
Tidig morgonpromenad 

resulterade i segerbild 
Under pandemin tog Andie Lindskog många tidiga morgonpromenader 

tillsammans med sin fru. 

En sommarmorgon fångade han den fridfulla stämningen med sin kamera. 

Den bilden har nu utsetts till vinnare i Sjöbo fotoklubbs årstävling. 
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Andie Lindskogs vinnarbild i färgklassen fick beröm för sina tilltalande färger, sitt ljus och sitt djup när 

Fjälkinge fotoklubb bedömde den. Bilden är tagen i närheten av Sövde. Foto: Andie Lindskog 

Efter två år på sparlåga har nu Sjöbo fotoklubb satt igång sina aktiviteter igen. 

– Trots pandemin har vi ändå kunnat hålla klubben flytande, och vårt medlemsantal är ganska 

konstant, konstaterar Andie Lindskog. 

Ett trettiotal personer, främst från Sjöbo men även från grannkommunerna träffas nu 

regelbundet. 

Vid klubbens senaste träff avgjordes årstävlingen, där Fjälkinge fotoklubb agerat jury. Som 

vanligt var tävlingen indelad i tre kategorier, och i färgklassen segrade en bild av Andie 

Lindskog. 



– Jag och min fru tog långa promenader i Snogeholm förrförra sommaren, och vi gick ofta ut 

så tidigt som klockan fem. Då var det lugnt och fridfullt, berättar Andie Lindskog. 

Den 16 augusti startade de sin promenad vid Tockarp, och fortsatte längs Saxerödsvägen 

norrut. Längs den vägen fångade han den fridfulla stämningen i bilden där korna betar 

stillsamt och morgondiset sakta lyfter. Fjälkinge fotoklubb berömde både färgerna, ljuset och 

djupet i bilden, där grinden leder blicken inåt och kon tittar in i centrum av bilden. 

Andie Lindskog har länge varit aktiv i Sjöbo fotoklubb. 

– Men på senare år har mitt skrivande tagit alltmer överhand, säger han. 

Nu lockar dock åter fotograferandet, och i fotoklubben stimulerar deltagarna varandra. 

Det tycker Kåre Sjöholm är en viktig anledning för att ta sig till Sjöbo från sitt hem i Höör. 

– Klubben betyder kamratskap och vänskap, och när man pratar om andras bilder blir man 

själv inspirerad, säger Kåre Sjöholm, som tog hem segern i de båda andra kategorierna: 

svartvitt och kollektion. 

Han är en passionerad hemmabagare, och gillar även att fotografera bröd och bakning. 

Kollektionen om tre bilder visar dels en kursdeltagare på en surdegskurs på Holma utanför 

Hörr, dels hans egna bröd. 

Bilderna föll juryn i smaken, med berömmande ord om variation, personlig vinkel och 

komposition. 

  

Den svartvita bilden är också tagen vid en kurs, och om den skriver juryn: ”läcker, annorlunda och spännande”. 



 

En av Kåre Sjöholms bilder i kollektionen med tema brödbak. Tillsammans segrade de tre bilderna i Sjöbo 

fotoklubbs årstävling.Foto: Kåre Sjöholm 

 

Kåre Sjöholm är själv en passionerad brödbakare, och har ett eget instagramkonto.Foto: Kåre Sjöholm 



 

Den tredje bilden i kollektionen visar hur brödet kan avnjutas.Foto: Kåre Sjöholm 

 

Kåre Sjöholms segerbild i klassen svartvitt har också bakning som tema.Foto: Kåre Sjöholm 
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