
 

   1970 var året jag gick 
ut realskolan, i det då 
nybyggda Karlbergs-
gymnasiet. Ni som är 
lite yngre kanske inte 
vet vad realskola var. 
Innan vi fick den skol-
form vi har idag så fanns den obligatoriska 
folkskolan på 7 eller 8 år. Minns inte exakt 
antal år. Ville man läsa vidare så gick man 3 
eller 4-årig realskola. Därefter kunde man 
söka till gymnasieskolan. Realexamen kan 
man säga motsvarar att idag gå ut hög-
stadiet. Skillnaden var att realskolan sökte 
man till och de flesta kom också in. Det var 
alltså en frivillig skolform.    
   Nåväl från min realexamen har jag kanske 
mellan 5 och 10 bilder. En enda bild från 
skolgården! Ingen av bilderna är speciellt 
bra, men naturligtvis väldigt värdefulla för 
mig ändå. 
   Förra året tog vår yngsta son studenten. 
Jag har inte räknat hur många bilder det blev 
men det ligger mellan 500 och 1000! 
Förmodligen inte så ovanligt idag. Bilderna 
ligger i min dator samt på några externa 
hårddiskar. Går datorn sönder så finns de 
kvar. Sedan jag gick över till digitalt så har 
jag försökt att göra pappersbilder och sätta i 
album. Jag märker dock att det blir svårare 
och svårare att hålla jämna steg med det 
digitala arkivet. Risken är naturligtvis att den 
dag man inte finns kvar så försvinner också 
alla digitala bilder. Ingen orkar gå igenom 
denna enorma mängd bilder som det digitala 
arkivet innehåller. Hårddiskarna ställs undan 
i något förråd och till slut slängs de. Kanske 

är de inte ens kom-
patibla med framtidens 
programvara. Så därför 
är pappersbilderna så 
otroligt viktiga. De håller 
naturligvis inte lika länge 
som negativen gjorde 

men mellan 50 och 100 år klarar de säkert. 
   Den digitala tekniken är fantastisk och jag 
är otroligt tacksam att jag får vara med. Ut-
vecklingen rullar också på och man kan inte 
låta bli att undra var det skall sluta. Men om 
alla våra högupplösta digitala bilder skall 
kunna ses av våra efterlevande, så måste vi 
även ha de bästa och viktigaste bilderna på 
papper.  
Så gör pappersbilder och sätt in i album nu i 
sommar eller varför inte en fotobok.  Det lär 
säkert komma regniga dagar lämpliga för 
dessa aktiviteter. Så med denna uppmaning 
vill jag önska all mina fotovänner i klubben 
en riktigt bra sommar med många bra bilder! 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Ester Karlsson (Görans mor)                                
Göran i unga dagar på realexamensdagen (Han 
ställde in allt på kameran och mamma tog 1 kort) 

 

   
  
 

Vad kommer att hända 
med alla digitala bilder? 

 

Göran ”Coop” Karlsson 

Redax: Lennart Hansson                 lh.amal@telia.com 
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Dagens gästkrönikör 

 

  

Vår Fotobok 
  

Fotofesten 2016 

  

Tävling i höst 

 

 
                           
Saxat från Visirskivan 2/2014 (Viss redigering gjord) 

Vi har, som minnesgoda läsare kommer ihåg, vid 
ett stort antal tillfällen berättat om att vi beslutat 
oss för att ge ut en fotobok lagom till att Åmål 
firar och fyller 375 år. Det innebär att boken 
kommer att ges ut i början på 2018. Detta i sin 
tur innebär att boken måste vara klar för 
tryckning i slutet av 2017 och eftersom vi 
behöver ca ett år för att skriva och ”lay outa” 
boken, samt få fram de bilder som eventuellt 
saknas, måste alla bilder vara inlämnade i slutet 
av 2016, dvs i år. 
Tänk nu på en sak, tro inte att just dina bilder är 
för dåliga för att vara med, vi är alla glada 
amatörer, det betyder att alla som lämnar in 
bilder har möjlighet att få med dem i boken, den 
enda som inte har den möjligheten, det är DU 
som inte lämnar in någon bild. Vi behöver ca 
1 000 – 1 500 bilder, så vi har att välja på. 
Bilderna kan lämnas på usb-minne, skiva, eller 
direkt från datorn och lämnas enklast på något 
fotomöte. 
Vi har även haft en fotoutställning i konsthallen 
under hösten 2015, där vi visade en del av de 
bilder som kan komma med i boken. 
 
Endast Jpeg-bilder, inga raw-formatbilder får 
lämnas in och som man brukar säga, storleken 
har ingen betydelse, hur stora bilder som helst 
får lämnas in. Bilderna ska helst vara nytagna, 
men är det ett motiv där man inte kan avgöra om 
det är ett nytt eller gammalt foto, där spelar det 
inte någon stor roll. Det som spelar roll är bilden, 
den ska vara bra. 
Varje bild ska märkas i ordningen: 

 Årstid 

 Var / Vad 

 Årtal 

 Fotografens namn 
Vi har samtliga bilder på två hårddiskar, en i 
lokalen och en som förvaras i ett brandsäkert 
kassaskåp, vilket bör innebära att om något 
händer, så ska åtminstone en hårddisk vara 
intakt. 
Vi kommer, när det blir dags, inte att publicera 
någon bild i boken, utan att fotografen gett sitt 
samtycke till detta. 
Så avslutningsvis: gack ut, fotgrafera, ladda ner! 
Det kommer att bli den finaste boken om Åmål 
som någonsin publicerats! 
Tänk på att alla bilder måste lämnas in i höst!!! 

 
 
 
 
 
Årets upplaga av Fotofesten är slut. Som vanligt 
var det första veckan i maj som Åmål hade 
massor av bilder uppsatta i de olika utställning-
lokalerna. En viss förändring hade dock skett i 
årets upplaga; I stället för en anmälan beslutade 
man att ha en ansökan, dessutom var antalet ut-
ställningslokaler nerdraget till tre, Konsthallen, 
Gamla Kyrkan och Hembygdsmuséet. Totalt sett 
gjorde detta att många besökare kände att det 
var en mycket bra upplaga av Fotofesten. 
Vi har även hört från flera besökare att Gamla 
Kyrkan var den utställningslokal som man 
uppskattade mest, jätteroligt att amatörerna är 
så väl sedda. En anledning tror jag var att de 
allra flesta hade någon form av röd tråd genom 
de utställda alstren. 
Nästa år är det 10-årsjubiléum och då vore det 
väl katten också om inte kommunen kan se till 
att ordna en vettig belysning i den fantastiska 
lokal som den gamla kyrkan ändå är, något som 
vi alla amatörer måste påpeka för våra politiker 
så fort vi träffar på någon. 
Så… inför nästa års upplaga, tänk till, få till ett 
tema, fundera på hur du vill utforma din del av 
fotofesten och, sist men inte minst, glöm inte att 
lämna in en ansökan när tiden väl är inne och 
det torde nog bli senast någon gång runt 
månadsskiftet november/december i år. 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen hade möte den 25 maj och där 
avhandlades diverse frågor, bland annat pratade 
vi om tävlingar till hösten. Vi beslutade att ha en 
mottotävling med mottot: VÄDER. Det ska vara 
bilder på papper, färg eller svart-vita, med ytter-
mått 30x40 cm, monterade i passepartout, eller 
omonterade. Huvudsaken är att måttet är 30x40 
cm. Som av en händelse kan man då även 
nämna att vi säljer passepartouter i bland annat 
storlek 30x40 cm och om du behöver hjälp med 
att skära till, prata bara med någon i styrelsen, 
så ordnar vi detta. Antal bilder att lämna in; 1-3. 
Sista inlämningsdag är inte beslutad ännu, men 
det blir i början av hösten (troligtvis sept/okt) 
med resultat på decembermötet. Tänk nu även 
på att gå ut, ta bilder, fundera på vilka du vill 
lämna in och slutligen, helst nytagna bilder, inga 
”arkivbilder”! 
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Almanackan 

  

Dagens gästkrönikör 

 

 
 
 
 
 

Om en eller annan fot 
Någon gång på förmiddagen en dag i mars 1979 
började en Boeing 747, ”jumbojet” från Korean 
Airlines, gå in för landning vid Seoul i Sydkorea. 
Passagerarna i det närmast fullbokade planet 
var i stort sett nöjda, trots att natten tillbringats 
måttligt bekvämt i stolarna under passagen över 
Stilla Havet. Servicen på planet var utmärkt. 
Flygvärdinnorna bytte till traditionella koreanska 
kläder vid måltiderna och räckte fram fuktiga 
varma servetter av bomull medelst stora 
bambupincetter. Som förfriskning före land-
ningen bjöds ett glas ginsengjuice. Det såg ut 
och smakade ungefär som ett par nypor 
potatisjord i vatten, men eftersom erbjudandet 
även åtföljdes av försäkran om friskhet och en 
icke obetydlig förlängning av livet tog alla 
tacksamt emot medicinen. 
Bland alla asiater på planet fanns också två 
förväntansfulla svenska ynglingar med ett stort 
botaniskt intresse i synnerhet för tropiska lavar. 
Den ene av dessa var undertecknad. Vi hade 
planerat att besöka några på den tiden mycket 
avlägsna platser inom vändkretsarna. Numera 
har ju, som alla vet, jorden krympt väsentligt och 
dylika ställen har var och varannan besökt. 
Efter resan med 
det koreanska 
flygbolaget hade 
dessa, vid det lag-
et mycket skrynk-
liga ynglingar, 
högt ställda för-
väntningar på 
transithallen. Vi 
hade nämligen 
tidigare sett det 
stora utbudet av 
intressanta varor 
och cafeterior 
som kan finnas på 
en del flygplatser. 
Alltnog, detta var 
inte fallet i Seoul 1979. Lokalen var påfallande 
liten och inredningen liknade mest en 
järnvägsvagn under tidigt 1950-tal, klass III. 
Alltså träbänkar riktade mot varandra. Den stora 
och enda faciliteten var en gigantisk kaffe-
automat i förnicklad plåt. Den påminde starkt om 
en ångmaskin med stående cylinder från 1700-
talet. Eftersom vi var tvungna att vänta här ca 5 

timmar var vi tämligen besvikna. Utsikten genom 
fönstren var beklämmande, inte ett grönt strå, 
bara brunt. Taggtråd och beväpnade militärer på 
jämna avstånd. De andra transitpassagerarna 
var inte många 15–20 stycken kanske. Om man 
skärpte hörseln kunde man bara höra ett lågmält 
mummel från dem ibland. Vi gjorde då och då ett 
försök att dricka kaffe från helvetesmaskinen. 
Det var gratis men visade sig odrickbart och blev 
inte bättre efter hand. 
Efter en 3-4 timmar sådär, blev vi tilltalade på 
engelska av en vänlig man på bänken mittemot 
oss. Han visade sig vara en japansk affärsman, 
som reste världen runt och gjorde affärer med 
bilrutor. Han var mycket intresserad av oss och 
kunde tydligen inte hålla sig längre, utan frågade 
ingående om vår hemort och vad vi hade för 
ärende. Han visade ett visst intresse för botanik, 
men visste inte vad en lav var. Vi förklarade att 
en lav består av en alg och en svamp, alltså en 
symbiosliknande organism. Nu blev han oerhört 
intresserad och utbrast: ”Det är inte så att ni vill 
titta på min fotsvamp!” Detta försökte vi med alla 
argument avstyra, bl.a genom att säga att  detta 
nog snarare var ett fall för en läkare. ”Men det är 
ju en svamp utropade han!” Trots våra protester 
började han snöra av sig en av skorna. När han 
så tog av sig även strumpan väcktes ett inte 
obetydligt intresse hos övriga väntande 
passagerare.  Slutligen lyfte han upp foten och 
spretade med tårna så nära våra ansikten han 
kunde. Den nu oerhört intresserade publiken såg 
ut som kören i ett oratorium av Händel med sina 
runda munnar. Vi begrundade artigt, med det 
intresse vi lyckades uppbringa, hans något 
anlupna tår. 
Tyvärr hade ingen av oss sinnesnärvaro nog att 
plåta detta minnesvärda ögonblick. Men en bild 
på en fot skickar jag med, fast den är baskisk 
och har inget med saken att göra.  
 
Text och bild  Dan Nilsson 

Tusen tack Dan för, åter igen, en mycket trevlig 
berättelse. Ser fram mot flera! 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen beslutade att vi ska ge ut almanackan 
även för 2017. Därför vill Göran ha in bilder från 
hugade medlemmar till första mötet i höst. 
Bilderna får gärna vara äldre och inte nyare än 
mitten 1980-talet, helst äldre. Alla typer av bilder 
och negativ fungerar. Vid frågor, kontakta Göran. 
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Och med detta….. 

 

  

Gästkrönikör 2 
  

Diverse info mm 

 

  

Utställningar Tyskland 

  

Medlemsavgift 

 

 
 
 
 
 

Petzval-objektivet 
1840 konstruerade österrikaren Joseph Petzval 
ett objektiv som för den tiden hade väldigt hög 
kvalitet. Objektivet kom att kallas just Petzval. 
För några år sedan startade Lomography en 
kampanj för att samla in pengar så man kunde 
börja nytillverka Petzval-optiken. För er som inte 
känner till Lomography kan jag berätta att man 
säljer allehanda analoga plastkameror och 
tillbehör. Bl.a. nytillverkar man den gamla Diana-
kameran från 60-talet. Kampanjen blev väldigt 
framgångsrik och man kunde då börja nytillverka 
Petzval-optiken i Ryssland. 
Objektivet finns med fattning för Nikon och 
Canon. Pentaxfattning lär vara på gång. Det 
finns en svart version och en i mässing. 
Brännvidden är 85 mm och ljusstyrkan 2,2. 
Skärpan ställs in med en liten ratt under 
objektivet och bländarna är fasta och sticks ner i 
en slits på objektivet. Priset på objektivet är drygt 
5000 kr. 
Vad är det då som gör detta objektiv så speciellt? 
Konstruktionen av objektivet gör att man får en 
helt unik bokeh. Om man tar ett porträtt så blir 
personen i mitten skarp medan bakgrunden får 
en alldeles speciell bokeh som inte går att få till 
med moderna objektiv. Jag tycker resultatet blir 
väldigt snyggt men andra kanske inte alls gillar 
det. Det är ju "felaktigheter" i objektivet som 

skapar effek-
ten. Om utse-
endet kan vi   
ha delade 
meningar men 
jag tror att 
man skulle 
väcka en viss    
uppmärksam-

het om man 
gick omkring 
med speciellt 
mässingsver-    
sionen.  
Om ni googlar 

på Petzval så får ni upp mängder med bilder 
tagna med objektivet. Mycket nöje! Vem blir först 
i fotoklubben att skaffa ett? 
 

Text Göran ”Coop” Karlsson 

Tack Göran för intressant läsning, ska bli 
spännande att se vad du plockar fram nästa 
gång ! 

 
 
 
   
 
Eftersom vi är en Fotoklubb, vill vår hemsides-
ansvarige, Jan, ha flera bilder till hemsidan. Ska 
vi ha en levande sida, måste vi ha fräscha bilder. 
Maila över bilder till Janne, e-postsdressen finns 
på förstasidan.  
Vill även påminna om våra passepartouter som 
vi har i lokalen. All utrustning för att skära till och 
montera, finns också där. Den ”vanliga” pp:n 
kostar endast 25 kr, i stort sett till självkostnads-
pris.  
Redax tar även med STÖRSTA tacksamhet emot 
texter som kan publiceras under rubriken 
”Dagens Gästkrönikör”. Visst var det väl trevlig 
läsning från Dan och Göran. Fatta pennan DU 
också, så kan vi kanske även fortsättningsvis ha 
en intressant Visirskiva. Skulle det vara så att du 
känner svårigheter i själva författandet, hör av 
dig till undertecknad, så löser vi det. 
 
 
 
 
 
 

Som tidigare nämnts har vi två utställningar i vår 
vänort Gadebusch, samt i Hagenow. Fullständig 
information finns i förra numret av Visirskivan. 
Observera dock att senaste inlämningsdatum är 
31 juli. Kontaktperson för detta är Morgan och 
hans telefonnummer finns på första sidan. 
 
 
 

 
Fortfarande finns det några medlemmar som inte 
har fullgjort sina skyldigheter helt och fullt. Med 
andra ord, några har inte betalat medlems-
avgiften för i år. Vår kassör, Åke, vill gärna ha in 
medlemsavgifterna senast 30/6, anledningen till 
detta är att då uppdateras vårt medlemsregister 
och så blir man struken om man inte betalt och 
struken vill man ju inte bli, eller hur?!? 
 
 
 

 
avslutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotosommar för alla 
medlemmar.  

                        Ha’ de’  

Redax                                                                       


