
1. 
Ögonblicket, ögonblicket, ögonblicket. 
Blickarna. 
Mannen med hatten. 
De frysta rörelserna. 
Bilen som är frilagd mot dammet. 
En bild som beskriver fotograferingens magi. 
Stunden som passerar men som samtidigt, tack vare fotografen, alltid finns kvar. 
Detta är en bild som håller yppersta klass. 
Grattis. 
2. 
Alla som någon gång fotograferat fåglar vet hur svårt det är. Även om man vet vad den 
befjädrade varelsen håller hus så har de ofta en osedvanligt god förmåga att vara snabbare 
än fotografen. Här har dock fotografen lyckats överglänsa fågeln gällande snabbhet. Fågelns 
vackra färgskala kontrasteras fint av den nästintill monokroma bakgrunden. 
3. 
I en tid då många vill berätta i bild om sitt eget liv har selfiekulturen de senaste tio åren 
exploderat. Denna bild kombinerar ett aktuellt ämne med att i sig vara en vacker bild. Vacker 
rent estetiskt men också genom gruppen av människor förevigar en stund av lycka. 
4. 
Ett landskap byggt av drömmar där ögat letar sig längre och längre in för att till slut nå ljuset 
vid de vindpinade topparna. Klassiskt och vackert landskapsfotografi som jag gärna skulle ha 
hemma på väggen. 
5. 
Man hör inte bara musiken i den här bilden. Publiken jubel i den varma sommarkvällen är 
lika tydlig. En annorlunda och stark konsertbild. 
6. 
En dov och vacker bild med fin komposition som andas klassiskt måleri. 
7. 
Människokroppen är vacker. Det varma ljuset på dansarna med den blå himlen som 
bakgrund är iögonfallande och stilsäkert. 
8. 
Nyfikenheten väcks. Är det en kyrka? En försvarsställning? Vilka har levt där? Den historiska 
byggnaden tillsammans med bergens djupa skåror är vackert samtidigt som att de 
tillsammans tydligt visar att tiden går. 
9. 
Ett finstämt porträtt. Den skarpa blicken möter betraktaren och frågorna om kvinnan väcks. 
Teknikvalet stärker bilden utan att bli effektsökeri. 
 
10. 
En lugn bild som behövs i dagens bildbrus. Ögat som riktas mot fotografen är avgörande för 
bilden och det är fint att bakgrundens mörker ändå tillåter betraktaren att ana 
trädstammarna på andra sidan vattnet.  
 
11. 



Med tungan rätt i munnen på väg ut i livet. En underbar bild på barndomens somrar. Där på 
ängen finns inga tankar på amorteringskrav, ränta, elpriser eller diktaturers hot mot 
världsfreden. En bild som på många sätt visar hur enkelt livet kan vara. 
12. 
En tidlös bild som signalerar frihet. Silhuetten mot den brinnande himlen och fjällen och 
skapar både lugn och spänning. 
13. 
En skickligt utförd panorering där skärpan ligger där den ska. Bakgrunden harmonierar väl 
med motivet. 
14. 
Ett skickligt porträtt där tankarna går både till dockhus och gökur. En enkel bild vars storhet 
ligger i bildidén. 
15. 
En bild full av kreativitet och leklust. Ett kaos där ögonen skänker lugn.  
16. 
En vacker naturbild där räven ramas in fint i den oskarpa bakgrunden. Mötet med det vilda 
djuret skvallrar om några sekunders förståelse mellan fotograf och motiv. Dock kunde räven 
inte låta bli att lipa till besökaren. 
17. 
Spännande och mystisk. Ett bröllopsskildring där varje detalj finns på rätt plats för att skapa 
harmoni i kompositionen. 
18. 
En vacker skildring av korpen. Fågeln tycks för en stund vila. Den grafitfärgade omgivningen 
gör den nästan osynlig. 
19. 
Färg och komposition skapar ett vackert porträtt där förgrund, motiv och bakgrund skapar 
en helhet. 
20. 
Top Gun. 
En luftstrid fångad medan utgången fortfarande är oklar.  
 
 
 


