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Motto: Övergivna platser 



Hej alla fotovänner i Focus och tack för 
förtroendet att bedöma era fina bilder! 
 

Först lite funderingar omkring mottot ”övergivna platser”. 
Egentligen hittade vi bara 3 bilder där övergivna platser är huvudmotivet, alltså det 
som bilden handlar om. Bara 1 av dom lyckades dock att slå sig in bland dom 10 
bästa. 
Vi kom överens om att utvidga mottot till att även gälla det som finns på platsen, 
och då är alla bilder godkända med råge.Överlag är vi imponerade av bildernas 
tekniska kvalité vad gäller skärpa, färger och frånvaron av igengrodda 
skuggpartier och utfrätta högdagrar. Även monteringen av bilderna är fullt 
godkända med bara ett par undantag.


 

Vi börjar bakifrån för spänningens skull:




ENSAM PÅ PARKERINGEN 
Helén Lindelöf

PLATS 11 



SÄKERT FÖRTÖJD 
Marie Eriksson

PLATS 11 



PRORA 
Mikael Lorin

PLATS 11 



URHOLKAT 
Bengt Uhnoo

PLATS 11 



STRANDSKYDD 
Marie Eriksson

PLATS 11 



UPPÅT VÄGGARNA 
Suzanne Pedersén

PLATS 11 



SOMMARNÖJE 
Pia Hendeberg

PLATS 11 



HAMMERSHUS 
Mats Kälvemark

PLATS 11 



SVUNNA TIDER 
Helén Lindelöf

PLATS 11 



AFTER BATH 
Bengt Uhnoo

PLATS 11 



TOPP 10



PLATS 10 

Milda vackra färger och intressanta linjer, 
som leder blicken till dörröppningen och 
fönstret, som ligger i perfekt skärpa.



STENHUS 
Håkan Björndell

PLATS 10 



PLATS 9 

Välkomponerad och välexponerad med bra 
behandling av skuggpartier och högdagrar.

Skärpa	hela	vägen,	bra!



HISTORIENS VINGSLAG 
Margareta Kälvemark

PLATS 9 



PLATS 8 

Nästan lite DDR-stuk över bilden (DZR). 
Vackra mättade färger utan överdrift. Det 
mjuka ljuset ligger helt rätt på bussens front 
och övriga delar av bilden är svagt 
nedtonade. Bra. Destinationen ger bilden ett 
stänk av humor och den ”risiga” årstiden 
förstärker känslan av det övergivna.



ÖREBRO BUSSEN 
Susanne Flink

PLATS 8 



PLATS 7 

Bilden är föredömligt beskuren. Bra att 
färgmättnaden inte är för hög, det förstärker 
mottot. Hästskon på dörren och den resta 
stegen vittnar om att någon i det längsta har 
försökt att stävja förfallet. En berättande 
bild.



VISST RENOVERINGSBEHOV 
Håkan Björndell

PLATS 7 



PLATS 6 

Tja, det kan nog gå att sälja, utsikten är ju 
alldeles utmärkt. Det är skylten som gör 
bilden. Staketet ramar in på ett bra sätt. Här 
kan man nog tänka sig att platsen (tomten) 
är huvudmotivet såvida inte Länsstyrelsen är 
aspirant på ruinerna.

Länsstyrelsen	är	aspirant	på	ruinerna



SVÅRSÅLT 
Margareta Kälvemark

PLATS 6 



PLATS 5 

Övergivna ställen kan ofta uppvisa en stor 
charm. Här har fotografen lyckats bra med 
komposition och färger. Fönstret, vassen 
och det stora trädet till höger som sätter 
stopp för blicken, en härligt höstblå himmel. 
Snyggt!



VASSBRIST 
Mats Kälvemark

PLATS 5 



PLATS 4 

Naturen återtar det som människan har 
skapat. Mossan och den skamfilade röda 
färgen, mumma för en fotograf. Mörkret i 
bussen utgör bildens djup. Dom döda 
grankvistarna förstärker historien.



EJ INGÅNG 
Pia Hendeberg

PLATS 4 



PLATS 3 

Texturen i byggnadens ytor, trappan som 
löper diagonalt genom bilden och 
fotografens förmåga att bemästra det hårda 
ljuset gör den här bilden både vacker och 
intressant. På något sätt känns det 
välgörande för ögat att få stanna upp vid 
den nymålade entrén med sin fina lampa.



HUS I LIPSI 
Mikael Lorin

PLATS 3 



PLATS 2 

Bilden ger en känsla av tidlöshet. Blicken 
kan vandra länge och upptäcka intressanta 
detaljer. Det svaga ljuset som tränger 
igenom det orena fönstret ger upphov till 
underbart vackra färger. Skärpa och oskärpa 
är fördelat över bildytan på ett sätt som 
förstärker den drömlika stämningen man lätt 
försjunker i när man betraktar det som en 
gång var lyx- och kvalitetsprodukter.



STORLEK 36 
Suzanne Pedersén

PLATS 2 



PLATS 1 

Härliga svartvita toner.  
Suggestiv och vacker. Skärpa, ljus, en 
maximalt avskalad komposition – allt 
stämmer.  
Mer finns inte att säga om denna mästerliga 
bild.  
GRATTIS !!



LANDAT 
Susanne Flink

PLATS 1 



TACK! 
Från Askersunds fotoklubb 


