Den 14 februari 1959 startade Fotoklubben Pan i Kortedala

Pans förste ordförande, Folke Södergren, med fru

Så här började det: I södra Kortedala fanns Kortedala Fotoklubb, som var en underavdelning till
Göteborgs Bostadsföretags Fritidsförening. Kortedala Fotoklubb, som då bestod av ett 30-tal medlemmar, hade en klubblokal med mörkrum på Kalendervägen. Där hölls även månadsmöten och fotokurser. Fotokurserna vände sig även till inte medlemmar, då de drevs genom ABF. Ordförande i
klubben var undertecknad. Fotokurserna hölls förutom av mig själv, i huvudsak av Åke Wistrand.
Efter avslutade kurser, ville kursdeltagarna oftast bli medlemmar i klubben, inte minst för att få
tillgång till klubbens mörkrum och utrustning. Men för att få bli medlem i Kortedala Fotoklubb
krävdes att man var hyresgäst hos Göteborgs Bostadsföretag. Detta gjorde att flera kursdeltagare
fick avvisas som medlemmar. De kunde gå på sammankomster - men inte delta i tävlingar eller utnyttja klubbens labb efter avslutad kurs.
Åke Wistrand och jag diskuterade detta på vår gemensamma arbetsplats. Där föddes tanken på
att starta en ny fotoklubb. Åke bodde själv i Göteborgs Bostadsbolag och kunde således inte heller
bli medlem. Göteborgs Bostadsbolag hade också en fritidsförening så Åke frågade om de hade någon länplig lokal för en ny fotoklubb. Vi erbjöds då lokalen på Decembergatan. Åke gjorde en
pappmodell av lokalen med förslag på ombyggnad för mörkrum. Åke hade själv en förstoringsapparat som han kunde låta klubben få låna. Vi fick dessutom av låna pengar av bostadsbolaget till ombyggnad och mörkrumsutrustning. Jag hade en kompis som var fotohandlare. Där fick vi köpa utrustning till nettopriser.
Så var det då dags att sammankalla till det första mötet. Det fanns redan en grupp bland tidigare
fotokursdeltagare som ville vara med om att starta den nya klubben. Tillsammans bildade vi en bra
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dimensionella färgbilder. Olle lovade att ställa upp som föredragshållare på vårt första interimsmöte
den 14 februari 1959 i fritidslokalen på Decembergatan. Vi hade kallat fotointresserade genom affischer och personliga kontakter. Det var ganska många som var med på detta möte. Olle Stålberg
skänkte då den staty som fortfarande är ett ständigt vandringspris i en av Pans årliga fototävlingar
och som fått bära donatorns namn. Statyn hade Olle själv fått i en tävling i 3D foto i USA. Mötet
valde en interimsstyrelse som skulle förbereda klubbens första årsmöte som hölls i mars samma år.
Kortedala Fotoklubb blev mycket snart av med de flesta medlemmarna som gick över till Pan och
fick läggas ned något år senare.
Vid denna tid hade föreningar en mycket svår konkurrent i televisionen. Men, tack vare en tevefri dag i veckan (onsdagar), gick det att få folk till klubben. Många fotoklubbar i Göteborg började
få svårigheter, allt färre besök på träffar och sjunkade medlemssiffror. Men på grund av att Pan hade
en egen klubblokal med eget fotolabb, kunde en stabil verksamhet etableras och medlemmarnas antal ökade.
Det är nu cirka femtio år sedan detta hände. Klubben har genom åren utvecklat många mycket
duktiga fotografer. Genom att träffa likasinnade och diskutera varandras bilder har detta fört fram
Pans namn i prislistor i tävlingar i många olika sammanhang. Pan har blivit en känd klubb i hela
vårt land.
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