
 

´´Den ljusnande framtid är 
vår.´´ Så sjöng, har jag för 
mig, de ungdomar som 
tog studenten, i alla fall 
förr, då jag var ung. Vad 
dom sjunger idag vet jag 
inte så noga, men jag tyckte mej höra dem tjoa 
från lastbilsflaken när de transporterades runt i 
stan ´´Vi har tagit studenten fy fa.. vad vi är bra.´´      
Vad det nu än är som dessa ungdomar sjunger, 
eller ropar, får vi hoppas att deras framtid är 
riktigt ljus. 
 

För att få det så bra som möjligt så är nog 
framtiden för dem att studera vidare för att få en 
vettig sysselsättning att leva på i detta krävande 
samhälle. Själv har jag långt bort i början på 
1960-talet en realexamen som det hette då och 
vad vi sjöng kommer jag inte ihåg kanske var det 
´´Helan går.´´ (Det tror jag inte, dåtidens 
ungdomar var alldeles för väluppfostrade för att 
dessa skulle sjunga dylika sånger på den tiden  -
Redax anm. ) 
 

´´Den ljusnande framtid är vår.´´ Det kan väl vi 
fotografer börja nynna på nu, vi går i alla fall mot 
våren, även om det går sakta så här i början av 
året. Ljuset är ju fotografens goda vän kan man 
säga, vi är i alla fall beroende av det. Räcker inte 
ljuset till alla gånger så finns det diverse knep 
och tillbehör som vi kan ta till. 
 

Agnetha och jag firade som vanligt Nyår 
tillsammans med Laila o Karl i Ishöj, som är en 
förstad på 21 000 invånare till Köpenhamn. På 
nyårsaftons kväll lystes den mörka nattens 
himmel upp av rejäla fyrverkerier under en dryg 
timma.  
Fyrverkerier är inte lätta att fotografera, vi gjorde 
dock några tappra försök och en del bilder blev 
godtagbara. Annars kan fyrverkerier ställa till 
obehag såsom bränder eller personskador, det 

gäller att hantera dessa 
tingestar med förstånd och 
varsamhet och inte rikta 
dem mot människor. 
 

Ser vi oss runt om i 
världen, så är det oroväckande många mörka 
moln på vår himmel. Om vi tittar på 
nyhetsprogrammen på TV så blir vi matade med 
alla former av bombardemang och skjutande på 
människor. Varför inte byta ut den här arsenalen 
mot kameror istället, så kan man trycka av och 
fånga många ljusa positiva trevliga 
människomotiv till exempel. Detta vore väl bättre 
än att slösa bort pengar på all denna dyrbara 
krigsmaterial.  
 

Jag är med ett gäng gubbar som badar bastu på 
Hanebol varje fredag kväll. 
Detta är ett mycket förståndigt sällskap med 
mycken sans och en stor dos av rejält bond-
förstånd. Varje fredag löser vi stora världs-
problem, dessutom löser vi även kommunala 
kullerbyttor. Här skulle världens despoter behöva 
vara med och lära sig vanligt folkvett, tänk vilken 
bra och trevlig värld vi skulle få.  
 

Nu är det inte så att vi skall måla upp en viss 
potentat på väggen eller kasta in handuken som 
vissa sekonder får göra, utan nu kör vi mot en 
ljusnande framtid som är vår. Vi som fotar ser 
naturligt positivt på det mesta. 
 

Så, alla våra kära medlemmar, väl mött till 
vårens ljusnande eskapader med stor tillförsikt 
och skaparglädje och glöm för allt i världen inte 
att ta med kameran.                               
  

                                   Morgan 

 

 

   
  
 

Ljusnande framtid 
Morgan Torger 

Redax: Lennart Hansson                 lh.amal@telia.com 

 

 Nr1              2017                 Januari 

mailto:lh.amal@telia.com


2 
 

  

Vårens möten 
 

Dagens gästkrönikör 

 

  
 
 
 
 
Vårens möten är som vanligt, på torsdagar och 
vi träffas som brukligt är, på Hemvärnsgården 
klockan 1900, för att se / vara delaktiga i pro-
grammet varefter vi sedan avslutar med kaffe 
och något litet tilltugg. Som synes av de olika 
programdatumen, så är det tre veckor mellan 
mötena, så nu kör vi på som vanligt i ”gamla 
hjulspår” igen. 
 

16/2  
FOTOKLUBBENS NYA HEMSIDA 
Mattias Mattsson kommer att på ett pedagogiskt 
och övergripande sätt visa vår nya hemsida på 
nätet och där alla medlemmar ska kunna vara 
mer aktiva. En spännande kväll! 
 
9/3 
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”.  
 
30/3  
GAMLA ÅMÅLSBILDER - ÅMÅL FÖRR I TIDEN 
Bosse Öberg, som en del kanske sett på Ica, har 
ett program med gamla Åmåls-bilder som han 
kommer att visa den här onsdagskvällen. Det 
kommer att bli en trevlig kväll, så får man hoppas 
att man känner igen sig. 
 
20/4 
NATUR I ÅNIMSKOGSTRAKTEN O LITE TILL 
Att Dan Nilsson är en duktig fotograf, det vet vi i 
klubben väl efter att ha sett hans bilder både i 
olika tävlingar och på utställningar. Vi kan se 
fram mot en trevlig kväll med många naturbilder. 
 
11/5 
BILDBEDÖMNING 
Den här kvällen ska vi ägna åt bildbedömning. 
Dock behöver vi inte ta med oss egna bilder, 
utan dessa finns redan. Att kritisera och bedöma 
bilder är mycket lärorikt, så länge som man är 
konstruktiv i sin bedömning. Vid varje bildbedöm-
ning lär man sig något nytt, så det kommer att bli 
en intressant kväll. 
 
Återigen så ser ni att det kommer att bli en 
omväxlande och spännande vår på Hemvärns-
gården var tredje torsdag! Det är således bara 
skriva in datumen i almanackan. 

 
 
 
 
 

Världens dyraste objektiv 
 

Den här enorma pjäsen har benämningen Leica 
AOP-Telyt--R 1:5.6/1600mm och är världens 
dyraste objektiv. Vikten är osannolika 60 kg så 
det lär behövas ett rejält stativ. Tyvärr lär vi aldrig 
få se några bilder tagna med objektivet då det 
bara tillverkats i ett fungerande exemplar. Det 
finns även en prototyp utställd hos Leica. 
Objektivet är beställt av en stenrik shejk som lär 
ha betalat mer än 18 miljoner för besten! Alla 
som fotograferat med långa teleobjektiv förstår 
vilka svårigheter det medför. Med en så extremt 
liten bildvinkel som Leica-objektivet har, vill det 
till att det är väldigt klart väder om det skall gå att 
få användbara bilder. Chansen kanske inte är så 
stor att shejken låter publicera någon av sina 
bilder om han nu tar några. Förmodligen har han 
det bara utställt i sitt palats. Att någon kan köpa 
ett objektiv för 18 miljoner säger kanske mer om 
vilka enorma orättvisor det finns på vår planet än 
om fotografering. Tänk vad dessa pengar skulle 
räcka till i ett fattigt land. Jag tror inte shejken 
blev speciellt lycklig när nyhetens behag lagt sig 
efter att ha packat upp Leica-telet. Kanske 
lägger han en beställning på ett ännu värre 
objektiv om det nu är möjligt. Jag glömde nästan 
bort att nämna att i priset ingick även en 
telekonverter! 

 
 

Text: Objektivhistorikern Göran ”Coop” Karlsson 
Foto: Leica? 

 
Tack Göran för ännu en intressant och objektiv 
story (Nu var jag väl lustig / Redax). Nu ser vi 
med spänning fram mot, förhoppningsvis, många 
fler artiklar i kommande nummer av Visirskivan 
som författats av Göran. Det ska bli mycket, 
mycket intressant!  
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Vår Fotobok 

  

Tävling, tävling, tävling 

 

  

Nya hemsidan 

  

Tävling, tävling, resultat 

 

 
 
 
 
 
Blir inte av. Tråkigt tycker Redax som hade sett 
fram mot en riktigt fin bok lagom till 375-
årsjubileet. Tyvärr har det kommit in alldeles för 
lite bilder och resten av styrelsen var rädd att det 
skulle bli för mycket jobb med boken, så det blir 
inget - den här gången i alla fall. 
 
 
 
 
 
Vi börjar med ”DALSLANDSMÄSTERSKAPEN” 
som 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 
Dalslandsmästerskapen är öppen för alla foto-
klubbarna i Dalsland. 
 
Vi har dessutom två egna klubbtävlingar: 
Tema ”STILLA”  
1-3 bilder 
Påsikt, färg eller svart-vit. 30x40 cm inkl. ev. pp. 
Inlämning den 30/3, som dessutom råkar vara en 
klubbmöteskväll. 
 
KOLLEKTION är nästa klubbtävling. 
Påsikt, färg och/eller svart-vita bilder, blandat om 
så önskas. 
3-5 bilder, 30x40 cm inkl. eventuell passepartout 
Inlämning på andra mötet i höst (datum kommer 
i nästa nr av detta illustra blad) 
 
Våra egna tävlingar är naturligtvis kostnadsfria 
att delta i. 
 
 
 
 
 
Jag, Mathias Mattsson, har nu tagit över Jan 
Anderssons funktion som ansvarig för hemsidan 
och klubbens Instagram-konto. Fram tills dess 
att den nya hemsidan kommer på plats, som de 
flesta troligtvis vet kommer att ske inom kort, så 
uppdateras den gamla precis som förut.  
- En genomgång av den nya hemsidans 
medlemsfunktioner kommer att genomföras den 
16/2. Där kommer jag att visa hur man som 

medlem själv kan lägga in bilder på sin profilsida 
och även kunna vara delaktig i att skriva 
fotoberättelser med mera. Detta för att få den 
nya hemsidan mer intressant och livfull. Jag vill 
poängtera att alla medlemmar kanske inte 
känner sig manade att skapa ett eget 
inloggningskonto, utan det är upp till var och en 
själv att bestämma. Men det är klart att en 
hemsida upplevs som både mer intressant och 
livfull om man kan se att flera personer är med 
och bidrar till innehållet både i text och bild. Jag 
ser fram emot alla frågor och funderingar kring 
den nya hemsidan. Så se till att samla på er alla 
tankar och funderingar som kan tänkas finnas, 
så ska jag försöka svara på mötet. 
 

 
Text och bild Mathias Mattsson 
 

Tack Mathias, det ska bli spännande att se när 
hemsidan är färdig. /Redax. 
 
 
 
 
 
 
En liten resumé av förra årets tävlingar: 
I Dalslandsmästerskapen i foto som arrangera-
des av Färgelanda Fotoklubb gick tre av sex 
medaljplatser till Åmåls Fotoklubb. 
1:a plats i temat “Linjer”, Karl Wigh 
3:e plats i temat “Linjer”, Morgan Torger 
2:a plats i temat “Människor”, Åke Sundelin 
 
Klubbtävlingen “Trippeln” bedömdes av tre jurys. 
Ystads Fotoklubb, Gotlands Fotoklubb och Lars-
Erik Fjellman, Bengtsfors. Efter sammanräkning 
av jurypoängen fick vi fram följande pristagare: 
1:a plats Gudrun Nilsson med “Sagolik” 
2:a plats Anders Klevmarken med “Fotograf” 
3:e plats Dan Nilsson med “Bastardsvärmare” 
När det gäller “Trippeln” kan man konstatera att 
de olika juryerna som väntat, uppvisade stora 
likheter men också stora olikheter i sin bedöm-
ning, vilket är tjusningen med den här tävlingen.     
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Åmåls Fotofest 

  

Och md detta….. 

 

  

Diverse  

 

  

Åmåls Bluesfest 

  

Ultrakort Reseberättelse 

Klubbtävlingen “Väder” bedömdes av Vårgårda 
Fotoklubb som kom fram till följande resultat: 
1:a plats Morgan Torger “Konduktör” 
2:a plats Åke Sundelin “Styv kuling” 
3:e plats Agnetha Torger “Höstfyr” 
                                         
 
 
 
 
 
I år kommer Åmåls Fotofest att äga rum mellan 
den 6/5 – 13/5. Det är betydligt färre personer 
från fotoklubben som ansökt om att ställa ut i år, 
lite tråkigt tycker Redax. Hur som helst så är det 
en av de större fotoeventen i Sverige och vi är 
tämligen ensamma om att inte ha några som 
helst entréavgifter utan alla utställningar är 
kostnadsfria att besöka. För de som ska ställa ut 
poängteras att bildstorleken kan variera, dock 
inte högre än ca 40 cm inkl. passepartout. Som 
vi tidigare påtalat, är det viktigt att vi visar bilder 
som inte varit utställda förut, utan det ska vara 
fräscha bilder. Dessutom så har vi lovat att 
fotoklubben ska ställa upp med vakter under 
veckan i Gamla kyrkan. När vi kommer att få 
frågan om att ställa upp som vakt, säg gärna 
”Ja”, så blir allt mycket enklare för arrangören. 
 
 
 
 
 
 
2016 fick vi frågan om vi kunde vakta på 
bluesfesten. Frågan kom bara någon vecka före, 
detta beroende på att den förening som skulle 
gjort det hoppade av i sista stund. Vi ställde upp 
på kort varsel och vi fick dessutom några tusen 
kronor för detta, rakt in i klubbkassan. 
Vi har nu fått frågan om vi kan ställa upp i år igen 
men den här gången ta alla tiderna. Styrelsen 
har diskuterat detta och vi kommer att säga ja till 
detta erbjudande. Men… vi kan inte göra detta 
själva inom styrelsen utan även här behöver vi 
hjälp. Morgan är ansvarig för att få schemat att 
gå ihop, så snälla, ställ upp när frågan kommer. 
Vi kommer att få ganska mycket pengar in i 
klubbens kassa och vi kommer även, på ett eller 
annat sätt, se till att dessa pengar kommer 
medlemmarna till godo. 
Är det dessutom så att passen ligger under 
fredags- eller lördagskvällen, så blir det gratis 
musikunderhållning . Observera att vi inte ska 
vara ordningsvakter, det finns det andra som är, 
vi ska vakta på natten före festen och sedan 
kolla biljetter på de som går ut och ska in igen. 

 
 
 
 
 
Återigen…..Redax tar med STÖRSTA tacksam-
het emot texter och 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! Dessutom var 
det någon som tyckte det var för lite bilder i 
skivan, så lämna gärna in enbart bilder också. 
Vi har även fått in nya passepartouter och priset 
är 30x40=25 kr, 40x50=40 kr, 50x60=60 kr. Vi 
har även limsprayburkar, dessa kostar 225 kr/st. 
 

 
 
 
 
 
 

Innan Dalai 
Lama blev 
förvisad ut 
ur Lhasa i 
Tibet, 1959 
av kineser-
na, så var 
Potalapalat-
set både ett 
residens för 
Laman och 
regerings-
byggnad. 
Den första 
delen på-
börjades år 
631. Det 
upptogs  år 
1994 på 
Unescos   
Världsarvs-
lista. 
 

Kort reseberättelse och bild Lennart Hansson 

 
 
 
 
 
avslutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotovår och sommar när 
dessa väl uppenbarar sig.   Ha’ de’ 

Redax                                                                       


