
 

Vad är nu detta för 
något? Läser man på 
nätet så står det obe-
mannad luftfarkost alltså en flygande tingest som 
saknar pilot och som navigeras från marken. 
Denna lilla maskin har sen några år tillbaka blivit 
ett begrepp i fotokretsar och som underlättat 
flygfotografering avsevärt. Drönaren finns också i 
djurlivet. 
 
Jag inleder med att säga lite om drönarna i 
amerikanska armén. Drönaren som kan vara av 
en storlek som ett mindre sportplan, innehållande 
sprängmedel och skulle bli USA:s nya super-
vapen mot terrorism. Men läckta dokument 
avslöjar att uppemot 90 procent av offren var 
civila. Man kunde sitta hemma i USA och styra 
dem ända bort till Afghanistan. Utan tvekan kan vi 
kalla denna typ av drönare för en mycket elak 
drönare. Flera av de grabbar som utbildades till 
drönarpiloter, de heter faktiskt så, har   hoppat av 
och vi får hoppas att det är av etiska och 
moraliska själ dom gjort det. USA:s militär 
förbjuder nu all användning av drönare tillverkade 
av det kinesiska företaget DJI då man anser att 
dessa kan vara en säkerhetsrisk, dom har sedan 
tidigare använt sig av över 300 drönare från DJI. 
Av dokument framgår att man även stoppar all 
användning av DJI:s mjukvara, något som 
skvallrar om att det kan finnas någon form av 
sårbarhet i den.           
 
Så till våra drönare. Vi använder dem till att 
fotografera med och inget annat, de är ju små och 
lätta och lämpar sig inte för att bestyckas utan 
enbart för att bära en kamera. 
 
Nu gäller det att använda drönarna på ett vettigt 
sätt och inte ställa till det så att olyckor och annat 
elände sker. I Sverige har reglerna kring kamera-
drönare lättats, i USA har Pentagon meddelat att 
armén får skjuta ner privata kameradrönare som 
befinner sig i otillåtet luftrum. Det reglemente som 

gäller för oss och som skall 
följas finns hos 
Transportstyrelsen. Flyger du 

med drönare måste du känna till de regler som 
gäller för luftfart, annars riskerar du böter och i 
värsta fall fängelse. För inte så länge sedan 
kunde vi läsa i pressen att kameradrönare 
stoppade Arlandas flygtrafik. All trafik från och till 
Arlanda stoppades efter att en privatperson tipsat 
flygplatsen om att en drönare befann sig i luftrum-
met. Polisen lyckades lokalisera drönaren och 
piloten är nu misstänkt för brott mot luftfartslagen. 
Drönaren är nu beslagtagen.    
 
Det blev inga stora konsekvenser. Tio 
inkommande flyg fick ta några extravarv innan 
landning och fyra avgående fick försening. I 
Malmö anmälde en man sin granne för att denne 
fotograferat genom hans fönster, Rubriceringen 
för anmälan är ofredande alternativt kränkande 
fotografering. Det kan mycket väl vara olagligt om 
man filmar eller fotar i närheten av någons bostad 
eller gård. Jag skulle säga, att det är direkt 
olämpligt och skulle kunna vara ofredande, säger 
jurist på Datainspektionen. Prisbilden för drönare 
ligger någonstans fyra till tjugofem tusen kronor. 
Nu har det lanserats en drönare som kostar strax 
under tusenlappen och som skall vara mer eller 
mindre revolutionerande i sitt slag, hopfälld får 
den plats i en jackficka. Försäljarens slogan om 
Drönaren är ´´Himlen är min lekplats``. 
 
Sedan till bisamhällets drönare. Dessa drönare 
betraktas som bisamhällets handjur, och vars 
enda uppgift är att befrukta en drottning. Drönaren 
kan inte äta själv utan matas av arbetsbin, han 
deltar inte heller i arbetet i samhället, men han är 
i alla fall viktig för produktionen i bisamhället. 
Drönaren har bara gener från drottningen 
eftersom han utvecklas ur obefruktade ägg, han 
har med andra ord ingen pappa. Vid 8 dygns ålder 
blir drönaren parningsduglig och han kan leva i 
ca. 50 dygn, ett kort liv med andra ord. Trots större 
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Vårens möten 
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Dagens gästkrönikör 

 

kroppsbyggnad har drönaren ingen chans mot 
sina systrar, de besitter den giftiga gadden som 
han saknar. Under vintern får inga drönare tära på 
förråden, därför dödar arbetsbina (honorna) alla 
drönare på hösten i den så kallade drönarslakten. 
Honor kan tydligen ibland vara hårda och farliga, 
bäst är att se upp. Drönarna utsöndrar då en syrlig 
doft vilken är det samma som finns i syrliga 
karameller. Man bör därför inte suga på syrliga 
karameller när man umgås med bin. 
 
Så till en annan drönare. Skulle vi säga till person 
´´Du är allt en riktig drönare`` så betyder det mer 
eller mindre, du är en slöfock som inte får 
någonting gjort, en latmask med andra ord. 
Sådana här drönare är vi väl inte i fotoklubben 
utan istället fotograferande arbetsbin. 
 

Välkomna till vårens fotomöten.   

Morgan.                                      

En sak är klar, vår käre ordförande är inte någon 
drönare, det var länge sedan undertecknad fick en 
så här lång ledare. 
 
 
 
 

 
 
 
Vårens möten är som vanligt, på torsdagar och vi 
träffas som brukligt är, på Hemvärnsgården kl 
1900, för att se / vara delaktiga i programmet, 
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 och annat. 
OBS! 18/5 är en lördag!!! 
 

14/2  
MORGAN O ÅKE VISAR BILDER OCH FILM 
FRÅN GAMLA FOTOUTFLYKTER 
”De ska va gamla bilder, så att alla hänger me’”, 
för att travestera en gammal slagdänga från 60-
talet med Family Four. Som titeln antyder visar de 
bägge herrarna bilder och film från tidigare 
fotoutflykter. 
 
28/2 
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”.  
 

28/3  
LINUS, NYTÄNKANDE FILMENTUSIAST  
Linus är en kille från Säffle, som bland annat fått 
Säffle kommuns kulturpris. Han är även en 
hängiven filmentusiast och kommer att visa film 
för oss, på Linus vis. 
 
25/4 
FOTO-KUPP (PHOTO-CUP) 
Styrelsen har fått till sig ett stort antal påsiktsbilder 
som, genom ett kupp-förfarande, ska rangordnas, 
där vi kommer att få fram de tre bästa bilderna. 
Det är inte så krångligt som det låter, det kommer 
att bli ett roligt sätt att få fram ett resultat. 
 
18/5 
FOTOTEKNIK I TEORI OCH PRAKTIK  
Samling på HV-gården 9.00 klubben bjuder på 
kaffe o fralla. Därefter åker vi till Thorstenssons 
muséum för att fota, sedan lunch. Allt under 
ledning av Lars-Eric Fjellman, som sedan 
bedömer våra alster. Obs. Lördag 
 
Ännu en gång ser ni att det kommer att bli en 
omväxlande och spännande fotovår med ett, 
förhoppningsvis, varierat och omväxlande program. 
Så nu är det således bara att skriva in datumen i 
almanackan. Gör det direkt, så det inte glöms bort! 
 

 
 
 
 
 

Moonrise, Hernandes 
  
Ni har säkert sett det i något sammanhang. Ansel 
Adams kanske mest berömda fotografi – 
Moonrise, Hernandes. Förutom att vara väldigt 
vackert är fotografiet också ett bra exempel på 

gyllene snittet. 
För er som  inte 
känner till Ansel 
Adams (1902-
1984) kan jag 
berätta att han 
var  amerikansk 
fotograf som är 
mest känd för 
sina otroliga 
svartvita foto-
grafier från de 

amerikanska  
nationalparker-

na. Han sam-
arbetade ock-
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 Tävling 

 

 Diverse  

 

  

Vaktning bluesfesten 

så med Viktor Hasselblad i utvecklandet av 
Hasselblads-kameran.  
Det finns en historia bakom tillkomsten av 
Moonrise, Hernandes. Adams var på hemväg 

efter en 
fotoresa 
i New 
Mexico 

1941 
tillsam-

mans 
med sin 
son och 
en assi-
stent. I 
den lilla 

byn 
Hernandes upptäckte Adams motivet och tvär-
stannade. Månen höll på att gå upp över de 
snötäckta bergen. Den nedgående solen lyste på 
husen och korsen på en kyrkogård genom en 
glipa i molnen. Adams satte i all hast upp sin 
utrustning som ju var en storformatskamera. Han 
kunde inte i brådskan hitta exponeringsmätaren 
utan fick förlita sig på sin erfarenhet. Han hann 
med att ta en bild och sedan var det magiska 
ögonblicket över. Solen gick in i molnen. Adams 
hade dock ett negativ att jobba med. Han var som 
bekant en mästare i mörkrummet. Idag kan vi få 
bilden som vi vill ha den genom olika bildbehand-
lingsprogram. Detta hade naturligtvis inte Adams 
tillgång till. Det han gjorde var att mörka ner och 
ljusa upp genom olika trix. Typen av papper, 
kemikalier m.m. kunde också påverka slutresul-
tatet. Efter mycket experimenterande fick han till 
slut fotografiet att se ut som vi är vana vid att se 
det. Det färdiga resultatet skiljer sig ganska 
mycket från den rena råkopian. Adams sålde 
många kopior av Moonrise. Han lär ha gjort hela 
1 300 själv. Många har sedan sålts på auktion för 
stora belopp. Om ni inte är bekanta med Adams 
verk rekommenderar jag att ni googlar på hans 
namn. Hans bilder står i en klass för sig när det 
gäller naturfotografi. Vi har säkert lite till mans 
varit ute för samma sak som Adams. Det där 
magiska ögonblicket som är över på några 
sekunder eller minuter. Ibland försöker man ta en 
bild under liknande omständigheter senare men 
som regel är det omöjligt. Jag har då aldrig 
lyckats. 
Text: Göran ”Coop” Karlsson 
 
Tusen tack Göran för ännu en mycket intressant 
och upplysande artikel. Det är alltid lika intressant 
att läsa dina alster.    
 
 

 
 
 
 
Vi har under årens lopp haft en massa olika typer 
av fototävlingar. ”Anno da zu mal” (långt tillbaka i 
tiden) hade klubben olika tävlingar i påsikt svart-
vita bilder. Så småningom kom även diabilder 
med som en egen gren. Därefter även färg på på-
siktsbilder och sedan ett decennium tillbaka även 
digitala bilder. Dessutom har det under årens lopp 
varit utan tema, med tema enstaka bild, kollek-
tioner mm. 
Vi hade för något år sedan, en tävling som vi 
kallade ”TRIPPELN”, vilket innebar att tävlings-
bilderna bedömdes av jury från tre olika fotoklub-
bar. En mycket trevlig tävling tyckte de flesta. 
 
Styrelsen har därför beslutat att vi ska ha en foto-
tävling även till hösten och det kommer att bli en 
tävling ”TRIPPELN”. Det blir 1-5 digitala bilder, 
färg eller svart-vita, fritt motiv. Enda kravet är att 
bilderna ska vara tagna under 2019. Inlämning till 
hösten, troligtvis i oktober, vi återkommer senare 
med exakt datum. 
 
 
 
 
 
 
För tre år sedan fick vi frågan om vi kunde vakta 
på bluesfesten och det kunde vi. Klubben har 
vaktat under tre bluesfester nu och det har gett 
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, med resultatet 
att vi kommer att säga ja. Men, som tidigare år, vi 
kan inte göra detta själva inom styrelsen utan vi 
behöver få hjälp av många medlemmar. Morgan 
är ansvarig för att få schemat att gå ihop, så 
snälla, ställ upp när frågan kommer. 
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. 
 
 
 
 
Som alla läsare av detta illustra blad vet, så fyllde 
fotoklubben 70 år i höstas och vi hade en mycket 
trevlig kväll med god mat, trevliga människor och,  
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Och med detta….. 

 

  

Fotoutflykt(er) 2019 

 Redax                                                                       

 Redax ruta 

inte minst, ett mycket trevligt bildprogram som 
visades av Jan Töve. Nu laddar vi upp för 75 år!! 
 
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. Göran 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. Det är alltid snyggast med en PP. 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen har en fundering om det finns intresse 
av en liten lördagsutflykt till Båtsnäs och 
bilkyrkogården där. Vi tar upp det på något av 
vårens möten för att se hur många som vill följa 
med. 
Vi håller även på att undersöka möjligheter och 
kostnader för en resa till Spreewald i Tyskland, 
som tidigare skrivits om här i Visirskivan. En av de 
stora skillnaderna mellan dessa båda utflykter är 
tiden, denna resa tar lite längre tid än en lördags-
utflykt, den tar nog närmare 5-6-7 dagar. Men en 
sak är klar; Vi återkommer! 
                                         
 
 
 
 
Den som varit med i klubben några år, vet säkert 
att Redax är en sådan där sälle, som varit ut och 
rört på sig runt om i världen, det har under årens 
lopp blivit en si så sådär 55 - 60 olika länder. För 
ett halvår sedan var hustrun och undertecknad i 
den där varma staden som heter Las Vegas och 
som den minnesgode läsaren kanske kommer 
ihåg, så stod det några rader i nr 2, 2018 om detta. 

Så istället för att 
ha en halvblank 
fjärde sida, så 
följer här några 
bilder därifrån. 
 
Ett av hotellen som 
ligger på ”The Strip” 

 
Naturligtvis finns det en berg-och-dalbana utanför ett 
av hotellen på Las Vegas Boulevard ”The Strip” 

Palmer mitt i sta’n       Eiffeltornet i halv storlek
         (165 m) i hotell Paris 

Den berömda pantbanken: Gold & Silver Pawn Shop 

Den världsberömda fontänen utanför Bellagio Casino
   

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


