TRI-X

Först Gudrun sedan Per. Efter det har vädret som ni säkert märkt inte riktigt varit sig
likt. Stormar och oväder har avlöst varandra och nu senast den 23 feb var det dags
igen. Namnet på stormen vet jag inte, men jag ringde SMHI för att ta reda på det och
då berättade dem att det är norrmännen som namnger stormarna. Det blåste rejält
och på grund av extremt högt vattenstånd främst på västkusten blev många ställen
rejält översvämmade.
Vi var på väg ner till Skåne för att gå på dop då det plötsligt slog mig att det blåser!
Mycket!! Och att jag varken hade kamera, film, undervattenshus, våtdräkt eller bräda
med mig. Efter ett antal sms hade jag lyckats skramla ihop en gammal systemkamera,
en sedan 12 år utgången rulle Tri-X (exp date 08/1996) och en bil att låna för att ta
mig till vågorna.
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Väl där, före solen gått upp, kunde jag surt konstatera att batteriet i kameran sedan
länge gjort sitt. Tack vare en välsorterard lokal handlare löstes dock detta problem.
Nere på stranden igen, med den utgångna rullen svartvitt, 36 exponeringar så blev
det en av de vackraste dagarna jag varit med om. Kanske har kemin i filmen legat
några år för länge och tappat lite av krispigheten i det karaktäristiska kornet. Men med
vågor som dessa och surfing som denna är det svårt att klaga. Länge leve Tri–X och
alla kompisar som ställer upp. Eller som Beatles skulle uttryckt det; I get by with a little
help from my friends!
Stort tack till: Anders, Barbro, Emma, Tycho och Zafer!
TEXT & FOTO PELLE HYBBINETTE
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6 499 kr

399 kr
1 049 kr

649 kr
1 099 kr
399 kr

4 499 kr
899 kr

799 kr

6 499 kr

fr 1499 kr

599 kr

699 kr
(Lil’Buddy Bag med iPod speakers)

699 kr
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