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10 Viska högre (Kyla) 
 
Fotograf: 
Krister Larsson 
 
Mora 

Myspys i träddungen. Påpassligt 

fotograferat just som ugglorna verkar 

kärvänliga med varandra. Bra skärpa 

och fin bakgrund. Ett extraplus för 

den bågformade grenen. Sober 

färgskala i grått och grönt. 

 

 

9 MAN Blomma 
 
Fotograf: 
Mikael Andersson 
 
Falun 

Snygg macrobild som för tankarna till 

en akvarellmålning. Färgerna på 

denna Ängskovall är mycket fint 

återgivna och skärpan ligger rätt. 

 

 

8 PEÅ Trutbalett 
 
Fotograf: 
Per-Åke Pollak 
 
Mora 

Fina horisontella linjer. Den valda 

slutartiden ger vingarna på fåglarna 

en härlig oskärpa och skapar liv och 

dramatik i den annars så lugna och 

vilsamma bilden. Den övre ensamma 

fågeln stör bilden något. 

Strandlinjens avvikande färg förhöjer 

bilden. 

 

 

7 BLB Trädet 
 
Fotograf: 
Birte Leonhardt Bogg 
 
Mora 

Stämningsfull bild med fint skugg- 

och linjespel. Blomsterurnan och det 

vackra valvet bryter av de räta 

linjerna. Lite synd på den mörka 

linjen i putsen men annars en bild 

som skapar en harmonisk känsla hos 

betraktaren, 

 

 

6 IAS 230 Solnedgång 
 
Fotograf: 
Ingvar Åslund 
 
Gagnef 

Magiskt ljus som drar blicken in i 

denna bild. Den lilla molntussen 

skapar extra liv i ljusskenet. De övre 

mörka molnen skapar en fin 

inramning tillsammans med den 

mörka naturen i bildens nedre del. 

Bilden ger oss en andlig känsla. 

 

 

5 LGL 02 
 
Fotograf: 
Leif Liss 
 
Falun 

Vacker ögonblicksbild på blåmesen. 

Fin diagonal komposition och fin 

färgskala. Effektfullt med 

rörelseoskärpan på fågelns vingar. 

Kvistarnas linjer skapar ett lugn som 

balanserar upp blåmesen fart. 
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4 PRR Anna-Lisa 93 år 
 
Fotograf: 
Peter Reichel 
 
Gagnef 

Fint porträtt på den gamla damen i 

fönstret. Bilden bjuder på en härlig 

detaljrikedom. Pelargonerna, katten 

och rutiga köksgardinkappan passar 

fint in i hennes liv. Den trasiga 

persiennen och färgflagorna runt 

fönstret vittnar om tidens gång. Kul 

detalj där kattens ben skapar ett 

hjärta. 

 

 

3 AKV Strandrot 
 
Fotograf: 
Ann-Kathrin Villman 
 
Järna 

Riktigt vacker naturbild. Ett 

fascinerande flätverk av rötter ger liv 

i bilden. Finstämd färgskala. 

Placeringen av trädet ger djup i 

bilden. Rötterna skapar en filmisk 

dramatik i bilden. Har de svårt att 

rota sig eller försöker de ta över och 

sprida sig över den annars karga 

sanden. Efter att blicken följt 

rötternas spridning så skapar linjerna 

i sanden ett drag in i bilden till 

träden i bakgrunden. 

 

 

2 CW Pelare 
 
Fotograf: 
Claes Wåhlin 
 
Mora 

Härligt ljusspel. Fina kontraster 

mellan de kalla blåa och de varmt 

orangea pelarna. Bra djupverkan i 

bilden. Väcker funderingar om vad 

som gömmer sig därborta i dunklet. 

Vi får nästan en lätt klaustrofobisk 

känsla för ett ögonblick. 

 

 

1 BWC 514 Naturens 
iskonst 
 
Fotograf: 
Lars-Erik Boberg 
 
Gagnef 

En bild som verkligen sticker ut. Ett 

fantastiskt ljus och härliga kontraster 

mellan den hårda isen och de mjuka 

bubblorna. Som pricken över i:et det 

röda lövet som bryter av den i övrigt 

sparsmakade färgskalan. Ett 

fotografiskt konstverk. 

 

 

 

 


