
 

  

Vårens möten 

Brukar ni också fundera 
på hur det kommer att 
vara om säg 50 år? Vi kan 
ju begränsa oss till det 
som handlar om foto. När 
jag började arbeta hos 
Berth Carlsson på Isaksons Hovfoto 1970 fanns 
det tre fotobutiker i Åmål. Förutom Isaksons, så 
var det Stakes Foto på Mellanbrogatan samt 
Fotocentralen på Torggatan. Butikerna var rena 
fotobutiker med ateljé. Vi sålde kameror, film och 
tillbehör, vi framkallade filmer och kopierade 
samt naturligvis alla möjliga fotograferings-
uppdrag. Från passfoton till olika produktbilder. I 
stort sett allt fotorelaterat kunde ordnas.  
Det fanns postorder även på den här tiden, men 
jag tror de flesta som hade möjlighet köpte sina 
fotoprylar i den lokala fotobutiken. Vi brukade 
följa postorderfirmornas priser på det mesta. 
Hade någon sagt att 2016 finns det ingen 
fotobutik kvar i Åmål hade man definitivt inte trott 
vederbörande. Var skall man då lämna in sin film 
och ta passfoto? Hur utvecklingen blir, är helt 
omöjligt att förutse, det är så mycket som spelar 
in. Den otroliga utveckling som skett inom all 
elektronik var naturligtvis svår att tänka sig 1970. 
Idag finns ingen ren fotobutik kvar i Åmål. Audio 
& video har ett visst fotosortiment och att handla 
på nätet har blivit väldigt stort. De flesta av oss 
klarar oss bra ändå med vårt fotograferande 
även om vi inte har någon butik där vi kan få 
hjälp med våra fotofrågor.  
Hur kommer det då att se ut om 50 år? 
Framtiden är väldigt svår att sia om. Hur kommer 
digitaltekniken att utvecklas? Vi kommer givetvis 
att få kameror som klarar ännu högre ISO-tal 
med fortsatt hög bildkvalitet. Bildstabiliseringen 
och autofokus kommer att bli ännu bättre. Man 
kommer att få "ännu mer kamera" för pengarna 
när de dyra modellernas prestanda hela tiden 
flyttas ner till de lite enklare modellerna. Det som 

endast den dyra proffs-
kameran klarade för några 
år sedan finns nu i de 
enklare kamerorna. Troligt-
vis kommer de också att bli 
mindre och objektiven blir 

lättare. Vem vet, kanske kommer en helt ny 
teknik som vi inte känner till idag. 
Man kan göra en jämförelse med LP-skivan. När 
CD:n kom i mitten på 80-talet så stod det utom 
allt tvivel att LP-skivans tid var förbi. Det var bara 
en tidsfråga innan det inte skulle finnas några 
LP-skivor att köpa eller skivspelare heller för den 
delen. Idag finns det förmodligen fler skivspelare 
att köpa än någonsin. Från den enkla för 1000-
lappen till superskivspelare som kostar flera 
årslöner, det lär även säljas fler LP än CD. Hörde 
nyligen att man börjat tillverka skivpressar igen. 
Vem hade kunnat förutspå denna utveckling?  
Så att spekulera i framtiden är inte så stor idé. 
Det man kan vara överens om är att det 
förmodligen inte blir som man tror. 
Vad vi däremot kan göra är att vara tacksamma 
för att vi får uppleva en teknik som omedelbart 
låter oss se hur bilden blev och sedan utföra de 
korrigeringar som krävs om den inte blev bra. 
Visst är det något speciellt med analogt men hur 
många är beredda att byta digitalt mot analogt? 
Jag har själv ganska många analoga kameror 
och det händer att jag använder dem. Det är 
som en veteranbil, den kan vara mycket trevlig 
att ta en tur med, men man är ju inte beredd att 
låta den ersätta sin moderna bil. 
Jag önskar alla fotovänner ett riktigt bra fotoår 
2016! 
 

                              Göran 
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Vårens möten är numera, liksom alla övriga, på 
torsdagar och vi träffas som brukligt är, på 
Hemvärnsgården klockan 1900, för att se 
programmet och avslutar sedan med kaffe och 
något litet tilltugg. Som synes av de olika 
programdatumen, så är det tre veckor mellan 
mötena, så nu är vi tillbaka i ”gamla hjulspår” 
igen. 
 

18/2  
BLAND HUMLOR OCH ANDRA VILDBIN 
Gudrun Nilsson kommer att underhålla oss med 
sina fantastiska bilder på dessa små flygande 
varelser och kommer med många intressanta 
fakta i när hon berättar om bilderna och deras 
innehåll. 
 
10/3 
ÅRSMÖTE - MED BLICK FÖR DETALJER 
Dags för årsmöte som kommer att avhållas med 
sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dessutom 
kommer Redax att ha den vanliga tävlingen 
”Blick för detaljer”.  
 
31/3  
KENYA – DJUR OCH MÄNNISKOR  
Ett ljud- och bildspel som komponerats av vår 
kassör Åke Sundelin som varit på safari nere i 
Afrika. Vi såg ett litet smakprov av lejonen på 
vårt decembermöte, nu är programmet klart! 
 
21/4 
ATT GÖRA EN EGEN FOTOBOK  
Att göra en fotobok är både fascinerande och 
roligt. Det behöver inte heller ”kosta skjortan”, 
utan det är i regel helt överkomliga kostnader. 
Morgan visar hur man gör och visar exempel 
från Ostindienfararens besök i Åmål. 
 
12/5 
KONSTRUKTIV BILDKRITIK 
I kväll tar vi med oss tre bilder per man, färg eller 
svart-vita, monterade eller omonterade, bilder 
som jag är nöjd eller missnöjd med. Att kritisera 
och bedöma bilder är mycket lärorikt, så länge 
som man är konstruktiv i sin bedömning. Vid 
varje bildbedömning lär man sig något nytt, så ta 
med bilder, det kommer att bli en intressant kväll. 
 
 
Som ni ser blir det en omväxlande och spännan-
de vår på Hemvärnsgården var tredje torsdag! 

 
 
 
 
 

En gammal båt 
Efter besöket av 1700-talskopian av en ostindie-
farare i Åmål, erinrar jag mig en mindre, men 
betydligt äldre farkost, som jag fick förmånen att 
bese 1968 eller möjligen 1969. 
 Åke i Vassåker och jag var goda vänner och 
eftersom Åke aldrig kom sig för att ta körkort 
följde han gärna med på diverse turer i 
närområdena på min redan då antika BSA 
motorcykel. Ibland for vi fram till Georg i Vallsjön, 
för att prata en stund och lyssna på hans 
berättelser om guldgrävartiden i Montana eller 
annat intressant. Bland långkalsonger och 
mynningsladdare på köksbordet kunde han t.ex 
plocka fram en burk med guldnuggets, som han 
själv vaskat fram. Jag trodde honom förstås med 
så påtaglig bevisning. Mer tveksamma var både 
Åke och jag, när han hävdade att han hade hittat 
en ökestock från stenåldern nere i Vallsjötjärnet. 
Han kände väl tvivlet i luften och ansåg att saken 
behövde bevisas. ”Vell ni seen?”  Detta var ju 
självklart. ”Då ska ja bara sela hästen” sade han 
till vår förvåning, varpå han körde fram med 
vagnen till baksidan av ladugården och började 
plocka ner de stegar som hängde under öfset på 
ladugårdens baksida.  

Vallsjötjärnet 
var då som 
nu i huvudsak 
bestående av 
gungfly. Så vi 
fick lägga ut 
stegar efter-
hand, som vi 
kunde gå på, 
ända fram till 
ett obetydligt 
klarvatten. 
Där började 
Georg sockna 
med en lång 
båtshake och 
fick mycket 
snart napp. 
Hur han  visste  

Georg m. ökestocken        Foto Dan Nilsson   och kunde ha 
ordning på just denna fläck var svårförståeligt. 
Emellertid kom farkosten upp och befanns, om 
inte direkt brukbar, ändå i skick, som gjorde att 
den kunde studeras noga.  ”Och här kan ni se att 
de nog har vart utriggare pån!” Han stack belåtet 
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in ett finger i ett av två trekantiga hål på lång-
sidan.  
Efter undersökningen av den intressanta arte-
fakten skickade vi den tillbaka ner i dyn. Där 
ligger den säkert fortfarande.  
En bild tog jag i alla fall på Georg och den 
uråldriga båten. Den visade jag för en kamrat i 
Göteborg. Han kände Carl-Axel Moberg, som var 
professor i arkeologi i Göteborg vid den tiden. 
Han for till Moberg med bilden och den senare 
intygade, att det verkligen rörde sig om ett 
arkeologiskt fynd. Han berömde också Georg för 
att han var så klok att han släppte tillbaka båten i 
dyn. Fyndet var tydligen inte alltför märkligt, och 
framför allt fanns inga resurser ekonomiskt för 
konservering. 
 Georg i Vallsjön var mycket intresserad av 
naturfenomen och historiska minnesmärken. Jag 
blev förevisad mer än en misstänkt varggrop i 
omgivningarna. Han samlade på antika vapen 
och möbler och hade många värdefulla tavlor på 
väggarna. Efter hans död var det stor auktion på 
allt detta. Auktionsförrättare var Karl-Erik 
Eriksson från Arvika, han som också höll TV-
auktioner. Vid den här auktionen hade det 
parkerats bilar efter vägkanterna långt ner mot 
Fengersfors. 
Åke i Vassåker minns säkert många. Han var 
politiskt aktiv i Folkpartiet, (numera Liberalerna) 
hembygdsforskare, schackspelare, expert på 
astronomi och kunde i stort sett alla OS- och 
VM-rekord i olika sporter, m.m m.m   Han var ett 
minnesgeni.    
 
Text och bild  Dan Nilsson 

 
Tack Dan för en intressant och givande läsning. 
Jag kände inte Georg, däremot kände jag Åke i 
Vassåker under många år, vi satt bland annat i 
ett par styrelser tillsammans. Han var, som du så 
påpassligt skrev, otroligt allmänbildad. 
 
 
 
 
 
 
I kommer år Åmåls Fotofest att äga rum mellan 
den 30/4 – 7/5. Från fotoklubbarna i Dalsland är 
det betydligt färre som får möjlighet att ställa ut i 
år, detta bland annat tack vare färre utställnings-
lokaler. Det kan finnas en möjlighet om det blir 
klart med gamla HC, då kan vi få betydligt större 
ytor för utställningarna.  Även i år gäller att vi 
ställer ut bilder med passepartout helst i storlek 
30x40 cm. Som vi tidigare påtalat, är det viktigt 

att vi visar bilder som inte varit utställda förut, 
utan det ska vara fräscha bilder.  
Nu är anmälningstiden förbi och det som ska 
tänkas på är att alla som ställer ut, förbinder sig 
att vakta under fyra timmar vid minst ett tillfälle 
och vi är ansvariga för, primärt, Gamla Kyrkan 
och eventuellt även för Hembygdsmuséet.  
Om någon behöver hjälp med passepartouter, så 
säg till någon i styrelsen, gör det i god tid och 
vänta inte till sista veckan för då lär det inte 
finnas tid.  
 
 
 
 
 
Jag ska inte upprepa mig alldeles för mycket, 
men nu måste det komma in bilder till boken. På 
decembermötet kom det ytterligare ett par 
fotografer som lämnade, men vi behöver många, 
många fler! Bilderna kan lämnas på usb-minne, 
skiva, eller direkt från datorn och lämnas enklast 
på något fotomöte. 
Varje bild ska märkas i ordningen: 

 Årstid 

 Var / Vad 

 Årtal 

 Fotografens namn 
Vi kommer att ha samtliga bilder på två 
hårddiskar, en i lokalen och en som förvaras i ett 
brandsäkert kassaskåp och vi kommer inte att 
publicera någon bild i boken, utan att fotografen 
gett sitt samtycke till detta. 
 
 
 
 
 
Lite skämtsam rubrik som Redax kostar på sig. 
Styrelsen har bestämt att vi ska ha en nygammal 
tävling, den som vi kallar för ”Trippeln”. Det är en 
nygammal tävlingsidé där vi kommer att skicka 
bilderna till tre olika jurys som bedömer samma 
bilder var för sig, där vi poängsätter resultatet 
från varje jury och sammanlagda resultatet ger 
det slutgiltiga och färdiga resultatet. Bilderna ska 
senast lämnas in på vårt årsmöte, torsdagen 
den 10/3.  
När man sitter i en fotojury är det många saker 
man ser och tar ställning till. Bland annat är det 
totalintrycket av stor vikt och där kan en passe-
partout avgöra om det blir flip eller flop. 
Formatet ska vara 30 x 40 cm inklusive ev. 
passepartout eller monterade på papp. Färg eller 
svartvit. Max. tre bilder per person.   Redovisning 
någon gång sent under hösten/vintern. 
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Det är inte bara på Åmåls fotofest som vi har en 
möjlighet att ställa ut bilder. Vi har ju ett ganska 
långt samarbete med vår vänort Gadebusch 
nere i Tyskland. Vi har haft två utställningar där 
tidigare och dessa har varit mycket, mycket 
uppskattade.  
Detta har nu gjort att vi är inbjudna till att ha två 
olika utställningar i Tyskland. Den ena av dessa i 
både Gadebusch och Hagenow, (Hagenow är 
Säffles vänort) den andra är tänkt att enbart vara 
i Gadebusch. 
För den förstnämnda gäller följande:  
Bilder från Sverige, helst från Dalsland / Värm-
land. Eftersom utställningen ska vidare till Säffles 
vänort, behövs även några bilder från Säffle. 
Totalt 100 bilder kommer att plockas ut till 
utställningen. De utställningsskivor som vi har 
tillgång till är sådana att det på varje skiva får 
plats med tre liggande och två stående bilder. Då 
blir det totalt 60 liggande bilder och 40 stående, 
vilket innebär att vi även vill ha stående bilder. 
Alla bilder skall vara monterade med svart 
passepartout 30 x 40 cm. 
Senaste inlämningsdatum 12/5. 
Den andra utställningen kommer att vara utställd 
enbart i Gadebusch och kommer verkligen att 
vara offentlig och för denna gäller följande: 
Bilderna skall vara två av varje, (alltså två kopior 
av samma bild) för att monteras baksida mot 
baksida. Dessa bilder ska sedan lamineras för 
att hängas upp utomhus och där ska man kunna 
se dem från bägge sidor.  
Eftersom bilderna ska lamineras måste de vara 
omonterade, med andra ord, dessa ska inte vara 
monterade med passepartout. Eftersom bilderna 
ska hänga en bit upp från marken, måste de 
vara i lite större format. De ska vara i någon av 
storlekarna 30 x 40, 30 x 45, eller 40 x 40 cm. 
Tema på dessa bilder är människor, människor i 
verksamhet, porträtt och liknande.  
Även här är senaste inlämningsdatum 12/5. 
 

 

 
Under hösten 2015 deltog medlemmar i en del 
olika tävlingar och här nedan följer resultaten. 
Melleruds fotoklubb arrangerade en digital 
fototävling hösten 2015 öppen för Dalslands 
fotoklubbar, under ”fotoaktiviteter på Dal”, eller 
”Dalslandsmästerskapet 2015”. 

Jury var Gotlands fotoklubb. 
Vi samlades en novembersöndag i Mellerud 
under trivsamt fotoprat, fika och delgivning av 
resultatet. 
1:a. Christer Mårtensson Melleruds FK med 
bilden "Väntan på vagnen" 
2:a. Anders Klevmarken Åmåls FK med bilden 
"Min mamma" 
3:a. Åke Sundelin Åmåls FK med bilden 
"Smeden" 
En hedrande 9:e plats till Karl Wigh med bilden 
"Aften i Horsens" 
 
Klubbmästerskapet. 
Färg på papper, bilder från Åmåls kommun 
kallad "Alltid något"   
Hela 67 bilder var inlämnade och jury var 
medlemmar i Tilt photogroup. 
1:a. Agnetha Torger, 2:a. Göran Karlsson, 3:a. 
Hans-Gunnar Larsson, 
4:a. Anders Klevmarken, 5:a. Morgan Torger, 6:a. 
Agnetha Torger, 
7:a. Agnetha Torger, 8:a. Laila Wigh, 9:a. Gustav 
Wennberg, 
10:a. Göran Karlsson. 
 
Klubbmästerskapet TEMA. 
Färg på papper, bilder från Ostindiefararen 
Götheborgs besök i Åmål. 
22 bilder var inlämnade och jury var 
Kristinehamns fotoklubb. 
1:a. Göran Karlsson, 2:a. Åke Sundelin, 3:a. Dan 
Nilsson, 4:a. Morgan Torger, 
5:a. Åke Sundelin, 6:a. Sofia Eriksson, 7:a.  Åke 
Sundelin, 8:a. Göran Karlsson, 
9:a. Morgan Torger, 10:a. Lennart Hansson.  
 
 
 
 
 
Återigen…..Redax tar med STÖRSTA tacksam-
het emot texter och eventuellt bilder som kan 
publiceras med rubriken ”Dagens Gästkrönikör”. 
Åke, Göran Coop och Dan, har vid några tillfällen 
gjort detta, till min och alla andras glädje. Snälla, 
gör det du också!. Det är inte helt lätt för 
undertecknad att komma med relevant och 
intressant information i varje nummer av 
Visirskivan, därför denna vädjan! 
 
 
 
 
avslutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotovår och sommar när 
dessa väl uppenbarar sig.   Ha’ de’ 

Redax                                                                       


