
CIRKULÄRET september 2016 
 

 

 
Ludde Lundqvist visade bilder från sin Italienresa 1966 i en mycket uppskattad 

 PechaKucha-visning. 
 
 

KOM IHÅG ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN!  
BLANKETT OCH INFORMATION I SLUTET AV CIRKULÄRET. 



Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till 

MÅNADSMÖTE 
torsdagen den 29 september kl. 18.00.  

med 
VÅRUTFÄRDSTÄVLINGEN 

Domare är årets fotograf Urda Fogel-Michael. 
(se regler för tävlingen på annan plats i Cirkuläret) 

Tävlingsbidragen lämnas in vid mötets början, senast kl 18. Var och en sköter inlämningen av 
sina bilder själv, ber någon annan, eller talar med tävlingssekreteraren. 

Mötet hålls på Sandels, Topeliusgatan 2 
 

DISKUSSION OM TÄVLINGSREGLER PÅ MAJMÖTET 
 
ÅRSMÖTET i slutet av maj följde sedvanligt 
formulär. Klubbens ordförande Hanna Blom-
qvist ledde ordet, och klubbens sekreterare 
Ghita Thomé skötte sekreteraruppdraget. 
Av verksamhetsberättelsen framgick gläd-
jande att AFK vid verksamhetsårets slut ha-
de 133 medlemmar, varav 5 hedersmedlem-
mar mot 127 respektive 5 under föregående 
verksamhetsår. Under verksamhetsåret har 
klubben fått 13 nya medlemmar och 7 har 
avgått.  
Bokslutet över AFK:s räkenskaper under 
verksamhetsåret slutade 190,92 € på minus. 
De redovisningsskyldiga beviljades ansvars-
frihet. Budgeten godkändes med oförändrad 
medlemsavgift, 35 €. 
I samband med verksamhetsplanen 2016-
2017 uppstod diskussion om cirklarnas liv, 
och beslöts att den tidigare Bildcirkeln slås 
ihop med Studiocirkeln till en Aktivitetscirkel 
med alternerande program, medan en helt 
ny cirkel ser dagens ljus på gamla Bildcir-
kelns tid och plats: Gamla bilders cirkel. 
En av de viktiga uppgifterna för årsmötet är 
att välja klubbens ordförande samt styrelse. 
Hanna Blomqvist fortsätter som ordförande 
och i stället för Gunnar Lundqvist och Kris-
tian Frantz som avsagt sig återval invaldes 
Jan Hagelberg och Peter Schulman i sty-
relsen. I tur att avgå i år var också Lea La-
ine, som återvaldes. 
Hanna Blomqvist, Ghita Thomé och Lars 
Kronholm har ännu ett år kvar av sina man-
dat. Tommy Måsa valdes fortsättningsvis till 
verksamhetsgranskare och Peter Stenius 
till verksamhetsgranskarsuppleant för räken-
skapsperioden 2016-2017.  
 
 

 
MÅNADSMÖTET följde sedan på årsmötet 
och inleddes med att Gunnar ”Ludde” 
Lundqvist visade en serie bilder som han 
1966 tog i Italien under en resa med Henrik 
Tikkanen. Meningen var att det skulle ingå 
foton i boken ”På jakt efter etrusker”. Så 
skedde inte, men nu fick AFK:arna njuta av 
de fina bilderna. Mera sådant!  
En rätt lång diskussion avhandlade tidsreg-
lerna för Månadens bild, som ju redan un-
der ett år krävt nyare bilder. Kontentan av 
diskussionen blev att mötet ytterligare 
skärpte tidsbegränsningen till att bilderna 
får vara högst ett år gamla. Till exempel: 
På oktober månads tävling gäller regeln att 
bilderna inte får vara tagna tidigare än den 
första oktober i fjol. Den nya cirkeln för gam-
la bilder samt många Pecha Kucha (20 sek 
x 20 bilder) med medlemmarnas gamla foto-
grafier skall förhoppningsvis kompensera för 
bortfallet i Månadens bild-tävlingarna.   
På annat ställe i detta Cirkulär (Ordföranden 
ordar) finns detaljerade uppgifter om alla 
cirklars placering i kalendern. 
 

 
Rici Creutz bild fick flest publikröster, men tradi-
tionspokalen överräckte ändå Hanna Blomqvist 
till Lars Kronlund för bilden ”Aarhushus”, som 
var gjord helt enligt reglerna. 



TRADITIONSTÄVLINGEN hör också till sä-
songens sista månadsmöte, och har redan 
många år haft ganska få deltagare. Med nya 
regler för denna tävling har styrelsen försökt 
öka intresset för att delta. Bilderna behöver 
inte längre vara gjorda av deltagaren själv i 
mörkrum, men bör trots det innehålla minst 
ett element av ”handarbete”. Detta har tydli-
gen varit lite för flummigt uttryckt, för denna 
gång deltog bilder som inte uppfyllde kravet. 
Publiken-domaren visste inte detta och ut-
såg en av dem till vinnare, vilket förstås inte 
kunde godkännas. Vinnare av traditionspo-
kalen blev i stället Lars Kronlund med en 
tanninfärgad cyanotypi. Lasse beskriver för-
farandet på följande sätt:  
”Den ursprungliga bilden är digitalt behand-
lad för att förstärka det önskade grafiska 
intrycket. För att framställa cyanotypikopian 
har bilden först printats ut på film. Det kemi-
kaliebehandlade pappret har sedan belysts 
med ultraviolett ljus genom filmen. Efter 
sköljning ger detta en blå cyanotypikopia. 
Den kopian har efterbehandlats i surt bad 
och i tanninbad för att färgen skall ändra till 
brunt eller rödbrunt.” 
 

 
 Publikens, domarnas kommentarer: 
Tekniken passar till bilden, spännande med 
tak! Spännande teknik. Tekniskt ytterst väl 
genomförd. Vacker vy, fint monterad, vackra 
nyanser, fin helhet. 
 

NYA STYRELSEN 
Vid styrelsens första höstmöte konstitue-
rade den sig på följande sätt: 
 
Ordförande: Hanna Blomqvist 
Viceordförande: Peter Schulman 
Sekreterare: Ghita Thomé 
Skattmästare: Lars Kronlund 
Tävlingssekreterare: Lea Laine 
Utan portfölj: Jan Hagelberg. 
 
 

HÖSTUTFLYKTEN 
 

Höstutflykten 2016 går lördagen den 17.9 till 
Gammelstadsforsen. Vi träffas klockan 
11.00 vid det närliggande Tekniska museet 
på Kungsgårdsholmen.  
Detaljerad info ingick i april månads cirkulär. 

 
NYA MEDLEMMAR 
Hela fyra personer har ansökt om medlem-
skap i AFK! Sofie von Frenckell, Monica 
Martens-Seppelin, Jari Laine och Peter 
Pratsch. Välkomna! 
 
UTSTÄLLANDE AFK:ARE 

 
 
 
 

 
JAKOBSTADS FOTOKLUBBS 
 70-ÅRSFEST 
AFK:arna har varit flitiga när det gäller att 
sända in bilder till den finlandssvenska foto-
tävlingen, rapporterar vår tävlingssekretera-
re Lea Laine. Hela nio fotografer har sänt in 
totalt 46 bilder. Glädjande!  
För den som själv är på väg till Jakobstad 
på fest den 8 oktober och skaffat sig över-
nattning och transport kan berättas att pro-
grammet börjar med vernissage på jubile-
umsutställningen på Tobaksmagasinet, Ja-
kobsgatan 9, kl 12. Fortsättningen följer vid 
Optima, Trädgårdsgatan 30, där det först 
serveras kaffe med salt bit.  
Föereläsningarna startar 13.30: Stefan Bre-
mer, Jan Björk, Cata Portin, Thomas Jågas. 
Kaffe med tårta i pausen. 
Kl 19 blir det prisutdelning för fototävlingen 
och festmiddag kl 20. Allt i samma byggnad. 
Föreläsningarna kostar 25 € och middagen 
kostar 40€. Anmälningar görs senast den 
1.10 till jakobstadsfotoklubb@gmail.com. I 
samband med anmälan kan man meddela 
eventuella allergier, om man är vegetarian 
etc.   

mailto:jakobstadsfotoklubb@gmail.com


ORDFÖRANDEN ORDAR  
OM OMORGANISERING AV  
CIRKLARNA 
 
 
 
 
Hanna Blomqvist 
ordförande 

 
 

Välkommen tillbaka till vardagen allesam-
mans. Jag hoppas att ni haft en lyckad som-
mar med många trevliga fototillfällen. 
 

AFK kör igång hösten med ett förnyat kon-
cept för våra cirklar. En orsak till att vi mö-
blerar om är att vi i Månadens Bild alltmer 
satsar på nya bilder. En annan är att flera 
cirkelkvällar haft rätt få deltagare under vårt 
förra verksamhetsår, och till sist måste vi 
göra ändringar av rent kalendertekniska or-
saker.  Därför provar vi på något nytt för att 
se om det här bättre stämmer in på det vi 
AFKare önskar oss av klubbens verksam-
het. 
 

Digicirkeln på labbet fortsätter innehålls-
mässigt som tidigare, men den byter plats till 
torsdagen tre veckor före månadsmötet. 
Första träffen är torsdagen den 6.10. Hel-
singfors Arbis hyr nästa läsår labbet under 

vissa onsdagskvällar, och därför bytte digi-
cirkeln veckodag från onsdag till torsdag. 
Ingen förhandsanmälning. 
 

Gamla Studiocirkeln fortsätter på bekant 
plats och tid, torsdagen två veckor före må-
nadsmötet. Den får ett nytt namn: Aktivi-
tetscirkeln. På aktivitetscirkeln hoppas vi 
på aktivt studiofotograferande, men då vi 
inte jobbar med studioutrustningen, har vi 
annat program istället. Den första aktivitets-
cirkeln är torsdagen 15.9., och då skall vi 
både planera höstens studiofotograferande 
och ha bildråd enligt gammalt mönster från 
bildcirkeln. Observera att aktivitetscirkeln 
kräver förhandsanmälning de gånger den 
innehåller studiofotografering.  
 

Gamla bilders cirkel är en ny cirkel, som 
äger rum på bildcirkelns tidigare tid och 
plats, alltså torsdagen en vecka före må-
nadsmötet uppe i Sandels mediatek. Här 
hoppas vi att alla som vill visa och diskutera 
gamla bilder, prata om gamla kameror och 
fundera på gammal fototeknik får ett forum. 
Denna cirkel träffas för första gången tors-
dagen den 22.9. Ingen förhandsanmälning. 
 

Välkomna till våra cirklar – alla hittar säkert 
minst en cirkel som intresserar dem! 
 

Hälsn. Hanna 

 
LYCKAD WORKSHOP I URBAN MILJÖ 

 
I slutet av augusti var det dags för säsong-
ens första workshop, ”Porträtt i urban miljö”. 
Hufvudstadsbladets fotograf Cata Portin 
höll i trådarna, och hon inspirerade oss 14 
deltagare till stordåd. En lysande workshop 
var omdömet.  Catas starka sida, förutom att 
hon är en skicklig fotograf, är att man hittar 
ett stänk av humor i de flesta av hennes bil-
der. Hon känner också till alla tänkbara fo-
tomiljöer i Helsingfors - på lördagen fotade 
vi på VR:s område i Böle med alla sina spår, 
hallar, gamla lok och vagnar. På söndagen 
strövade vi runt på Lappviksområdet, och 
fotade både ute och inne i det gamla sjuk-
huset. (Cata Portin träffar annars också de 
som åker till Jakobstads fotoklubbs 70-års-
fest den 8.10.) 
Den andra inspirerande faktorn var våra fem 
fantastiska modeller! De var så mångsidiga, 
så professionella i sitt modellande att man 
inte kunde förstå att de alla var hundrapro-
centiga amatörer.  

Vi var 10 AFK:are, från Knäppisarna i Vasa 
kom en far och en son och från Jakobstads 
fotoklubb två vuxna, ett par. Att få bli bekant 
med dem under två dagars fotande var ock-
så jätteroligt.  
Bilden nedan är tagen av Hanna Blomqvist 
under den andra dagen, i Lappvikens park, 
som ett exempel på hur vi oftast samsades 
om en modell. Men ibland drog någon ivrig 
fotograf iväg med en modell alldeles på 
egen hand också.                               CS 

 



GRÖNA VILLAN PÅ GRÖNLAND 
 
Egentligen vill jag aldrig resa bort från som-
maren i Finland. Men undantag finns tydli-
gen för mitt i juli månad 2016 reste jag till 
Grönland. Det var Andy Horner som lockade 
med en fotoresa till inuiternas land, till stäl-
len norr om polcirkeln. I resan deltog fyra 
damer från Finland. Tre av dem är AFK:are. 
Dessutom två fotointresserade ålänningar. 
Så vi var en behändig liten grupp . 

 
Flyget från Köpenhamn tog inte mera än un-
gefär fyra och en halv timme. Vi landade i 
Kangerlussuaq på västkusten i höjd med 
polcirkeln. Det bästa med den här f.d. ame-
rikanska basen var närheten till inlandsisen. 
Det tog visserligen två timmar att skumpa 
fram på en eländig och dammig väg till isen 
som var bara 30 km från Kangerlussuaq. 
Men det var det värt! Jag som hade före-
ställt mig stora vita vidder fann att inlands-
isen såg ut som ett alplandskap i miniatyr 
och var allt annat än vit. Närmast gråkorts-
grå. Långt ville man ju inte gå över alla 
bucklor och rännilar och sprickor, men en 
stund där kändes spännande och 
inspirerande. 

 
 

Nästa dag fördes vi med ett litet rött plan till 
Ilulissat mindre än en timmes färd norrut. 
Och här möttes vi av de berömda knotten. 
Mygghatten kom väl till pass. Staden ligger 
vid Isfjorden som är känd för sina isberg. 

Isbergen har faktiskt tagits upp på UNES-
CO:s världsarvslista. Själva fjorden är över 
1000 meter djup, men vid dess mynning 
finns en undervattenströskel som bromsar 
upp isbergen på deras vandring mot Disko-
bukten. Därför är det ett unikt ställe att se 
och fota isberg. 
 
Sedan tillbringade vi tre dagar till havs om-
bord på en lite större motorbåt. Vi hade blivit 
förvarnade att det är iskallt på havet, men 
det var det inte alls. Men det fanns isberg på 
alla håll och valar på en del håll. Tyvärr fast-
nade ingen vacker och unik valstjärt på mitt 
minneskort. Vi övernattade 65 km norr om 
Ilulissat i Ataa, en handelsplats åren 1830 - 
1961. Ataa betyder “dess (bergets) nedre 
del”.  Det var där de fyra damerna från Fin-
land bodde på den gamla kyrkogården i ett 
knallgrönt, synnerligen anspråkslöst hus. 
“Gröna villan” kallade vi den. När vi sent på 
eftermiddagen steg in möttes vi av 38 gra-
ders värme, en säng längs varje vägg och 
ett runt bord i mitten. Två små fönster. Och 
massor av knott ute så det var otänkbart att 
hålla dörren öppen. O fasa tänkte jag. Här 
får jag inte en blund i mina ögon. Men, jag 
hade helt fel. På kvällen hade temperaturen 
sjunkit till angenäm, den ena spökhistorien 
avlöste den andra och alla sov gott. 

 
Den gamla gravgården blev ett av mina fa-
voritställen. De många träkorsen finns på 
otaliga av mina bilder, med eller utan havet 
och isbergen i bakgrunden. 
 

När vi sedan var tillbaka i Ilulissat där vi ha-
de alla bekvämligheter och fin utsikt över 
Diskobukten med dess isberg och fiskebåtar 
märkte jag att jag ändå saknade “Gröna 
villan” och stämningen i Ataa. 
   

Ghita 



TÄVLINGSTEMAN 2016 
Som av mötesreferatet i början av cirkuläret framgår, har tävlingsreglerna för Månadens bild 

ändrats, såtillvida att tidsbegränsningen skärpts. Numera får man delta enbart med bilder som 
är (drygt) ett år gamla. Se nedan! 

 

Tävling och 
månad 

Motiv/tema Tävlingsform 

September 
Vårutfärds-
tävling 

Motiv från vårut-
färden till Uppsala 

Bilder som tagits under utfärden deltar. Tävlingsgrupperna är 
diabilder och påsiktsbilder. Man får delta med högst 3 bil-
der per grupp. Domaren utser den bästa bilden i varje grupp 
samt den totala segraren vars namn ingraveras i vårutfärds-
pokalen. Domaren kan dessutom utdela hedersomnämnan-
den. Ifall bidraget är ett montage, måste bildens samtliga 
element vara tagna under vårutfärden. Manipulering av dia-
bilder är tillåten, förutom reprofotografi. I övrigt gäller de all-
männa tävlingsreglerna. 

Oktober 
Månadens 
bild 

“Skugga” - Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst 
två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i 
färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. 
Tävlingsbilderna skall vara tagna den 1.10 2015 eller 
senare! 

Oktober 
Höstutflykts-
tävling 

Motiv från höstut-
flykten till Gam-
melstadsforsen 

I höstutflyktstävlingen får var och en ställa upp med 1) tre 
enskilda påsiktsbilder (svartvita eller färg eller blandat) och 2) 
en triptyk eller alternativt en serie på tre enskilda bilder som 
tillsammans bildar en helhet.  

November 
Månadens 
bild 

“möte” Två deltävlingar för påsiktsbilder i svartvitt och färg. Högst 
två bilder per deltagare. Bilderna kan delta antingen båda i 
färgklassen, båda i svartvita klassen eller en bild per klass. 
Tävlingsbilderna skall vara tagna den 1.11 2015 eller se-
nare! 

 
 

AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK T.O.M. OKTOBER 2016 
Aktivitet Datum Kl. Plats På programmet/Anmärkningar. 
Aktivitetscirkeln To 15.9 18.00 Sandels, Topelius- 

gatan 2 
Diskussion om höstens kommande stu-
dioprogram. Ludde Lundqvist.  
Ta också med 1-2 utprintade bilder att 
diskutera på bildråd, fritt motiv. Peter 
Schulman leder diskussionen. 

Höstutflykten Lö 17.9 Kl 11 Gammelstadsfor-
sen. 

Vi träffas kl 11 vid Tekniska museet. 
Mera info fanns i aprilcirkuläret. 

Gamla bilders 
cirkel 

To 22.9 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2 

Ta med era gamla favoritbilder att visa 
och diskutera! Lasse Wernbom. 

Månadsmöte To 29.9 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2 

Vårutfärdstävlingen, se reglerna under 
”tävlingsteman” här ovan.. Domare: 
årets fotograf Urda Fogel-Michael, 
som också har bildvisning. PechaKu-
cha med Jan Hagelberg. 



Workshop med 
Mats Grimfoot 

Lö-sö 
1-2.10  

9.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2 

Alla anmälda får skild info om detaljer-
na i kursen. 

Digicirkeln To 6.10 18.00 Labbet, Tölög 52 Inställningar vid utprintning, särskilt av 
svartvita bilder. Johan Sundström. 
Planering av kommande program. 

Aktivitetscirkeln To 13.10 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2 

Programmet öppet tills vidare 

Gamla bilders 
cirkel 

To 20.10 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2 

Ta med era gamla favoritbilder att visa 
och diskutera! Lasse Wernbom. 

Månadsmöte To 27.10 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2 

Höstutflyktstävlingen, Månadens bild 
”Skugga”. Gäst och domare: Timo Kir-
ves. PechaKucha Mikael Albrecht. 

 
KONTAKTINFO FÖR AFK 

                                                                                   Styrelse: styrelsen(at)afk.fi  

Ordförande Hanna Blomqvist 
Braxenvägen 9 A 3, 02170 Esbo 
050 4334 765  
e-post: ordforande(at)afk.fi  
  

 
Vice ordförande : Peter Schulman 
Mårsbackavägen 34, 04150, Mårtensby 
0400 430 675 
e-post: ordforande(at)afk.fi 

Sekreterare Ghita Thomé 
Jungfrustigen 4 C 20, 00140 Helsingfors 
050 367 64 86  
e-post: styrelsen(at)afk.fi 

Skattmästare: Lars Kronlund 
Korpasvägen 8 D 
00300 Helsingfors 
040 577 5818 
e-post: skattmastare(at)afk.fi 

 
Tävlingssekreterare: Lea Laine 
Söilibacken 12 K    
02180 Esbo  
 050 5681595 
e-post: tavlingssekreterare(at)afk.fi 

Styrelsemedlem: Jan Hagelberg 
Skådespelarvägen 6A35 
00400 Helsingfors 
050 347 39 03 
e-post: styrelsen(at)afk.fi  

                                                                                      Funktionärer:  

Webbredaktörer och IT-ansvariga: 
Mikael Albrecht 
Larsviksvägen 2 J, 02320 Esbo 
040 550 9349 
e-post: webmaster(at)afk.fi 
Niklas Lindgren 
Hörnebergsgatan 7 A 26 
00500 Helsingfors 
044 535 7073 
e-post: webmaster(at)afk.fi 
Labbmästare: Peter Stenius 
Gamla Åbo landsväg 5-7, 00320 Helsingfors 
09-772 5783 (jobbet), 050 381 2648 (mobil)  
e-post: labbmastare(at)afk.fi 
Biträdande labbmästare: Mikael Albrecht (se ovan) 

Arkivgruppen: 
Ordförande: Clas Feiring 
Vargvägen 15 C, 00800 Helsingfors, 050 568 83 24  
Övriga medlemmar: Kristian Frantz (se Cirkuläret), Mikael 
Albrecht (se ovan) 
e-post: arkivet(at)afk.fi 
Klubbvärd Lars Wernbom 
Skarpskyttegatan 18 A 8, 00150 Helsingfors 
09- 666 113 
 

Cirkulärredaktör Christine Saarukka 
Hamnholmsvägen 1 D 58, 00980 Helsingfors 
040 722 38 49  
e-post: cirkularet(at)afk.fi 
Biträdande cirkulärredaktör Kristian Frantz 
Hansasbågen 3-5 D 7 
01150 Söderkulla 
040 522 8638 
e-post: cirkularet(at)afk.fi 
 
Studiomästare: Gunnar Lundqvist  
Fredriksgatan 60 A 14, 00100 Helsingfors 
040 5200 303  

Utflyktskoordinator: Viveca Thomé 
Havsgatan 35 A, 00150 Helsingfors 
045 132 4940  
e-post: Viveca.thome(at)gmail.com 

Bokcirkelkoordinator: Peter Schulman 
Mårsbackavägen 34, 04150, Mårtensby 
0400 430 675 
e-post: peter.schulman(at)hotmail.com 
 

AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors 
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/ 
Labbnyckelfrågor: Lars Kronlund (se ovan) 
Bankkonto: Aktia FI48 4055 4920 1540 67  

Ansökan om medlemskap: Hanna Blomqvist (se ovan) 
Adress-och medlemsfrågor: Lars Kronlund (se ovan) 
AFK:s webbsidor: www.afk.fi 
E-postinfo: afk(at)afk.fi 



 

 


