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Samma
frågetecken
som under hösten
2020. Vi trodde väl att
Coronapandemin
skulle ta slut under
hösten, men så blev
det inte. Den har mer eller mindre blivit
besvärligare. Nu skall vi bli vaccinerade, vi
som vill det, med start förhoppningsvis under
februari månad. Det kommer att hålla på hela
våren, eventuellt kanske vi är klara framåt
midsommar. Ishallen är ombyggd till vaccincenter där de flesta av oss kommer att
vaccineras. Vi är flera i klubben som anmält
oss för att hjälpa till med diverse sysslor som
inslussning av de som skall vaccineras och
hålla koll på folk som är klara så dom inte blir
dåliga, man kan säga att vi blir en form av
ordningspersoner som skall hjälpa till med
diverse göromål. Naturligtvis blir vi inte
inblandade med att ge sprutor, det sköter
sjuksköterskorna om och det kommer att
finnas läkare på plats. Allt det för att det skall
bli så säkert som möjligt. Nu är det så att finns
personer som är för och en del är mot
vaccinet, för min egen del tycker jag nog att
det är säkrats att vaccinera sig och jag
kommer så att göra, liksom många av mina
bekanta.
Styrelsen har haft sitt möte inför våren och vi
kom fram till att vi inte vill ha någon form av
programkvällar inomhus under våren, vi
vågar inte chansa. Det vi funderade på var om
vi kan ha ett årsmöte någon gång i maj eller
juni, om vädret så tillåter, kanske utomhus på
lokalens veranda. Vi återkommer om när och
hur det går att göra det. Jag pratade med och
frågade Rolf Linder i Melleruds fotoklubb hur
de skall göra med fotokvällarna, ”vi ligger lågt
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Våren
2021 ???

inga möten inomhus”, det är
bäst så anser de och så är
det nog för de flesta klubbar.
Vad klubbarna än sysslar
med, så är det endast
utomhusaktiviteter som är

det som gäller.
Vår resa till Spreewald i höstas frös ju inne på
grund av pandemin. Styrelsen beslutade att
om det går gör vi ett nytt försök i september.
Konceptet har vi kvar så det är bara att tuta
och köra. Vi måste se positivt och se
framtiden an med största tillförsikt.
Höstens fotograferande har varit lite lojt för
min del kanske beror på det evinnerliga
regnandet och att man känt sig instängd på
grund av pandemin och varit försiktig. Vi har
väl tur som bor som vi gör och inte sitter
instängda i en lägenhet i en storstad, vi kan i
alla fall åka runt, förflytta oss till fots eller cykel
och utnyttja naturen. Lite bilder har det i alla
fall blivit framför allt på vattendrag det har ju
som sagt regnat rikligt, och som grädde då på
moset blev det kallt så det rinnande vattnet
frös till fina isfigurer i alla dess former som
blev suveränt fotovänliga. Så nu är det full
rulle med fotandet igen. Det blir nog många
bilder på istappar och liknande har jag en
känsla av.
Så till sist får vi hoppas att vaccinet blir en bra
sak så att vi i framtiden kan komma igång
med våra intressen vad de nu är. En positiv
framtid skall vi alla sträva efter, så blir det
säkert något gott av det hela.
En uppmaning: simma lugnt,
håll avstånd, så ses vi.
Morgan
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Vårens möten
Det här är ju en stående punkt på den här
platsen i Visirskivan, åtminstone är det så i
januari/februarinumret samt i augusti/
septemberupplagan, men med hänvisning till
ledaren på förstasidan, så finns det inte
speciellt mycket att skriva om här, närmare
bestämt; Ingenting!
Eftersom vi har beslutat vara Coronaovänliga
(alltså ovänliga mot viruset, inte mot oss) så
har vi inte några möten tillsammans under
våren, vi får se hur det går med
vaccinationerna, kanske kan vi, som Morgan
skriver, ha ett årsmöte utomhus när vädret så
tillåter.

Under vatten
En av klubbens medlemmar, vet vi är en riktig
fena ( ) på undervattensfotografi, och har
ställt upp i mycket prestigefulla tävlingar i just
denna typ av fotografering. Naturligtvis talar
jag om vår käre kassörs son, Johan Sundelin.
Så här skriver han om nedanstående bild:

Bilden vann en kategori i Nordiska Mästerskapen i undervattensfotografi och placerade
sig på en andra plats i den internationella
fototävlingen Ocean Art.”
Text och bild Johan Sundelin

Ja, vad säger man?? när man ser bilder som
denna, undrar jag varför jag har en kamera
. /Redax

Efterlysning
Det är inte så där jättevanligt med en rubrik
av det här slaget, men nu är det dags. Vi har
ju en del utrustning som klubben äger och
samtidigt lånar vi gärna ut den till alla våra
medlemmar. Av egen erfarenhet vet Redax
att det där med minnet kan vara varierande,
själv har jag fotografiskt minne, närmare
bestämt ca 1/125 sekund (ibland).
Hur som haver, så har vi bland annat lånat ut
en fotobelysning, som har glömts bort att
lämnas tillbaka, så den som lånat denna får
gärna höra av sig och tala om när den
beräknas återkomma till lokalen.
Det kanske är bra om vi som lånar utrustning
kommer tillbaka med den inom en hyfsat nära
framtid efter lånet, så att andra medlemmar
också kan låna den.

Årsmöte

”Vid ett tidigare dyk i denna sjö hade jag
noterat de vackert röda näckrosbladen som
sakta strävade upp mot ytan i den stigande
vårtemperaturen. När jag återvände var min
plan att försöka fånga en gädda när den stod
mellan näckrosbladen i väntan på ett byte.
Istället hamnade jag mitt i en paddlek där
denna kavaljer beslöt att ta en kort paus innan
han fortsatte jakten på en hona.

Som skrivits om på annan plats så ska vi ha
ett årsmöte. Så står det i våra stadgar och
oavsett vad det står där, så måste vi ha ett
under alla omständigheter.
Men som sagt var, när vi ska ha detta är i nuläget oklart, det beror på, som så mycket
annat, hur det går med pandemin. Nu har det
ju börjat komma vaccin till Åmål som ska ges
till 65-plussare, inte bara de på äldreboenden
och de med hemtjänst och sedan följer alla
andra över 18 år. Detta betyder att vi borde ha
en stor del av våra invånare som har fått både
första och andra vaccinsprutan i maj/juni,
därför kommer årets årsmöte troligen att bli
av någon gång i maj. Vi återkommer!
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Dagens gästkrönikör
Har du tagit någon Tunbjörkare?
När jag fyllde 65 för några år sedan fick jag
boken ”Lars Tunbjörk – retrospektiv” som
innehåller Lars Tunbjörks bästa bilder. Varje
gång jag tittar i boken skrattar jag så tårarna
rinner. Lars bilder är så absurda, surrealistiska och komiska så det går inte att
undvika att man blir full i skratt. Samtidigt är
bilderna väldigt tänkvärda och lite sorgliga.
Vem var då

skarpa och bilden ser ut att ha tagits helt
spontant och verkar inte vara arrangerad. Det
känns som en helt meningslös semesteraktivitet. Bilden är på samma gång sorglig för
det är väl inte detta vi arbetar ett helt år för att
kunna göra under semestern? Bilden är en
typisk Tunbjörkare.
Lars Tunbjörks alldeles speciella stil tog
honom också ut i världen. Han gjorde
uppskattade och hyllade bildreportage för
bland andra New York Times Magazine och
TIME. Kameran han oftast använde var en
Plaubel Makina 67 som gav negativ med
storleken 6 x 7 cm.

Lars Tunbjörk?

Lars Tunbjörk
föddes 1956 i
Borås. Redan
som femtonåring började
han fotografera för Borås
Tidning och
1977 gjorde
han värnplikten som fotograf på tidningen Värnpliktsnytt. Därefter
flyttade han till Stockholm där han etablerade
sig som frilansfotograf. Under 70 och 80-talen
var ”Aftonbladet”, ”Stockholms-Tidningen”,
Linjeflygs tidning ”Upp och Ner” samt
tidningen ”Vi” viktiga uppdragsgivare. Ett
reportageuppdrag för ”Upp och Ner” 1988
utvecklade sig till boken ”Landet utom sig”.
Boken väckte stor uppmärksamhet när den
kom ut 1993 och gjorde Tunbjörk till en av
Sveriges mer kända fotografer. Bilden vi visar
här är från boken och är kanske en av hans
mest kända bilder. Den är tagen på Mora
Tomteland 1988.
En man sitter i en för honom för liten bil, några
barn ser ut att
ha tråkigt i
andra änden
av bilden. Allt
övervakas av
en tomte med
ett kalhygge i
bakgrunden.
Färgerna
är

Man kan fundera hur han lyckades ta så
många underfundiga bilder på oftast helt
vanliga vardagsepisoder. Hur kunde han vara
på precis rätt plats vid precis rätt tidpunkt så
många gånger? Många av hans bilder verkar
vid första anblicken vara misslyckade bilder
men sedan ser man det som han velat visa.
Han hade en sällsynt förmåga att se det
surrealistiska i den grå vardagen. Lars
Tunbjörk gick bort alldeles för tidigt 2015
endast 59 år gammal. Han lämnade efter sig
ett enormt arkiv med 500 000 negativ varav
250 blev bilder till boken ”Lars Tunbjörk –
retrospektiv”. En bok jag verkligen varmt kan
rekommendera, om ni vill skratta gott,
samtidigt som skrattet ofta fastnar i halsen då
många av bilderna egentligen är lite sorgliga.
Text och lånade bilder Göran ”Coop” Karlsson

Många tack Göran för ännu en mycket trevlig
artikel, alltid lika intressant att läsa det du
skriver.
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Fototävling

resan förra året. Vi kommer inom en inte
alltför avlägsen framtid att återkomma med
mer information och anmälan.

Nu har vi ju verkligen vinter, i morse när jag
vaknade 06.00 var det minus 18O. Då passar
det ju bra att vår tävling har mottot ”Vinter”
Jag klipper från förra årets sista nummer:
Årets Vinterbild
Denna tävling är som det antyds i vinjetten,
en vinterbild, med eller utan snö, färg eller
svart-vit, kanske en sepiatonad bild, 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.
Inlämningsdag är den 19/4 klockan 18-20 på
Hemvärnsgården. Naturligtvis är det möjligt
att lämna in bilderna tidigare, men då måste
man prata med tävlingsledaren och bestämma tid och plats.

Medlemsavgiften

Spreewald
Styrelsen diskuterade resan till Spreewald,
den resa som skulle varit i höstas, men som
fick ställas in med anledning av detta förb…..
coronavirus.
Nu finns det
vaccin och i
skrivande stund
är det full fart på
vaccinationerna
i Åmål. Därför är
vi
fullständigt
övertygade om
att vi ska kunna
resa till Tyskland utan några
problem.
Programmet är
redan klart, det
blir exakt det
samma som vi
gjorde inför resan 2020. Vi håller på att kolla
upp priser för båten och hotellet, men vi tror
att det kommer bli samma kostnad som för

Klubben har god ekonomi och det ska vi vara
tacksamma för, därför kan vi bland annat se
till att kostnaden för resan till Spreewald blir
billigare än det annars skulle vara. Dessutom
är det faktiskt så att vår medlemsavgift är en
av de billigaste bland Sveriges alla fotoklubbar. Så här kommer en liten påminnelse att
betala in avgiften till vår kassör, så blir han så
glad, så glad. Avgiften är 100 kr och den sätts
in på bankgiro 418-4602. Gör det så snart
som möjligt, gärna direkt efter att detta
nummer av Visirskivan är färdigläst. Kom
ihåg, glöm inte skriva Ditt namn på inbetalningen, annars blir det omöjligt att se vem
som betalat.

Fotofesten
Årets fotofest kommer troligtvis att gå av stapeln i
slutet av augusti. Styrgruppen kommer att ha
möte inom kort för att besluta om detta. Det
betyder att Gamla Kyrkan är vikt till oss amatörer,
varav merparten kommer att vara till fotoklubbarna i Dalsland. Det kommer en ”officiell”
inbjudan inom kort, så de som är intresserade
ombedes förbereda sig att ansöka. Vi har ju klart
med utställare i Konsthallen och vi ska kontakta
alla förra årets anmälda fotografer, men det finns
alltid plats för flera. Gärna många från våra egna
medlemmar
Dessutom söker vi flera som skulle vilja hjälpa till
med arrangemanget. Det finns alltid något som
alla kan hjälpa till med, det är inte så att det är
jobbigt, men vi är bara en handfull personer som
är med nu, så vi vill gärna bli fler. Hör gärna av er
till undertecknad eller Morgan!

Och med detta…..
slutar Redax detta nummer av Visirskivan och
hoppas det blir en bra fotovinter och -vår när
våren väl uppenbarar sig.
Ha’ de’

Redax

