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Redaktören ser tillbaka... men tittar helst framåt!
När jag ser tillbaka på året så här långt förstår jag varför det inte har blivit så mycket 
bilder tagna. Ett par stora ”måsten” var tvungna att klaras av först. Som tur var hade 
vi en resa med klubben till Österlen inplanerad i maj, en resa som enligt mig var 
mer än klockren vad det gällde motiv samt resesällskap. För mig personligen även 
en hästspark i baken rent fotoinspiratoriskt. När jag tänker framåt på hösten och 
vintern som stundar, kan jag inte se någon svacka i mitt förhållande till fotografi.
Som medlem i Moderskeppet sedan en tid tillbaka kommer jag ha fullt upp fram-
över med att försöka bemästra Photoshop, Lightroom och InDesign, som jag är 
prenumerant av. Allt detta, samt att alltid, i den mån det går, ha kameran med, och 
det program vi har framför oss, gör att jag med glädje ser fram emot en höst i 
Hyssna Fotoklubb.

/Torbjörn

Hyssna Fotoklubb
samarbetar med



PROGRAM HÖST/VINTER 2019
Reservation för programändringar

19 AUGUSTI 18.00
Uppstart vid Korsås Augustas stuga innanför Härsjögården i Hyssna.
Klubben bjuder på den sedvanliga korvgrillningen och fika.
Vid dåligt väder träffas vi i klubblokalen på Björlandavägen 11, i Sätila
Mer info kommer på hemsidan och via mail.

    
2 SEPTEMBER 18.00
Månadsmöte på Björlandav. 11, Sätila 
Månadstävling: Digitalt
Bildvisning: Bengt Cristensson visar bildspel från Halland.
Fikavärdar: Ingela och Rune Olofsson

7 OKTOBER 18.00
Månadsmöte på Björlandav. 11 Sätila
Månadstävling: Påsikt
Bildvisning: Pecha Kucha 20X20. Du pratar i 20 sekunder till varje bild.
Fikavärdar: Ingrid Johansson och Reine Johnsson

4 NOVEMBER 18.00
Månadsmöte på Björlandav. 11 Sätila
Månadstävling: Digitalt med motto ”Växtkraft”.
Bildvisning: Gert Olsson, Kinna FK. ”Möte med jättar. De stora träden berättar”.
Fikavärdar: Owe Schewenius och Johan Siverklev

2 DECEMBER 18.00
Månadsmöte på Björlandav.11 Sätila
Månadstävling: Påsikt med motto ”Fest”.
Bildvisning: Håkan visar ett axplock av Mats Wallins naturbilder.
Fikavärdar: Torbjörn Hagberg och Mikael Redhammar

     

Detta ingår i fikaansvaret:
Införskaffande av kaffe, tepåsar, socker och tilltugg (bröd, smör, pålägg) kaffekokning.

Om du inte kan komma den dag du har ansvar för mötet - byt med någon annan
från vår medlemslista.

OBS! Diskning efter mötet ingår också.

Kurser:
Planerat är två kurser med början i höst. ”Att arbeta med lager i Photoshop” under ledning av

Johan Siverklev. Samt en ”Nybörjarkurs i foto” som hålls av Håkan Almqvist.

Utflykter:
Naturfotofestivalen i Vårgårda 1-2 november

Lämna gärna förslag på utflykter till styrelsen eller på våra månadsmöten.

Övrigt:
Lördag den 14 september, Torgdagen i Sätila. 

Hyssna FK har fotoutställning, ateljefoto samt kamerautställning i Lundagården.
Kl 10.00 - 14.00

”Växtkraft” fotoutställning på Rydals museum 2020, Hyssna FK bidrar med 4 bilder



Senaste nytt i fotovärlden…året 
är ca 2050

Så har våra stora kameradrakar änt-
ligen tagit steget över till självfoto-
graferande kameror. Att dom dess-

utom är superlätta, eftersom glaslinser i 
”optiken” är ett minne blott sen tidigare, 
gör det hela ännu smidigare. Man har 
haft självkörande bilar med inbyggd 
intelligens som förebild och lyckats skala 
ner dimensionerna till små terränggå-
ende kamerabiler, med extremt höga 
prestanda vad det avser ljus och skärpa. 
Dom nya känselspröten, som ersätter 
sensorerna är helt otroliga, behöver 
varken optik eller slutare. Allt registreras 
i realtid på den nya generationen min-
nen, så kallade ”superkomihåger”. Bilder 
överförs i realtid till mottagarens egna 
servrar varhelst hen är.

Du startar upp kameramobilen genom 
att muntligt ge instruktioner om vilken 
typ av bilder du vill ha, fåglar, gamla hus, 
naturbilder mm mm. Sen kollar du att 
det finns energi för uppdraget, öppnar 
ytterdörren och klickar på din nya kom-
munikator (som har en liten nummerski-
va, är online med din hjärna, kan lagra 
200 terrabyte, kommuniserar via server-
nätet, som är integrerat med elnätet och 
sparar allt som sker.
Sen försvinner den snabb som hjul- eller 
luftburen (ni minns drönarna), stannar/ 
landar där det finns objekt som stäm-
mer med instruktionen, fotar åt dej och 
återvänder hem efter avslutat uppdrag 
på överenskommen tidpunkt.
Du vet ju redan vilka bilder kameramo-
bilen levererat  till dej och kan plocka ut 
dom bästa, som också redan är bedömda 
av intelligensen i kameran, utan någon 
som helst oskärpa, korrekt återgivande 
av färger och ljus från motivet, beskurna 
om så behövs. Upplösningen är oändlig.

Men…tyvärr så har ju dom stora drakar-
na (Canon, Nikon, Sony) inte lyckats 

ena sej om ett och samma system och är 
alltså inte kompatibla (=kräver olika pro-
gramvaror för att kunna läsas). Dessutom 
har den ständiga uppstickaren Olympus 
gått vägen via sina medicinska tekniker 
och valt en helt annan väg, som bygger 
på småskalighet och befintliga nätverk, 
t.ex. blodkärl, nervbanor, gamla järnvä-
gar, stigar i skogen, stora träd mm mm. 
Men det funkar bra för dom som har kvar 
sina gamla Olympuskameror och daterat 
upp dom med senaste programvaran. 
Men än så länge innebär det en massa 
spring i naturen och sitta vid datorns 
bildprogram Photoshop Intensive XXL 
Mark 19 version 32. Va jobbigt…

Ni kanske redan förstått att detta bara 
är en påhittad artikel om vad som har 
skett fram till år 2050. Vi får väl hoppas, 
att det då fortfarande är vi själva som 
står bakom kameran och väljer det vi vill 
dokumentera. Dock vore det väl bra med 
glaslös optik och oändlig skärpa (om 
synen inte fallerat då)…
De va välan bättre förr….

Hälsningar från 
”Olympus Ryktesavdelning” 

belägen i Sätila nånstans

Siar in i framtiden...


