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Tekst: Elin og Rikard Godlund
Smögen FotougeVinderbilleder
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Solens stråler danser hen 
over klippevæggen. Vi 
dykker og følger hellerist-
ningerne nedover mens vi 
søger efter motivet. Det der 
specielle motiv. Vi når til et 
udhæng som Albin svømmer 
ind under så langt han kan. 
Hans finner rammer bunden 
og hvirvler en sky af dynd 
op. Han lader dog ikke til at 
lægge mærke til det. Jeg ser 
hans blitz gå af igen og igen 
og efter et par minutter duk-
ker han ud af skyen med et 
smil på læben. Smögen Dyk 
& Upplevelses fotouge er i 
fuld gang.

Smögen Dyk & Upplevelses 
fotouge er en forholdsvis 
ny begivenhed for svensk 
UV-fotografering. Konkurrencen, 
som blev oprettet under Covid-
pandemien og nu kører på sit 
andet år, er blevet mødt med 
stor interesse fra både fotogra-
fer og sponsorer. Siden sidste 
år er deltagerantallet steget fra 
omkring tredive til omkring tres. 

Alle kan deltage!  
Her finder man både uerfarne 
fotografer, der næsten aldrig 
har fotograferet under vandet, 
og garvede konkurrencefoto-
grafer, der har deltaget i VM, 
som deltagere i konkurrencen. 
Her deltager en fotograf, der 
benytter sin iPhone som kame-
ra, side om side med fotogra-

fer med ekstremt dyrt udstyr. 
Konkurrencens yngste deltager 
er blot ti år! 
 Det sociale samvær og 
udvekslinger mellem fotografer-
ne folder sig fuldt ud og det er 
inspirerende at se, hvordan for-
skellige fotografer engagerer sig 
og fører deres ideer ud i livet, og 
der er mange grin. Det er nemt 
at få tips og ideer fra andre 
fotografer. Billeder og fotoudstyr 
diskuteres. Folk er hjælpsomme, 
og der er mange mennesker på 
dykkercentret.

Præmiebord 
Konkurrencen finder sted i to 
klasser: Uetablerede fotografer 
og etablerede fotografer, hvor 
de konkurrerende fotografer 
indsender billeder i tre katego-

UV-FOTO

Etableret Dyreportræt, 3. plads: Johan Sundelin (ovenfor); Etableret Dyreportræt, 1. plads: Rikard Godlund 
(øverst til højre); Etableret Dyreportræt, 2. plads: Andreas Kron (forrige side)
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Etableret dykkermiljø, 1. plads: Andreas Kron
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UV-FOTO

Etableret dykkermiljø, 3. plads: Niklas 
Nilsson (venstre); Etableret Viken, 3. 
plads: Niklas Nilsson (ovenfor); Etableret 
Viken, 1. plads: Ronny Einarsson (øverst 
til højre); Etableret dykkermiljø, 2. plads: 
Johan Björklund (til højre)

UV-FOTO

rier: dyreportrætter, bugten og 
dykkermiljø. Herudfra udvæl-
ger juryen de tre bedste i hver 
kategori. Derudover vil der blive 
kåret en mesterpræmievinder 
i hver klasse og listen af øvrige 
præmier er generøs. 
 Konkurrencen løber over en hel 
uge og sponsorerne er til stede 
i løbet af ugen og viser deres 
produkter frem. Mængden af   tid 
og ambitioner, som hver fotograf 
ønsker at bruge på deres konkur-
rencebilleder, varierer meget. Men 
med det generøse præmiebord, 
som sponsorerne bidrager med, er 
interessen for at deltage i konkur-
rencen stor.

Dykning
Vi er fire i vores familie, og alle 
skal være med. Rikard, der 
flere gange stillede op i SM og 
også vandt mesterprisen under 
fotougen det første år, deltager 
i den etablerede klasse. Elin, 
Albin (17 år) og Oscar (15 år) 
deltager i den uetablerede klas-
se. Ambitionsniveauet varierer 
en del, men vi har besluttet at 
hjælpe hinanden, så alle kan 
tage de billeder, de har lyst til. 
Båddykkene er hurtigt fuldt boo-
kede, men vi finder nemt ud af 
hvordan vi alle kan komme ud 
og dykke. 
 Dykkerstedet Pesaskär er et 

yndet sted, som vi har dykket 
på mange gange før. Elin og 
Oscar dykker sammen og skif-
tes til at fotografere med det 
samme kamera. Oscar finder 
en stor krabbe, som han peger 
på, og han tager nogle billeder, 
som han er tilfreds med. Albin 
leder efter motiver til kategorien 
dykkermiljø og finder omsider 
en samling nøgensnegle på et 
algeblad, som han bruger en del 
tid på at fotografere. 
 Allerede på vej op til sikker-
hedsstoppet begynder de store 
dønninger dog at kunne mær-
kes. Vel tilbage på båden bliver 
både Albin og Oscar søsyge, 
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og det bliver en hård tur med 
båden tilbage til dykkercentret. 
Men det var bestemt det værd. 
Adskillige billeder taget på netop 
dette dyk blev indsendt som 
bidrag i konkurrencen.
 Billeder fra bugten og hus-
revet udfor dykkercentret er 
en separat kategori. Men det 
er egentlig lige så godt at tage 
billeder til alle konkurrencekate-
gorierne i bugten. Til sidst laver 
vi flere dyk i bugten, over flere 
dage, for at få taget alles bille-
der til konkurrencen i kassen. 
Det er faktisk en stor fordel at 
kunne dykke fra land på samme 
dykkersted under konkurrencen, 
da det ofte er muligt at tage et 
billede om, der ikke blev godt 
nok i første omgang. 
 Tidligt på ugen finder Albin 
en art troldehummer, der ikke er 
helt så almindelig i klippespræk-

kerne i bugten. Vi skal bruge 
et par dyk for at få det billede 
af troldehummeren, som han 
vil have. Men det betaler sig i 
sidste ende og Albins billede af 
troldehummeren indtager tred-
jepladsen i bugtkategorien for 
uetablerede fotografer!

Fotografiske udfordringer 
Rikards plan for konkurrencen er 
lidt mere kompliceret. En dykker 
med en scooter skal fotografe-
res gennem en linsekugle, en 

UV-FOTO

Uetableret Dyreportræt, 3. plads: 
Anna Viker (til venstre); Uetableret 
Dyreportræt, 1. plads: Albin Godlund 
(nedenfor); Uetableret Dyreportræt, 
2. plads: Elias Neuman (nederst til 
venstre); Etableret Viken, 2. plads: 
Maria Ferm (yderst til venstre)
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glaskugle. Idéen kræver to dykkere ud 
over fotografen. Albin med scooter og 
Elin der holder glaskuglen. 
 Det bliver aften før ideen bliver sat i 

værk og desværre er sigtbarheden ikke 
den bedste. Det viser sig at være lidt 
sværere at fokusere gennem glaskug-
len end hjemme i poolen. Vi gør flere 

forsøg og må flytte os et par gange, 
efterhånden som sigten bliver mudret 
op. Efter dykket følte vi ikke rigtigt, at 
det var lykkedes at tage det tiltænkte 

billede, men efter at have downloadet 
billederne og studereret dem nærmere 
på computeren, finder vi et der indsen-
des til konkurrencen.

 Det er et betydeligt antal fotografer, 
der får dykket i bugten i løbet af ugen. 
Motiver søges overalt, og dykkere 
poserer for fotografer. På trods af at der 
er så mange dykkere i bugten på samme 
tid, fungerer det dog overraskende godt. 

Vindere 
Arrangementet er gennemsyret af en 
skøn stemning hele ugen og når det er 
tid til prisoverrækkelse, er dykkercentret 
fyldt med mennesker og stemningen 
er i top. Konkurrencegeneralerne Klas 
Malmberg og Stefan Beskow uddeler 
begejstret præmierne i begge klasser og 
langt om længe får alle de billeder at se, 
som fotograferne fik taget i løbet af ugen. 
 Vinderen af   Mester-prisen i 
den etablerede klasse blev Ronny 
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Uetableret Viken, 3. plads: Albin Godlund 
(ovenfor); Uetableret Viken, 1. plads: Marcus 
Gustafsson (til venstre); Uetableret Viken, 
2. plads: Erik Lindström (yderst til venstre)
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Einarsson. Vinderen af   Mester-prisen 
i den uetablerede klasse blev Simon 
Sundelin.
 Hvordan gik det for os til sidst? 
Rikard vandt førstepræmien i kate-
gorien dyreportrætter for etablerede 
fotografer. Albin vandt førstepræmien i 
dyreportræt for uetablerede fotografer 
og blev nummer tre i bugtkategorien. 
Elin placerede sig omkring en tyvende-
plads med Oscar et par pladser efter. 
Oscars billede af krabben kom på en 
sjetteplads i dyreportrætter. 

Inspiration
Det sjoveste er nok alligevel ikke pla-
ceringerne, men al udvekslingen og 
inspirationen fra alle fotograferne og 
at så mange mennesker, der kan lide 
undervandsfotografering samles til 
sådan en begivenhed. Vi er alle fire 
enige om, at vi gerne vil konkurrere 
igen næste år. Og da vi spørger Albin 
og Oscar, hvad der er det bedste ved 
konkurrencen, siger de begge, at alle 
kan være med. Dette er virkelig en 
konkurrence, der er tilgængelig og sjov 
for alle at deltage. 
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Uetableret Dykkermiljø, 3. plads: 
Simon Sundelin (ovenfor)

Uetableret Dykkermiljø, 1. plads: 
Andreas Ljung (til venstre)

Uetableret Dykkermiljø, 2. plads: 
Jennie Svensson (yderst til 
venstre)


