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Läs mer på vår hemsida och ansök via www.aleel.se

Sista ansökningsdag är söndagen den 30 september 2012.

Dags att ansöka om 
sponsring för hösten!

Tisdag 2 oktober kl 18-20 
bjuder vi in till

Kundkväll på 
kontoret i Alafors
Vi berättar om vad som är på gång 

inom vårt elnätsområde samt om det 
senaste från elmarknaden. 

Vi bjuder på kaffe och fralla

Anmäl dig till kundkvällen på tel 0303-33 24 00 
senast den 1 okt!

En bild säger mer än 
tusen ord och aldrig 
förr har det tagits så 

många av dem. På mindre 
än två decennier, eller ett 
om man så vill, har det skett 
en revolution inom fotogra-
fering. 

Från att så sent som på 
90-talet ha behövt hushålla 
med 24-bildsrullarna bör-
jade det plötsligt att knäppas 
bilder högt och lågt då digi-
talkameran hamnade i var 
mans hand. 

Idag när så gott som alla 
går omkring 
med en 
smartphone 
i fickan finns 
det inte 
längre några 
gränser för 
allt som ska 
förevigas. 

Detta ständiga fotografe-
rande till trots kan man fråga 
sig hur många av bilderna 
som kommer att finnas kvar 
för nästa generation att söka 
sitt ursprung genom. 

De svartvita bilderna 
som förr sattes i ramar eller 
omsorgsfullt klistrades in i 
album med en liten anteck-
ning bredvid ligger nu i slar-
vigt döpta mappar på datorns 
hårddisk. 

Hur ska vi kunna bevara 
dem för framtiden? Hårddis-
kar håller inte i en evighet, 
inte cd-skivor, usb-minnen 

eller mobiltelefoner heller 
och det finns inga garantier 
för att de virtuella fotoalbum 
man kan skapa på Internet 
kommer att finnas kvar om 
femtio år. Då lägger man 
dessutom sina fotografiers 
öde i händerna på någon 
annan. 

Vad kommer att hända med 
den där klassiska lådan med 
gamla fotografier som något 
barnbarn hittar på en vind 
och börjar söka igenom? 
Kommer även den att digi-

taliseras och 
var ska den i 
så fall finnas? 
Bildmappar 
på en dator 
är mycket 
mer privata 
och svårtill-
gängliga än 

ett fotoalbum i bokhyllan. 
Det känns som att man 

någonstans har tappat res-
pekten för fotografiernas 
värde för framtiden. Om 
man förr tog kort som skulle 
vara för evigt är dagens foto-
graferande mer för stunden 
och därför lägger man inte 
så mycket tid vid att fundera 
över hur de ska leva vidare. 
Genom att lita blint på tek-
niken är det många som 
struntar i att ha en backup 
och därför förlorar alla sina 
fotominnen i en datorkrasch. 
Kanske är det först då 

man förstår hur mycket de 
betydde.

Jag vet själv hur roligt det är 
att bläddra igenom mammas 
gamla fotoalbum med glada 
campare på 70-talet i v-jeans 
och med brillor som täckte 
hela ansiktet, 60-talets som-
mardagar på landsstället och 
alla bilder på mormor och 
morfar som unga.

Genom bilder berättar vi 
historier och jag undrar på 
vilket sätt våra förevigade 
stunder kommer att leva 
kvar in i framtiden. Nog för 
att fotopapper bleknar med 
tiden, men inte alls i samma 
takt som teknikens villkor 
ändras. 

Som tur är märker jag att 
fler och fler väljer att fram-
kalla sina digitala bilder. Det 
föder hopp om att även vår 
generation ska kunna efter-
lämna sig en mystisk låda 
med fotografier som kan 
berätta historien när vi själva 
är långt borta.

JOHANNA ROOS

Hur ska minnena leva vidare?

Service

Teamet på AleVeterinären består av tre 
veterinärer och sex djursjukskötare

Mottagning Måndag - Lördag

På vår operationsavdelning utför vi allt från stora akuta 
bukingrepp till förebyggande kirurgi såsom kastrationer 
av hundar, katter och kaniner.

Professionell tandrengöring, extraktion av tänder, 
rotfyllningar, röntgen och kirurgi i munhålan.

Aleveterinären har ett nära samarbete med specialistteamet på Blå Stjärnan, regiondjursjukhus i Västra Götaland.

Om man förr tog kort 
som skulle vara för evigt 
är dagens fotograferande 

mer för stunden.

Krönika


