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Sommarbrev juni 2012  
 

 

 
Jag har luktat på årets första syren och björken har äntligen slutat med att sprida sitt pollen till 

glädje för alla oss allergiker. Maskrosfältet utanför huset har övergått från det intensivt 

glädjespridande gula till en mer sommarlik gräsmatta med duniga bollar av maskrosvippor. 

Inte lika vackra men ändå mål för många fotografers makroarbete. Vem lyckas bäst med att 

fånga den fjäderlätta och älvlika dansen av ett maskrosfrö? 

 

Till sommarens alla fröjder hör att vi har en ambition att försöka träffas även utanför 

”säsong”. Malin Tvedt och Christer Brandt fortsätter oförtrutet sitt arbete med att fånga oss 

kring ett bord på Fotografiska och prata bild. Nästa BDT, BildDiskussionsTräff är måndag 

den 18 juni. Tema för BDT och övrig information under sommaren finns på klubbens blogg 

och Facebook-sida. 

 

 
Vandrarhemmet af Chapman, månne världens vackraste? Foto: Jan Zettergren 2012 

 

Stockholm är vackert. Stockholm har en tidlös skönhet. Under hösten är målet att klubbens 

nya hemsida även skall innehålla en bildruta med våra Stockholmsbilder. Klubbens namn och 

att vi bor i Nordens Venedig ska naturligtvis utnyttjas. Många tänker inte på att 

”Storstockholm” idag har 2 miljoner invånare. Att staden har 1 miljon utländska besökare per 

år. Så lägg det på minnet, Stockholmsbilder, för höstens aktiviteter. 

 

Första deltävlingen i höst är KM 3 med tema "Kollektion" och inlämning senast 2 september. 

Den 28 oktober är det sedan sista dag för inlämning av bilder till KM 4 med det 

Stockholmsnära temat "Tunnelbana”. 
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KINA 

De av er som var med på 

klubbens senaste möte fick se 

bilder från ett naturskönt Kina. 

Bilder som är nära de visioner 

som möter oss i kinesiskt måleri. 

Xiaomei Liu berättade om hur 

man eventuellt skulle kunna 

arrangera en resa till Kina. Hon 

spekulerade också i att man 

skulle kunna ta kontakt med en 

Kinesisk fotoklubb för att ha ett 

gemensamt utbyte av idéer och 

erfarenheter. Under hösten 

planerar vi att, inom ramen för 

en från klubben fristående arbetsgrupp, samla de som är intresserade för att senare under 

våren 2013 ställa kosan till Kina och en annorlunda fotoupplevelse.  

Bilden ovan är från 东川 Dongchuan fotograferat av Xiaomei. 

 

KLUBBENS 60-ÅRSFIRANDE 

På det senaste styrelsemötet tog beslut att inte gå vidare med den planerade fotoboken. De 

avsatta medlen kvarstår dock. Vi kommer att nu att satsa på en utställning och en fest. 

Styrelsen planerar och kommer efter sommaren presentera hur detta ska göras. Tanken är som 

tidigare att vi ska minnas alla dessa sextio år av fotograferande och att visa var vi står idag.  

 

SAKNAD 

Vi saknar alla Sture Nilsson som gick bort den 6 maj. Många kommer att minnas Stures 

djärva och lustfyllda syn på fotografin och våra verktyg. Hans mjukt böljande skånska 

landskap, naturscenerier och fjällmotiv spred lugn och harmoni hos betraktaren. 

 

 
Får, 2007. Fotomontage: Sture Nilsson 
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GLAD SOMMAR 

 

 
Bakom varje våg döljer sig en ny värld. Foto: Sture Nilsson (2003) 

 

 

 

PS. 

Väl mött till höstens första möte den 11 september kl 18:00 i Hartwickska huset, 

St Paulsgatan 39a. 

 

 

HEMSIDAN PÅ HALVFART 

Har du hittat fel på klubbens hemsida. Tala om det så ska vi uppdatera felaktigheter. Vi 

arbetar nu med klubbens nya hemsida, Johan Dalborg lägger pannan i djupa veck tillsammans 

med Anja Krokbeck och Malin Tvedt och målet är att den nya sidan baserad på ”Wordpress” 

skall vara klar till höstens första möte. Den nya sidan skall vara enklare att underhålla och 

erbjuda en bättre anpassning för nya media som läsplattor och smarta telefoner. 

 

Skicka synpunkter till information@stockholmsfotoklubb.org 

 

Har du en fotoidé?  

Vi har en egen speciell epostlåda för dina fotoidéer. Vill du fotografera flygplan, grottor, 

insekter, stadsmiljöer eller kanske det är romantiska blomsterarrangemang. Det finns andra 

som säkert skulle dela ditt intresse. 

Har du någon idé eller önskan så tveka inte att skicka in den till 

fotoide@stockholmsfotoklubb.org 
  

För Styrelsen 

Jan Zettergren 
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