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Nu har våren och
sommaren passerat
och det i coronapandemins
tecken
och visst är det så att
det har inverkat på
vår verksamhet. I stort sett har det mesta av
olika arrangemang blivit inställda, de flesta
har helt enkelt inte vågat göra något annat.
Hur skall klubben driva verksamheten under
hösten så att det blir bra av det hela kan vi
fråga oss? Vi har haft styrelsemöte och
diskuterat höstens verksamhet och kommit
fram till att vi gör ett försök att göra något
vettigt av det hela.
Som vi ser det, är det viktigt för klubbens
verksamhet och naturligtvis vår egen sociala
tillvaro att träffas för att odla vårt fotointresse.
Detta skall naturligtvis absolut ske efter
Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar
och inget annat. Vi börjar utomhus i Yttre
Bodane naturreservat och där har vi gott om
utrymme och kan hålla socialt avstånd. När vi
kommer inomhus så skall vi klara två meters
avstånd, salen är ju ganska stor. Är det nu så
att någon av er tycks känna oro och är
tveksam att komma så tveka inte om att
stanna hemma, det är i alla fall så att vad du
känner och vad som du finner är bäst och
lämpligt för dej avgör du själv och ingen
annan.
Summerar jag min sommar så har det blivit
mycket badande sjön Kalven tillsammans
med W-Gustav och min bror Jan. Vi har åkt
dit vid nitton-tiden på kvällen för att svalka av
oss och efter badet har vi druckit kaffe och
diskuterat livets allehanda mödor. Nämnas
kan också att det var många barnfamiljer som
passade på att bada runt månadsskiftet Juli-
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Augusti, eftersom vattentemperaturen var runt 22
grader, inte illa! Badplatsen
har stora gräsytor en liten
sandstrand och sandbotten
och nu har Åmåls kommun
också bytt till nya flytbryggor, det finns också
en toalett. Inte undra på att platsen är poppis.
För länge sedan låg här ett relativt stort
sågverk som bara förföll, så kommunen ville
ha bort det. Därför blev det ett uppdrag för
brandkåren, att helt enkelt elda upp den och
det blev en häftig brasa, jag var med i kåren
då. Detta skedde för cirka 50 år sedan. Enda
minnet av sågen är några järnstänger som
sticker upp ur vattnet, jag tycker nog att
kommunen borde ta bort dem.
Så fick jag en förfrågan från Lars-Rune Hägg
om att vara med och segla med hans båt. Jag
hade aldrig varit med i en segelbåt tidigare,
så detta blev en ny upplevelse, mycket trevligt
och lärorik får jag säga. Det är en hel del att
göra ombord före start, under segling och
efter målgång. Efter målgång blev det bad
och kaffedrickning och naturligt vis prat om
det mesta, framför allt segling. Om jag nu kan
titulera mej som gast eller barlast får
skepparen uttala sig om. Hur som helst, det
var trevliga tisdagsseglingar för oss seniorer
där poäng utdelades för placeringarna och vi
fick även poäng om vi deltog i kaffedrickandet.

Hösten 2020???

Så till sist: välkomna i höst, håll tungan rätt i
mun och simma lugnt så ska vi väl kunna få
till något trevligt.
Morgan
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Höstens möten
Höstens 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!
LOKALEN PÅ HEMVÄRNSGÅRDEN ÄR SÅ
PASS STOR, SÅ NORMALT BORDE DET
INTA VARA NÅGOT CORONA-PROBLEM
utan vi kan ha socialt avstånd. Men om jag
kommer dit och ser att jag tycker det är för
många personer, så är det inte någon som tar
illa upp om man inte stannar kvar.
OBS! 12/9 är en lördag och tiden är 10.00!!!
12/9
YTTRE BODANE - FOTOPROMENAD
Första mötet för våren började på en lördag
och så gör även höstens första möte. Se mer
på annan plats.
1/10
VIA DIA
Morgan överraskar!
22/10
MANIPULERADE BILDER - RESULTAT
Den här kvällen kommer resultaten från de
som har photoshoppat och ändrat bilderna vi
lämnade in på årsmötet. Det kommer att bli
en spännande kväll.
12/11
BILDSPEL FRÅN LOFOTEN
Den här kvällen håller Anders Klevmarken i
taktpinnen och kommer att visa fina bilder
från vårt västra grannland.
21/11 OBS Lördag
Resultat från tävlingen ”Dalslandsmästerskapen. Vi bjuder in fotoklubbarna i Mellerud
Ed och Färgelanda för att se och höra juryns
bedömningar av bilderna. Se mer under
rubrik ”Tävlingar”.

10/12
LUCIA - LUSSEKUPPEN
Till det här mötet tar vi med påsiktsbilder till
vår Lussetävling i cup-form. Se mer på annan
plats.
Som vanligt har styrelsen försökt få fram
omväxlande programpunkter och hoppas att
medlemmarna tycker likadant. Så nu är det
bara att skriva in datumen i almanackan. Gör
det direkt, så det inte glöms bort!

På annan plats
12/9
Höstens första möte kör vi helt i Coronastil. Vi
träffas vid Hemvärnsgården i tid för att
klockan 10 åka ner till Yttre Bodane. De som
vill kan samåka, annars tar vi den egna bilen.
Ta med lämplig kamerautrustning, ett gott
humör och lika fika. Om det, mot förmodan,
skulle bli dåligt väder, ställer vi in, då kommer
det ett mail på morgonen så alla vet.
22/10
I våras var det några medlemmar som
lämnade in digitala bilder. Dessa bilder har
tagits om hand av 4 av klubbens medlemmar
som var och en har förändrat / förbättrat (ev
försämrat) bilderna efter sitt eget tänkesätt.
Det betyder att vi får se hur varje fotograf
förändrat bilden, alltså bilden ses i original
samt 4 olika resultat. Den här kvällen ska vi
se resultatet av hur de olika fotograferna sett
och tolkat bilderna samt förändrat dem.
Tror att det kan bli en mycket spännande och
intressant kväll!

Dagens gästkrönikör
Upphittat 3 750 rullar med film.
Förra året hade jag kontakt med Johan Ahlèn
på företaget Flygfotohistoria. Jag köpte några
bilder till min lokalhistoriska sida ”Nya
Fengersforsbilder”. Samtidigt med detta
träffade jag Göte Åhlstedt när vi satt och sålde
almanackor på Coop. Göte undrade om jag
ville låna en tidning han hade med en artikel
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om just denna Johan Ahlèn och hans
flygfotografier. Naturligtvis ville jag det. Så nu
tänkte jag berätta denna solskenshistoria och
hur ödet ibland ser till att ovärderliga saker
räddas.
På 50 och 60-talet var det vanligt att företag
flygfotograferade hus runt om i Sverige. Man
sökte sedan upp husägarna för att sälja en
bild. Många köpte också och ni har säkert sett
dessa bilder på väggen hos någon ni känner.
1957 slutade man fotografera med svartvit
film för att övergå till färg. De svartvita
filmerna numrerades, plockades ner i plåtburkar och lades i ett betongrum på Arlanda
för förvaring. Så småningom fick filmerna
flyttas och hamnade till slut på en villavind i
Västergötland där de blev liggande.
Johan Ahlèn ingår i en stor släkt som
regelbundet träffas. Vid en släktträff omkring
år 2000 kom han i samspråk med en dam
som fick veta att han hade erfarenhet av att
jobba med text och bild. Hon berättade att
hennes pappa drivit ett företag som hette
Stockholms Aero. Frågan uppstod om Johan
ville titta på de sparade bilderna då familjen
inte visste vad man skulle göra med dem.
Johan sa naturligtvis ja och vid åsynen av de
3 750 plåtburkarna med film tappade han
fullständigt andan. Det var 120-film
fotograferad med en Ross-kamera från 1941.
Föregångare till Hasselbladaren.

bild får man betala för det. Det är en fantastisk
upplevelse att bläddra runt och försöka
fastställa vilket hus det är på bilden. Det är ju
trots allt mer än 60 år sedan de togs men de
flesta husen från mina hemtrakter runt
Fröskog känner jag igen. Originalfilmerna är
idag i tryggt förvar på Landsarkivet där Johan
disponerar 50 hyllmeter.
Göran ”Coop” Karlsson
Åter igen, tusen tack Göran för ännu en
mycket trevlig artikel. Riktigt rolig och
tänkvärd att läsa, alltid lika intressant att läsa
dina alster.

Tävlingar 2020-21
Dalslandsmästerskapet i Foto.
Det är 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.

Nu vidtog ett digert arbete. Filmerna visade
sig vara helt okej. Kartorna man använde vid
fotograferandet fanns kvar med markeringar
var man fotograferat. På så sätt kunde man
koppla de numrerade rullarna till rätt område
på kartorna.
Idag finns bilderna att beskåda på nätet fast
naturligtvis lågupplöst. Vill man ha en bättre

Årets Vinterbild
Denna tävling är som det antyds i vinjetten,
en vinterbild, med eller utan snö, färg eller
svart-vit, digital eller analog, det är bara att
välja.
Bilderna ska vara påsiktsbilder med måtten
30 x 40 cm med eventuell passepartout. Som
det även antyds i rubriken ”Årets Vinterbild”
ska bilderna vara tagna vintersäsongen 20202021. Inlämning kommer att ske någon gång
under våren 2021.
Max 3 bilder per fotograf.
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Spreewald
Som alla (troligtvis) vet och har förstått, så är
resan till Spreewald inställd. Hotellet är meddelat och vi väntar på offert för samma resa
nästa år. Mycket tråkigt att det inte blev av i
år, men vi är nog alla medvetna om orsaken,
så det är bara
att hoppas att
hela den här
eländiga pandemin är borta
nästa år och att
det finns ett bra,
väl fungerande
vaccin.
Hur det än är, vi
som har varit
där, vi kan med
säkerhet säga
att vi verkligen
längtar tillbaka.
Både till de fina
och vackra vyerna och till det avkopplande
lugnet.
Nu är det i och för sig lång tid kvar innan resan
kommer att ske (september 2021), men börja
redan nu fundera, du som inte anmält dig till
årets inställda resa. Det finns mer att läsa om
Spreewald bland annat i Visirskivan nr 3-2019
den är helt ägnad åt denna fantastiska del av
Tyskland. Har du inte kvar den utgåvan
(skäms på dig i så fall) så finns den tillgänglig
på fotoklubbens hemsida.

Olle Englund
I förra numret av denna illustra lilla skrift, så
har Göran ”Coop” skrivit lite om Olles olika
kameror och framför allt, hans fantastiska
bildskatt. Göran har börjat gå igenom en del
och kan konstatera att det finns mycket som
är av ringa intresse för klubben eller vår
kommun, men samtidigt finns det mycket som
verkligen är av intresse. Alla dessa tusentals
bilder och negativ måste man gå igenom och
det är ett alldeles för stort jobb för en person,

därför vill han att det gärna blir en grupp som
gemensamt gör detta jobb. Tänk gärna till, så
kommer Göran även att ta upp detta på
höstens möten.

Diverse info mm
Jag har vid ett stort antal tillfällen skrivit i en
eller annan form och frågat efter text och
kanske någon bild. Tyvärr har intresset varit
klent, det är tre, fyra personer som skriver och
jag måste erkänna att jag tycker det är jättetrevligt, men jag kanske är ensam om att
tycka så???
Jag ska inte klaga, men det är inte alltid helt
enkelt att fylla fyra sidor med (förhoppningsvis) intressant material. Jag hade en stund en
fundering på att lämna sista sidan helt vit,
utan varken någon text eller bild, men kände
att det kanske hade varit lite provokativt. Så…
min vädjan kvarstår; Snälla, snälla, snälla (för
att travestera Caroline af Ugglas) ta kontakt
med han den där Redax, han lovar att ta väl
hand om text och bilder och om skribenten
behöver hjälp med det språkliga, så är det inte
något problem.
Apropå våra tävlingar och även förutan dessa
finns det fortfarande passepartouter i vår
klubblokal och dessa säljer vi i stort sett till
självkostnadspris. Det finns naturligtvis även
möjlighet att få hjälp med tillskärningen om
man är osäker.
På samma sätt, tar styrelsen tacksamt emot förslag på programpunkter till våra möteskvällar. När
vi gör upp programmen sitter vi i styrelsen och
diskuterar och kommer så småningom fram till ett
antal olika aktiviteter på våra möten, men här som
på alla andra ställen är det ju så att flera huvuden
har mer än färre. Därför är styrelsen tacksam för
alla förslag som kommer. Fotoklubben är ju till för
alla oss fotointresserade, inte för styrelsens
ledamöter.

Och med detta…..
slutar Redax detta nummer av Visirskivan och
hoppas det blir en bra fotohöst och vinter när
dessa väl uppenbarar sig.
Ha’ de’

Redax

