
 

   Ingen av er har väl  
missat att klubben fyller 
70 år och detta får vi fira 
på något sätt, inte stort 
och vräkigt utan lite 
enkelt och värdigt. Om 
fem år fyller vi 75 år och 
då får vi ladda ordentligt. När vi fyllde 50 år 
arrangerade vi RIFO-tävlingen och likaså när vi 
fyllde 60 år. Hur det gjordes när vi fyllde 30 och 
40 år har jag inget större minne av men firades 
gjorde det, med sedvanlig utställning och lite 
festlighet. Vår utställning i konsthallen tycktes 
som den gick hem hos besökarna och det får vi 
vara glada för. De varierande storlekarna på 
bilderna gjorde att utställningen fick en mycket 
proffsig tusch. Vi kan utan tvekan kalla 
arrangemanget för vår 70 års jubileums-
utställning. 
Sommaren blev en ordentlig värmebölja, i 
varmaste laget för många av oss och den 
pågick länge. Alla har vi väl sett på TV hur 
skogsbränder ställer till för både folk och djur, 
det har med andra ord varit knastertorrt, inte 
bara i Sverige. Jag är medveten om att under 
en sådan intensiv värme så går människan ner 
på sparlåga, kan man uttrycka det. Man blir en 
aning loj och slö, så har det i alla fall varit för 
mej. Det absolut mest positiva har varit att 
badtemperaturen blev riktigt varm och skön, 
kontentan blev att Gustav W och jag gjorde 
åtskilliga besök vid sjön Kalven vid åttatiden på 
kvällen för att ta ett svalkande dopp och efteråt 
kändes det mumma. Hur som helst så hoppas 
jag att ni alla orkade behålla foto-energin, trots 
värmen, och tagit bilder. Åmål firar ju 375 år och 
det har varit många trevliga arrangemang att 
fota, en riktig hålligångstad detta år med andra 
ord. Här har det ju funnits många roliga och 

sköna motiv att föreviga 
som till exempel för att 
delta i vår 3-bilders 

kollektionstävling: 
JUBEL(EUM) i busken. 
Angående den intensiva 
värmen som var nu i 

somras får vi hoppas att motsvarigheten inte 
sker i vinter, svinkallt med andra ord. Lagom är 
i alla fall bäst, så man kan sticka ut näsan. 
Som ni alla vet är det valår och vi skall rösta i 
september och jag uppmanar alla att gå och 
rösta, man skall vara rädd om sin rösträtt. 
Många människor i andra länder får helt enkelt 
inte rösta, men skulle väldigt gärna vilja göra 
detta. Vilket parti du röstar på är naturligtvis upp 
till dej själv.  
Som ni kanske såg i PD så hade vi våra vänner 
från vår vänort Gadebusch Tyskland på besök, 
hela 35 stycken. Det blev besök på i älgparken 
i Ed där dom fick mata älgarna till stor lycka och 
glädje. På kvällen samlades vi på Bräcke loge 
för en, som vi ser det, gemytlig kräftskiva med 
underhållning av Partybyrån. Vi var faktiskt 105 
stycken glada deltagare som slog klackarna i 
taket. Nämnas skall också att fotoklubben till-
sammans med Hemvärnsföreningen och Grane 
IK stod som arrangörer av kräftskivan.   
 Vi i styrelsen har snickrat ihop ett varierande 
program för hösten som vi hoppas skall komma 
till gagn och som skall gillas. Det är inte så lätt 
alla gånger att få till det. Har ni förslag, så tala 
om för oss vad som finns på önskelistan. 
 
PS vi håller på och kollar för en fotoresa under 
2019 något i stil med Rigaturen, den gick ju hem 
hos deltagarna. 
 
Väl mött i höst. 

 

   
  
 

Fotoklubben  
70 år ung! 

Morgan  
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Annan plats

 

 Höstens mötesprogram 

 
 
 
.  
Höstens möten är så som brukligt nu är, på 
torsdagar, samt en och annan lördag, och vi 
träffas som vanligt på Hemvärnsgården klockan 
1900, (utom för lördagen) för att uppleva 
programmet och avslutar sedan med kaffe och 
tilltugg. Som synes av de olika program-
datumen, så är det inte tre veckor mellan 
mötena, på grund av diverse anledningar. 
 
20/9  
Old ships race.  
Vi har pratat med några medlemmar, som tog 
bilder när de gamla båtarna var i Åmål, och 
dessa ska med 5-10 bilder visa ur vilket per-
spektiv de har sett de gamla fartygen. 
 
13/10 Obs Lördag 
70-årsfest 
Se info på annan plats i skivan. 
 
18/10  
En teknisk återblick i kameravärlden 
Lars Eric Fjellman kommer att berätta om foto, 
kamera och bildkomposition, med en eller 
annan anekdot, kan man tro. 
Dessutom är det inlämning av bilder från 
JUBEL(EUM) i busken. 
 
8/11 
Alaska 
Marie Leander kommer att visa bilder från en 
resa till Alaska som hon gjort. En isande och 
trevlig kväll! 
 
24/11 Lördag 
Livet i haven, genom Johans kamera 
Mer om denna programpunkt finns att läsa på 
annan plats i detta nummer av Visirskivan. 
 
6/12 
Lucia med tävlingsresultat 
Som vanligt försöker vi få tag på Lucia med följe 
och efter denna sånguppvisning blir det 
redovisning av vår tävling ”Jubel(eum) i 
busken”. Vi hoppas även kunna ta upp en 
diskussion om 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?!? 
 

 
 
 
 
 

 

Som Redax skrivit under ett par av program-
punkterna, så skulle dessa utvecklas på annan 
plats i Skivan och det är således här. 
 
13/10    Observera att detta är en Lördag 
70-årsfest Klockan 17.00 
Som skrivits om tidigare, bland annat på 
förstasidan, så vet nog varje medlem att vår 
klubb fyller 70 år i år.  
Därför har styrelsen bestämt att vi ska ha en 
liten 70-årsfest på Hemvärnsgården. Vi 
kommer även att få besök av Jan Töve.  
Jan Töve, är en svensk fotograf, skribent, 
författare och föredragshållare, och har genom 
åren erhållit åtskilliga priser och stipendier för 
sin fotografi. Han har även en rik produktion av 
böcker och utställningar både i Sverige och 
utomlands.  Utöver publicistisk verksamhet 
även gjort film för Sveriges Television.  
I sitt bildskapande söker Jan Töve idag alltmer 
gränslandet mellan natur, människa och 
samhälle, vilket kommer till uttryck i de senaste 
böckerna Riverside(2007), Silent Landscape 
(2012) och Faraway Nearby, 2017). (Wikipedia) 
För er som besökte konsthallen under Åmåls 
Fotofest, så är han känd. 
Klubben bjuder på mat och dryck, samt kaffe. 
För detta vill vi ha en blygsam summa av 50 kr. 
Sätt in 50 kr på vårt bankgiro, 418-4602. Skriv 
även namnet som meddelande så vi vet vem 
som betalat. Vi vill ha detta gjort senast 1/10. 
Det går även att betala till kassören på våra 
klubbmöten. 
 
24/11 Lördag kl. 16.00 på Stadshotellet 
Livet i haven, genom Johans kamera 
Återigen har vi turen att få besök av Åkes son 
som kommer att visa en del av sina fantastiska 
undervattensbilder. Johan har varit hos oss 
tidigare och vi har suttit och njutit av hans bilder, 
ni som sett dem tidigare vet vad jag menar.  
Vi bjuder även in fotoklubbarna i Dalsland. 
Även här bjuder klubben på mat och vi är på 
stadt den här gången. Klubben bjuder igen, 
men vi vill ha en anmälan, samt 100 kr (mat, 
mm kostar betydligt mer än så) senast 12/11. 
Även här går det att betala till Åke på något 
fotomöte, annars sätter man in 100 kr på vårt 
bankgiro, 418-4602, inkl. namn. Senast 12/11 ! 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skribent
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rfattare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Publicist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Television
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Dagens gästkrönikör 

 

 
 
 
 
 

Några fotominnen från tiden på 
Isaksons Hovfoto 

 
Hur mitt fotointresse uppstod har jag faktiskt 
glömt. Jag minns att jag på håltimmar från 
realskolan brukade gå till biblioteket och läsa 
kamerabroschyrer som jag hämtat hos 
Isaksons. Detta var omkring 1970. Hur det här 
med bländare och slutartider hängde ihop 
visste jag inte mycket om. När jag började jobba 
hos Berth Carlsson på Isaksons Hovfoto efter 
realexamen 1970 kom kunskaperna om foto 
snabbt. Är man intresserad av något så går det 
så mycket lättare att lära sig.  
 
Jag tänkte nu berätta några minnen som hängt 
kvar sedan tiden på Isaksons. Vi hade en kund 
som kunde vara kvar i butiken i timmar i 
samband med att han hämtade ut en film. Han 
visade varje bild tillsammans med en lång och 
utförlig beskrivning av densamma. Vilka 
personerna var på bilden, var den tagits m.m. 
m.m. Han hade en Instamatic och brukade ofta 
förklara hur man måste tänka när man 
fotograferade med denna kamera. Till slut så 
drog han sig ändå mot dörren för att gå men när 
han tog tag i handtaget stannade han upp. 
Sedan började han om med något nytt ämne. 
Till slut sa han dock hej och gick ut. Ofta gick 
han då rakt över gatan till LT Musik för att 
underhålla dom en stund och vi pustade ut. 

 
Interiör från Isaksons Hovfoto  
Jag satte en gång i en 120 film i en gammal 
mans bälgkamera. Han fick lite goda råd och 
jag förklarade så gott jag kunde hur kameran 
fungerade. Det dröjde dock väldigt länge innan 
han kom tillbaka för att få filmen framkallad. 

Över ett år, för 12 bilder. Men jag kom ihåg 
honom. Han frågade ängsligt om jag trodde 
bilderna skulle bli bra och jag sa väl något i stil 
med ”det får vi väl hoppas”. Efter en vecka kom 
han in för att hämta bilderna. Det tog omkring 
en vecka att få en film framkallad och kopierad 
vid den här tiden. Vi framkallade inte amatör-
filmer själva utan vi skickade dem till ett labb. 
Med darrande stämma frågade han om bilderna 
blev bra. Nervöst öppnade jag kuvertet med 
bilderna för att visa honom. Mina värsta 
farhågor besannades. Bilderna var en 
fullständig katastrof! Kameran hade 
förmodligen legat varmt vilket förstört färgerna 
och det var inte lätt att se vad bilderna 
föreställde. Han betalade dock och tackade för 
sig. Någon ny film köpte han inte. Jag tyckte så 
synd om honom när han gick för han var 
naturligtvis väldigt besviken över resultatet. Vi 
har väl alla någon gång haft stora förhoppningar 
på bilder men blivit djupt besvikna när vi sett 
resultatet. Inte lika vanligt idag med digital-
tekniken. 

 
En gång skulle Berth ta en bildserie på en 
konfirmand. Flickan hade väl utseendet emot 
sig tyvärr, men han kunde ju inte säga nej till 
fotograferingen. Han gruvade sig inför 
fototillfället minns jag. Berth är ju en väldigt 
duktig fotograf och speciellt när det gäller 
porträtt.  Konfirmanden blev fotograferad och 
även om bilderna inte hamnade i skyltfönstret 
så blev dom efter omständigheterna bra. Det 
krävs en särskild talang och lång erfarenhet för 
att lyckas med svåra motiv. Att hitta vinkeln där 
personen gör sig bäst. På den här analoga tiden 
så togs det kanske bara en rulle med 12 bilder 
för en serie. Då gällde det att de flesta gick att 
använda. Jag tror Berth var ganska lättad när 
detta uppdrag var över. 
Göran Karlsson 
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Höstens tävlingar 

 

Fotoutflykt 2019 

Och med detta….. 

 

 

 
 
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. 
Vid funderingar, kontakta Göran ”Coop” Karlsson, 
eller Åke Sundelin. 
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! 

 
 
 
 
 
I förra numret av Visirskivan skrevs det om vår 
intention att åka till Spreewald nästa år. Vi har i 
styrelsen diskuterat detta igen och vi tror att en 
bra tid nästa år är någon gång i september, men 
vi kommer att prata om detta på kommande 
möten.  
Om man ser på kartan så ligger hela området 
strax söder om Berlin. Spreewald är ett 
inlandsdelta, som genomkorsas av ca. 150 mil 
med vattendrag. En gång var Spreewald en 
djungel. På medeltiden började man att bygga i 
området och så småningom blev regionen det 
parkliknande skogslandskapet, som det är idag. 
I Spreewald bor även den slaviska folkgruppen 
Sorben / Wenden. Deras modersmål och seder 
och bruk är levande än idag. Ortnamn, 
gatunamn och namn på vattenvägar är därför 
ofta tvåspråkiga. Det typiska transportmedlet 
för de ca. 60 mil långa vattendragen och 
kanalerna, som man kan åka båt på, är de 
gondolliknande flodpråmarna. Med dessa kan 

man från ett flertal småhamnar göra rundresor i 
regionen. Populära utgångspunkter är bl.a. 
Lübben och Spreewalds ”hemliga” huvudstad 
Lübbenau. Naturligtvis finns det vägar i 
området, där inte de stora turistbussarna alla 
gånger kan åka, däremot minibussar ska kunna 
ta sig fram på de flesta ställen. Men det finns 
också andra möjligheter att upptäcka 
Spreewald på, till exempel utmed den 25 mil 
långa ”gurkcykelvägen”, som är särskilt bra för 
familjer, eftersom det inte finns några berg i 
området. Apropå gurka: Spreewaldgurkan är 
jättetypisk för regionen och kan avnjutas som 
kryddgurka, peppargurka, vitlöksgurka eller 
senapsgurka. 
I området finns det dessutom flera museer, om 
man, mot förmodan, tröttnar på det fina land-
skapet. 
Resan, som vi har börjat klura på, räknar vi tar 
5-6 dagar totalt. Något att fundera på! 
 

 
 

Bild Spreewald turisbyrå 
 

 

För den som vill läsa mer finns det betydligt med 
information på nätet.  
Värt att tänka på också är att vi har funderingar 
på att besöka vår tyska vänort Gadebusch och 
kanske vara där på skördefesten (lördagen), en 
mycket trevlig fest med parad och en massa 
andra saker. Så….vi hoppas att medlemmarna 
tycker detta kan bli en kul resa. 
 
 
 
 
ber Redax alla att ha en riktigt fin fotohöst och 
dito vinter (alltså fotovinter) där kameran får 
följa med i alla lägen. Vem vet, kanske just du 
tar årets bästa bild när du har kameran med dig! 
 
 

https://www.spreewald.de/en/offers/city-country-people/

