
Österlens fotoklubb 30 år
Österkens fotoklubb fyller i november 30 år. Vid ett konstituerande 
sammanträde på Grand i Simrishamn, på initiativ av Rolf Unosson och Steen 
Stavnshöj, bildades en interimsstyrelse. Ordföranden blev Steen Stavnshöj, 
undertecknad (Tomas Svensson) vice, Alf Grenander kassör och Mats Persson 
sekreterare. Övriga i styrelsen var Rolf Unosson och Anna Gisselsson. Tre av 
dessa är fortfarande medlemmar; Steen Stavnshöj, Rolf Unosson och Tomas 
Svensson.

Men Österlens fotoklubb var inte första fotoklubb på Österlen. Åren 1944-1955 
fanns en Simrishamns fotoklubb, som man försökte blåsa nytt liv i 1959, men 
därav blev intet. Österlens fotoklubb har från början försökt omfamna hela 
Österlen, och flera medlemmar kommer också från andra kommuner än 
Simrishamns kommun, även om föreningens säte mestadels varit förlagt till 
Simrishamn. Några år under mitten på 1990-talet hade dock klubben sitt säte i 
Smedstorp. Lokalerna har skiftat under årens lopp. Grand har sett oss som 
gäster, Studiefrämjandet likaså, och numera har Österlens muséum fått äran att 
inhysa 30-åringen.

Under årens lopp har klubben haft stora framgångar i större sammanhang, såsom
Skånefoto och RIFO (svenska mästerskapen). Den sistnämnda tävlingen stod vi 
som arrangör av på Bryggargården i Simrishamn 1988, och Skånefoto 
arrangerade vi på samma plats 1990, och på Autoseum 2010.
För tre år sedan, 2012, då Ystads fotoklubb stod som värd för Skånefoto, blev 
Österlens fotoklubb bästa klubb. Klubben utvecklas hela tiden kvalitetsmässigt, 
och vid årets RIFO, med Fotografiska föreningen i Malmö som arrangör i Sankt 
Gertruds konferensanläggning, blev vi femte bästa klubb i landet. Här hämtade 
klubben hem både medalj och diplom, och fick många bilder uttagna till visning.
I detta sammanhang ska också nämnas den bok, "Ett år på Österlen," som 
klubben gav ut 2008.

På orförandeposten har Steen Stavnshöj suttit i ett par omgångar, likaså Krister 
Andersson och Carina Spogaard. Andra som "nött" stolen är Rolf Unosson, 
Krister Rasmusson, Lennart Norrman (avliden), Lars Klang, Gunnar Mohlin och
Peter Olausson (innevarande). Just Peter Oalusson är också konstruktör av 
klubbens eminenta hemsida (www.osterlensfotoklubb.com), som för tillfället 
sköts av Krister Andersson.

Medan många föreningar i vår tid går kräftgång, så har Österlens fotoklubb 
behållit sin numerär över åren. Klubben har i dag över 30 medlemmar, och vid 
träffarna varannan onsdagskväll, möter mellan 15 och 20 medlemmar upp.
Klubben porträtterades också under innevarande år i nordens största fototidning,
Digitalfotoföralla (10/2015). I reportaget nämns bl.a. vår planketutställning 



Sillaplanket, där klubbens medlemmar hängt ut bilder i sillalådor på muséets 
plank under Krämarmarknaden i slutet av juli månad varje år. Där nämns också 
att Österlens fotoklubb var tidigt ute med sin planketutställning, som nu har 
arrangerats i mer än 20 år.

De 30 första åren kommer i höst att uppmärksammas med en utställning på 
biblioteket i Simrishamn, där man bl.a. kan se de bilder som var så 
framgångsrika vid årets RIFO-tävling.
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