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Placering 1-10



Elisabeth Håkansson

Kommentar: 
Stämningsfull höstbild 
med fina färger. Med 
stranden som båten 
ligger på lite mer synlig 
hade den hamnat 
högre upp enligt vår 
bedömning.

Plats

10



Karl Johnsson

Fiskaren på bron 
lyfter bilden. De 
mörka sidorna 
ramar in motivet 
och framhäver 
dimman, nästan 
lite vinjettering.

Plats

9



Mats Björklund

Kommentar:
Vad finns efter 
backkrönet. En bild 
med fint ljus och 
härliga höstfärger.

Plats

8



Tom Landgren

Kommentar: 
Landskapsbild med en 
förgrund som gör att 
man får flera olika 
lager. Vassen i 
förgrunden ger ett 
djup i bilden och 
skapar spänning, 
bryter av och ger fin 
kontrast mot den 
mjuka bakgrunden.

Plats

7



Antony McAulay

Centrerad bild där 
blicken sugs in i 
centrum. Den 
korsande vägen 
bryter linjen, och 
man undrar som 
finns vid sidorna. 
Fina kontraster 
mellan svart och 
vitt.

Plats

6



Kaj Jörgensen

Mustiga färger med 
fina kontraster 
mellan mörkt och 
ljust, och solstrålarna 
som bryter igenom 
mellan trädtopparna. 
En plats som ser mer 
spännande ut än den 
antagligen är.  

Plats

5



Anders Sjöberg

Kontrastrik bild med 
dimman i bakgrunden 
som ser ut att hålla 
på att lätta medan 
den dröjer sig kvar 
fångad i 
spindelväven, fått 
med både mörker 
och ljus, mossan på 
stenarna nästan lyser. 
Man kan känna 
doften av den fuktiga 

skogsluften. 

Plats

4



Bengt Eriksson

Välkomponerad 
magisk bild med bra 
ljus och fint inramat av 
marken, träden och 
grenarna som ger en 
naturlig vinjett. Fint 
med vattendropparna 
och hjortens blick som 
tycks frestad av det 

gröna.

Plats

3



Ingmarie Holmgren

Flera raka linjer som 
leder in mot mitten, 
som ger tydligt 
perspektiv. Nästan 
lite mystik, man 
väntar att någon 
eller något ska dyka 
upp ur dimman.

Plats

2



Tom Landgren

Stillsam bild med 
magiskt ljus där fåren 
svagt belysta bakifrån 
lyfter hela bilden. Den 
mörka förgrunden 
fångar upp ljuset i 
dimman perfekt.

Plats

1


