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Tobias Dahlin, 32, började Tobias Dahlin, 32, började 
tjata på sin far om att få ta tjata på sin far om att få ta 
dykcertifikat så fort han fyllt dykcertifikat så fort han fyllt 
15 år och fick lov att börja 15 år och fick lov att börja 
dyka. Han har alltid varit fas-dyka. Han har alltid varit fas-
cinerad av undervattensvärl-cinerad av undervattensvärl-
den och har studerat mycket den och har studerat mycket 
marinbiologi på egen hand.marinbiologi på egen hand.

– Därifrån till undervat-– Därifrån till undervat-

tensfotografering är steget tensfotografering är steget 
inte så stort. I början fotade inte så stort. I början fotade 
jag bara för att dokumente-jag bara för att dokumente-
ra arter men numera handlar ra arter men numera handlar 
det om estetik, att utveckla det om estetik, att utveckla 
det konstnärliga, säger han.det konstnärliga, säger han.

Det var i Hamburgsund Det var i Hamburgsund 
och vid Väderöarna som och vid Väderöarna som 
Tobias Dahlin förra helgen Tobias Dahlin förra helgen 

tog sina nio vinnarbilder i tog sina nio vinnarbilder i 
SM. I en så kallad splash-in-SM. I en så kallad splash-in-
tävling, där de tävlande fo-tävling, där de tävlande fo-
tograferna dyker samtidigt tograferna dyker samtidigt 
och har en viss tid på sig att och har en viss tid på sig att 
ta bilder, lyckades Tobias ta bilder, lyckades Tobias 
bland annat ta en bild som bland annat ta en bild som 
fick högsta poäng av juryn.fick högsta poäng av juryn.

Tre kategorierTre kategorier
– Man tävlar i tre kategorier, – Man tävlar i tre kategorier, 
närbild, vidvinkel och tema närbild, vidvinkel och tema 
ljus och ljussättning, berättar ljus och ljussättning, berättar 
Tobias. Jag hade inte räknat Tobias. Jag hade inte räknat 
med att det skulle gå så här med att det skulle gå så här 
bra, det var några professio-bra, det var några professio-
nella UV-fotografer med och nella UV-fotografer med och 
inte trodde jag att jag skulle inte trodde jag att jag skulle 
vinna över dem.vinna över dem.

Kameran är en vanlig di-Kameran är en vanlig di-
gital systemkamera som gital systemkamera som 
täcks av ett vattentätt skal. täcks av ett vattentätt skal. 

Bland de nio bilderna i vin-Bland de nio bilderna i vin-
narserien finns närbilder på narserien finns närbilder på 
hur ett fiskyngel söker skydd hur ett fiskyngel söker skydd 
från omvärlden inne bland från omvärlden inne bland 
en brännmanets trådar, en en brännmanets trådar, en 
hummer och en blågyltas hummer och en blågyltas 
färgstarka fjäll.färgstarka fjäll.

 Hur gör du för att hitta  Hur gör du för att hitta 
motiven?motiven?

– En förutsättning är att – En förutsättning är att 
man lär sig om djuren. Har man lär sig om djuren. Har 
man dykt mycket så lär man man dykt mycket så lär man 
sig deras beteende och var de sig deras beteende och var de 
finns. Jag ligger inte och lur-finns. Jag ligger inte och lur-
passar speciellt mycket men passar speciellt mycket men 
bilden av blågyltan var fak-bilden av blågyltan var fak-
tiskt en sådan bild. Jag såg att tiskt en sådan bild. Jag såg att 
den simmade in i en skreva den simmade in i en skreva 
och då la jag mig på andra och då la jag mig på andra 
sidan i förhoppning att den sidan i förhoppning att den 
skulle komma ut där, och det skulle komma ut där, och det 
gjorde den faktiskt. gjorde den faktiskt. 

Vilket är ditt favoritmo-Vilket är ditt favoritmo-
tiv?tiv?

– Jag har nog inget favo-– Jag har nog inget favo-
ritmotiv men det skulle vara ritmotiv men det skulle vara 
kul att fota en haj i svenska kul att fota en haj i svenska 
vatten. Annars är jag en allä-vatten. Annars är jag en allä-
tare som helst fotar djur eller tare som helst fotar djur eller 
vrak.vrak.

Fotar i insjöarFotar i insjöar
Tobias fotar både i havet Tobias fotar både i havet 
och i insjöar. I naturreserva-och i insjöar. I naturreserva-
tet Svartedalen i Lilla Edet tet Svartedalen i Lilla Edet 
finns bra sjöar och i Ale kan finns bra sjöar och i Ale kan 
man få fina bilder på abbor-man få fina bilder på abbor-
rar i Hultasjön.rar i Hultasjön.

– Många tror att det är – Många tror att det är 
dålig sikt i svenska vatten dålig sikt i svenska vatten 
men det är jättefel. Under men det är jättefel. Under 
bra förhållanden kan man ha bra förhållanden kan man ha 
30 meters sikt, det är lika bra 30 meters sikt, det är lika bra 
som i tropiska vatten.som i tropiska vatten.

Han har fotat i tropiska Han har fotat i tropiska 
och subtropiska vatten som och subtropiska vatten som 
Röda havet, Thailand och Röda havet, Thailand och 
Malaysia men vurmar lite Malaysia men vurmar lite 
extra för Sverige.extra för Sverige.

– Svenska vatten är inte – Svenska vatten är inte 
lika väldokumenterade som lika väldokumenterade som 
de tropiska. Bilder från våra de tropiska. Bilder från våra 
egna vatten ger ofta starkare egna vatten ger ofta starkare 
reaktioner hos betraktarna.reaktioner hos betraktarna.
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Med kärlek till havet – under ytanMed kärlek till havet – under ytan
Tobias Dahlin är svensk mästare i UV-fotograferingTobias Dahlin är svensk mästare i UV-fotografering
USPASTORP. USPASTORP. Hans kamera är känslig för ljus-Hans kamera är känslig för ljus-
skiftningar och fångar gärna fiskar, skaldjur skiftningar och fångar gärna fiskar, skaldjur 
och sjöstjärnor på bild. och sjöstjärnor på bild. 

Sedan Tobias Dahlin började snorkla som 5-Sedan Tobias Dahlin började snorkla som 5-
åring har livet under vattenytan varit en stor åring har livet under vattenytan varit en stor 
passion. Förra helgen blev han svensk mästare passion. Förra helgen blev han svensk mästare 
i undervattensfotografering.i undervattensfotografering.

– UV-fotografering är ett sätt att förmedla – UV-fotografering är ett sätt att förmedla 
den härliga känslan under vattnet till andra.den härliga känslan under vattnet till andra.

En stensnultra.    

En stensnultra.    
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Dykare i svenska vatten.

Dykare i svenska vatten.Foto: Tobias Dahlin  
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