TRI-X DEL 2

Detta är den andra delen av min hyllning till TRI – X och vänner som ställer upp! Första
delen gick i förra numret.
Vi var på väg ner med tåg till Skåne för att gå på dop men höll på att fastna halvvägs
p.g.a. stormvindar och nedfallna träd. Först då slog det mig; det blåser! Storm! Vågor!
Surf! Samtidigt som dessa tankar och insikter klarnade insåg jag också att jag varken
hade kamera, film, undervattenshus, våtdräkt eller bräda med mig...
Ett antal sms senare hade jag lyckats skrapa ihop en sedan länge utgången 36-rulle
TRI-X (exp. date 08/1996), en gammal skruttig systemkamera och en bil att ta mig
till vågorna med.
På stranden, i ottan morgonen därpå, med kameran i hand möter mig det ni nu kan
se på nästföljande sidor. Allt förevigat och dokumenterat med hjälp av emulsionen och
det klassiska TRI – X kornet! Kanske har lystern mattats något, inte undra på med
tanke på filmens ålder.
Jag vet egentligen inte riktigt vad det är som gör det karakteristiska kornet så speciellt
och mytomspunnet. Jag vill minnas att det har med silveroxidkristallerna ett göra,
att de registrerar rött på ett speciellt sätt och att de ligger i lager med s.k. klassisk
kornstruktur.
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Kanske är det detta tillsammans med de cancerogena framkallningsvätskorna som
gör det. Och det meditativa mörkrumsarbetet. Att se motivet, i det här fallet vårt
lands förmodligen vackraste våg smyga fram i mörkret. Eller kanske det är som med
rökning, härligt, härligt, just för att det är farligt, farligt? Inte vet jag, men vackert är det
och i mitt tycke slår det alla digitala filter i världen! Inte konstigt att det är den mest
sålda filmen i historien.
Vilken dag det blev! Monumentala vågor, sagolik surfing, sol i ryggen och bra stämning
i vattnet.
I like.
36 exponeringar senare sätter jag mig i bilen för att komma i tid till dopet. En varm
känsla genomsyrar kroppen. Länge leve TRI – X och alla kompisar som ställer upp!
Återigen; stort TACK till Anders, Barbro, Kalle, Emma, Tycho och Zafer!

TEXT & FOTO PELLE HYBBINETTE

57

58

59

60

61

62
Szamer Sport AB info@szamersport.se 0304-59 565

