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Hillerød 2021-09-02 

 

Kære alle. 

 

Som vores ny formand har annonceret, i seneste nyhedsbrev, så har jeg tilbudt at skubbe en 

aktivitetsgruppe omkring analog fotografering i gang. 

Analog fotografering er i fremmarch igen, efter i en 

lang periode at have været lagt på hylden, i 

begejstringen over, hvor let det er, at tage digitale 

billeder. Man skal ikke fremkalde eller købe film. Man 

kan med det samme se, om resultatet er godt og 

ellers tage et eller hundrede nye, af samme motiv. 

Der er dog noget fascinerende, ved at tage et halv 

hundrede år gammelt kamera op og give sig tiden til 

at få det indstillet optimalt, komponere sit billede og 

tage det. Vente i spænding til det er fremkaldt og 

bearbejde det til man har det bedste og forhåbentlig 

ønskede resultat. Det sætter tempoet ned, men jeg 

synes også det sætter hyggefaktoren op. 

Jeg har selv, før det digitale kamera kunne være hver 

mands eje, selvfølgelig fotograferet analogt, men 

dengang fik jeg fremkaldt mine billeder hos 

fotohandleren. 

For 8 år siden meldte jeg mig ind i Prisme82, fotoklubben i Hillerød, og havde da købt mit første digitale 

spejlrefleks kamera. Men for 3-4 år siden begyndte jeg at interessere mig for analog fotografering igen. Jeg 

elsker det vintage look, som billederne kan have, men også hele processen omkring at fremkalde sine film 

hjemme i køkkenet. 

Efter fremkaldelse, stopper mit analoge flow. Jeg scanner eller affotograferer mine negativer og behandler 

dem digitalt den sidste bid af vejen, til de enten er printet på papir eller blot er digitale billeder til visning i 

sociale medier o.l. 

 

Jeg tænker denne nye aktivitetsgruppe er for alle dem, som fotograferer analogt eller som ønsker at 

komme i gang hermed, eller blot er interesseret og vil se, om det er noget for dem. 
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De områder som jeg tænker vi kunne drøfte på møder, er blandt andet: 

• Kameraer og teknik. 

• Fremkaldelse af film. 

• Forstørrelser på papir og fremkaldelse heraf. 

• Film, format, S/H eller farve. 

• Fremkaldere – metoder – erfaringer. 

• Scanning og affotografering – samt egnet software til efterbehandling. 

Dernæst synes jeg det kunne være superhyggeligt, at arrangere nogle fototure til spændende steder på 

Sjælland og efterfølgende se på vores resultater i plenum, når de er blevet fremkaldt. 

 

Jeg forestiller mig at møder i gruppen vil være fysiske, og håber at de deltagende klubber, har mulighed for, 

at stille lokaler til rådighed herfor. Frekvensen for møder kan aftales, på vores indledende møde. 

Jeg har ikke fastsat en dato eller placering for første møde endnu. Vil først have denne føler ude, for at se, 

om der, som jeg virkelig håber, er stemning for at oprette denne aktivitetsgruppe. 

Er du derfor interesseret i at høre nærmere, så send mig en mail, så opretter jeg en liste over interesserede 

og fremsender dato for første møde, som jeg tænker kommer til at ligge i slutningen af september eller 

starten af oktober i år. 

Med venlig hilsen 

Claus Strøm Madsen 

Prisme82 

Svalevej1@gmail.com 

+4520130319 
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