
 

Juni, juli o augusti, 
Detta är våra alltid 
efterlängtade som-
mar månader. Stora 
förväntningar ställs 
på sol, värme och 
skön badtempera-
tur. I år blev inte 
riktigt så, den där 
goa badtemperatur-
en uteblev på grund av det svala vädret och 
regnandet. I början av juli kom dock en 
värmestöt som tyvärr blev kort. Jag råkade 
då befinna mig i vår vänort Gadebusch i 
Tyskland tillsammans med Tössbo Compag-
nies Karoliner, för uppvisning med musköter, 
exercis och skjutande av salut. Det blev en 
svettig historia, hela 37 grader i skuggan, här 
gällde det att dricka för att hålla vätske-
balansen och det var inte utan att man 
längtade hem för att bada i sjön. 
En hel del har hänt, i alla fall under sommar-
en, av olika arrangemang som var mycket 
fotovänliga för den som så ville. Bluesfesten 
gick av stapeln för 24 året i rad och då dyker 
det upp många härliga bluesdiggare. Vädret 
stod oss bi så gatubluesen och spelandet i 
de olika uteserveringarna drog mycket folk 
som sedan avslutades med musik i blues-
arenan fredag och lördag på småtimmarna. 
Så kom pricken över i. Ostindienfararen 
Götheborg besökte oss i tre dagar och vilken 
publiksuccé det blev! När man såg sig runt 
omkring i hamnområdet, människor, männi-
skor och människor, var kom dom ifrån? Här 
kom kameror och dagens mobiltelefoner till 
användning, undrar egentligen hur många 

bilder som blev tagna 
denna soliga dag. 
Salut sköts från 
skeppet och besvar-
ades från land av 
Karolinerna. Det blir 
nog svårt att i 
framtiden slå det här 
rekordet publikmäs-. 
sigt. Vad skulle i så 

fall hittats på?  
Så i Bengtsfors den återkommande kanot-
maraton som växt till en stor folkfest. I årets 
upplaga deltog våra danska medlemmar 
Laila och Karls son Martin och två kamrater 
till honom, så jag och Agnetha följe dem hela 
dagen i cirka tolv timmar. En sak är säker, de 
kämpade bra och klarade av loppet heder-
värt. Här blev det naturligtvis många bilder 
tagna vi hade ju inte bara våra danska 
vänner att plåta utan ytterligare sexhundra 
andra kanotister. 
Nog har det funnits fotoobjekt i sommar, 
detta är bara en del jag nämnt. Man brukar 
säga det finns inte dåligt väder bara dåliga 
kläder, och jag vill påstå så dåligt väder finns 
inte utan att man kan fotografera, bara foto-
utrustningen skyddas på ett vettigt sätt.  
I och med detta; Välkomna till en, som vi 
hoppas, givande fotohöst. 

                              Morgan 

 
PS. När jag skrev denna ledare i slutet av 
augusti, tog jag en paus för att kolla väder- 
rapporten i TV och det skall bli soligt och 
varmt. Kan man tänka sig! 
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Höstens tävlingar 

  

Höstens möten 
   

.  
 
 

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 smörgåsar. Som synes av de 
olika program-datumen, så är det tre veckor 
mellan mötena, precis som det ska vara. 
Enda undantaget är den första träffen, som 
fortfarande är en torsdag, men tidpunkten för 
samling är 18:15. 
 
17/9  
Utflykt till Tollebols kvarn.  
Ta med ett stativ (om du har), vi lär oss bland 
annat att fotografera rinnande vatten.  
OBS! Samling 18:15 vid Hemvärnsgården, 
gemensam avfärd 18:30. 
Anledningen till den tidiga samlingen är att vi 
vill kunna utnyttja dagsljuset. 
Allt under ledning av Göran ”Coop” Karlsson 
 
8/10  
Scotland the brave 
Det finns visst annat att se i Skottland än 
underbar natur. Undertecknad, Redax, har 
även besökt något whiskydestilleri, men ack 
så mycket mer det finns där.  
Dessutom inlämning till våra två tävlingar 
 
29/10 
”I sparvugglans skog” 
Beng-Åke Gustavsson Bengtsfors, som även 
är varginventerare, har ett fantastiskt bild-
program med bland annat ugglor, vargar och 
eventuellt någon björn. 
 
19/11 
Ardenneroffensiven 
Göran ”Coop” Karlsson har varit på resa till 
Ardennerna i södra Belgien och bland annat  
besökt olika minnesmärken över den blodiga 
tyska offensiven i december-januari 1944-45. 
 
10/12 
Lucia med tävlingsresultat 
Som vanligt försöker vi få tag på Lucia med 
följe och efter denna sånguppvisning blir det 
redovisning av våra två tävlingar. 

 
 
 
 

 
Under hösten kommer det att bli en hel del 
olika aktiviteter, bland annat på tävlings-
fronten. Vi har ju dels våra egna tävlingar, 
som vi skrev om i föregående Visirskiva; 
”Ostindienfararen” och ”Åmålsbilder”. Här 
gäller 1-3 bilder (Ostindienfararen) och 1-5 
bilder (Åmålsbilder). Bilderna monterade på 
passepartout 30x40 cm. Samtliga bilder 
lämnas in senast 8/10, vilket dessutom råkar 
vara en möteskväll. Åmålsbilderna kommer 
att vara tillbaka i tid för att kunna vara med 
på utställningen i Konsthallen. (se nedan) 
 
En ”ny” tävling, informationen är utsänd 
tidigare, det är Melleruds fk som bjuder in. 

 
Tävlingsbestämmelser 
Dalslandsmästerskapet: 
Digitala bilder i färg eller svartvitt 
Fritt motivval 
Max 3 bilder per fotograf 
2000 pixlar längsta sidan 
72 dpi upplösning 
Maxstorlek 1 MB 
Bildtitel till varje bild 
 

Om någon behöver hjälp, står Åke Sundelin 
till förfogande. Åke tar även mot tävlings-
bilderna för att skicka dem gemensamt och 
sista inlämningsdatum är 25/9. 
 
Vi har även en INSTAGRAM-tävling ( se nr 2 
av Visirskivan) med bilder från Ljusfesten, 
med hashtag # ljusfeståmål2015. Bilderna 
ska vara uppladdade senast 20/9 och 
styrelsen är jury. 3 priser från Åmål Handel. 
Vid ev. frågor prata med sekreteraren Janne. 
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Fotoboken 

  

Utställning Konsthallen 

 

Så tog jag bilden 

 

 
 
 
 
Den här bilden på ostindiefararen Götheborg 
har säkert de flesta av er sett vid det här 
laget. Med bilden lyckades jag vinna PD:s 
tävling "Bästa bilden på skeppet" vilket 
naturligtvis var väldigt kul. Många har också 
kommit 
fram till mig 
och gratu-
lerat och 
sagt att 
dom tycker 
om bilden. 
Bland det 
bästa som 
kan hända 
en fotograf 
är ju när 
andra upp-
skattar det 
man gör. 
Många har 
också 
frågat hur jag tog bilden så det tänkte jag 
berätta nu.  
Jag kom ganska sent till hamnen när 
Götheborg skulle lämna Åmål. Det var 
väldigt mycket folk och inte lätt att hitta en 
plats att fota från. Karolinerna fanns på plats 
med sin kanon så jag antog att det skulle 
skjutas salut. Efter en stund hittade jag en 
plats med fri sikt mot skeppet. När skeppet 
kommit en bit ut från hamnen sköt man 
några salvor från sidan som vette från mig. 
Tredje salvan kom från sidan mot mig men 
då hade en fritidsbåt lagt sig emellan så de 
bilderna blev inte mycket att ha.  
Kameran var då inställd på sekvenstagning 
med högsta hastighet vilket är enda chansen 
att kunna fånga mynningsflamman från 
kanonerna. På den analoga tiden hade 
bilden varit nästan omöjlig att ta. Det hade 
krävts en motorkamera vilket nästan bara 
proffsen hade råd med. När jag kände på 
mig att sista saluten skulle avfyras lät jag 
kameran gå. På en bild kom mynningsflam-
man med. Jag tog bilden så nära vattenytan 
jag kunde och med 200 mm tele (motsvarar 
300 mm fullformat) för att få lite mer dramatik 
i bilden. Iso var 3200 vilket gav en tid på 

1/500 sek med bländare 8. Fendrarna tyckte 
jag störde först men efter ett tag kändes det 
som att de skapade lite mer balans åt bilden. 
De ser också väldigt slitna ut vilket gör att de 
smälter in i bilden bättre. Jag har mörkat ner 
bildens ljusa delar lite och ljusat upp de 
mörka delarna.  
Objektivet var Tamrons resezoom 18-200 
mm vilket varit mitt favorit-objektiv sedan jag 

köpte det 
för drygt ett 
år sedan. 
Det kostade 
bara 1600 
kr och är 

naturligtvis 
långt ifrån 
perfekt men 
bekvämlig-

heten med 
att slippa 
byta objek-
tiv väger 
tyngre. För 
de flesta 
fotosituatio-

ner är bildkvaliteten också helt ok. 
 
Text och bild Göran Karlsson 
 
Tack Göran för en fin bild och en bra och 
intressant text. /Redax 
 
 
 
 
 
Läs gärna förra Visirskivan, där står det 
utförligt om fotoboken. Vill bara tala om att 
första ”riktiga” inlämningen av bilder till 
boken kommer att bli nu på hösten, närmare 
bestämt på fototräffen den 19/11. Tänk på att 
märka varje bild enligt följande:  
Årstid – Var/Vad – Årtal – Namn  
Tänk på att HELA kommunen ska dokumen-
teras, samt alla olika arrangemang.  
 
 
 
 
                                                                      
Vi ska ha en utställning i konsthallen under  
tiden 7-21 november där vi ska visa exempel  
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Och md detta….. 

 

 

Almanackan 2016 

 

Kräftskiva 

på bilder som kan komma att hamna i boken. 
Som vid alla utställningar och tävlingar ska 
bilderna vara monterade med passepartout 
30 x 40 cm. Bilderna från vår fototävling 
kommer att vara tillbaka i tid så man kan 
använda dessa om så önskas. Intresse-
anmälan till Morgan senast 17/9. 
 
 
 
 
 
Nu har det blivit ett generationsskifte på 
posten som ansvarig för vår almanacka, det 
är Göran ”Coop” Karlsson som för stafett-
pinnen vidare. Har ni bilder som ev. kan vara 
med, prata med Göran på första mötet. 
 
 
 
 
  
Efter att en hel del av oss besökt vår vänort 
Gadebusch i Tyskland tre år i rad för att delta i 
deras kräftskivor så tyckte våra Tyska vänner att 
det var dags för dem att komma hit och vara 
med om en kräftskiva här hos oss.  
Gadebusch ligger i Mecklenburgområdet, gamla 
svenskområden för ca. 300 år sedan. De ville 
prova svenska traditioner och började därför 
med kräftskivor, naturligtvis i augusti, precis som 
här. Det är kocken Klaus Leuchtemann som 
driver hotell Christinenhof som startade det hela. 
Klaus är en driftig man med många idéer som 
han förverkligar på ett festligt och gemytligt sätt. 
Han fick ihop 40 tyskar och hyrde en buss för att 
kunna komma till Åmål. Tyvärr, får jag säga, de 
blev tvungna att bo på hotell Säffle eftersom  
Åmål inte har något hotell som kan ta emot en 

busslast med tu-
rister. De kom på 

torsdagskvällen 
efter 12 timmars 
resa, det är 80 
mil mellan Gade-
busch och Åmål.  
Fredagen ägna-
des först till en 
tur på Dalslands 
kanal med båten 
Dalslandia, den 
så kallade rund-
turen. Start i 
Håverud för färd 
upp till Långbron 
Dals Långed för 

att åka tillbaka med rälsbuss ända ner till 
Mellerud där deras buss väntade för transport till 
Säffle. Under båtresan serverades en god lunch 
till allas förtjusning och vilken tur de hade med 
vädret, sol hela dagen. 
Senare på kvällen var det dags för kräftskivan 
som dukats upp på Lilla Bräcke loge av Åmåls 
hemvärnsförening. Vi blev hela 120 personer 
som fick en verkligen gemytlig och ”högt till 
taket” klackarna-kväll. Partybyrån hade anlitats 
för det musikaliska och dom kunde verkligen få 
upp stämningen med hjälp av snapsvisor på 
både tyska och svenska, för att sedan showa 
och spela dansmusik. Kocken Klaus tyckte att 

våra svenska kräftor smakade mycket bra eller 
som han sa " så här skall kräftor smaka".  
Senare på kvällen grillades det korv och hela 
kalaset avslutades med ett stort vackert 
fyrverkeri som Klaus hade med sig och han 
inbjöd till nästa års kräftskiva som blir femårs- 
jubileum, naturligtvis i Gadebusch. Nästa dag 
lördag blev det först besök i stadshuset och 
sedan historisk vandring i centrala Åmål och på 
Kungsberget med hjälp av Gustav Wennberg 
som berättade om Åmåls historia. På kvällen en 
liten avskedsmiddag på hotellet med tacktal och 
handskakningar ock välkomnande  Gadebusch 
när som helst det passar oss. En sak är säker vi 
har fått många goda vänner där, och jag får 
naturligtvis påpeka att det togs massor av bilder 
under deras besök hos oss. 
 

Text och bilder Morgan Torger 
 

Kan bara hålla med Morgan, det var en 
riktigt trevlig kväll med alla vännerna från vår 
fantastiska vänort Gadebusch. 
 
 
 
 
 
avslutar Redax detta höstiga nummer av 
Visirskivan och hoppas det blir en bra 
fotohöst - fotovinter. Ha’ de’ 

Redax                                                                       


