
 

 Vad har då sommaren 
gett oss i år? Ja inte 
riktigt den där värmen 
som gör badvattnet njut-
bart om man inte går till 
badhuset för ett dopp.    
 Värmen kom av sig i alla 
fall här uppe i norr. Värre har de haft det längre 
ner i Europa, när det går upp mot 40 grader plus 
så blir det besvärligt för många, framför allt äldre 
personer. Vi har ju sett i TV hur stora skogs-
bränder har härjat vilt och förstört både skog och 
fastigheter, inte att förglömma människor som 
skadats och omkommit. Jag har ju många år 
bakom mig som brandman så jag vet hur besvär-
ligt och tidsödande det är att släcka en rejäl 
skogsbrand. 
Jag har ju sluppit vara med om bränder där det 
brinner ända upp i trädkronorna, så kallade 
toppbränder och det är jag tacksam för, det vi 
oftast har är brand i markvegetationen. 
Hur reagerar vi människor när det blir sådan här 
värme? Ja en sak är klar vi blir mycket dämpade. 
Jag förmodar att den fotografiska kreativiteten 
avtar och det är väl inte så konstigt när man får 
fullt upp med att söka svalka och något att 
dricka. När det gäller värme så är lagom bäst. 
Sommaren som nu i skrivande stund mer eller 
mindre har gått har väl förmodar jag givit oss alla 
trevliga resor eller andra positiva inslag med 
naturligtvis idogt fotograferande. Eller hur? 
För min och Agnethas del blev det en Österrike- 
resa till, vi fick blodad tand från i fjol. Lite sämre 
väder i år, mera regnskurar och lite med snö på 
fjälltopparna. Vädret var inte sämre än att det 
gick att fotografera, och en hel del bilder blev det 
så vi blev nöjda över vad vi åstadkommit. Egent-
ligen behöver man inte resa långt bort för att få 
bra bilder, det går lika bra många gånger på 
hemmaplan vi bor ju i ett fantastiskt vackert land-

skap. Men så är det ju det 
där att det är roligt och 
intressant att besöka andra 
platser. 
Jag skrev i första numret av 
visirskivan när vi gick mot 
våren  '' Den ljusnande fram-

tid är vår''. Nu när vi går mot hösten och dagarna 
blir kortare så är det väl magstarkt att säga '' Den 
mörknande framtid är vår '' så här får man 
absolut känna, självklart är det en ljus framtid för 
oss alla fast det blir lite mörkare för varje dag. Så 
här sker det ju varje år inget konstigt med det. 
Höstens fina färger ger många kreativa härliga 
motiv, och är man uppe med tuppen så kan dagg 
eller frost lyfta upp bilderna åtskilliga steg. Som 
alla vet har vi ljusfesten i mitten av september 
som lyser upp i höstens mörker som kommer 
smygande sakta men säkert. Kommer sedan 
snön framåt juletiden så hjälper den också till att 
det blir ljusare. Så nog tycker jag att det finns en 
ljusnande framtid under hela året, vi är väl 
optimister allesammans eller hur?  
Under Bluesfesten fick klubbens medlemmar 
möjlighet att sitta nattvakter i Bluesterminalen, 
detta gav en hel del klirr i kassan så vår kassör 
blev salig. Tusen tack för att så många hade 
möjlighet att ställa upp. Förmodligen får vi 
chansen att hjälpa till nästa år också.  
Nu går det mot kräftskivornas tid, tänk att vi 
svenskar lägger ner så mycken tid för så lite mat 
kan vi konstatera, men det går ju att spetsa till 
det hela med surströmming. Eller hur? 
Har någon av er nå’n idé om en lämplig 
fotoutflykt, sitt inte kläm på det utan tala om för 
styrelsen vad ni har för önskemål. Vi kommer att 
ha en fotoutställning i konsthallen i februari nästa 
år i och med Åmåls 375 år jubileum. Mera om 
det inne i tidningen. 
Så väl mött till en ljusnande framtid i höstens 
mörka kvällar. 
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Almanackan 2018 

  

Höstens mötesprogram 
 

Tävling - Kollektion 

 

Tävling - Dalslandsmästerskapen 

Fotoutställning 

 

 

 
 
 
 
Höstens möten är så som brukligt nu är, på 
torsdagar och vi träffas som vanligt på 
Hemvärnsgården klockan 1900, för att uppleva 
programmet och avslutar sedan med kaffe och 
tilltugg. Som synes av de olika program-
datumen, så är det tre veckor mellan mötena, 
som brukligt är.  
 
21/9  
Ljust rum, att arbeta med Lightroom.  
Höstens första kväll är helt i händerna på vår 
kassör, Åke Sundelin. Han ska med varlig hand 
lotsa oss genom redigerings- och lagrings-
programmet, så kanske även Redax förstår. 
 
12/10  
Fotoklubbens hemsida 
Nu har vi haft vår nya hemsida ett bra tag, så nu 
är Mathias redo att svara på alla våra frågor som 
kommit upp och samtidigt komma med tips och 
trix.  Dessutom är det inlämning av bilder till vår 
tävling ”Kollektion”. 
 
2/11 
Bilder, bilder, bilder…. 
Den här kvällen ser vi på en del av de bilder som 
varit med i Malmö International Exhibition of 
Photographic Art. Denna tävling var länge 
Sveriges enda internationella fototävling. Runt 
5000 bilder per år, från som mest 65 länder, har 
deltagit de senaste åren. 
 
23/11 
Bild-diskussion med egna bilder 
Senast vi hade den här programpunkten hade vi 
ingen chans att prata om alla bilder som togs 
med. Därför tar vi med max TVÅ påsiktsbilder 
per person, så håller vi på så länge vi känner för 
det. 
 
14/12 
Lucia med tävlingsresultat 
Som vanligt försöker vi få tag på Lucia med följe 
och efter denna sånguppvisning blir det 
redovisning av vår tävling ”Kollektion”. Men  
vi har även tänkt ha en diskussion om de olika 
kollektionerna 
Vi hoppas även kunna ta upp en diskussion hur 
klubbens medlemmar ser på våra tävlingar, har 
vi för många eller för få? Vilka teman ska vi ha? 
Ska vi ha digitala tävlingsbilder, mm, mm. Något 
att tänka igenom före mötet?!? 
 

 
 
 
 
 
Som meddelades i förra numret av Skivan så har 
vi en kollektionstävling nu i höst. Bilderna ska 
vara påsikt, färg och / eller svart-vita, blandat om 
så önskas. 
3-5 bilder, 30x40 cm inkl. eventuell passe-
partout. Inlämning på andra mötet i höst, det vill 
säga 12 oktober. Styrelsen hoppas alla varit ute 
och plåtat, så vi får in många bidrag. 
Kollektionstävlingar är svåra, men samtidigt 
jätteroliga. 
 
 
 
 
 
”DALSLANDSMÄSTERSKAPEN” är en  tävling 
i digitalt format med 2 klasser.  
Tema 1: RÖRELSE 
Tema 2: OTILLGÄNGLIGHET 
1-2 bilder i varje tema och man kan lämna in 
bilder i ett eller två tema. Längsta sidan ska vara 
2 000 pixlar i format JPEG. Färg eller Svart-vit. 
Avgift 50 kr/fotograf.  Sista inlämningsdag 15/9, 
alltså före höstens första möte. Bilderna mailas 
till Göran ”Coop” Karlsson. Dalslands-
mästerskapen i foto är öppen för alla 
fotoklubbarna i Dalsland. Läs gärna mer på vår 
hemsida, under fliken ”Tävlingar” står allt som 
behövs för att delta i tävlingen. Redovisning 
21/10, kl 14.00 på Hemvärnsgården. 
 
 
 
 
 
Apropå att lämna in bilder, vår ansvarige för 
almanackan Göran ”Coop” Karlsson, vill ha in 
bilder till vår almanacka. Ta gärna med äldre 
bilder, fram till ca 1990 på första mötet. Bilderna 
kan vara i alla format, svart-vita, färg, dia. Men 
huvudsakligen: Ta med bilder!  

 
 
 
 
Eftersom det inte blev något med vår fotobok, 
har vi lovat att ställa upp med en utställning i 
konsthallen under februari månad 2018, när 
Åmål fyller 375 år. Bilderna ska vara från Åmåls 
kommun, HELA kommunen, inte bara från ”sta’n” 
Styrelsen återkommer under hösten, men börja 
fundera redan nu. Vi ser fram mot en fin och 
trevlig utställning i konsthallen. 
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En ny resa till Österrike 
 
 
 
 
 
Efter fjolårets lyckade resa till Bad Gastein i 
Österrike, fick jag och Agnetha lust att åter 
besöka Österrike, denna gången blev det till 
Saalbach. Den här gången kunde vi gå ombord 
på bussen här i Åmål och slapp köra bil till 
Malmö. Bussen var helt ny hade bara gått 400 
mil så inkörd var den inte. Det blev färjeöverfart 
Helsingborg – Helsingör, sedan färja från Gedser 
i Danmark till Rostock i Tyskland. Därefter vidare 
transport till Potsdam Tyskland för övernattning. 
Den här första dagen var endast transport mot 
resmålet, beräknad tid 12 timmar. På grund av 
diverse trafikstockningar framför allt i närheten 
av storstäder och vägbyggen förlängdes resan 
med drygt 2 timmar så det blev en lång dag.  
Dag 2: Efter en kort nattvila, upp tidigt för tran-
sport Potsdam – Saalbach. Efter frukost bar det 
av på de tyska motorvägarna med mycket trafik 
och diverse förseningar. Man kan undra hur det 
skall gå i framtiden med den ökande biltätheten, 
kommer det att bli totalt kaos eller tvärstopp, och 
frågan är, hur mycket tål miljön? Försenade ett 
par timmar innan vi var framme. Här väntade en 
god middag på oss och en skön säng. Nu hade 
vi under två dagar åkt buss ca 200 mil, nämnas 
skall, att efter ca. 2 timmars transport var det 
kaffestopp och toalettbesök. Nu finns det toalett 
på den har sortens bussar som väl är, men det 
är mycket lite svängrum i dem. De tyska 
toaletterna efter motorvägarna är mycket behag-
liga att använda, väldigt välstädade och fina. 
Dag 3: Efter sovmorgon och frukost en utflykt till 
Krimmler vattenfall, det 5:e högsta vattenfallet i 
världen, med ett fall på 380 meter. Åter i 
Saalbach blev det tid över för att på egen hand 
bekanta sig med byn.  
Dag 4: Örnnästet och Salzburg. Hitlers Örnnäste 
som egentligen heter 
Kehlsteinhaus ligger på 
en bergstopp ovanför 
orten Berchtesgarden i 
Tysklands sydöstra hörn 
på 1 834 meters höjd. 
Martin Bormann, en av 
Hitlers främsta hant-
langare, fick 3000 man av 
italienskt ursprung att på 
bara 13 månader bygga 
denna representativa anläggning, samt den 6,5 
km långa och fyra meter breda vägen från 
Berchtesgarden upp till toppen under åren 1937 
och 1938, sista ca. 125 metrarna får man åka 
hiss. Invändigt var den gigantiska hissens 
väggar och tak klädda i mässing och speglar 

samt grönt läder. Detta för att fira Hitlers 50 års- 
dag. Här uppe var det absolut inget fel på 

utsikten. Sedan 
fortsatte vi till 
Mozarts födelse-
stad Salzburg, 
här blev det lite 
tid för egna 
strövtåg, upp-
täckter och se’n 
kanske ev. lite 
shopping. Väl 

tillbaka till hotellet var det uppdukat med 
långbord ute på gatan och nu vankades det 
grillafton. Som tur var att borden stod under tält 
för nu började det ösregna. Vi fick också 
musikunderhållning av två unga dragspelare. 
Dag 5 Torsdag: Denna dag besökte vi Tyrolens 
huvudstad Innsbruck. Vi åkte upp på Bergisel 
med den olympiska hoppbacken, med en härlig 
utsikt över staden, här har två Olympiska spel 
gått av stapeln, 1964 och 1976. Numera ingår 
backen i Tysk - Österrikiska backhopparveckan 
sedan 1953. När man står här på toppen och 
tittar ner så undrar man över att det finns 
personer som vågar att åka utför och sedan 
hoppa. Backen är nämligen både hög och brant. 
Vi besökte också den gamla medeltida 

stadskärnan, där vi 
bl.a tittade på 
stadens stolthet 
”Gyllene taket”.  
Dag 6: Hela dagen 
vikt för att uppleva 
en genuin tyrolsk 
atmosfär i Saal-
bach som har en 

charmerande gågata, fylld med butiker och 
restauranger. För den som ville kunde man ta en 
av byns gondolliftar. Väl uppe på alptoppen blev 
det lunch på 1 400, meter med fantastisk natur 
och utsikt. En populär sysselsättning så här års 
är att hyra mountainbikes och ta med i gondolen 
till toppen och sedan dra iväg utför. På kvällen 
blev det traditionsenlig Tyrolerkväll med middag 
och underhållning. En äldre herre som spelade 
dragspel och en med tvättbräda och naturligtvis 
sång och joddling. Så pricken över i en 11 årig 
flicka som spelade på små klockor som stod på 
ett bord. Till sist långdans genom restaurangen 
ut flera varv på gågatan, festligt värre.  
Dag 7 och 8 Lördag och Söndag: Inget annat än 
transport hem ca 200 mil med övernattning i 
Potsdam. Hemma trötta men med olika 
erfarenheter rikare och ett antal bilder att ta vara 
på.  

 
Tack Morgan och Agnetha för text och bilder! 
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Lite blandat….. 

 

En analog promenad  

Och med detta….. 

 

 Höstutflykt 

 

 
 
 
 

Styrelsen har beslutat om en höstutflykt lördagen 
23/9 till Båtsnäs bilkyrkogård utanför Töcksfors. 
Ni som aldrig varit där, följ med! Naturligtvis även 
alla andra medlemmar också.  
 
 
 
 
Under blueshelgen laddade jag min gamla 
Pentax Spotmatic från 1970 med film och tog en 
promenad i Åmål. Fujifilmen hade utgånget 

datum sedan 
några år men 
det spelade inte 
så stor roll. Ville 
bara återupp-
leva känslan 
med det analoga 

fotograferandet. Blev det färgstick i bilderna så 
må det vara hänt. Objektivet var lilla vidvinkeln 
Lydith från östtyska Meyer Optik. När jag köpte 
kameran hade jag inte råd med något bättre. 
Lydith-optiken var helt ok men den hade 
bländarförval. Detta innebär som ni vet att man 
måste blända ned manuellt innan man trycker av. 
Inte speciellt snabbt att jobba med och sökaren 
blev väldigt mörk. Meyer-optiken såldes ihop 
med östtyska Praktica-kameran. Ingen kamera 
man imponerade på folk med men man fick 
väldigt mycket för pengarna. Under min tid på 
Isaksons Hovfoto var det nog Praktican vi sålde 
flest av när det gällde spegelreflex. 
  Jag började min promenad i plantaget där 
några personer genast började förhöra sig om 
vad det var för kamera jag fotade med. När dom 
förstod att det var en kamera med film i blev dom 
genast nyfikna. ”Går det att framkalla film 
fortfarande?” brukar vara frågan man får. 
  På gågatan möter jag en person som genast 
känner igen Pentaxen då han haft en likadan 
själv under många år. Efter att vi pratat analoga 
kameror ett tag styr jag färden mot ån och 
Engelska parken. Där träffar jag Johnny 
Gyltenäs och Bäckström som sitter och 
samspråkar på en bänk. Det visar sig att Johnny 
haft en Spotmatic och flera objektiv. Även ett 400 
mm. All denna utrustning är borta sedan länge 
berättar han. De senaste 40 åren är det andra 
intressen som tagit över. Jag får ta några bilder 
på dessa original och lovar att de ska få varsin 
bild när filmen är framkallad. De har när detta 
skrivs fått varsin bild. Hade inte sökarbilden varit 
så mörk hade jag nog sett till att få med fötterna 
på bilden. 

  Att fota analogt skiljer sig egentligen inte så 
mycket från digitalt. Själva komponerandet av 
bilden är ju samma men man kan inte se 
resultatet direkt utan måste vänta kanske flera 
veckor. Blev det inte bra var det inte mycket att 
göra åt. Men det var också lite av tjusningen att 
få tillbaka filmen framkallad efter att kanske ha 
suttit i kameran under ganska lång tid. Ofta var 
man inte säker på vad som fanns på filmen. 

 
Efter några timmars promenerande i centrum var 
mina 36 bilder exponerade. Lyckades få till 37 
bilder innan det tog stopp i frammatningsarmen. 
Nu var det dags att veva tillbaka filmen i 
kassetten för vidare transport till Crimson-labbet. 
Det tog ganska lång tid att få tillbaka rullen så 
helt klart får dom inte in många rullar. Dom 
samlar ihop ett antal innan dom kör en 
framkallning. Vill man ha snabbehandling kostar 
det extra, men som analog fotograf har man inte 
bråttom. Så kanske kan analogt fotande verka 
avstressande. Alla bilderna jag tog blev ok men 
det finns ett färgstick i bilderna, som naturligtvis 
beror på att filmen var för gammal och hade 
förvarats i rumstemperatur. 
Text och bilder Göran ”Coop” Karlsson 

 
 
 
 
 
 

Först och främst ber Redax och övrig styrelse att 
få gratulera vår ordförande till ARSF:s ut-
märkelse för deltagande i RIFO. 
 
Vårens fotoutflykt till Riga? Vad tycker ni?? 

 
Vakterna vi Bluesen gav 12 000:- till oss, tack 
alla som hjälpte till !!! 
 
 
 
 

avslutar Redax detta höstliga nummer av 
Visirskivan och hoppas det blir en bra fotohöst - 
fotovinter. Ha’ de’ 

Redax                                                                       


