
 

  

Vårens möten 

Smaken är olika så 
med en annan jury så 
hade resultatet blivit 
ett helt annat. Efter en 
fototävling hör man 
ofta denna kommen-
tar. Visst det är en tröst om bilden inte blivit 
placerad men samtidigt ger det intryck av lotteri 
och tur. 
Om det är sant så är det helt meningslöst att 
tävla med bilder och meningslöst att komma 
med bildanalyser. I förlängningen är foto-
klubbens verksamhet meningslös om det inte 
finns nå’n skillnad mellan bra och dåliga bilder.  
En del av vår verksamhet är att vi har trevligt 
tillsammans men målet måste ju vara att man 
lär sig att hela tiden blir bättre på att ta bilder. 
Det är inte bara tur eller som Ingemar Stenmark 
sa "det är konstigt att jag får mera tur ju mer jag 
lär mig och tränar" 
Med dagens telefoner går det att ta bra bilder 
men jag vill hävda att det gjorde det för länge 
sedan också med lådkameran laddad med film. 
Begränsningarna var dock uppenbara. Det 
krävdes solsken lagom avstånd och orörliga 
motiv och allt blev svartvitt. Telefonen klarar 
mycket mera men den seriösa fotografen vill 
kunna välja objektiv, ISO tal (på analoga tiden 
filmens känslighet) finjustera skärpedjup, 
exponeringsmetod med mera. Då är det endast 
systemkamera som gäller. Med dagens digitala 
teknik kan man i efterhand i Lightroom och 
PhotoShop jobba mycket mera med bilden än i 
mörkrummet på den analoga tiden. Men även 
då satte fotografen sin prägel på bilden genom 
beskärning, skuggning, efterbelysning och val 
av fotopapper och exponering. Om du inte 
behärskar din kamera så kan du gå miste om 
en bra bild även om du har ett bra bildsinne. Till 

exempel vid ett ljust motiv 
mot en mörk bakgrund måste 
du växla till spotmätning för 
exponeringen för att inte 
tvingas "deleta" bilden för att 
motivet blev utfrätt.   

En aspekt på bildens kvalitet är således den 
tekniska kvaliteten som visar hur du klarat av 
kameran och bildens efterbehandling. I foto-
klubben kan du lära du dig mera om tekniken. 
Bildsinnet kan tränas upp genom att fundera 
över hur bilden är komponerad. Tänk efter hur 
blicken rör sig i bilden och hur det stämmer med 
innehållet i bilden. Komposition enligt gyllene 
snittet har använts av konstnärer i många 
hundra år för att skapa harmoni och balans. Hur 
har färger, linjer och former i bilden understrukit 
det som fotografen vill säga med bilden. 
Diagonal-vertikal- och horisontalkomposition 
kan du fundera över. 
Larseric Fjellman som är en duktig fotograf och 
dessutom bra pedagog beskrev skillnaden 
mellan en öppen och en sluten bild. Båda 
bilderna kan vara bra men passar kanske bäst i 
olika sammanhang. Den slutna bilden kan vara 
till exempel en blombild med vackert ljus och 
bra komposition och som tydligt beskriver 
objektet. En öppen bild är öppen för olika 
tolkningar och stimulerar fantasin.  
En regel som jag personligen försöker tänka 
på är "Skönhet är frånvaron av allt överflödigt" 
Om en bra bild inte belönas i en fototävling 
kan det bero på att det fanns bättre bilder, 
juryn inte var tillräckligt kunnig, svårighet välja 
till exempel mellan landskap-porträtt eller 
öppen-sluten. Lite men bara lite tur kan krävas 
men kunskap och träning hävdar jag ändå är 
vägen till bättre bilder! 
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Dagens gästkrönikör 

 

 

Vårens möten 

 

 
 
 
 
 
Vårens möten är som vanligt, på torsdagar och vi 
träffas som brukligt är, på Hemvärnsgården (ej 
17/5) kl 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 inte tre veckor mellan 
alla möten, utan vi har fått flytta lite p g a helger. 
 

15/2  
SILHUETTER 
Vi börjar vårens möten med en jurybedömning. 
Skara fotoklubb har en tävling med inbjudna 
klubbar som deltar. Vi ska bedöma och vara 
färdiga på en timme! Det blir snabba ryck, men 
det blir roligt.  
 
8/3 
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”.  
 
22/3  
FULLKORN.        ANALOGT-DIGITALT 
Marcus Reidevall kommer att prata om varför han 
använder en analog kamera istället för en digital. 
En kväll som kommer att innebära mycket diskus-
sioner, kanske tar han med sig några bilder också. 
 
19/4 
BILDDISKUSSIONER 
Vi tar med två-tre påsiktsbilder per person, så tar 
vi en diskussion omkring dem, positivt eller 
negativt, vad som skulle gjorts annorlunda mm. Är 
bilden bra som den är, eller kan den förbättras?  
 
17/5 
STADSVANDRING MED GUSTAV W. 
Den här kvällen ska vi ägna oss åt både historia 
och fotografering. Vi får en alldeles egen stads-
vandring under mycket sakkunnig ledning av 
Gustav Wennberg. Gustav har gjort dessa 
vandringar under ett antal år. Ta med kameran, så 
ses vi vid gamla kyrkan klockan 19.00. 
 
Återigen så ser ni att det kommer att bli en 
omväxlande och spännande vår med ett, 
förhoppningsvis, varierat och omväxlande 
program. Så nu är det således bara att skriva in 
datumen i almanackan. 
 

 
 
 
 

Drömobjektivet Canon 50mm 1:0,95 

Den här gången tänkte objektivarkeologen 
berätta lite om ett mycket speciellt objektiv. 
Objektivet är Canons 50 mm med otroliga 
ljusstyrkan 0,95! Detta är en rejäl glasklump som 
väger dryga 6 hg. Det kom ut på marknaden 1961 
och var tänkt för Canons serie 7, mätsökar-
kameror. Vid den här tiden var det världens mest 
ljusstarka objektiv och lär ha kostat närmare en 
årslön när det kom ut. Canon producerade nära 
20 000 exemplar fram till början av 70-talet. 
Konstruktör var objektivmästaren Mukai Jirou. 
Idag finns naturligtvis bara begagnade exemplar 
att tillgå och man får vara beredd att lägga ut 
omkring 25 000 kr. Sedan har vi naturligtvis 
problemet att hitta en modern kamera som 
objektivet passar på. Objektivet kallas ibland för 
”the Canon dream lens” och bilderna kan bli 
väldigt drömlika p g a den speciella bokeh som 
objektivet ger. Skärpedjupet på full öppning är 
extremt kort så detta är ett objektiv med vilket det 
går att få fram mycket speciella effekter. Nu är ju 
detta ett objektiv som inte är helt lätt att få tag i 
eller att använda. Men misströsta ej. Leica 
tillverkar också ett objektiv med ljusstyrkan 0,95. 
Har man en Leica och drygt 100 000 kr liggande 
till ingen nytta så är det bara att slå till. Objektivet 
heter Noctilux. Finns i varje välsorterad fotobutik 

(Redax anmärkning 😊) 

   
      

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

Tack Göran 
för ännu en intres- 
sant och trevlig story 
om det gamla fina 
Canonobjektivet. Än 
en gång 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! (En helt objektiv kommentar av Redax) 
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Åmåls Fotofest 

, 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. 

 

  

Tävling 

 

  

Vår utställning 

  

Åmåls Bluesfest 

 
 
 
 
 
Vi har haft ett antal tävlingar under årens lopp i 
klubben. Det har varit av allehanda olika slag: dia, 
svart-vita, digitala, påsikt, med och utan tema, 
mm, mm.  
Vi hade i höstas en kollektionstävling, med många 
mycket trevliga och bra kollektioner, därför har 
styrelsen beslutat om en ny kollektionstävling.  
 
KOLLEKTION Jubel(eum) i busken 
Påsikt, färg och/eller svart-vita bilder, blandat om 
så önskas. 
3 bilder, 30x40 cm inkl. eventuell passepartout 
Inlämning någon gång under hösten (datum kom-
mer i nästa nr av detta illustra blad), med resultat 
(troligtvis) under våren. 
Tema, förutom den vitsiga rubriken, ÅMÅL 375 ÅR  
Ju fler som deltar, desto bättre! 
Så småningom kommer även inbjudan till 
Dalslandsmästerskapen, m fl. 
 
 
 
 
 
 
Som en del av Åmåls 375-årsfirande har vi i foto-
klubben fått förfrågan om att göra en utställning i 
Konsthallen. Detta är meddelat sedan tidigare och 
det är 15 medlemmar som anmält att ställa ut. Vi 
kommer även att ha ett antal bilder med, tagna av 
en av klubbens grundare, Melker Bohlin. 
Utställningen har vernissage lördagen 3 februari, 
så vi hoppas så många som möjligt av klubbens 
medlemmar har möjlighet att komma. 
 
 
 
 
 
 
I år kommer Åmåls Fotofest att äga rum mellan 
den 28/4 – 5/5. Från att ha varit en av de största 
utställarna, medlemmar av fotoklubben, så är det 
i år inte någon av klubbens medlemmar som 
ställer ut. ÅFK, samt på senare år även klubbarna 
i Mellerud och Färgelanda, har haft Gamla kyrkan 
som ”egen” utställningslokal. Naturligtvis är det 
även några andra som ställt ut där, men det har 
till största del varit klubbarnas lokal.  
Fotogruppen TILT, som beslutar om utställande 
fotografer, har (av någon outgrundlig anledning) 

valt att inte vilja ha någon av klubbarnas med-
lemmar som utställare. Synd! 
Det kanske är dags att ompröva klubbens enga-
gemang i Fotofesten?!? 
 
 
 
 
 

 
 
2016 fick vi frågan om vi kunde vakta på 
bluesfesten och vi kunde med kort varsel ställa 
upp med medlemmar som vaktade. 2017 fick vi 
längre betänketid och kunde också ta på oss ännu 
fler vaktpass. Alla dessa pass ger oss fina pengar 
som går rakt in i klubbkassan. 
Vi har nu fått frågan om vi kan ställa upp i år igen 
och styrelsen har diskuterat detta och vi kommer 
att säga ja. Men, som tidigare år, vi kan inte göra 
detta själva inom styrelsen utan vi behöver vi hjälp 
av många medlemmar. 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 (2017 över 12 000 kr).  
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 och efter festen och 
under festen hålla koll på dörrar, så ingen smiter 
in eller går ut där de inte får göra detta. 

Bilden är cirka 7 meter lång och 3 meter hög. 
Originalet är dessutom ett 30 år gammalt små-
bildsdia 24x36 mm. Kan det funka? Onekligen 
spännande när jag fick uppdraget att i ett nytt 
konferensrum, som skulle namnges efter min bild 
"Sandön", ordna med en fototapet längs en hel 
långsida. 
Tidningshuset i Åmål är sålt till företaget Jobb-
akuten. PD är kvar på bottenvåningen och ett 
antal mindre företag är nu hyresgäster på de 
andra våningsplanen. Ett gemensamt konferens-
rum har iordningställts och där finns nu min bild. 
I min Epsonskanner V 700 valde jag högsta 
möjliga upplösning. Vissa små justeringar gjordes 
i Lightroom innan bilden togs in i PhotoShop. Hela 
originalbilden användes och inget har lagts till 
eller tagits bort. Problemet var att proportionerna 
på originalbilden var 1:1,5 medan väggen är 
1:2,41. Jag tänjde först ut bilden till hela längden 

  

 

Dagens andra gästkrönikör, Åke S  

  

Min största bild 
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Och med detta….. 

 

  

Diverse  

 

  

Almanackan 2019 

  

Fotoklubben 70 år! 

men då förlorade bilden i balans för att ytan D2 i 
skissen nedan blev för liten. Istället förlängdes 
bilden fram till dörren och för partiet över och 
bortom dörren kunde jag välja en bit att kopiera 
och spegelvända så att det såg naturligt ut. Inga 
objekt fanns i bilden som blev onaturliga för att 
bilden sträcktes ut. Inte som alla sett på en 
felinställd TV där små hoptryckta fotbollsspelare 
jagar en ellipsformad fotboll!  
Väggen hade jag mätt väldigt noga och sedan fick 
jag räkna om det till bilden så att t.ex. bildtiteln 
hamnade rätt och skarven vid dörren exakt där jag 
ville ha den. Bilden laddades upp och ett mindre 
tapetprov beställdes och det godkändes av 
kunden. Målaren Stefan Hansson bredspacklade 
hela väggen och satte upp tapeten. 

 
Jag är nöjd med bilden och med hjälp av skissen 
ovan skall jag förklara varför. Ytan A med stranden 
sträcker sig diagonalt över bilden. Den begränsas 
naturligt av ventilationsapparaten och ytan C1 till 
vänster och C2 till höger. Blicken försvinner inte ut 
ur bilden. Den mörka skogen, yta B, bidrager 
också till att rama in bilden. Trianglarna D1 och 
D2 stagar upp bildens komposition. Den glittriga 
ytan D1 bidrager till en skön sommarstämning 
medan D2 ger ett lugn som passar bra. Utan 
båten E och de fyra människorna på yta F hade 
bilden blivit för öde och blivit en ren landskapsbild. 
Nu berättar bilden istället att de fyra som kom med 
båten har funnit en härlig badstrand alldeles för 
sig själva en riktigt härlig sommardag. Slutligen 
tycker jag att bilden uppfyller mottot "Skönhet är 
frånvaron av allt överflödigt".  

 
Alla komponenter i bilden är nödvändiga och jag 
önskar inte tillföra något. Är bilden sluten eller 
öppen? Definitivt sluten för innehållet står helt 
klart och man behöver inte fantisera om någon 
tolkning. Kompositionen som helhet är lugn och 
balanserad och blicken rör sig bara inom bilden 
så det understryker bara att där skulle jag vilja 
vara. Risken finns förstås att man drömmer sig 

bort från ett tråkigt sammanträde i ett konferens-
rum! 
 
Tack Åke för intressant läsning och jag måste nog 
erkänna att din bild är betydligt större än min 
största bild. / Redax 
  
 
 
 
 
 
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. Två av dem gör det 
även i detta nummer av skivan. 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!  
 
Vi har våra passepartouter och priset är 30x40=25 
kr, 40x50=40 kr, 50x60=60 kr. Vi har även lim-
sprayburkar, dessa kostar 225 kr/st. Baksidor som 
kostar 10 kr/st. Med tanke på utställningen… 
 
 
 
 
 
Styrelsen har beslutat ge ut vår almanacka även 
nästa år och om du har någon almanacksbild, ta 
kontakt med Göran ”Coop” Karlsson! 
 
 
 
 
 
 
Den 14 oktober 2018 är det exakt 70 år sedan vår 
fotoklubb grundades. Vi kommer i anslutning till 
detta datum att göra någonting, vad vet vi i 
dagsläget inte, men något lite trevligt ska vi nog 
kunna hitta på. Sedan ska vi ansamla för att 
kunna få till ett hejdundrades 75-årsjubileum!  
 
 
 
 
                                         
slutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotovår och sommar när 
dessa väl uppenbarar sig.   Ha’ de’ 

Redax                                                                       


