
 

 Alla har väl märkt att det 
är besvärliga tider nu, 
det var väl inget vi kunde 
drömma om. Covid 19 
corona utvecklades till 
en pandemi som har rört 
till det ordentligt över hela världen och kommer att 
fortgå en längre tid framöver. Hur länge då? undrar 
de flesta av oss, svaret på frågan är nog det vet vi 
inte riktigt. Det enda vi i nuläget kan göra är att 
lyssna på myndigheterna och deras rådgivare och 
anamma vad de förmedlar ut och försöka leva efter 
bästa förmåga enligt deras råd och anvisningar. En 
sak är då säker, den personal som arbetar i all form 
av sjukhus och vårdmiljö har det väldigt ansträng-
ande just nu, det är inte lätt att jobba långa pass i 
den skyddsutrustning dom måste använda. Vi får 
hoppas att dom inte går i väggen eller själv blir 
smittade som dock en del av dem gjort. Utan tvekan 
kan vi säga ''Dom är guld värda''!!  
Många verksamheter har blivit inställda, jag tänker 
på årsstämmor och andra liknande möten som nu 
skjuts på framtiden. Risken av detta kan bli väldigt 
många möten i höst att ordna och verkställa. Så har 
vi vårt resande till olika platser som mer eller mindre 
är stopp. För min egen del skulle jag i mars månad   
varit med Åmåls orienteringsklubbs ungdomar till 
Nordiska mästerskapet i Skagen Danmark. Jag såg 
fram mot att kunna fota fina miljöer och tävlande 
ungdomar. Nu blev det inte så, jag och W. Gustav 
beslutade stanna hemma på grund av Coronan, vi 
är i farozonen på grund av vår ålder. Vidare så 
tänkte jag och Agnetha fira Påsken i Rostock 
Tyskland, den frös också inne, så nu får vi se hur det 
går med Spreewald resan till hösten. Risken är att vi 
får skjuta på den till nästa år, jag kommer person-
ligen inte att chansa och riskera något, utan först 
vara på den säkra sidan att allt är okej med all den 
säkerhet som behövs för en trivsam och lugn resa. 
Härmed meddelas att W. Gustav och undertecknad 
är i badhuset och simmar två dagar i veckan, vi 
duschar, går direkt till stora bassängen och simmar 
i en halvtimme och oftast är det bara vi två i detta 
stora badkar. Därefter duschar vi och sedan blir det 
en kopp kaffe som belöning. För tillfället hoppar vi 

över bastun. Enligt badhusets 
personal så skall bassängmiljön 
vara mycket ren på grund av 
kloret, ingen stor risk för 
virusspridningar. Vidare så har 
jag och W. Gustav köpt var sin 

ny cykel, en svart damcykel med sju växlar och liten 
korg hängande på styret, där kan man ha sin 
kamera liggande när man är ute och trampar 
omkring. Den blir då lättåtkomlig när man får syn på 
något, bara ta upp och plåta på. Enligt cykelhand-
laren så säljs det mest damcyklar nu för tiden, 
många anser att stången på herrcykeln är besvärlig 
när man skall på och av särskilt för oss äldre. Annat 
var det för cirka femtio år sedan när många av oss 
var tonåringar då var det herrcykel med stång som 
gällde och då var lyckan gjord om man fick skjutsa 
en flicka på stången där de satt som på en damsadel 
med bägge benen åt samma håll och ännu större 
lycka blev det om dom la en arm om nacken. Det var 
nog ingen vidare bekväm sits för flickorna att sitta på 
den smala stången, Summan av det hela kan vi 
konstatera att det var bättre förr, i alla fall roligare. 
Skulle man i dagens läge skjutsa omkring en flicka 
på en herrcykelstång kom nog polisen och gjorde ett 
ingripande. Undrar vad man skulle få i böter?   
Som en liten epilog för ledaren. Många föreningar 
kommer att få det besvärligt ekonomiskt i framtiden 
på grund av minskande intäkter så också egen-

företagare. Vi får hoppas att dom reder ut det hela, 
överlever och kan komma igen. För fotoklubben ser 
det ljust ut inga stora bortfall, ekonomin är i ordning. 
Så till slut, det här läste jag på Facebook, under ''Allt 
är inte inställt''. 
Solen är inte inställd, årstiderna är inte inställda, 
vänskap och glädje är inte inställt och inte minst 
kärleken och mycket annat. 
Så en uppmaning till er alla, var uppmärksamma, ut 
i naturen och plåta på, ta det lugnt stressa inte, eller 
gör som W Gustav och jag simma lugnt. Förr eller 
senare kan vi gå tillbaka till det normala ha bara 
tålamod så ordnar det sig till slut. Vi ses med 
optimism till hösten. 
                                  Ha det.  

Morgan 
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Redax ruta 

  

Fotoutflykt ca 1950 

Det var en riktigt lång ledare den här gången, 
Redax fick ta bort lite text (dock inte så mycket) 
samt fick ta till lite mindre bokstavsstorlek, 
hoppas inte någon tycker att det var för svårt att 
läsa. 
 
 
 
 
 

 
Fotoklubbens vårutflykter såg man fram emot 
med spänning och glädje. 
I vår familj hade vi inte bil och därför var alla lite 
längre utflykter särskilt välkomna. 
Samling på söndag morgon var nästan alltid på 
torget. Sigge Nilsson hade lastbilen och var 
chaufför, Alla medlemmar satt på flaket, och det 
var långt från bekvämlighet och säkerhetsbälten. 
Men med mycket bra utsikt och frisk luft. Lite 
damm från den mötande trafiken, det var ju bara 
grusvägar. 

Detta är troligen våren 1950, och färden går mot 
Vingnäsbergen i Ånimskog. För mig som liten 
pojke är det resan som är målet denna dag. Tänk 
bara att åka på flaket på denna stora bil. Hela 
klubben samlad på denna lilla yta! 
Alla kände varandra, glada skratt och roliga 
kommentarer hela dagen. Det var ju mest vuxna 
men man tänkte inte på det. Mycket att se på och 
uppleva och lära sig att uppskatta för en liten 
parvel som mig...Både genom kikare och kamera 
och uppleva att vara i naturen. 
Familjen på 5 var ofta ute och gick och cyklade i 
Åmål och runtomkring. Men nu kom vi så mycket 
längre och högt upp och kunde se ut över halva 
Sverige….. Fantastiskt! 

Promenaden upp till Vingnäsbergen är ju ganska 
lång, ännu längre med korta ben! 

 
Men väl framme väntade kakao, smörgås och goa 
bullar. Fick säkert också smaka på vad andra 
hade tagit med! Gott var det. 
Alla ser ju olika saker när de ser genom kamera-
linsen även om de är på samma utflykt! Det är det 
som gör fotografering spännande. 
Min far, Melker Bohlin, lade märke till och fotade 
lite mera annorlunda motiv och detaljer som andra 
kanske inte lägger märke till. Han sade i en inter-
vju en gång, att ”De vackra bilderna får andra ta”. 
På dessa utflykter och i vardagen hemma i 
mörkrummet, lärde jag mig att se och uppleva 
fotografering och bilder på olika sätt. 
Detta bär jag fortfarande med mig och har glädje 
av.  
Ture Bohlin 
 
Tusen tack Ture, trevlig läsning! Det skulle varit 
dagens barn, de hade troligtvis tyckt att det varit 
spännande med en utflykt, fast långt ner i Europa, 
Afrika eller USA. 
Det har hänt mycket på 60-70 år! 
 

 
 
 

 
 
 
 
Några saker….. När Du, käre läsare, har kommit 
så här långt i Visirskivan, så har Du just läst Tures 
tillbakablick från en av fotoklubbens utflykter för 
många år sedan. Jag tyckte det var mycket trevlig 
läsning, lite grand text och ett par bilder. Tänk om 
det var fler medlemmar som kunde tänka sig att 
göra likadant. Vi har läst fler av Göran ”Coop”s 
intressanta texter (kommer en ny, lite längre fram) 
och även Dan och Åke har vid flera tillfällen 
kommit med texter. Mycket uppskattat!!! Snälla, 
gör det Du också, maila till Redax, så fixar han.  
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Det andra jag tänker på är det som ordförande 
skrev om på förstasidan om att vår ekonomi är 
god. Det är den, men nu har vi inte almanackan 
som ger intäkter, vi får inte något från bluesen i år 
heller och bidraget från kommunen, det dunstar 
bort i en tunn blå rök när man öppnar kuvertet. Så 
finns det någon av alla våra medlemmar som har 
någon fundering på hur vi ska kunna få intäkter, 
hör av er till någon i styrelsen. 
Det tredje jag tänker på är att nu när sommaren 
är inpå knuten, kommer vi alla att fotografera lite 
extra mycket, det gör att vi så småningom 
kommer att förstora en del av allt vi plåtar. Då 
finns det som vanligt passepartouter till bilderna 
och dessutom till ett fantastiskt bra pris.  

 
 

 
 

Olle Englunds fotografiska arv 

1948 bildade Olle Englund, Melker Bohlin och 
Verner Svane Åmåls Fotoklubb. Av de tre var utan 
tvekan Olle den mest mångsidiga. Han 
fotograferade med storformat, mellanformat, 
småbild, 16 mm smalfilm samt ytterligare några 
varianter. Kamerorna han använde var av högsta 
kvalitet. Rolleiflex, Hasselblad, Leica, Linhof och 
Beaulieu för att nämna några märken som fanns i 
hans arsenal. Olle gick bort för ett 15-tal år sedan. 
Tidigare i år gick så hans hustru Irene också bort. 

 
Nyligen blev jag kontaktad av Olles släkt. Huset 
höll på att tömmas för att kunna läggas ut till 
försäljning. Man hade dock ett problem. Olles 
enorma fotografiska arv. Hur skulle man göra med 
det? Det fanns två möjligheter. Slänga allt utom 
kamerautrustningen som ju måste gå på auktion. 
Det andra alternativet var att någon tog sig an 
denna guldgruva med bilder från tidigt 40-tal fram 
till omkring 2000. När jag fick frågan kändes det 
som ett väldigt spännande uppdrag men när jag 

såg hur mycket det rörde sig om tänkte jag: ”Vad 
har jag gett mig in på?” 

 
Jag började fundera och kom fram till att Åmåls 
Fotoklubb måste vara med i detta projekt. Nyligen 
hade vi styrelsemöte och vi kom överens om att 
Olles fotografiska arv naturligtvis måste räddas. 
När det gäller kamerautrustningen får de 
värdefulla objekten gå på auktion hos någon av 
de firmor som sysslar med detta. Alla 16 mm 
filmer har kommunarkivet lovat ta hand om. Då 
återstår alla diamagasin/lådor, pärmar med 
negativ och bilder samt mängder av förstoringar. 
För att få detta material hanterbart måste det gås 
igenom. Bilder som anses värdefulla får sparas 
medan det stora flertalet måste slängas. Många 
av bilderna är på blommor eller på motiv som 
ingen vet var det är. Dessa måste offras för att få 
ned mängden material. 
Hur går man då till väga rent praktiskt? Min tanke 
är att vi startar en studiecirkel när corona inte 
längre sätter käppar i hjulet. Vi kanske träffas en 
gång i veckan och betar av ett antal diamagasin 
eller lådor med bilder. Är man flera blir det lättare 
att ta sig an detta arbete som kanske kommer att 
pågå något år. Det kommer förhoppningsvis 
också skapa engagemang bland våra medlem-
mar. Studiecirkelmötena hålls en viss dag och de 
som vill kommer. Inget tvång att närvara alltid utan 
var och en deltar som man känner för. 
Till slut har man då ett hanterbart material som 
naturligtvis måste användas och visas på något 
sätt. Det kan bli en utställning i konsthallen. Det 
kan bli en nostalgisk diavisning med en tidsresa 
från 50-talet till slutet av 90-talet. Det kan bli en 
fotobok. Det kan även bli en hemsida ”Olle 
Englunds bilder” eller vad den nu ska heta. Bara 
fantasin sätter gränser för vad det kan utmynna i. 
 

Jag har tittat runt lite i materialet och hittat 
mängder med guldkorn. Olle arbetade bl.a. på 
Håkanssons Industrier som tillverkade spisar och 
kylskåp här i Åmål. Bilderna från fabriken är bara 
några av dessa guldkorn. 
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Och med detta….. 

 

  

Fototävling 2020 

 Redax                                                                       

 Så förhoppningsvis är ni många med mig som 

gärna tar sig an denna uppgift. Av respekt för Olle 
och allt han gjort för Åmåls Fotoklubb så känns 
detta som något som vi måste genomföra på ett 
bra sätt. Är övertygad om att han skulle uppskatta 
att vi ser till att hans fotografiska arv lever vidare. 
 
Göran ”Coop” Karlsson 
 
Nedan följer ytterligare lite text om Olle: 
 
Olle Englund inte bara en bra fotograf 
Olle Englund föddes år 1919 och avled nyss fyllda 
85 år i december 2004. Han blev fotoklubbens 
första kassör och den sysslan behöll han i oslag-
bara 40 år innan Carin Norén i slutet av 1980 talet 
blev kassör innan jag tog över år 2002. 

Jag har enbart trevliga 
minnen av Olle. Särskilt 
minns jag hans allmänt 
positiva inställning. Låt 
mig ta ett exempel som 
fastnat i minnet. År 
2002 då Olle var 83 år 
var han och hustrun 
Irene med på fotoklub-
bens resa till Bohuslän. 
En mycket lyckad resa 
även om det första da-
gen regnade mest hela 
tiden med solsken 
kanske en halvtimme. 

Det hindrade inte Olle att på kvällen utbrista ” Vil-
ken fantastiskt härlig dag och solsken fick vi 
också!” Nog är det härligt med sådana männi-
skor?  
 

För den som vill läsa mera om denna resa så bi-
fogas Visirskivan nr 3 år 2002. Den är bevarad i 
digital form liksom mängder av andra Visirskivor 
från år 1951 till och med 2005 tack vare Rolf Rask 
som var redaktör under 50 år! Ännu ett oslagbart 
rekord! 
Åke Sundelin 
 
Tusen tack Göran och Åke för trevliga artiklar. 
Även undertecknad har roliga och trevliga minnen 
från vår gamle kassör, eller Bank of Englund, som 
jag brukade kalla honom.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eller som vi även skriver och säger:  
Dalslandsmästerskapet i Foto. Tyvärr verkar 
det som om det endast blir två fotoklubbar kvar i 
Dalsland, eftersom det kom ett mail från 
Färgelanda fotoklubb att de har svårt att få en 
styrelse, vilket i sin tur betyder att de eventuellt 
kommer att lägga ner. De ska ha ett möte i början 
av juni, så vi håller tummarna för att de lyckas! 
Hur som helst, även om det bara blir Mellerud och 
Åmål, så ska vi ha ett Dalslandsmästerskap. Det 
kommer vara två kategorier: 
1. Fritt motto, 1-3 enstaka bild,  
2. Tema Dalsland, 1-3 bilder, max 5 år gammal 
Bilderna är digitala med längsta sida 2000 pixlar, 
färg eller svart-vita. Anmälningsavgiften är 50 kr 
per kategori. Alla bilder ska vara tävlingsledaren 
Göra Karlsson tillhanda senast 18/10. Bilder som 
tidigare varit placerade i Dalslandsmästerskapet 
får inte delta igen, däremot går det bra om de varit 
placerade i andra fototävlingar. 
Vi räknar med att ha redovisning den 21 
november, men där återkommer tävlingsledaren 
senare för definitivt datum.  
Läs gärna mailet med inbjudan som kom 19/5. 
 
 
 
 
 
slutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotovår och sommar när 
dessa väl uppenbarar sig.    

Ha’ de’  


