
Rapport från marsmötet 2017 

Amerikanska nationalparker i fokus på marsmötet 

Trots ödesmatch mellan Leksand och Mora i Tegera Arena den 22 mars blev det nästan 

fullsatt när Gagnefs Fotoklubb hade månadsmöte i aktivitetshuset. Ett 40-tal 

medlemmar dök upp. 

Urban Jansson inledde med att flagga för en utflykt till Båstnäs, den berömda bilskroten i 

Värmland. Han tänker sig en tur i slutet av april eller början av maj om det finns intresse. Han 

lägger en blänkare på hemsidan om detta. Därefter fick Andreas Gärdsback ta emot diplom 

och fotobok för att ha levererat årets bästa närvarobild 2016. Sedan berättade Jorma Naula 

och Ragnar Nyberg om fotoutställningen i aktivitetshuset den 14-15 april. 

– Se till att ange en titel på var och en av era bilder. Sätt också ut ditt eget namn och ange om 

bilden är till salu, var budskapet. Ragnar tycker också att fotoklubben ska bjuda besökarna på 

godis och cider, så att det blir lite festligt. 

Närkontakt med flodlivet 

Därefter förflyttade vi oss till Pantanal, världens största våtmark, som ligger i Brasilien med 

hjälp av Sven Gräfnings förtrollande bildspel. Sven reste till området i början av november 

förra året tillsammans med Wild Nature fotoresor. Tack vare erfarna guider som kan området, 

kommer de besökande fotograferna djurlivet riktigt nära. Vi fick se närbilder på jagande 

jätteuttrar, jättelika kajmaner, gäspande jaguarer, söta kapybara (världens största gnagare) 

samt massor av fjärilar och fåglar. 
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– I fyra nätter bodde vi på ett flytande hotell på floden Cuiaba, berättade Sven. 

Gruppen fick även följa med ett gäng boskapsskötare, gauchos, under en dag. 

Några dagar innan gruppen anlände till området hade en stor skogsbrand rasat i trakten. 

– När vi reste uppför floden i båt möttes vi av mörka moln, som vi först trodde var ett 

annalkande oväder, men det visade sig vara aska och snart var både floden och vi alldeles 

svarta, berättade Sven. 

Gruppen fick också några dagar i Rio de Janeiro och Sven gjorde oss inte besvikna: Klassiska 

motiv från Copacabana och sockertoppen fanns självklart med i bildspelet, som måste ha 

kostat Sven många arbetstimmar. 

Klipporna i Mesa Verde 

Efter en högljudd och trevlig fikapaus var det dags för Mats B Jansson att inta scenen. 

Tillsammans med sin fru reste han till USA den 27 april förra året för att besöka sonen Staffan 

som är bosatt i staden Boulder i Colorado, där de dramatiska bergen ständigt är närvarande. 

Efter en liten fascinerande film som visade sophanteringen i den björntäta trakten, var det 

dags att hoppa i bilen för att resa mot nationalparken Mesa Verde. 

 
Monument Valley med ett för landskapet typisk bild med sina stora stenformationer.    Foto 

Mats B Jansson 

– Nationalparken är mest känd för ett stort antal mycket välbevarade klippboningar, hus 

byggda i små grottor längs kanjonväggarna. Från 500-talet fram till 1300-talet bodde 

Pueblofolket i dessa hus, berättade Mats. 

Svensken Gustaf Nordenskiöld anses vara den första vetenskapsmannen som besökte Mesa 

Verde. 

– Arkeologer anser än idag att han gjorde ett föredömligt och noggrant arbete med att 

systematiskt dokumentera fyndplatserna. 



I det dramatiska landskapet dominerar 30-40 meter höga stenpelare. 

– Och runtom i Colorado finns ett 40-tal bergstoppar som är omkring 4 000 meter höga, 

berättade Mats. 

Trots de karga förhållandena har Mesa Verde ett spännande djur- och växtlivet som Mats 

hade dokumenterat i både filmer och stillbilder. Dessutom visade han genomarbetade bildspel 

från Grand Canyon, Bilder Monument Valley och Canyonland. 

Resultatet av närvarobilden 
Påsiktsbilder     1.  Anders Reijer 2. Ann-Marie Perjons 3. Göran Look 

Projektionsbilder  1. Mats B Jansson 2.  Andreas Gärdsback 3.  Åke Jansson 

  

 


