
 

  

Vår Fotobok 

   Ja så var det time 

för att få ihop något 

för ledarsidan och det 

är inte utan att jag 

lider av någon form 

av vad jag kan kalla 

skrivtorka. Då undrar jag kan det bero på den 

extrema värmebölja vi fick i maj månad. 

Värmen gjorde att det blev väldigt torrt i 

naturen med vattenbrist som påföljd. Kan det 

påverka människor, ’’ja nog är det så’’. Jag 

var med på Riga resan och nog var det varmt 

alltid. Nu kunde vi hålla vätskebalansen utan 

problem, det är en fördel mot vad djur och 

natur kan få problem med. Men en sak är klar 

det blir jobbigt och avslaget med värmeböljor 

ju äldre man blir. Jag kan säga utan att skarva 

det fanns gott om drickbart i Riga. Väl hemma 

nu i juni kom det uppfiskande regn som gjorde 

luften skön att andas. Nu är det inte så att jag 

önskar en regnig sommar, absolut inte utan 

lagom är bäst så vi kan bada i sjöarna. 

När jag en dag under värmeböljan satt på vår 

balkong i skuggan och drack något läskande 

kom jag att tänka på datumet 10 Juni för cirka 

kan det va för någonstans mellan 25 eller 30 

år sedan, datumet är jag tvärsäker på men 

året sämre. Ett av mina jobb på SJ-

verkstaden var att röja snö tidigt på morgonen 

så allt var klart när arbetskamrater anlände 

likaså för lastbilarna som kom med gods till 

förrådet. Portvakten som började tidigt hade 

till uppdrag att larma ut oss 

om det var snö och halka. 

Så klockan fem på 

morgonen den 10 Juni 

ringer han och säger, du får 

komma ner och röja snö. 

Det var inte utan jag tänkte att nu har åskan 

slagit ner i gubben och han har blivit snurrig. 

Jag tittade ut genom fönstret och fick se att 

ca. 15 cm snö hade kommit under natten.Det 

blev att knalla ner till jobbet och starta traktorn 

och börja köra. Till allt elände kom inte 

kameran med så jag kunde dokumentera det 

hela, jag får skylla på att jag var nog inte riktigt 

vaken vid det här tillfället.  

Efter detta kan vi kanske dela in sommaren i 

Sommarsol, sommarregn, sommaråska och 

sommarsnö. Jag brukar säga för mej själv en 

fotograf skall inte gå ut naken, utan kameran 

skall naturligtvis med. 

Så en uppmaning till oss alla ’’Gå inte ut 

nakna’’ men för all del det går bra att bada 

nakna i någon sjö när ingen ser oss får jag väl 

tillägga.  

                                                                             
Ha det 
Morgan                        
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Redax ruta 

  

Dagens gästkrönikör 

 

 
 
 
 
 
 

Vid det senaste styrelsemötet frågade både Åke 
och Morgan om Redax verkligen skulle hinna få ut 
3 nr av Visirskivan i år, eftersom vårt styrelse-
möte blev så sent. Som den oförbätterliga opti-
mist jag är, så svarade jag ”naturligtvis”. Så nu 
sitter jag här med 21⁰ inomhus och det dubbla, 42⁰ 
utomhus. Jag brukar tycka om värme, men när 
det är 42 grader Celsius utomhus, då är det lite i 
mesta laget för han den där Redax. Vad kan då 

vara bättre än 
att skriva i 
skivan,  möjli-
gen ligga vid 
poolen, men 
det är fort-
farande 42⁰ i 
skuggan, hur 
mycket det är 

i solen, vågar jag inte ens gissa. Därför får den 
käre läsaren ha överseende med eventuella 
konstigheter i detta illustra nummer av 
Visirskivan, dessa beror alldeles säkert på sol-
sting, uttorkning eller andra konstigheter. 

Redax 

Ps. För den som undrar, så heter detta varma ställe 
Las Vegas och jag försäkrar att inte en enda krona av 
klubbens pengar har spelats bort. 
 

 
 
 
 
 

Riga i fokus - Reseberättelse av Åke Sundelin. 

Måndag morgon den 28 maj klev 11 medlemmar 
från fotoklubben på bussen från Gruppresor AB 
som hämtade upp oss i Åmål. En fyradagars resa 
till Riga i Lettland ligger framför oss. Innan färjan 
lägger ut från kajen i Stockholm på eftermiddagen 
har vi hunnit plocka upp passagerare från flera 
orter på vägen så totalt är vi ca 40 resenärer. 
Längst in i den stora Rigabukten utmynnar den 
över 100 mil långa floden Daugava. På morgonen 
följer vi floden in till Riga. Stränderna kantas av 
industrier och containerhamnar och det är inte 
särskilt vackert. I Riga möter en guide upp i vår 
buss och i 30 graders värme blir det först en 
bussrundtur i den gamla stadsdelen. Många 
vackra husfasader i Jugend-stil. Trådbussar är det 

gott om liksom fina dyra bilar som Mercedes, 
Volvo och BMW. Guiden, som är lettiska men bott 
25 år i Sverige, berättar att den stadsdel som 

besöks är den allra rikaste 
delen av landet. Fattigdomen 
är utbredd och man är 
besviken på att 
levnadsstandarden inte ökar 
snabbare efter inträdet i EU. 
I Riga bor ca 700 000 av 
landets ca 2 miljoner invånare. 
Sverige under Gustav II Adolf 
intog Riga 1621 och år 1709 
förlorade man i Slaget vid 

Poltava. På senare tid 1944-1991 var Lettland en 
sovjetisk lydstat. Bussen stannade utanför en stor 
svart dyster byggnad "Ockupationsmuseet" där 
det finns minnen från denna tid. Därifrån 
promenerade vi runt i Gamla Stan, som är 
upptagen på Unescos världsarvlista, och 
beundrade de vackra byggnaderna.  
Hotellet är av högsta klass och beläget vid en av 
Rigas paradgator. Eftermiddagen och nästa dag 
fram till 14 tiden disponerar vi fritt. Några strövar 
runt i fashionabla affärsområden medan andra, 

som t.ex. våra 
biologer Dan 
och Gudrun, 
strövar i den 
vackra kanal-
parken. Till-
sammans med 
Göte, Morgan 
Agnetha och 

HG, åker jag själv i en sightseeingbåt under en 
timmes tid bland annat genom denna park med 
solbadande människor på grässlänterna eller i 
små båtar på kanalen. 
På hemresan ute på Östersjön som ligger alldeles 
stilla känns inga vibrationer och av farten märks 
inget. Det är som vi bara flyter omkring medan 
solen går ner i havet. Fotoklubben har förbokat 
fönsterbord och vi njuter av en god måltid och alla 
mår riktigt bra! 
På morgonen i strålande solsken är det en flera 

timmar långsam 
färd som går 
genom den fina 

Stockholmska 
skärgården. Det 
är verkligen en 
värdig avslutning 
innan bussfärd-

en går hem till Åmål.  
 

Tack Åke för en trevlig skildring, tyvärr kunde jag inte 
följa med eftersom jag var i Skottland.  / Redax 
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Höstens tävlingar 

 

  

Åmåls Fotoklubb 70 år 

Åmåls Bluesfest 2018 

 

Almanackan 2019 

Objektiv-arkeologen

 

 
 
 
 
 

Göran ”Coop” är i arbetstagen för nästa års 
almanacka. Han vill gärna ha in bilder, i vilken 
form och format som helst, dia, digitalt, svart-vita, 
färgkort mm. Huvudsaken är att han har dem 
senast den 15:e augusti. Lämna bilder!! 
 

 
 
 
 

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. Inlämning senast 15/9. 
Följande tävlingsregler gäller: 
# Digital klass 
# Fritt motiv 
# Max 3 bilder/fotograf 
# Färg eller svartvitt 
# Bildtitel till varje bild 
# Format jpg, längsta sidan max 2000 pixlar,   
   maxstorlek 1500 kb 
 

Dessutom har vi vår egen klubbtävling som är en 
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  
Å’ som vanligt; Ju fler som deltar, desto bättre! 
 
 
 
 
 
 

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 1970-talet. 
Konstruktör var objektivmästaren Mukai Jirou. 
Idag finns det ju nu (naturligtvis) blott och bart 
begagnade ex att tillgå och man får vara  beredd 
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. 
Text och bild: Göran Coop Karlsson 
 
Än en gång stort tack för intressanta fakta om 
ovanliga (och oåtkomliga) objektiv. /Redax  
 
 
 
 
 

Även i år har vi fått förfrågan om att ställa upp som 
vakter under bluesfesten. Morgan har jobbat med 
detta och har fått ihop ett stort antal tanter och 
farbröder som lovat ställa upp. Jättebra!!! Detta 
ger nästan lika mycket till klubbkassan som 
almanackan, så det är en kanongrej till kassörens 
ohjälpliga glädje. 
 
 

 
 
 
 
 

Som den minnesgoda läsaren väl känner till, så 
fyller vår kära fotoklubb 70 år i år, 2018. För den 
som inte är så minnesgod, så står det även högst 
upp på förstasidan av Visirskivan      . 
Vi har även bestämt att vi ska fira 70-åringen, med 
en liten middag och diverse annat. Vi kommer 
även att bjuda in Jan Töve, en både mycket duktig 
och trevlig fotograf, som kommer att visa ett 
bildprogram under kvällen. Om ni känner igen 
namnet, så är det helt riktigt, Jan var här under 
Fotofesten i maj och visade sina bilder på 
övervåningen i konsthallen. Skriv redan nu in 
datumet: Lördagen 13 oktober. I nästa nummer av 
Visirskivan kommer anmälningsdatum, info, mm. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
https://fr.wiktionary.org/wiki/Fichier:Smiley.svg
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 Diverse info mm 

 
 

 Medlemsavgift 

 
 

 Fotoutflykt 2019 

  
 

 Tävling (igen)   

 

Och med detta….. 

 

 
 
 
 
Du som får detta nummer av Visirskivan, kan vara 
nöjd med dig själv. Du har nämligen gjort det rätta 
och betalat medlemsavgiften för året. Vi i 
styrelsen hoppas du fortsätter att göra detta. Hur 
det än är, så har vi en av de billigaste medlems-
avgifterna i Sverige och vi får väldigt mycket för 
denna medlemsavgift; 10 fototräffar med intres-
santa programpunkter, fotoutflykter, mycket billiga 
passepartouter, reducerade avgifter till vissa foto-
tävlingar mm, mm. Så det är väldigt mycket man 
får för denna lilla 100-lapp! 
 
 
 
 
 
Som tidigare skrivits i flera skivor så upprepas 
följande information: 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 självkostnadspris. 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. 
 
 
 
 
I våras, som du kan läsa på sidan 2, hade vi en 
mycket uppskattad fotoutflykt till Riga, med 11 del-
tagande medlemmar. Såvitt Redax förstår var det 
en mycket uppskattad resa, detta kan man som 
sagt var läsa i Åkes trevliga reseskildring. Som jag  

skrev, var jag tyvärr inte hemma, därför ska 
hustrun och undertecknad åka dit i höst istället. 
Men…. nu är det så att vi har fått ett annat tips 
som vi vill att alla medlemmar ska börja tänka på. 
Det är en plats som heter Spreewald och ligger i 
norra Tyskland. Går man in på nätet kan man 
bland annat läsa följande (Wikipedia):  
Spreewald (lågsorbiska: Błota) är en region i 
tyska delstaten Brandenburg med en yta av 
omkring 3 000 km². En del av området, 475 
kvadratkilometer, är biosfärreservat.  
Området har sitt namn efter floden Spree som där 
delar sig i flera armar, som vid högt vattenstånd 
översvämmar den kringliggande marken. 
Området indelas i Övre Spreewald, mellan 
orterna Peitz och Lübben, samt Nedre Spreewald, 
norr om Lübben, som är något mindre. En del av 
det sumpigaste området är avvattnad genom 
kanaler och odlad, men större delen är skogsmark 
och tillgänglig endast med båtar. I vissa områden 
bildar varje gård en ö, som endast kan nås med 
båt.  

 
Bilder från Wikipedia 
 

Vi har ingen aning om vad en sådan här resa 
kommer att kosta, men klubben har en god kassa, 
så priset kommer nog att bli överkomligt. Tänk 
över detta noggrant, så tar vi upp diskussionen vid 
senare tillfälle.  
 
 
  
 
På förslag finns att vi ska instifta någon form av 
tävling, till minne av Fotoklubbens grundare; 
Melker Bohlin, Olof Englund och Verner Svane. 
Det ska vara en tävling med vandringspris, där 
man kan ta hem priset för alltid efter att man 
vunnit ett antal inteckningar i priset. Hur många, 
det kan vi diskutera, 3,4,5 eller något annat antal. 
Hur tävlingen ska utformas, kan även detta 
diskuteras, enstaka bild, kollektion, valfritt motiv, 
tema, pappersbilder, digitalt, färg, svart-vita, mm. 
 
 
 
 
avslutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotosommar för alla 
medlemmar.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sorbiska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandenburg_(delstat)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A4rreservat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spree
https://sv.wikipedia.org/wiki/Peitz
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbben_(Spreewald)

