
 

 Sommaren är kort 
alldeles för kort 
brukar man säga, 
och nog känns det 
så ibland. 
Vad har vi då gjort i 
sommar?  För egen 
del lite av varje, det 
finns ju alltid något 
att fotografera om 
man lägger manken till. Vi har ju vår 
fototävling ”Väder” att försöka få till någon 
bild. I sommar har ju vädret varierat en del, 
så nog fanns det möjlighet att skapa något. 
 
Agnetha och jag gjorde en veckas bussresa 
till Österrike och där fanns verkligen gott om 
motiv i detta alpland. Österrike har verkligen 
vackra och intressanta scenerier att bjuda 
på. Höga berg och djupa dalar, vackra byar 
och städer. Utan tvekan ett eldorado för den 
fotointresserade. Det blev många bilder att 
sortera vid hemkomsten. En resa som vi 
verkligen rekommenderar. Det som också 
imponerade var vad det var rent och fint 
överallt bland annat på offentliga toaletter 
efter vägarna, likaså i Tyskland för att inte 
tala om välstädade hotellrum och matsalar. 
 
Vad har då skett på hemmaplan i sommar? 
En hel del kan vi säga. Åmåls Bluesfest drar 
alltid massor av folk, och i år firade dom 25 
årsjubileum så det blev lite extra med 
artister. Här fanns ju för den som ville gott 
om fotomotiv. 
Utan tvekan kan vi säga: Dom hade tur med 
vädret. 

Vi var några person-
er i klubben som, 
efter Blues förening-
ens förfrågan, hade 
möjlighet att ställa 
upp som nattvakter 
för att ha koll på 
scenens förstärkare, 
högtalare och alla 
instrument. Detta för 

att inte någon skulle ta sig in i terminalen och 
göra åverkan på dessa dyra attiraljer. För 
detta fick vi några sköna tusenlappar till vår 
klubbkassa. Det är många ideella föreningar 
som får en möjlighet att tack vare bluesen 
tjäna pengar till sin verksamhet. Ett stort tack 
till Åmåls Bluesförening får vi säga. 
 
Så har det varit Hamnkalas och Åmåls-
dagen, och nu står snart Feskehälja och 
Ljusfesten för dörren. Vi får naturligtvis inte 
glömma vår egen Fotofest som var på 
försommaren. Så nog kan vi konstatera att 
det händer lite av varje i vår lila stad.  
 
Nu är det dags att gå in för höstens uppgifter 
med gott mod och framsikt. 
                                                                                           
 

                              Morgan 

 
PS. Just nu håller vi på och jobbar med våra 
fotoutställningar i vår vänort Gadebusch 
Tyskland. 
Det får bli referat från dessa i kommande 
nummer av Visirskivan. 
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En resa till Österrike 
  

Höstens mötesprogram 
 
 
 
.  
 
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, förutom 24/11 – 8/12.  
 
22/9  
Bilddiskussion.  
Höstens första kväll är tänkt till en bild-
diskussion där vi pratar om bilderna som vi 
har ställt ut i Gadebusch. 
 
13/10  
Österrike ur fotografens perspektiv 
Agnetha och Morgan har, som det refererats 
till på första sidan, varit i Österrike och visar 
bilder därifrån Dessutom är det inlämning av 
bilder till vår tävling ”Väder”. 
 
3/11 
Bland vithajar och bobbitmaskar 
Johan Sundelin visar undervattensbilder från 
olika platser runt världen. Johan har varit hos 
en gång tidigare och visat sina fantastiska 
bilder. 
 
24/11 
Tävlingen ”Trippeln” - Resultat 
Den här kvällen kommer resultatet från vår 
tävling ”Trippeln” där bilderna varit hos tre 
olika jurys för bedömning. Vid redovisningen 
kommer den tredje juryn till oss för att prata 
om resultatet. 
 
8/12 
Lucia med tävlingsresultat 
Som vanligt försöker vi få tag på Lucia med 
följe och efter denna sånguppvisning blir det 
redovisning av vår tävling ”Väder”. 
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 tävlings-
bilder, mm, mm. Något att tänka igenom före 
mötet?!? 
 

 
 

 
 
 

Samling tidig morgon vid Öresunds-
terminalen i Malmö för busstransport över 
Öresundsbron till Rödby  och färja över till 
Puttgarden Tyskland. Efter en hel dags 
bussresa med fikastopp, så är vi framme i 
Kassel/Tyskland. Där blev det inkvartering 
på hotell och sen middag. Nästa dag upp i 
ottan för en hel dags transport till den fina 
byn Bad Gastein i Österrike med inkvartering 
på Hotell Mozart samt middag. Det är ca. 
150 mil till Bad Gastein så det blev några 
timmar i buss. 

 
 

Måndagen inleddes med en byvandring i det 
kuperade Bad Gastein. Vi bekantade oss 
med omgivningarna och guidades till 
historiska byggnader och fick insikt om byns 
historia. På eftermiddagen begav vi oss till 
kurorten Zell am See med sin kristallklara 
Zellersjö. Vi promenerade runt och fick lite 
historia till livs samt naturligtvis fikarast. Vi 
åkte också minitåg runt Zellersjön och fick 
njuta av vyerna. 
Tisdag: Resa till det så kallade Örnnästet 
som byggdes till Hitlers 50 års dag uppe på 
en bergstopp. Det påstås att han inte 
övernattade här någon gång han skulle 
nämligen lida av höjdskräck. En bra bit 
längre ner efter alpen byggdes det upp 
bostäder för olika partipampar att övernatta i. 
Örnnästet är omgjort till restaurang och café, 
det enda som egentligen påminner om 
nazitiden är den stora öppna spisen i 
marmor som Hitler fick i 50-års present av 
Mussolini. 
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Almanackan 2016 

 

FOTOBOKEN 

Onsdagen var en härlig dag med natur-
upplevelser. Vi inledde med ett besök i 
Liechtensteinklamm, en djup ravin med 
vattenfall där vi fick vandra på smala 
spångar efter ravinkanterna i ett av de natur-
skönaste platserna i Österrike. Sedan begav 
vi oss till Satzkammergut som är känt för 
sina många alpsjöar. Här åkte vi en tur med 
båt på Wolfgangsjön och kom så småningom 
fram till St Wolfgang.  
På torsdagen var det en heldagsutflykt till 
Mozarts vackra Salzburg. Nu öppnade sig 
himlens portar och det regnade rikligt. Men vi 
besökte borgen Hohensalzburg och passade  
på att äta lunch medan det regnade som 
värst. Resten av dagen tillbringade vi på 
egen hand och besökte den vackra 
domkyrkan samt flanerade runt i stadens 
centrum och fick möjlighet till shopping. På 
hemvägen stannade vi till vid slottet Hellbrun 
där många av scenerna i filmen Sound of 
Music spelades in. 
Fredagens höjdpunkt var när vi åkte upp till 
Grossglockner, Österrikes högsta berg 3797 
meter, det här är ett måste när man befinner 
sig i de här trakterna, stod det i rese-
katalogen, och vi håller absolut med, inget 
snack om saken. Att åka buss på svindlande 
och hissnande serpentinvägar, där det bär 
uppför Hochalpenstrasse som är ett äventyr i 
sig. På 2506 meter ligger passet Hochton 
som är högsta höjd som fordon kan köra. 

Här får 
man köra 

igenom 
en liten 
tunnel. 
 
På resan 
upp till 
Hochton 

var det disigt och ganska molnigt, lågt i tak, 
brukar det sägas, men fotovänligt. På andra 
sidan tunneln sken solen och vädret var klart 
och absolut väldigt fotovänligt. Sedan bar det 
av nedför cirka hundra meter till en stor 
parkeringsplats med restaurang och 
souvenirbutik. Väl här uppe på toppen gjorde 
vi ett längre stopp för att beundra denna 
unika natur samt fika och naturligtvis 
fotografera. Vi hade tur och fick se och plåta 
de små söta murmeldjuren som lever på 
dessa höjder. På tillbakavägen ett stopp vid 

tunneln Hochton där vi serverades ett glas 
champagne. Så bar det av utför på den här 
hisnande serpentinvägen, en sak är klar 
chauffören var en mycket skicklig ratt-

mästare.  
Lördag -Söndag 
transport hem till 
Sverige med 
övernattning i 
Kassel. 
Det kändes  
mycket säkert 

att åka med den förträfflige busschauffören 
Jonny, och bli guidad hela resan av Camilla. 
En resa som verkligen gav mersmak.                                                                                                

 

Text och bilder Agnetha o Morgan 
 
 
 
 
 
 
 
Då kommer den ”femtioelfte” informationen 
om vår fotobok om Åmåls kommun. Det har 
kommit in en del bilder, men det måste 
komma in betydligt fler. Därför uppmanas 
alla medlemmar i klubben att ta med sig 
bilder på första mötet i höst. Tänk på att det 
ska vara från hela kommunen, både stående 
och liggande format. 
Vi kan inte annat än vädja till samtliga 
medlemmar, snälla… ta med bilder. Det kan 
vara på sticka, cd-skiva eller något annat 
sätt, huvudsaken är att det kommer in fler 
bilder. 
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.  
Ta med och lämna in på mötet 22/9! 
 
 
 
 
 
 

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!  
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Och md detta….. 

 

 

Värstingarnas värsting 

 

Dalslandsmästerskapen 

 

Hemsidan 

 

Tävling - Väder 

 
 
 
 
Det finns några listor på nätet med de mest 
extrema objektiven. Ett objektiv som alltid 
finns med är Nikons fisheye - Nikkor 6 mm 
f/2,8. Vad är det nu som gör detta fisheye så 
speciellt? Det mest uppseendeväckande är 
naturligtvis den enorma bildvinkeln på 220 
grader! Objektivet kan alltså se lite bakåt. I 
bruksanvisningen varnar man för att 
stativben och fötter kan komma med på 
bilden om man inte ser upp. Objektivet har 
stativfäste och väger över 5 kg. Det har 5 
inbyggda filter och levererades i en väska 
som också var av typ värsting. Objektivet 
lanserades i början på 70-talet och var 
främst tänkt för vetenskapliga och industri-
ella syften eller inom reklamfoto för speciella 
effekter. Endast ett hundratal tillverkades. Då 
och då bjuds ett exemplar ut på Ebay. Det 
kanske inte behöver nämnas att priserna på 
dessa objektiv är minst sagt höga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikon Fisheye Nikkor 6 mm, f/2.8 
 

När jag började fota med systemkamera runt 
1970 så drömde jag om att äga ett fisheye 
och skapa häftiga effekter. Jag fick låna en 
fisheyetillsats av Berth Carlsson på Isaksons 
som jag monterade på mitt lilla Lydith 30 
mm. Det blev en cirkelrund bild på 180 
grader men bildkvaliteten var väl inte den 
allra bästa tyvärr. 10 år senare så köpte jag 
ett Pentax original fisheye. Priset på detta 
var överkomligt och det gav bilder av mycket 
hög kvalitet. Objektivet tecknade ut hela 
filmrutan vilket innebar att bildvinkeln diago-
nalt var 180 grader. Alltså ingen cirkelrund 
bild. I vissa lägen fick man bilder där man 

inte tänkte på 
fisheye – effekten. 
Att leka med ett 
fisheye är kul ett 
tag men man 
tröttnar ganska 
snart. I det långa 
loppet så vinner 

de mer traditionella brännvidderna. 
 
Text och bild Göran Karlsson 
 
Tack Göran för en bra och intressant text. 
/Redax 
 
 
 
 
 
Dalslandsmästerskapen i foto arrangeras i år 
av Färgelanda fotoklubb. När skivan kommer 
ut är det försent att lämna in bilder, men 
Färgelanda fotoklubb har meddelat att de 
kommer att ha redovisning av tävlingen den 
20/10, vilket är en torsdag. Alla som är 
intresserade, skriv in i almanackan, så 
diskuterar vi samåkning när vi närmar oss i 
tiden. 
                                                                       
 
 
 
 

Vi har fått napp på en ny ansvarig för vår 
hemsida. Det är Mathias Mattsson som kan 
tänka sig att ta an detta projekt. Officiellt ska 
han väljas på årsmötet, men kan starta 
redan nu. Tack Mathias!  
Så, hjälp honom genom att skicka in bilder 
när han ber om det! 
 
 
 
 
Glöm inte lämna in bilder till vår egen tävling. 
Inlämning 13/10, på fotomötet påsiktsbilder 
max 3 st, storlek 30x40 cm inkl. ev pp. 
 
 
 
 
avslutar Redax detta höstliga nummer av 
Visirskivan och hoppas det blir en bra 
fotohöst - fotovinter. Ha’ de’ 

Redax                                                                       


