
 

 Jag skrev i förra 
ledaren om ”Ljuset i 
tunneln” och att vi 
skulle se framåt i posi-
tiv anda, och nog verkade det som om allt gick 
åt rätt håll. När vi sedan närmade oss jultiden 
började nya covidmoln uppenbara sig och 
pandemin tog ny fart. Vad jag vet, så har 
många av oss fått den tredje dosen vaccin, så 
det är bara att hoppas att den kommer att 
fungera bra. Tråkigt att det finns personer 
som är vaccinmotståndare, dom kommer 
kanske att fara mycket illa själva. Jag är själv 
mycket positiv till vaccinet och har fått tredje 
dosen. För att hålla oss informerade om 
situationen som den är och fortskrider får vi 
hålla koll på massmedia. Senast jag såg på 
TV var det en expert på smittan som sa att 
förmodligen kommer den att avta i månads-
skiftet februari – mars, men bara förmodligen. 
Hur det än är så får vi försöka se ljuset i 
tunneln och kämpa på framåt och följa de 
regler som gäller. 
Har under längre tid funderat på att köpa en 
telezoom ca100 - 500 eller liknande. Då kom 
också funderingar på om jag verkligen har så 
stor användning för den. Jag är ju inte direkt 
någon fågelskådare eller liknande men tycker 
mycket om djur och har vid vissa tillfällen 
missat en bra bild på grund att föremålet varit 
långt borta och objektivet varit för klent 
tilltaget. Älg och rådjur är relativt lätt, de är ju 
inte direkt skygga, så då räcker det kanske 
med en standardzoom som 24 - 70, men 
sedan blir det svårare. Jag tänker på varg och 
lodjur, som många drömmer om att få bra 
bilder på och fåglar naturligtvis, en flygande 
majestätisk havsörn är inte illa. Här fordras ett 
bra tele och naturligtvis tålamod att vänta in 

objektet så att det kommer i 
rätt fokus. Drömmar är 
gratis med ett bra tele kostar 
en hel del. 

I och med att jag har funderingar på att köpa 
ett tele så har det blivit en hel del läsande på 
nätet om vad som finns och som är bra grejer. 
Visst finns det mycket att välja på, allt för 
mycket kan man nog säga, det ena bättre och 
lämpligare än det andra, och som sagt det är 
bara att välja. Skall man då ta original eller så 
kallade piratobjektiv, det är frågan. Många 
säger att originalobjektiv är det som gäller och 
inget annat. Läser man olika tester om objek-
tiven som är gjorda av fototidningar eller test-
organisationer och inte av tillverkaren själva, 
så händer det ofta att de så kallade piraterna 
får bättre betyg än originalen. Nu för tiden är 
det nog fel att kalla objektiven för piratobjektiv 
utan bara säga namnet på dem för de håller 
så hög klass, fördelen är också att priset är 
billigare. Man kan undra ibland om det är 
samma tillverkare av objektiv och sedan byter 
logga till Nikon eller Canon eller annat 
kameramärke. Kanske en galen och tokig 
tanke eller så. En sak är nog helt säker, 
tillverkarna har nog hjärnkoll på varandras 
saker, det gäller ju att ligga i framkant hela 
tiden och konkurrera.  
Hur som helst är det så att om jag kommer till 
skott för att inhandla ett tele så blir det 
ett????? Nu är det så att jag har sedan 
tidigare ett par Tamronobjektiv, ljuskänslighet 
2,8 och är mycket nöjd med dessa som 
fungerar bra med mitt Nikon D500 hus.  
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Vårens möten 

 

På annan plats 

https://www.kilchom

andistillery.com/vatt

en 

  

Ordförandes PM 
 
 
 
 

Att jag fick tankar om tillverkare som 
eventuellt skiftar logga och säljer till varandra 
härstammar från början av 1970 talet när jag 
drev en bensinstation, nämligen Uno X och 
Nynäs som låg vid Volvo bilverkstad på 
Herrängen. Det var så att jag fick delta i en 
utbildning om motoroljor på Nynäs raffinaderi 
i Nynäshamn. Nynäs hade börjat använda 
halvliters TetraPak istället för plåtburkar att ha 
motorolja i, praktiskt tyckte man och jag får 
nog hålla med. Maskinen som tappade upp 
oljan i tetran fungerade precis som det gör på 
ett mejeri med mjölk och grädde. Nynäs 
Tetrapak var gul och blå till färgen och oljan 
hette Ajcol A 10w30. Rätt som det var, så 
byttes färgen på tetran till röd och jag blev 
nyfiken på om det var en annan sorts olja. Så 
var dock inte fallet, det stod Murco special 
10w30 på den. Två konkurrerande oljebolag, 
Nynäs och Murco, samma olja 10w30, tappad 
i samma maskin men olika färg på 
Tetrapacken. 
I reklamen för oljan framhöll de olika bolagen 
att deras olja var den rätta. Nämnas kan 
också att båda bolagen inte finns på 
bensinmarknaden längre, blev nog uppköpta 
av andra större bolag förmodar jag, så 
brukade det bli, inte helt ovanligt. Detta var på 
70-talet, hur det är idag vet jag inte, men det 
förekommer nog tjänster och gentjänster och 
olika affärer både hit och dit.   
 
 
 
 

Det här är ju en stående punkt på den här 
platsen i Visirskivan, åtminstone är det så i två 
nummer, nr 1 och nr 3 varje år. 
Coronaviruset har fortfarande sitt fula tryne i 
högsta hugg och håller oss fortfarande i sitt 
våld, men lokalen i HV-gården är ”godkänd” 
för 20 personer och fler brukar vi inte vara. 
Som jag skrivit tidigare: 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. Observera att vi 
har ny tid, mötena börjar klockan 18.00! 
OBS! 24/2 ses vi klockan 18 i Plantaget!!! 

24/2 klockan 18.00 
KVÄLLSFOTOGRAFERING 
Vi ses i Plantaget med medhavd kamera. Se 
mer på annan plats. 
 

17/3 klockan 18.00 
ÅRSMÖTE 
Vi har vårt årsmöte med sedvanliga förhand-
lingar. Därefter har vi blivit lovade ”Blick för 
detaljer” och därefter avslutar vi med kaffe. 
 

7/4 klockan 18.00 
RALLARVÄGEN I NORGE, samt ISLAND 
Den här kvällen håller Lars Rune Hägg i 
taktpinnen och kommer att visa fina bilder 
från vårt västra grannland samt från den 
fantastiska ön som heter Island. 
 

28/4 klockan 18.00 
FÅGLAR – PÅ LÄNGDEN OCH TVÄREN 
Vår medlem Jimmie Svensson kommer att 
visa en del av sina fantastiska fågelbilder, 
samt berätta lite om dessa fjäderbevingade 
djur. 
 

21/5 
FOTOUTFLYKT TILL NORDENS ARK 
Observera att detta är en lördag. Se mer på 
annan plats. 
 
 
 
 
24/2  
Vårens första möte kör vi helt i Coronastil. Vi 
träffas i Plantaget klockan 18.00. Vi tar med 
oss kamera samt lämplig utrustning och 
under en timme eller så promenerar vi runt i 
de centrala delarna av Åmål och fotograferar. 
Därefter bjuder klubben på fika på något café. 
Vi kommer dessutom att ha en fototävling från 
den här kvällen, så ta med kamera, stativ och 
ett glatt fotohumör, så kanske just Du vinner 
tävlingen. Vi återkommer via mail med mer 
information. Inlämning 17/3, redovisning 28/4. 
 
21/5 
Vi samlas på HV-gården klockan 08.00 för 
samåkning till Nordens ark. Vi hyr ett par 
minibussar och åker tillsammans, klubben 
står för buss och inträde. Vi har med egen 
fika, eller om man vill äta där (på egen 
bekostnad) i deras restaurang. För att veta 
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Dagens gästkrönikör 

 

 Medlemsavgiften 

om vi ska ha en eller två bussar, vill vi ha 
anmälan senast 16/5 till Morgan eller 
Lennart. 
 
 
 
 
Text: Åke Sundelin 
 

THE FAMILY OF MAN 
 

Pappa och jag går runt på Svenska Mässan i 
Göteborg. Det är i juni 1957 och jag är 17 år 
och sedan några år tillbaka har jag foto-
grafering som intresse. Jag ser mig förundrad 
omkring och blir berörd och fascinerad av alla 
svartvita förstoringar från små till meter-
stora bilder upp till 3x4 meter, De är 
fantasifullt presenterade och har ett enda 
tema ”Vi Människor” som fotoutställning-
en The Family of Man kallas på svenska. 
Upplevelsen är den enskilt största inspira-
tionskällan till allt mitt fotograferande alla år 

ända fram till idag.  
Utställningen har satts upp i 
37 länder och 9 miljoner 
människor har sett den. 
Katalogen med alla bilder 
har sålts i 4 miljoner exem-
plar. Mitt exemplar är från 
den 30:e årgången 1986. 

Katalogen med de 503 bilderna. 30:e upplagan 1986 
 

År 2003 hamnade utställningen på 
UNESCO’s Memory of The Worlds register 
pga sitt historiska värde. Dessförinnan tillkom 
1994 en permanent utställning på slottet 
Clearvaux i Luxemburg. Det var för att hedra 
Edward Steichen som var född i landet och 
som producerade utställningen 1955 för The 
Museum of Modern Art i New York.  

 
Permanent utställning i slottet Clervaux i Luxem-
burg. Lägg märke till den kreativa presentationen av 
bilderna 

 I tre år samlade man in över två miljoner 
bilder från hela världen. Ett stort arbete vidtog 
att banta ner det till 10 000 och slutligen 503 

bilder från 68 länder. Det 
fanns 7 svenska fotografer, 
däribland Lennart Nilsson, 
representerad bland de 
273 fotograferna.  
Fotografierna organiserad-
es i olika grupper med 
teman som födelse, älsk-
ande,   barn,   arbete,   lek,  

”Migrant Mother”, Foto av Dorothea Lange, en klassiker                                                                      

musik, hunger, ensamhet, död. I utställningen 
kunde man följa människosläktets väg från 
vaggan till graven.  I prologen, i boken om 
utställningen, har Carl Sandburg skrivit: 
 

”Det finns bara en man i världen  
och hans namn är Alla Män  
Det finns bara en kvinna i världen  
och hennes namn är Alla Kvinnor   
Det finns bara ett barn i världen  
och det barnets namn är Alla Barn”  
 

Jag kommer att ta 
med utställnings-
boken   till våra foto-
möten så du kan 
bläddra i den och 
förstå min entusiasm 
som fortfarande är 
lika stark som den 
var år 1957.  
 

Utställningens sista bild 
Fotograf är W. Eugene 
Eugene Smith och det är hans två barn vandrande på 
en smal stig bort mot ljuset och det okända. 
 

Tusen tack Åke för intressant text och bilder 
 
 

 
 
 
 

Alla medlemmar har fått en inbetalningsavi via 
e-post eller snigelpost. När ni betalar GLÖM 
INTE ATT SKRIVA ERT NAMN på betalningen, 
så vår kassör vet vem som betalat! Vi har en 
god ekonomi, men vi vill ju gärna ha många 
medlemmar också och det är väl värt att tänka 
på att medlemsavgiften till Åmåls Fotoklubb är 
en av de lägsta i Sverige, endast 100 kr, 
insättes på bankgiro 418-4602. 
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 Redax egen ruta 

 Redax                                                                       

 Fotoauktion 

 Olle Englunds bilder 

Och med detta… 

 
 
 
 

Ibland känns det som om folk har ett stort in-
tresse och en väldigt tjock plånbok. Var ute på en 
auktionssida för några dagar sedan och såg hur 
objekten och deras priser rusade i höjden. Tog lite 
dumpar och slutpriser för att visa vad jag menar. 
Framförallt var det de gamla Leica-husen och 
tillhörande objektiv som stod för de högsta 
summorna. 

Leica M4 Leitz Wetzlar, 
Germany, 1967. Range-
finder camera 24x36mm, 
black paint, from an original 
series 1178101-1185000. A 
rare and early M4 in black 

paint, from the first inofficial batch, probably 
delivered to Sweden in 1967. 
Slutsumma inkl. avgifter: 220 500 kr 
 

Leica M2 Leitz Wetzlar, 
Germany, 1960. Range-
finder camera 24x36mm, 
black paint with body cap. 
Very rare camera in 100% 
original condition, from a 

series of 250 black painted cameras. 
Slutsumma inkl. avgifter: 245 000 kr 

 
Leica M2 Leitz Wetzlar, 
Germany, 1964. Range-
finder camera 24x36mm, 
black paint, with lever 
rewind. Rare camera, from 

the original series 1093501-1093750. Shutter 
speeds sticky and rangefinder needs 
adjustment, vulcanite is missing on back door 
and on the right side of base. 
Slutsumma inkl. avgifter: 269 500 kr 

 
Leica M3 Leitz Wetzlar, 
Germany, 1964. Range-
finder camera 24x36mm, 
black paint, single stroke 
with second type strap lugs. 
From the official series: 

1097701-1097850. A very rare camera in original 
condition. Some slight edge brassing, and minor 
nicks on top plate, no dents. 
Slutsumma inkl. avgifter: 392 000 kr 
 
Som sagt var, det var naturligtvis inte bara hus 
som såldes på auktionen utan naturligtvis även 
objektiv, från billiga till lite dyrare. 

Summilux 1.4/35mm. Leitz Canada, 1966. For 
Leica M, with UV filter  

 
Slutsumma inkl. avgifter: 92 000 kr 
 
 

Summicron 2/35mm. Leitz Wetzlar, Germany, 
1963. For Leica M, black. First 8-
element version, with hood and 
filter  
Slutsumma inkl. avgifter: 245 000 kr 

 
Summicron 2/55 No.1836391 Leitz 
Wetzlar, Germany, 1961. For Leica 
M. Very rare, second rigid type, with 
chrome bayonet 

Slutsumma inkl. avgifter: 257 300 kr 
 
Som sagt var det är intressant att det finns så 
mycket pengar som folk kan lägga på sitt intresse 
och då ska man även ha i åtanke att detta var sju 
auktioner, i hela auktionen var det ca 1 100 utrop. 

 
 
 
 
 

Såg, när jag gick igenom gamla nummer av vår 
illustra skrift, att min första Visirskiva, som 
ordinarie Redax, var nr 1 år 2012, således 10 år 
sedan. Tänk vad tiden går fort! Den gode Rolf höll 

på i 56 år, men det tänker inte jag göra     . Jag 

har emellertid skrivit vid ett antal tillfällen och bett 
om innehåll till tidningen och bortsett från Göran 
”Coop”, Åke Sundelin och ett par till har jag aldrig 
fått något. Kanske beror det på att medlemmarna 
inte läser skivan? 
Jag vill därför göra en liten enkät, skicka ett litet 
mail om du har läst ända hit, det räcker med ett 
tomt mail, du behöver inte skriva något. Gör det 
senast 15/2 och skriv till visirskivan@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ska bilda en arbetsgrupp för att ta hand om Olle 
Englunds bildskatt, är du intresserad, kontakta 
Göran ”Coop” Karlsson, han är ansvarig. 
 
 
 
 
 
 

 

slutar Redax detta nummer av Visirskivan och 
hoppas det blir en bra fotovinter och -vår när 
våren väl uppenbarar sig.    

Ha’ de’  


