
 

  Pudel är det nya ordet 
för det urgamla sättet 
att be om ursäkt när 
man gjort bort sig. För 
många är det svårt och 
genant att offentligt 
göra en avbön och 
ödmjukt be om ursäkt. 
 
  Oftast vill man spontant skylla ifrån sig; Som 
jag visste inte och förstod inte vad som var på 
gång, det är inte bara jag som missbrukat 
förtroendet, det berodde på min inkompetenta 
chef att det blev såhär, och så vidare. Varför 
inte säga; Jag är fruktansvärt ledsen och vill 
be alla om ursäkt, jag har slarvat och skäms 
och har nu fått en läxa som kanske också för 
något gott med sig. 
 
  Har då fotografer anledning att någon gång 
göra en pudel? Ja kanske. Jag tänker på de 
här så kallade Paparazzis som jagar sina 
scoop för att bli berömda och tjäna stora 
pengar. Framför allt jagar de kända personer 
och vill avslöja dem i pinsamma situationer. 
Detta har ofta gjort de som blivit fotograferade 
väldigt ledsna och sårade många gånger. Här 
finns det absolut en stor anledning för 
fotografen att göra en pudel. För många  
fotografer finns det dessutom de som be-
höver göra en pudel många, många gånger.   
  Så till vår egen situation som fotograf. Har vi 
någon gång ångrat en bild? För min egen del 
flera gånger när jag kommit hem och kollat 
vad jag åstadkommit, varför tog jag inte bilden 
från den vinkeln, skulle naturligt vis bländat 
ner några steg eller provat i motljus? Har vi 

varit i närområdet så är 
det bara att åka dit och 
plåta en gång till, men har 
det varit långt bort, kanske 
i annat land, då blir det 
besvärligare och naturligt-
vis dyrare, att göra en så 

kallad pudel, hur gärna man än skulle vilja. En 
sak är emellertid helt säker, någon Paparazzi 
tänker jag inte bli och förmodligen ingen av er 
andra heller. Tänk er bara besväret att få göra 
pudlar stup i ett, så illa skall det väl inte bli. 
 
  Så vill jag citera Pål Jebsen som blev 
intervjuad av Dagens nyheter, han är en så 
kallad kommunikationsexpert. Uttrycket pudel 
kom med på Nyordslistan, begrepp som en 
halv- och trekvarts började användas, det 
skrevs en bok och gjordes en film där 
uttrycket pudel ingick. Idag har det blivit 
pudel-inflation, ordet används så fort det 
krisar lite. Jag tror att det spred sig så snabbt 
att eftersom metaforen var rolig och lite 
oväntad. Slut citat. 
 
  Avslutningsvis är just ''pudel'' ett roligt ord. 
Pudel, pudel, pudel…det ligger bra i munnen. 
''Att göra en labrador'' känns liksom inte lika 
bra. Och så, om två pudlar möts, jag tänker 
på en tik och hanpudel, så kan det bli många 
pudlar. 
 
  Välkomna till höstens vedermödor - med 
eller utan pudlar.   

          Morgan 

 

   
  
 

Att göra en pudel 
 

Morgan  
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Åmåls Bluesfest 2019 

 

L Längre fram i skivan 

 Tävling (igen)   

 

 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. Naturligtvis är alla 
medlemmar välkomna, ju fler som kommer, 
desto roligare! 
 
 

19/9 
Bildbehandling, Manipulering, för och emot 

Åke S. och Göran ”Coop” håller i kvällens 
möte, där vi diskuterar hur man förhåller sig 
till olika bilder. Ska, kan, eller bör bilderna 
behandlas i bildbehandlingsprogram eller ej. 
 

5/10 Obs Lördag 
Fotoutflykt med teknik 
Fotomöte på Fengersfors gamla bruk. Vi 
samlas klockan 10 vid fotolokalen Hemvärns-
gården för gemensam transport till Bruket i 
Fengersfors. Medtag fika! 
 

31/10 
Redovisning Thorstenssons 
Lars Eric Fjellman håller i kvällens möte. 
Redovisning av bilder från utflykten till indu-
strimuséet Thorstenssons. Medlemmarna 
som var med på vårens möte; Ta med bilder 
på usb-minne, så ser vi gemensamt på en del, 
med kommentarer av Lars Eric. 
 

14/11 
Nostalgikväll 
Vår medlem Karl-Otto Waern, som avled för 
några år sedan, tog tusentals bilder, bland 
annat många från Åmål. Vi har fått tillgång till 
dessa och Göran ”Coop” har plockat ut ca 100 
bilder som vi ska se. Mycket intressant!! 
 
 
5/12 
Lusse-kuppen 
Eftersom Morgan inte vill vara lucia, bestämdes 
att vi ska ha en foto-cup. Alla medlemmar tar 
med bilder. Se längre fram i Visirskivan. 
 

 
 
 
 
Här är vi så lite längre fram i Visirskivan och 
då kommer en lite förklaring till programmet 
den 5/12.  
I våras hade vi en foto-cup där vi valde mellan 
två bilder och där vinnaren av dessa två gick 
vidare till omgång två. Vinnaren av de två 
bilderna som tävlade mot varandra i omgång 
två, gick vidare till omgång tre o s v. Till slut 
var det två bilder kvar och vinnaren av dessa 
två blev slutsegrare. 
Vi fick under mötet ett förslag från en av 
medlemmarna att detta kanske man kunde 
göra på klubbnivå och ha ett vandringspris, 
där den som först får tre inteckningar tar hem 
priset för gott. Därför beslutade styrelsen att 
vi gör ett försök varje decembermöte, så får vi 
se hur intresset är. 
Därför vill vi att alla medlemmar tar med upp 
till tio bilder, fritt motto, max 30x40 inklusive 
eventuell passepartout. Färg eller svart-vit, 
fotografen bestämmer själv. 
Vi hoppas och tror att detta kan bli en trevlig 
tävling där alla kan deltaga. 
 
 
 
 
Vi var ett gäng som ställde upp och vaktade 
på årets bluesfest, både trevligt och roligt. 
Dessutom fick vi lite intäkter till klubben, det 
är bra, även om vi har god ekonomi för tillfället 
så är det alltid tacksamt med bidrag till vår 
verksamhet. Så ett STORT TACK till alla som 
var med och vaktade, ingen nämnd – ingen 
glömd. 
 
 
 
 
 

Styrelsen har beslutat att vi ska ha en 
fototävling till hösten och det kommer att bli 
en tävling ”TRIPPELN”. Det blir 1-5 digitala 
bilder, färg eller svart-vita, fritt motiv. Längsta 
sida 2000 pixlar. Inlämning senast den 31/10, 
lämpligt datum eftersom det samtidigt är en 
klubbmöteskväll.  
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 Diverse info mm 

 
 

Dagens gästkrönikör 

 

 
 
 
 
 
 

BILDDETEKTIVEN 

  
Jag antar att ni liksom jag då och då är inne 
på Google Maps och kollar runt. Visst är det 
fantastiskt att man hemma kan sitta och åka 
runt på alla möjliga exotiska platser i världen. 
Nyligen lade jag ut en gammal Londonbild 
från 1973 på min hemsida. Tyckte den var 
ganska ok med mycket 70-tal i sig. En stor af-
fisch som gjorde reklam för nya Bond-filmen 
“Live and Let Die”. En teater som hade musi-
kalen “Jesus Christ Superstar”. En parkerad 
bubbla och Porsche. Jag tänkte att det kunde 
vara kul att veta vad gatan hette där jag stod 
och tog bilden. London har säkert tusen gator 
så att hitta just denna gata på Google Maps 

är som att leta efter en nål i en höstack. Men 
det borde finnas några ledtrådar i bilden. Då 
slog det mig. Musikalen “Jesus Christ Supers-
tar”. Jag knappade in musikalen och London 
1973 på datorn. Det fanns information som 
matchade detta. Musikalen hade gått på The 
Palace Theatre i London 1973. Tillbaka till 
Google Maps och sökning på London och 
The Palace Theatre. Jodå teatern fanns kvar 
och såg ungefär likadan ut som 1973. Nu var 
det lätt att åka runt på gatorna vid teatern för 
att hitta platsen jag stod på vid fototillfället för 
nästan 50 år sedan. Gatan heter Earlham 
Street. På några minuter hade jag lokaliserat 
platsen jag stod på. Ibland är webben helt fan-
tastisk eller hur? Gå gärna in på Google Maps 
och kolla hur gatan ser ut idag. Det går att be-
stämma platsen där jag stod ganska exakt 

även om skyltar och annat har förändrats. Bil-
den tog jag med min Pentax Spotmatic med 
östtyska vidvinkeln Lydith 30 mm med blän-
darförval. Filmen var Kodak Ektachrome. 
  
Text och bild: Göran Coop Karlsson 
 
Än en gång stort tack för intressant och trevlig 
berättelse. /Redax  
 
 
 
 
 
 

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 medlemsavgifterna i Sverige och vi 
får väldigt mycket för denna medlemsavgift; 
10 fototräffar med intressanta program-
punkter, fotoutflykter, mycket billiga passe-
partouter, reducerade avgifter till vissa foto-
tävlingar mm, mm. Så det är väldigt mycket 
man får för denna lilla 100-lapp! Det finns en 
handfull medlemmar som ännu inte betalt 
medlemsavgiften för 2019, gör det gärna så 
snart som möjligt, så slipper vi avföra dig som 
medlem. Fortfarande har vi faktiskt en av 
Sveriges absolut lägsta medlemsavgifter. 
 
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 
kommande tävlingar, bilderna gör sig, nästan 
alltid, mycket bättre med en passepartout. 
  
Vill även påminna att Redax med STÖRSTA 
tacksamhet tar emot samtliga texter som kan 
publiceras under rubriken ”Dagens Gäst-
krönikör”. Visst var det väl trevlig läsning från 
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 
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 Fotoutflykt 2019-20

  
 

Och med detta….. 

 

AlAlmanacka 2020 

 
 

 Tävling (igen) (igen)   

 

mängder av saker som kan vara av intresse 
för Visirskivans läsare. 
 
 
 
 
Styrelsen har även beslutat att vi ska ge ut en 
almanacka för 2020. Den har gett oss många 
tiotusentals kronor under årens lopp till 
klubben. Så ni som kan tänkas ha någon bild 
som eventuellt kan passa, färg, svart-vit, eller 
dia, ta med till Göran ”Coop” på första mötet i 
höst, så kanske den kommer med i vår fina 
almanacka. 
 
 
 
 
 
Den andra juli gjorde klubben en utflykt till 
Båstnäs bilkyrkogård två mil söder om 
Töcksfors. Vi var några tappra entusiaster 
som under regntunga moln begav oss till 
bilkyrkogården. På vägen dit öppnade sig 
himmeln och det fullständigt vräkte ner regn, 
men ju närmare vi kom, desto bättre blev 
vädret. När vi väl anlände till destinationen, 

började solen 
bryta igenom 
molnen och det 
var hyfsat bra 
väder hela tiden. 
Du som eventu-

ellt aldrig varit på 
denna bilkyrkogård har 
något att se fram emot. 
Undertecknad hade 
aldrig varit där, så det 
var en angenäm upp-
levelse att få se alla 
dess skrotbilar. De har 
stått där i 50-60 år och 
det märks verkligen. I 
den här bilen har det vuxit upp ett träd rakt 

genom motorrummet 
och det var inte den 
enda bilen som råkat 
ut för detta.                
En gammal Tjorven    
som lämnat in. 

Som vi tidigare berättat är målsättningen att 
vi under 2020 ska ha en fotoresa till Tyskland 
och Spreewald, vilket bland annat stått i vår 
klubbtidning tidigare. 
Nu är vi ett litet steg närmare och vi kommer 
att redovisa när, var och hur, någon gång 
under hösten. Men vi tror att det kommer att 
bli en riktigt trevlig resa om det bara går att sy 
ihop den till rimliga kostnader, rätt i tiden mm. 
 
 
 
 
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. Vi har ju en ny 
tävling (Lussekuppen) kan det vara något? 
Kanske inte…. Fundera och klura lite på det 
så tar vi upp diskussionen på något av 
höstens möten.  
 
 
 
 

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


