
 

  

Vår Fotobok 

   Ljuset har varit här ett 
tag nu och äntligen har 
värmen kommit också. 
Sedan återstår det bara 
att se hur länge den 
varar. 
Vi kan konstatera att 
vintern blev snöfattig och inte speciell kall, så 
riktigt mustiga sköna vinterbilder blev 
svårfångade. Många tycker det är bra med 
milda vintrar det blir ju billigare värme-
kostnader. De som arrangerar olika vinter-
idrotter får det besvärligt, jag tänker på olika 
skidtävlingar framför allt, visserligen finns det 
snökanoner men de löser inte allt. Ishockeyn 
har sedan länge flyttat inomhus så de är inte 
längre beroende av vädret. 
Och så har vi det som vi sysslar med, foto-
tävlandet och fotoutställningar, vi är inte så 
beroende av väder och vind. Bara ibland, 
men visst är det trevligt med det där goa 
vädret som kan ske under våra fyra årstider 
Nu har vi lagt fotofesten bakom oss och vi 
kan konstatera att det som vanligt funkade 
med tillfredsställelse. Lördagen, som var 
vernissagedagen, var det strålande solsken 
som lyfte upp hela arrangemanget. Vi hade 
fått hem utomhusutställningen som var i 
Gadebusch i höstas på 125 bilder och som vi 
nu hängde mellan träden i kulturparken vid 
gamla kyrkan. Nästa dag blåste det småspik 
kan vi säga och tyvärr blåste en del bilder 
sönder och några bort för oss. 
Vädret var från och till hela veckan vilket gör 
att utställningen i kulturmagasinet (gamla 
kyrkan) inte kom riktigt till sin rätt. Eftersom 
belysningen inne i magasinet är mycket 

svag, är vi beroende av 
fint väder utomhus som 
skiner in genom fönstren 
och lyser på bilderna. 
Några av oss har bilder 
med på utställningen 
som är på Dalslands 

center i Håverud som handlar om Dalsland. 
Det får bli ett besök när kanalen öppnar då 
det är mycket folk och båtar i rörelse och nog 
kan det bli någon trevlig bild. Midsommar är 
på gång och då har vi naturens grönskande 
mångfald att fota. Ta en tur med någon av 
kanalbåtarna på Dalslands kanal, där finns 
det gott om motiv. 
Det här var det hela för den här gången, ha 
en bra sommar var fotoflitiga, det behöver 
jag egentligen inte påpeka, ganska onödigt 
eller vad säger ni? 
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Vår egen 
kulturchef, 
Stefan 
Jacobsson, 
höll, som 
han brukar 
göra, ett fint 
och trevligt, 
inspirerande 
och roligt tal 
vid årets 
invigning av 
Fotofesten. 
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Fotofesten 2017 
  

Dagens gästkrönikör 

 

  

Tävlingar i höst 

 
 
 
 
 
 

Ljusrum och mörkrum 

Allt du kunde göra i mörkrummet på den analoga 
tiden kan du nu göra i ett ljust rum eller i  
Lightroom som  programmet heter. Dessutom 
mycket, mycket mera. Det är otroligt bra och jag 
kan inte tänka mig att vara utan det.  
För sju år sedan hade jag bara Photoshop och 
övervägde om det var värt att skaffa Lightroom, 
som också ges ut av Adobe. Idag är det 
Lightroom som gäller, utom i speciella fall med 
text och mera komplicerade bilder med olika 
lager.  
Bästa finessen med Lightroom är ändå att jag 
slipper eländet med att hålla reda på var alla 
bilder ligger spridda på olika mappar. Lightroom-
katalogen är en databas som håller reda på allt. 
Originalbilderna läggs i en enda mapp på datorn. 
Allt du gör i Lightroom sparas bara som 
ändringar på originalbilden och tar därför liten 
plats. Kanske cirka 500 MB för 30 000 bilder. Vid 
importen till Lightrooms katalog sätter du ett 
antal nyckelord på varje bild som sedan gör det 
lätt att hitta bilderna. I framkallningsdelen gör du 
beskärning och bildbehandling och alla ändringar 
sparas så du kan gå tillbaka om du vill. Så 
kallade virtuella bilder kan du skapa, som till 
exempel delförstoringar eller svartvita bilder. 
Utskrifter gör jag alltid från Lightroom alltifrån 
kontaktkartor till förstoringar. Mycket enklare och 
bättre än via Photoshop. 
Inför en bildvisning skapar jag en samling och 
där sorterar jag bilderna som jag fört dit. När jag 
är klar markerar jag bilderna och exporterar till 
en egen mapp.  I Lightroom väljer jag jpeg med 
längsta sidan 2000 pixlar och döper bilderna 
med eget namn och i nummerordning.  Som 
exempel 106 bilder blev 203 MB. Bilderna i 
original med RAW-format tar upp en plats på 
3200 MB.  
I styrelsen har vi pratat om att det kunde vara på 
sin plats att på en fototräff berätta mera om 
Lightroom och även hur det hänger ihop med 
Photoshop och hur programmen kompletterar 
varandra. 
  
Åke Sundelin 

_________________________________________________________________________________________________________  

Tack Åke för den fina inblicken i ett program som 
många hört talas om, men som de flesta inte 
arbetat med. Hoppas vi kan få ”undervisning” hur 
man arbetar i Lightroom under hösten. / Redax 

 
 
 
 
 
 

Som Morgan skrev på förstasidan, så är årets 
upplaga av Fotofesten slut. Som vanligt var det i 
början av maj som Åmål hade massor av bilder 
uppsatta i de olika utställningslokalerna och 
dessutom en hel utställning med porträtt som 
hängde mellan träden utanför Gamla Kyrkan. 
Eftersom det var en så kallad retrospektiv 
utställning i Konsthallen, fanns där ett flertal av 
de allra mest kända fotograferna representerade. 
Totalt sett gjorde detta att många besökare 
kände att det var en mycket bra upplaga av 
Fotofesten. 
I år var det tionde gången som fotofesten 
ordnades, men likväl kunde inte kommunen 
ordna en vettig belysning i den fantastiska lokal 
som den gamla kyrkan ändå är. Så, för att 
uttrycka sig milt, det är fullständigt bedrövligt!  
 
 
 
 
 
 

I höst har vi, som berättades om i förra numret 
av Visirskivan, några olika fototävlingar. 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 i foto är öppen för alla 
fotoklubbarna i Dalsland. Läs gärna mer på vår 
hemsida, under fliken ”Tävlingar” står allt som 
behövs för att delta i tävlingen. 
 

Dessutom har vi vår egen klubbtävling som är en 
KOLLEKTION. 
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). Tänk gärna till 
och gå sedan ut och fota, så vi får in många 
bidrag. Kollektionstävlingar är svåra, men 
samtidigt jätteroliga. 
 
Våra egna tävlingar är naturligtvis kostnadsfria 
att delta i. 
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Gästkrönikör 2 

  

Almanackan 

 
 
 
 
 
 

En himla många bilder.... 
 
Idag går de flesta omkring med en telefon med 
inbyggd kamera. En kamera som dessutom tar 
väldigt bra bilder. Aldrig någonsin har det 
fotograferats så mycket som idag. Sedan 
tekniken att kunna fotografera uppfanns så är 
kanske mobilkameran den absolut största 
enskilda händelsen. Digitaltekniken är 
naturligtvis också en stor händelse och en 
förutsättning för att en telefon kan förses med en 
kamera. 
 

Det har dock hänt stora saker tidigare som 
revolutionerat fotandet. Jag tänkte nu berätta om 
en sådan händelse nämligen introduktionen av 
Kodak Instamatic 1963. Före detta år var det 
småbild eller rullfilm som gällde. Den vanliga 
Svensson tyckte nog att småbild var för kompli-
cerat och dyrt. Det var något som proffs och 
amatörfotografer använde. Till rullfilmen fanns 
det billiga kameror men det var också besvärligt 
att ladda med rullfilm.  

1963 introducerade  
Kodak Instamatic-
kameran. Att foto-
grafera kunde inte 
bli mer enklare. Till 
kameran hade en 
helt ny filmkassett 
tagits fram. Den fick 
beteckningen 126. 

Man laddade kameran med kassetten och sedan 
var det bara att börja fota. Det fanns inte mycket 
att ställa in på kameran. Sol eller mulet var de 
val man behövde göra. Objektivet var ett fixfokus 
så man behövde inte bekymra sig över skärpan. 
Instamatic blev en omedelbar succé. Mer än 50 
miljoner kameror såldes under 60-talet för att 
inte tala om antalet filmkassetter! När blixtkuben 
kom blev även blixtfotandet enklare. Kuben 
roterade och kunde avfyra 4 blixtar. Tack vare 
det relativt stora kvadratiska negativformatet ( 
c:a 26 x 26 mm ) blev bilderna riktigt bra. Många 
kameratillverkare hakade på Instamatic-succén 
med egna kameror. Mest avancerad var nog en 
Rollei som faktiskt hade utbytbara objektiv. 
 

Kodak utvecklade sedan flera system enligt 
samma koncept. Först kom 110 pocket. En liten 
kamera som lätt fick plats i innerfickan. Tyvärr 
gjorde det lilla negativformatet att bildkvaliteten 

blev sämre. Kodak gjorde sedan misstaget att 
släppa en kamera med ännu mindre negativ – 
Kodak Disc. Den var tänkt som en partykamera 
och hade en kassett med en roterande film. 
Negativen var dock så små att bilderna blev 
väldigt korniga och med dålig skärpa. 

Kodak var bra på 
att göra reklam för 
sina produkter. 
Man satsade stort 
på marknadsför-
ing vilket gjorde 
att Kodaks saker 
var väldigt lätt-
sålda. Kodak var 
den i särklass 
största fotoan-
nonsören och var 
lika välkänt som 
Coca-Cola.  
 
När sedan digital-

tekniken gjorde sitt intåg innebar det också 
början till slutet för fotojätten Kodak. Man 
lyckades aldrig anpassa sig till det digitala. 
Företaget Kodak finns dock fortfarande kvar om 
än bara en bråkdel av sin forna storlek. Fråga en 
15-åring idag om hen vet vad Kodak är för något. 
För oss gamla fotoamatörer kommer dock 
namnet Kodak att alltid vara förknippat med de 
bästa filmer man kunde ladda sin kamera med. 

 
Bästa fotohälsning-
ar från fotoarkeolo-
gen Göran ” Coop” 
Karlsson 
_____________________ 
 

Åter igen, tusen tack 
för intressant läsning 
och denna fina 
arkeologiska utgräv-
ning om Kodak. 
Ps. Alla ser väl vem 
det är som står 
bredvid Kodakflickan 
 

Tack / Redax 
 
 
 
 

 
 
 
För informationens skull, kan vi även nämna att 
styrelsen beslutat att vi ska ge ut vår ”gör”-fina 
fotoalmanacka även för 2018. Det är en lång-
livad rackare, hoppas den lever många år till. 
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Och med detta….. 

 

  

Diverse info mm 

 

  

Åmåls Bluesfest 2017 

  

Medlemsavgift 

 

  

Hemsidan 

 

 
 
 
 
 
Ja, ni läste rätt, detta handlar om Bluesfesten 
som kommer att gå av stapeln 6 – 9 juli. Dock är 
det inte någon reklam för själva festen ifråga, 
utan det är en uppmaning! 
Det är nämligen så att vi redan förra året fick en 
förfrågan om att vakta vid några kvälls/natt-pass 
nere i hamnterminalen och vi var ett gäng som 
gjorde detta. Klubben fick då även ett bidrag från 
arrangören. I år har vi fått frågan om vi kan ställa 
upp och i stort sett bli ansvariga för hela vakten 
under de aktuella dagarna och nätterna. 
Styrelsen har diskuterat detta och beslutat säga 
ja, vilket betyder att vi kommer att få i storleks-
ordningen lika mycket eller mer, i bidrag, som vi 
får in på almanackan. 
Därför hoppas vi att alla som får frågan av 
Morgan om man kan ställa upp, säger ja. Vi 
måste försöka ställa upp och hjälpas åt att dra in 
dessa intäkter till klubben. Förhoppningsvis ska 
vi kunna återgälda på något sätt, vi har fört vissa 
diskussioner inom styrelsen, men ännu är det 
alltför tidigt att säga något. 
Så… avslutningsvis, ställ upp om du har någon 
möjlighet, både för klubbens, Bluesfestens och 
inte minst, din egen skull. Om inte annat, så får 
du avnjuta god musik! 
 
 
 
 
 
 
Redax 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 
30 x 40 cm, kostar endast 25 kr, i stort sett till 
självkostnads-pris. Tänk på detta inför höstens 
tävlingar, bilderna gör sig, nästan alltid, mycket 
bättre med en passepartout. 
  
Vill även påminna att Redax med STÖRSTA 
tacksamhet tar emot texter som kan publiceras 
under rubriken ”Dagens Gästkrönikör”. Visst var 
det väl trevlig läsning från Åke 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. Det måste finnas massor av 
medlemmar som har massor av saker som kan 
vara av intresse för Visirskivans läsare. 
 

Styrelsen är dessutom intresserad av att få in  
förslag på programpunkter inför hösten, så om 
du har något förslag, kontakta gärna någon i 
styrelsen. För hur det än är, klubben är ju faktiskt 
till för oss medlemmar, inte för någon annan. 
Finns det förslag på någon form av teknik-kväll, 
så blir vi lite extra glada. 
 
 
 
 
 
 

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?!? 
 
 
 

 
I förra numret av detta illustra blad, skrevs det en 
del om vår nya hemsida. Gå gärna in på vår 
hemsida och titta runt.  
 
Av alla våra medlemmar, är det i skrivande stund 
endast 13 som har lagt in sig som medlem. Det 
kan uppfattas som lite ”knövligt” och besvärligt 
att lägga in informationen och vi ska se om inte 
vår hemsidesansvarige kan lägga in lite mer 
hjälptexter för oss som kanske inte är ”proffs” på 
den här typen av IT-tekonologi (hoppsan,där 
blev det visst taftologi).  
 
Vi ska även se om Matthias kan komma på 
något av de tidigaste mötena under hösten, för 
att svara på frågor och visa hur det fungerar, en 
gång till. Det gäller väl kanske mest för Redax 
och eventuellt någon mer, så det bli väl att kalla 
programpunkten för ”Hemsida for Dummie’s”. 
 

 

 

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

                        Ha’ de’  

Redax                                                                       


