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12 Fotografer, 24 bilder
Motto: Drömskt

Bedömt av Bollnäs fotoklubb

Vi tackar för förtroendet och hoppas att ni får en trevlig stund med vår bedömning. Vi var
8 olika viljor som skulle få ihop 10 bilder och rangordna dem. Det här var inte lätt. Vi fick
börja med att reda ut hur vi i gruppen tolkade temat Drömsk. Att sen ta en bild som
förmedlar något drömskt, det är inte det lättaste. En eloge till fotograferna som lämnat in
bilderna, vi fick diskutera bilderna för försöka förstå tanken bakom motivet. I en del
bilder hade vi svårt att hitta temat, men det är ju hur vi tolkar det vi ser. Det blev till sist
10 bidrag som hamnade i topp.

Vänliga hälsningar Bollnäs fotoklubb



Vem kommer – Pia Hendeberg

1

Här har vi klivit in i drömmen. Ett 
riktigt bra jobb med att skapa en 
drömsk känsla. Det märks att 
fotografen har haft en ide och 
utfört den. Vem/vad är det som 
kommer mot personen i soffan? Det 
får vi aldrig veta för precis då 
vaknar man och inser att det var en 
dröm. Grattis till en vinnarbild.



Kommer aldrig fram – Pia Hendeberg

2

En bild med diffust innehåll av 
en korridor. Ett enkelt sätt att 
skapa en drömsk bild där man 
inte riktigt vet vad som är 
verkligt och vad som är dröm. 
Motivet väcker fantasi, varför 
är det tomt? Vart leder 
korridoren. En välgjord bild.



Bob drömmer – Camilla Almqvist 

3

Här är det en bild på en drömmare. Det är ett 
sätt att göra en drömsk bild utan att skapa en 
drömsk miljö i bilden. Lagom oskarp bild för att 
ge känsla av att katten sitter och drömmer.



Trollskogen – Bo Lundblad 

4

Här är det naturen 
själv som skapar 
en drömsk känsla. 
Bra av fotografen 
att se och fånga 
känslan som ljuset 
skapar i 
skogsgläntan.



Från en svunnen tid – Mikael Lorin

5

En bild som känns som att 
den är tagen ur en film. 
Fotografen har skapat en 
drömsk bild med hjälp av 
motljuset. Först ser det ut 
som att det är en ängel som 
sitter där, men sen ser man 
att det är sidorna på en 
rutschkana.



Axbergs kyrka – Carl-Henry Eriksson  

6

Naturen bjuder på drömsk vy.



Vårkänslor – Göran Moberg 

7

Kan det vara 
svanarna som 
drömmer om 
en familj.



Spegeldamm – Marie Eriksson 

8

Speglingar som skapar 
drömlik bild.



Klimatångest – Mikael Lorin

9

Mardröm



Kvällsciggen – Susanne Flink 

10

Vi undrar vad mannen 
drömmer om.



Bergen – Susanne Flink 

11



Bron till änglarna – Gudrun Malmstigen

11



Glas – Roger Wilde 

11



Grottan – Bo Lundblad 

11



Guckusko – Göran Moberg  

11



Höststig – Roger Wilde 

11



Kvällssol – Malin Kjäll 

11



Magiskt – Gudrun Malmstigen

11



Måne – Karl-Evert Eklund  

11



Reflektioner – Malin Kjäll 

11



Blomma –Marie Eriksson  

11



Skäggdopping – Karl-Evert Eklund 

11



Speglat torp – Carl-Henry Eriksson 

11



Spökslottet – Camilla Almqvist 

11



Slut


