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Medlemsbrev augusti 2014 
 

Afghanistan 
 

Kabul har växt från 1 miljon till nära 5 miljoner  

på knappt femton år! 

 

 

Börje Almqvist har rapporterat  
i text och bild från och om 

Afghanistan sedan 1982.  

 
Han besökte landet första gången 1976 

och senast i oktober-november 2011.  

 

Tre gånger besökte Börje Afghanistan 

under den första kommunistregimen, 

1978 till 1979, då han reste runt i 

landet. 

 

På 1980-talet följde han som journalist 

med den afghanska motståndsrörelsen 

Mujahedin som stred mot den 

sovjetiska ockupationsmakten.  

 

Åren 1999-2004 arbetade han som 

informatör för den Svenska 

Afghanistankommittén (SAK) baserad 

vid dess huvudkontor i Peshawar 

(Pakistan) och Kabul.  

 

Fram till i maj förra året var Börje 

vice ordförande i Svenska 

Afghanistankommittén. 

 
Nu berättar Börje för oss om några av alla sina upplevelser på höstens första 

klubbmöte den 9 september. 
 

Varmt välkomna till en spännande bildhöst. Sommarvärmen har gett många av 

oss goda tillfällen att bada och njuta även på de svenska breddgraderna.  

 

KM3 har inlämning den sista augusti och tema för kollektionen är valfritt.  

Som vanligt upp till 5 bilder i en kollektion och du kan delta med två 

kollektioner. Glöm inte att namnge bilderna enligt instruktioner som finns på 

hemsidan under fliken ”För medlemmar” 
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På vårt senaste möte fick vi lyssna på naturfotografen Claes Grundsten och 

höra hur viktigt det är med planering om man ska lyckas med sitt fotograferande 

i naturen. Vi fortsatte sedan med en workshop för att själva arbeta med bild. 

Mahshid Rasti hade låtit oss använda några av de bilder som hon fick uttagna till 

RIFO 2014 som underlag för en övning i bildbeskärning. 

 

 
Birgitta i mitten diskuterar 

 
Mahshid dokumenterar och Pär ser 

intresserat på 

 

 
Ett av alla grupparbeten 

 

Det blev en spännande och intensiv 
”workshop” alldeles innan sommaren 

slog till och vi alla gick in i årets 

semesterkänsla. 

Hur gör man för att ge bilder ett 

sammanhang och för att få dem att 

passa ihop med text. 

För en kväll fick vi alla prova på att 

vara bildredaktör. 

 

 

Kvarglömda bilder! 

Det finns några bilder kvar från ”RIFO” som inte hämtades upp på senaste 

klubbmötet märkta med Peter Wiesel, Ramin Sadat samt en omärkt bild på 

bakande barn.  

Bilderna ligger nu hemma hos tävlingsledaren Jan Z (0709-528858). 
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Höstens teman 

I november blir temat för KM4 ”Fisk”.  

 

Höstens möten 

Tisdagarna 9 september, 7 oktober, 11 november samt den 9 december.  

 

KM3 

Höstens första tävlingsomgång ”Kollektion” kommer att bedömas av 

pressfotografen Björn Lindahl som sedan 18 år arbetar på Aftonbladet. Han 

kommer att välja ut (anta) 10 av de kollektioner vi får in. 

Av dessa tio antagna kollektioner gör vi 6 kopior. På mötet den 9 september 

delas vi in i 6 grupper som alla får var sin kopia. Efter 30 minuters diskussion 

inom grupperna får alla deltagare lägga två röster på vad man anser vara de två 

bästa kollektionerna. Röstsammanräkningen gör vi på mötet och vinnaren koras 

på sedvanligt sätt med en flaska Chateau de Photo. 

 

OBS! sista inlämning till KM3 är den 31 augusti 

 

Fotomässan 2014 

Den 21-23 november 2014 arrangeras Nordens största konsumentmässa inom 

foto för nionde gången på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

Strax före och nu direkt efter sommaren har Jan Zettergren och Lars Larsson 

Enskede FK träffat Fotomässan och tagit fram ett första utkast på årets 

gemensamma aktivitet. 

 

Vi har begränsat utställningsväggen i år till 10 meter men får i stället tillgång till 

tre stycken stora TV-skärmar att visa bilder på. Detta av kostnadsskäl och att det 

är vår uppfattning att det framförallt är STORA bilder som fångar 

uppmärksamheten. 

 

På utställningsväggen är förslaget att vi delar den i fem delar, där RSF, SVEFO, 

EFK STFK samt MSK delar på den med varsin 2 meters del. Där kan visa 

en/flera stora bilder samt eventuellt ett begränsat antal mindre. 

Övriga bilder som vi visar görs på de tre TV-skärmarna, i form av olika bildspel. 

Bildspelen kan utformas på traditionellt sätt med bilder som rullar eller, som vi 

hoppas, som bearbetade presentationer. Vi har tillgång till TV-skärmarna hela 

tiden och de står i vår monter. 

 

Exempel på presentationer: 

• Resultat från RSF och SVEFO:s tävlingar 

• Reklam för RIFO 2015 i Malmö 

• Bilder från intresserade klubbar ute i landet. 
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• Presentation av klubbarnas intressegrupper 

• Videopresentation av 15 klubbmedlemmar från respektive EFK, 

 STFK samt MFK, kombination av video (medlemspresentation) 

samt bildspel. 

 

Vad behöver göras nu? 

• Forma arbetsgrupper i EFK, STFK samt MFK som kan 

vidareutveckla detta koncept och arbeta tillsammans över 

klubbgränserna. 

• Hitta intresserade medlemmar som är villiga att vara funktionärer i 

monter och fotostationerna. 

• Ta fram medlems- och bildpresentationer till TV-skärmarna 

• Välja ut bilder till utställningsväggen 

 

Vår monter är 12 meter lång och 4 meter djup. På vardera sidan kommer vi ha 

en fotostation. Placeringen är centralt i mässhallen. 

På höger sida – Kort och lång slutartid samt på vänster sida – Skärpedjup 

En mittsektion med en Fråge- och informationsdisk samt tre stycken TV- 

skärmar, på vilka vi visar olika typer av bildspel från RSF, SVEFO och 

klubbarna. Vid informationsdisken ska vi, som de intresserade amatörfotografer 

vi är,prata med besökare och svara på stort och smått inom fotografi. 

 

Mittemot montern med ett gångstråk emellan finns Utställningsväggen på 10 

meter. 

Den delas upp i fem delar där RSF, SVEFO, EFK, STFK och MFK visar varsin 

stor bild (50x70 cm) eventuellt några andra mindre bilder. 
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Teknikkvarten 
Denna gång kommer vi att tala om ljusmätning. Hur man mäter, varför man 

mäter och hur man enkelt kan få bättre bilder med teckning både i högdagrar och 

in i de mörkaste av skuggor. Pär Fridberg, en mästare på området, kommer att 

vara vår ciceron och guide i denna djungel fylld av filmkänslighet, bländare och 

dynamiskt omfång. 

 

 

Klubbmöte i Stockholms Fotoklubb den 9 september 2014 
 

Tid:  Klockan 18:30  

Plats: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39a. 

 

Dagordning (Alla tider är ca-tider) 

 

18:30 Vi öppnar och välkomnar alla till höstens aktiviteter. 

18:45 Fotomässan 2014 

19:00 Teknikkvarten, Ljusmätning Pär Fridberg 

19:20 Frågestund om ljusmätning. 

19:30 Börje Almqvist berättar om Afghanistan  

20:00 Kaffe (kaffe med dopp 30 kr) 

20:30 KM3 workshop. 

21:00 KM3-vinnare utses 

21:30 Mötet avslutas 
 

Fotohälsningar 

Jan Zettergren / för styrelsen 
  


