ENSIIilTL
0270.180 to
Brddgdnt, 82600 s6oeRnel,lt't

- F r o k e n ,d e n
hdr koftan sdljer
ni vdl billigare?
For det saknas
ett knapphelupp
till och en knapp
n e r ti I l .

KOMMUNIKATIONSRADIO
ITV.ANLAGGNINGAR
- PERSOI{SOKARE
SNABETET.EFONER
UUDANLTGGNINGAR
MARIN ELEKTRONIK

|trurslRtilEilmuNilAlrcarAB

Tel. 026-1052 50

5.

Postadreas: Bor 4020, 8000f Giivle
Beedks- o. serviceadr.: l: a Tviirg. 8

- Du 96r siut pE alldelesfdr mycket pengat,I)11a.
- Men snlilla Otle, d.etlir ju den enda lyx jag unnar mig !
-

Tack Perssonatt ni rAddademig frin att drunkna. Jag
kommer i morgon att tacka er inf6r hela kompaniet.
Nej fdr guds skull! Grabbarna kommer att sla ihjiil mig.
- Jag har hdrt att du s.lutatsom aff,b'rsmanoch b6tjat som polis
istillet. IIur trjys du med det de?
- Storartat. Nu har jag ir'ntiigenhittat en branschdijr kunden
alltid har fel

-

Inte lcinar de sej me fAr, i inte me svin,- i rakt inte me kor.
Um inte alltihop ska braka at halskotta fir jag forsdka me
sommargaster.

- God morgon ! Hoppas Ni haft en trevlig midsornrnar

FdreningsbankenH
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till
Vdlkommen

@wlOBLER
Siiderala
Tef. {5800

Siiderhamn
Tel.12876

- Varf6r ska vi kdpa en fa'tdlj tili, ska du bjuda hit nigon ?

-

Nu har jag liist si mycket om hur farligt det ar att r6ka och
drick...sa nu zir det banne mig jag som slutar l2isa!

I

4
T'ONNANUMMERUTLYSTE
I SPEXAFLEXENS
vr EN TAVLTNGoM BETYDELSENev roRKORTNINGENsR S F.
overhoPade med brev
vi har blivit
men vi mAste tyvarr meddela att
mAngaav de insiinda svaren er helt
dock
Tiivlingen fortsetter
fetixtiga.
iinnu en tid.
Inte mindre iin 59 personer har gissat
p A : R O L I G A TS O L I G A 'F O T O N " " " '
Ett forslag har anl:int fran Konstforeningen : nrXSrORrr'ttllCSNSNORKIGA'
...
A}'IATORFOTOGRAFER.

====*

26 gissar pa: Roriga' sotiga,Fotogra-

D U , f o t o g r a f e r a h o n o m . . . . Han blir sA
g l a d v a r j e g e n g vi pas-aera"f.rhjArtligt

2 yngre damer foresl&r:
Rundar SlaPPar Farbroder'
Velkomna med nya forslag fore dragningen dA vi kommer.att neddela att
betyder :
f6rkortningen naturligtvis
ntrsF6ReuNont svENSK ForoGRAFr" "'

om mdnniskokroppen
Leiraren undervisar
hj;irnan'
I dag har turen kommit ti1l
Det lir ett faktum, sliger han' att
mannens hjdrna eir storre dn kvinnans'
- Lena ?
Vad kan man lSsa ut av det
-

Lena teinker en stund
- Det dr i aIla fall
det kommer an PA

och sA siiger hon:
inte storleken

'- Skulle nj kunna .l:tmna ett bidrag till vlrt hem for kroniska
ajkolister?
- Gl'rna det! Ska det vara brlnnvin dler konjak?

-Jo direkt6rn, jag undrar ndr jag f5r semester
-Sernester ochlemester? Har inte herr Olsson suttit fcir
oppet fonster h da vintern?

Uppfyllernormkraven.
Utdragur SEN 36 21 01:
skallutifrin enbartkunnaoppnasmednyckel,
Stiillverksdorr
att den
pe
men insidanvaraforseddmed sidan l8sanordning
ellerannankroppsdel.
kanoppnasmedkne,armbege

STALLVERKSPRODUKTER
Hofmsveden
82300 KILAFORS Tel. kontor och verkstad0270121190

i

{
I
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VEilkonula

till Esso
Motor lIotel!

-

Du som iir fcirman, har du hdrt att basmatem
blivit dyrare!

o 87 sk6nobekvdmorum,somfligomed
bod,/dusch,
telefon,rodio och fdrg-TV
o Reslouront(med fullsfiindigordttigheter)
o Toverno (sidlvservering)
ESSOMOTORHOTET
o Motionsholl
Itiontiirsbqcken 4
o Bostu
o Pool
826(lO SUDERHAiIN
o Konferenslokoler
med oll den utruslning Tet.0fl0/l8O 20
som kon ge en lyckodkonferens
(3 grupporbetsrum
somtsl6rrekonferenslokol)

Nar rnan tiinker pa vad man fir betalafCr en biff
a l rd e t l a t t a r e f o r s t A ' i a r f o r k o r n a a r h e l i g a i I n d i e n

fiEfl
I

14-22au* 1982

5

- . . . i gengiild iir den 20 meter djup .

*
lht skr shrivrs uppsrts i
stolen. Asrnet tr romde: "Min
frrfers cylcl". Llrerinnan berll-^
ter bur hoo vill b det:
- Det blr ger fritt spclnrmfdr cr
,1ih
fentesi.Och irg vill ett upprtsen (*O!"
sLr ilnctllb rnilsr hudn ord.
\4,*-{
I
Ulle Eskil fdrfettrr dcn hlr qis'
tch:
"Ferfer skulh qr drg cykh i vfg
f6r rtt utrlttr ett lreldc. Nlgrr
hundra metcr hcmifrln plsscrrde
ben jlrnvlgsiiverglngan ocb dl
kon tlgct. Frrfrr dvetlevdc'men
cyleln bhr elldelcsfdrst6rd. Dettr
tr 29 ord. Dom endrr 7l ordeosl
ferfrr neder frrl pbclrdc ihop
rcstene lr cyhclr."
-

V e m h a r d u f e t t d e n d d r f i n a l e k s a k s b i l e na v ?
Av en f licka i sandlSdan.
J a s 6 .d e t v a r s n a l l t , v a d s a h o n d 5 ?
I n g e n t i n g .H o n b a r a s k r e k .

Det vlr metemetiklektion
och fr6ken lrlgede lille Olle:
- Om Anders her lem kronor
och kdper krremeller tOr tvl,
hur myckel her han dl kvar?
Lille Olle funderede linge
och vil innen hen lrlgede:
- Ver det Anders hrn hette?

Allt i cykef
sport och fiske

LluRrlls

GTITTI S?ORT

fIYGATAil6 SODERIIAiIII

rELl12zt
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Lhtintefloda idder

bromsasavdengadden

SYMBOLEN
F O RR A T I O N E L L A
FASTSPANNINGAR

Box 5770

- Mamma,mamma,Knut hdrmaren skata.
- Jast, kraxarhan?
- Nei,hanetermask.

AEI

VEFIKTYG!

MIGKHALL

8 2 1O OB O L L N A S

Tel.0278/178
00

Han kunde inte ens koka
tevatten utan det fick frugan
gora p8r kvAllen sir att han
bara hade att vdrma upp det
pA morgonen...

Syster var inte siL populiir bland den
<ivriga personalen pA sjukhuset. En
dag skulle hon ringa till frissan och
bestblla tid, men av misstagslog hon
numret till sjukhusetskok.
-- Hall6, iir det hos damfnseringent
- Ne;. det hdr ar hos Maria i k<iket
och jag krusar ingen!

'c,:

SRLONG

in

w,
3 SODERHAMN
K6pmongoton

TID
BESTALLD
FOR
BEHANDLING

\'rlqt

TIPS

rrf(li/il,lr

I

$rt h l

R.amain bilden niir ni er den. En god inramningger
{rotivet liv och gdr det httare for <igatatt koncentrera
sig pi det som visas.

-

En sak ska ni liira er pojkar. Liir er aldrig nagonting i
on6dan.DA fAr ni bara mer att g6ra.

r Ett alternativfiir Dig?
Utvecklingsfondenhar i sin verksamhetomfat- Utvecklingsfondenkan hiiilpa dig att liisa probletande kontakter med fiiretag, med centrala,re- men. Vira konsulter har omfattande kunskaper
gionala och lokala organ inom bide den privata och erfarenheterinom skilda omriden. De arbeoch offentliga sektorn, intresseorganisationertar objektivt och under full sekretess.
m m. Kontaktverksamhetensyftar till en fruktbirande samverkanmellan nliringslivetoch samhlillet. Vir strlivan iir att medverkatill skapandet
av ett expansivt niiringsliv,en tryggadsysselsittning och en god arbetsmiliti.

uwEcKLlNcsFoNDEN
nt
tit
osJ^$Ul'.?#:;;i.t
Box35,,80,
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Radhuskclnditoriet
I NGVAR,.{NJ)ERSSON

Gott Laffe- ldckra bakuerk
Eestdlln irg av tdrtl?

0270/
t245v

-

K o l o s s a l t t r i s t k a l a sd e t h d r , h a r n i n i t e m o t
att sticka ivdgp5 en liten biltur?
- Nej tyvdrr, det kan jag inte. Det ir jag som dr

r,r[r'rr,u1

v d r d i nn a n .

e

YTTISPI

Sg Furafnil'
llAtHAR
XUTA6IT
T0R
ItLXtR.
$t(Ur4r4A
1
GIJ$TAV
XtJrrisETRnI4KALLA
EFIER$0[
xEn
'1
{ nlftKrETI
-

e.le TAsLUND
Tel: 027O155200
Bost.0270/54406
Ankarvdgen4
826 OOSODERHAMN

Det dzir mAstevara en Picasso.
Nej, det iir kopplingsschemattill vert datasystem.

MAmtN

'fo(outsta(f ingcc,,,
/'gamma/dags"mtl'o
KONTAKTMAN: HENRIK O27O-16t55
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LINDBERGSArend StykesvAg1

LAST
SODERHAMN

S6derhamn
Tel. 13905, 17906

LENNARTLINDBERG

Utfor
- PLANERING
- LOSSNING. GRAVNING
LASTNING
Sopningmed sjdlvuppt.SOPMASKINER
Containertransporter
Alla forekommande
Skyttelflakoch TIR-skAp
Maskintransporter,
6ven
Uthyr
- TRUCKAR
.
GRAVARE
LASTMASKINER
- MOBILKRANAR
och LASTBILAR
och gjutskoPa
med manskapskorg
for soporoch skrAp,SKYTTELFLAK
CONTAINERS
och SKAPf6r flYttarm. m.

-: sKA
lu rdmuegu
(ofi ?
FRAI'I'KA

-: JA,TACK..TANJAG
rA r,rr Av EIFFELToRIIET'.

Man har olika
sa'flickan....
niir hon korde

laster,
mobilkran.

TILL 9ALU
sot't
uAr'tPt-tG
srot lacrlir'
u6BxBunrI
tru n|cKvtsARlNslrANnv r-ixeu
TVI
E',,E'* OO*O''9AGANPA

stort urval

- Det basta iag vet er
att gA upp pA morgharna. Ddrfor spar jag det
st l6nge som moiligt.

MAngatyckersi illa om TV, att de bara
sitter och bliinger pi den hela kviillen

17

KOGKUMS
SAKTART!

BRAREKLAN'I
SAUERI

Nar det giiller maskiner
for skogsbruk,sf,gverk
eller hSrulerier.

PR& Reklom
Itrlorkrudsf6ring
Journolistik
& Reportoge
Utst0llningor

!lxocKUMsrNDUsrRr

Z.PRoducflon
Regerirysgoron
85
I I I 39STOCl0lOlll
Tel.08/I I 6l I I

B o x5 0 6 8
, 2 60 1 S c i d e r h a mTne. l .0 2 7 01i 7 00 0

-

K L i p p u r e n g a m m afl o t o k I u b b s t i d n i n g S P E X A F L E :X E N

Alskade Anita, sedanjag trdffade dig kan jag varken ata, rdka
eller dricka.
- Varfor inte det dA?
- Jag iir pank

988:

0 me n f i t m r u l t e k o s t a r t v t
kronor och tjugo ore, och
e n f o t o f r a f k o m m e ri n t i t l .
Potyfoto och betalar 90 ore
for fitmrutlen. Vadheten
fotografen t
Svar:
i i : u l o J l s p J o pZ l 6 u a g
D e t b e h o v s 1 0 0 0 m S r d a rb a r a
for att gonapenslar for
r e n g o r i n ga v o b j e k t i v . . . .
Ja, det Eir forundertigt vad
m a nk a n L i i r a d j u r n u f o r
tiden.

-

Har du aldrig funderat pd att lSra din pudel tala. Det skulL'
b e r g i si n b r i n g a m i n s t e n m i l j o n
- A h . . . v e m s k u l l e b e t a l ae n m i l j o n f d r e n t a l a n d e h u n d ?
- I n g e n n a t u r l i g t v i s .M e n h u r m y c k e t t r o r d u h u n d m a t s t i l l v e r k a r na skullese for att fi honom att hAlla katien?

AhyilJo vtir eervfcc*apacftct
0tnyttJoydroyarucfiladandcn
gdllert.o.m.3113-82ellers616ngt
lagretriicker.
Erbjudandena
o o

I"a FARGHUSET \
'#* C.A.DAHLSTROM
a#o
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ACK, ACK. SANT FOTOSNACK...
Det satt tvAgamla amat6rfotograferpADOMUS-restaurangen
i Soderhamn...De gaggadeforskiickligt...Vitjuvlyssnadelitet.'
SA hiir liit det:

A Du, kommer Du ihAgden diir g6ngenjag skullefotografera
Tage Elander- 6t Kuriren- men intehadenAgonfilmi kameran?
B: bet gl6mmer jag aldrig - hur tusan kunde Du gl6mma att
stoppa film i burken?Det blev ju ett fasligtrabalder.
n: CLOmOe...inte glomdejag...men jag tiinKe att det vet vlil
varenda miinniska hur TAGE ETANDERser ut...
B: Har Du hort att den hbr regeringenhar foreslagitatt ljuskiinslighetenpA film inte liingre ska skivas iASA..
A: Nii, va siiger Du. Vet Du vad som blir godkiint d&?
B: Ja, de blir f ii I I di n...
A: PAtal om det, st br6kasdet visstmycketom fotograferingi
riksdagshuset...
B: Om det ocksA?
A Ja, jag hdrde att Karin S6derhar sagt "Nl SIryLLERBARA
PAMIG - MCNdctVATMNSBLXT...''
B: Hor-u-du,det diir var inte precisn6gonb I ii n d a n d e vits...
men man f6r forst6sinte ha sA stora fordringarmed den hiir
regeringen...
A Ja, men snart6r det val igen...
B: Javisst,dA dA kommer partiernamed vidvinkeli loftesfloran
igen. D.v.s.fA med sA mycketsom mojligt,utan att egentligen
anstrtingasig.
A: Ja, men slutresultatetbrukar bli t u n n t och n e g a t i v t
vill
siiga.
pA
k
r
t..'
sikt,
r
o
v
a
t
ganska
n
t
t
s
a
och
B: Jal men vissthar det varitlitet h a l v m a t t pAsistone- med
m6nga b e s k ii r n i n g a r, bAdepA ena och andrakanten.
A: Ja! tyckerdock att bi I d e n klarnatbetydligtnu sedanG6sta Bolriran f6rsvannur regeringen.Han kordeju med bl6filter
hela tiden.
B: Vad6 blAfilter?
A: Jag menar.forstiirktedimbildningen".

B: P6tal om moderateroch riksdagsmiin,sAiir ju dom speciellt
Du kommervbl ihAgden diir som
konst- och fotointresserade.
i Stockholm
jagade l<vinnligafotomodellerpAcentralstationen
- Atog upp dem p6 rummet fdr provfoto.Det kallarjag en tavla.
A: Javisst, det iir svArtf6r vissa att hAllasig inom r a m a r n a men den diir stackarnhan fick sparkensom riksdagsman,6
nu har dom dopt honom till "HASSELBIIDARN"'
B:.Vadkniippt! fu det mojligen fdr att han iir STOR...TUNG...
HOGUUDD och en6gd...???

Bildentagenvid en ut-flykt till Prdstgrundetdr
var
1558.Mr KndPPlund
med.

Mr. Kndpplund
A: Nii, det tir f6r att han gillar SEX g6nger SEX..
B: JASA jag trodde att moderaternaforedrog s m 6 p r i n sformatet!
GustafsA Tiink, nu skiillerdom pAv6r sniillaforsvarsminister
son igen - Du vet han som under ingaforhAllandenkundetdnka siq att ta till v6ld mot fienden...
Men, nu
B: JA Du menar pA G R U N D av U-bAtsskandalen'
har hbn blMt erbjudenett annatjobb. K a n o n f o t o g r a f pA
Gotland!
A Nu Wckeriaqatt Du f o rsto ra r upp...
Ax oomeO-DIN PAIXE DA.. Han har forstAsinga fel han?
B: Nii, DU, det iir en siiker politikerdet...lnget n e g a t iv t diir
inte.
A For min del har jag h6rt att han iir sA sjiilvsiiker- s6 han
skiver dagbokenen veckai f6rviig.
B: Javisst,det ?irsAntsom kallasvisioner.

A: Har Du settvad OLA ULLSTENhar magratpAsistatiden...?
B: Det iir inte barahan - det iir helafolkpartiet- som har minskat forskiickligt...
A Ja,jag hdrdei 96r en snubbesom stodgppevidRAdhuskon- A han vifta me armarnaoch sa JAG AR FOLKPARTIST...
A, just dA kom HennyFAGERf6rbi 6 sa:Jass6,iir det D u det...
B: Det dEirtycktejag var viil g.r o v k o r n i g t, nu fAr Du komma med biittre skiimt.
A Jag erkiinner - men et ?irinte sAliitt niir man m6step r e s s a
fram n6gonting!Men annarssA tyckerjag att det verkarvara
f u I I ru I I e hiir i stan. Men det iir fdrst8ssvArtatt f6 nAgon
k la r b i I d av utgifter och inkomster...ja, utgifterd4...
B: B6rja inte klagapAskatternanu igen- vi f6rju sAmyckettillbaka.Se barapASTAfioch FOLKETSHUS- dlir medborgarna kan utf6ramAngam 6 r k r e t s g ti r n i n g a r - bildlikttalat.
A: Du har nog sjiilv f i x e r a t dig f6r mycketpAklagom6l,tiink
bara vad allatrafikanterhar det bra - den perfektasnorojningen t.ex.
B: Kom nu barainte och siig att SJ sk6tertransporternamdnstergillt,for dA blir jag f6rb...Nii dom har verkligensp6ratur.
A: Ska Du siiga, som iir en riktig b i | - d - r u l I e...
B: Jag va?Nu f o r s t o r a r Du igen - baraf6r att jag k6rde av
vEigen.Jag skall b e I y s a saken- s6 du inte f i x e r a r dig allt
f6r mycket.Jag skallge en k o r t - k o r t redogorelse...
om Du
orkar hAllag I u g g a r n a cippna:
Jag 6kte vEigenfram vid K o r t e d a I a - A den var tamme tusan som ett femmansAGFA-papperpN310 -PE-.Jag menar,
h A r d som baraden.och b I a n k.. A raK ner i diket - sAmotorhuvens6g ut som en utdragenb ii I g k a m e r a. A.. sen...
VA sover DU???A - b I ii n d a av!!!
Hiir sm6g sig signaturenljudl6stbort s6 att den sovandeamat6rfotografen inte skulle viickas och Aterb6rja med sittevinnerliga kiiftande.Jag tog eft foto av dem - men det fAr Ni se en
annangang...
Nu m6stejag hem och skotta sn6...f6r grabbenstAri m6rkrummet,sAhan har intetid. F6r owigt hyllarhan dentesen- att
man skall slita ut en generationi taget...
Go'middag...
Hiilsningar
Mr. Kndpptund
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vIDRtGA ARBETSFOnnAU-anDEN
dlen HYlulN TILL FOTOIUIODELLEN: |NGA
r1 Det finns inga dAligaviider,
bara mindre liimpliga kliider.
En sanning som vi fAtt oss liira sA sluta att dundra och sv?ira,
sA snart som det flyger nAn' flinga F6r svordomar hjiilperju inga...

3 Det finns inga dAligaviider,
men vissa i stiillet sig gliider,
vid lryla och sno - eller 6ska!
Och Dimma, det utl6serbr6dska,
aft hinna att raft exponera
sin film - Ja att FOTOGMFEM.

2 Det finns inga dAligavtider,
om man iir kliidd i vadmal och liider!
Och skall Du fotografera.
Ta bilden - Ja ta m6nga flera,
och LE om det tlygern6n'flinga,
For svordomarhjiilperju inga...

4 Det finns inga dAligaviider,
f-orfotofantasten h a r kltider!
A, bilder av str6landesolar.
av svanar,av mAnskenoch kjolar
vtil ntirmast han massproducerat,
- men redan fdtt det - REFUCERAT!

Det finns inga dtliga viider,
om motivet sA saknarkliider,
SA fryserej bildfotografen.
Men modellen - hon sm6sv?iri slafen
Niir hon ser att det flyger ntn' flinga
For svordomarvtirmer vtr INGA!

Mr. Kndpptund

,\
">-l
> l

* Tiink att det skall behdvasen datamaskinfdr att ersattaen sen
tokfan som Jansson

--=::==-__

a\\11

---,,,{;.i@,go,

----

f:.€

Det finns inga ddliga bilder,
bara forslaiickligt dAligabetraktare...
G-ammaltkinesisktordspr6k,som vi just kommit
Pa.

A,nrNdr, srncrRls,AsA
rul/H-__
- Nt. hur fann min herrebiffen?
- Det var inte sv€rt. Jag vek undan ett salladsblad och lyfte pE potatisen och ddr 169den minsann och tryckte!

IIENNIXNUFTAR
lam FRAMsAra(r
]II)MINTEVETVILKETWIUgrNETELIKI
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CABRO

traktorvagnar
Box518, 82601Sriderhamn
Te|.0270-18510
Telex47338CABROS

I

L
pA fabriken frAgarinstruktorenen anstiilld:
Vid en sjukvArdskurs
- NA, hur skullerni beteer om ni upptackteatt ni haderabies?
- Bita formannenl

- Jag tycker det verkar som om Andersson inte hade
nEn arbetslust idag ?
. Jo dE. Men en kan vdl behiirska sig !

Hur kan du siilja hirvatten som iir skallig sjiilv???
Vad iir det for fel pA det? Jag kinner en kille som siiljer
bysthillare.

INGSSYSTEM.
FASTSPANN
MICKHALL
medvart
Forsegamlaoch nya borrmaskiner
pA
knappenoch
arbetsstycket
Tryck
system.
sitterfast. Enklarekandet intebli.
OBS!lnbyggddelningsmekanism.

-

Allting jiimnar ut sig hiir i viirlden, sa den flintskallige. Niir man
fir mindre har att kamma. fir man istellet mer ansikte att tvatta

SANDARNEINDUSTRIMEKANISKAAB
BOX1920,
82022SANDARNE,
TEL0270-61320

RIIRPR(DE}I'ISTER
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0 9 1 1 / 5 5 2 3 0 . S K . E L L E FO
T €E1A0 r r 1 4 1 5 0 r U M E A 0 ! X l / 1 2 2 4 3 0
R a s r o n .Ltu r - E Ao e ? c e 4 t 0 0 o p t T E A
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05011194
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031i26
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30
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r
0243r'840
40.
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* Expandersnde
gro$sist rnedpersonligservice-
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NORRLANDS
INDUSTRIMASKINERAB
MASKINER OCH VERKTYG
SiiDERHAMN Viixelgatan 7, Box 510, E2601, Tfn 0270-10055 vx
HUDIKSVALL Stidra viigen 32, Box 16, 824 01, Tfn 0650-15625

T I L L

S A L U

UBAT SALJES PA GRUND.
Svar till
:
ATOM.BMDIS
Karlskrona,

lA05AINTE
AIruorhaum- IAGSASAXA
I{A$TE
EFTER
fiERITPruARAB
]UTYVIRR
ATT
f

l

o

r

l

f

VARU
---I,rAFFTRASIflNNER
TDENNOMTIGT
JAG
VITKET

lra

U'IGGESUND
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Miniminikameror

IilKii PSilIMIIDER
F(iRSTATEIIS

AvsN vARA MEST KONSERVATIVA
TIDNINGAR, HAR NU OFTA EN
FOTOSPALT.
vr KLTPPEnHAn - bland alla
mat,resepten - ETT STYCKEUR
DEN DANSKATIDNINGEN M A D.

F NASSELBATD RI NG-O-MATIC
utlormad
Hir 6ren,minirtfkamera
somen ring.Sommanhant6nka
sig.lan utbyteov lilm i denna
lamuabjudapi vissrsulrigheter.
titta ei dcttafoto av en vanlig
tnappnil,si kanrleni lir en UPPfattni4 om hur liten filmtullen
lilm till
ir. Ensex-pack
egentligen
liggerundcrknaPPnSlen.
kameran
ir
Debildersomfis av kametan
besmi.0mmanemellertid
mycket

stiller "supergigantiskafiilsto- L-";--i-;'!:--c'
utliises
Kameran
fir manbilderpi 25x25millimeler.
dngari affirchfolmal"

atl
besviiret
Oettaeliminetar
stlr ihophiindsrna.
rutomatishnir bgaren
ltir variebild.Mendetharockse
ochattttyckapeenhnapp
spinnadutaren
enkvSllpi teaternochrikadeta
Vir tsstarebatkameran
sinanackdelar.
bilder.
427.i*eplanende

* Det dir medatt Frassebetraktas somen sldan fulllndad gentle'
man hlinger egentligen ihoP med
att ban pl kalesct f0rra veckan
ideligenkysstevlrdinnan pt hand.
namnska sigas
Men i sanningens
att det beroddepi att han inte fltt
nlgonservett...

-/L

,\\s
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- Men kdradu, jagr
t y c k t e d u s aa t t d i i i
k l d n n i n gv a r k r d m f d r g a d .D e n 5 r j u b l j .
- J a v i s s t ,h a r d u a l d r i g h o r t t a l a so m b l e
b d r s k r d m?

I

HORT nrtuR uN FISTUIUR pA pnAstcRuNost:
-:

RHknar vi ihop aIla utliigg' for den
sA har den h5r gAddan
hdr fisketuren,
minst 150 :- kronor...'
kostat oss

-:

Josses, dA var det tur att
fick fler

vi

grafen Mats Holm och klubbens sekreterare Birgit Lundgren ?
svAR:

inte

-punT qr6:16 rroln - 66e1s1aq req epgg

Spargrisen

- Det var hemskt vad du ser nereut
- * J a , j a g s k a l l l i i g g a si n i m o r g o n

'ua'6

rAkade tappa
Lantbrukaren
just som
tre hundralappar
han var inne i stian och gav
grisen mat. Grisen slafsade
i sig huardralaPParna innan
hann ingriPa.
Iantbrukaren
En ,granne visste hur man
skulle giira:
Hen i grisen en stor
konjak och sParka honom sedan i Andan, sA kommer
hundralapparna uPP.
Grisen sldpades ut PA gArdstunet och blev itvingad en
konjak varPl bonden tofflade till den i aktern.
- Hupp, sa grisen, och sA
kom en av hundralapparna
upp.
En stockholmare bevittnade maniivern.

- Det var en fantastisk
gris, jag biuder tusen sPiinn
fiir den, sa han.
- SAllan, sa lantbrukaren'
och rgav grisen en nY koniak
och en ny spark si att hundralapp nunrmer tvl kom uPP.
- Tva tusen kronor,
sa
stockholmarerr.
- Aldrig i livet, sa bonden och gav grisen en tredje
konjak och en tredje spark
sA att hundralaPP nummer
tre hoppade ut.
- Tre tusen bjudet, slcek
stockholmaren.
- Okay dA, sa lantbrukaaen.
Efter fyra dagar l6ste lantbrukaren en rubrik i tidninggris ihjilen: "Alkoholiserad
sparhad i Stockholm".
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OK

BILVARDSANIAGGNING

-=<.

=

KAN FORSEDIG MED
TILLBEH6R:
LIVSMEDEL
GASOL
BILVERKSTAD och
"Giir det sjilv-hall"

OK

Tel.14243
SODERHAMN

Fcirsdljning'Service
av
AV:
BESOKVANUTSTALLNING

TVATT.l(YL. FRYS.
m.m.
DISK'SP|S
-

Visst blev skjortan vit, men jag tyckte nog den var
snyggare iriir den var blirutig...

hD
MhsKtN.€lffmo
B r i i k s m y r a v i i g e n13 . S O D E R H A MN
Tel. 0270-18530

Vid elfel-- ring
n^cuargenget bodde snsugt uPpe I siln koJa och strnde neal Emll
till stan f6r att kdpe bldnnvtn.
Emll tog dr'esslnen och nAd<le
stan dA.r ha.n gJorde rlna lnkdP,
men pl hemv$g hom tiget och
krock&de med dresstren. Emll.
lnte en charu,
hade naturllgtvls
dog pA fllcken, men nom g€no[l
6tt EIErranE under klarade slt EYrtempCgen frdn skada.
PA-lordagen stf,Ude alla ralhrna upp p{ begravnlngon, rallar.
baeen steg fram tlll graven fOr
att Mlla tal. Han stttk av Elg het.
tsn oeh s&:
- Ja du, Emll, det lrtrr kunde
ha gett rtktltl tlla det...

0270-12928,

EL.SYSTEMAB
SODERHAMN
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spe>(afle><en
1957- 1982

ett lcrrarts sekel genolm
karneracigat
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- : KONJAK?WI{IgKY
? CIGARETTER?

-: NErTAcK,MENIABrAx gAnNA
El't
!!
KAFFE
KOPP

