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Eva-Maria Riddar älskar både att fotografera och att skriva. Nu har hon tryckt upp egna kort för att sälja. FOTO: PELLE BOERSMA

I Fokus. Hon sprider sina foton
med naturen som inspirationskälla
HULTAFORS

Eva-Maria Riddar blev
uppskattad för sina bilder och texter på internet.
Nu trycker hon upp bilder som dubbla kort
för att sälja.
”Hade någon sagt för
fem år sedan att jag
skulle börja fotografera hade jag skrattat.”
Hon har länge tyckt om att

skriva, mest som ett sätt att
få uttrycka sig. För några år
sedan började hon fotografera.
Eva-Maria märkte att hon
blev lycklig när hon gick
med kameran i naturen:
– Jag reste tidigare två gånger till Bali och där såddes
nog fröna till textskapandet och sedan mera fotograferandet.
För drygt ett år sedan började Eva-Maria lägga ut bil-

der på Instagram på internet.
Det är ett socialt nätverk
där alla som vill kan visa
sina bilder, skriva en text
till, och att vem som helst
kan se dem, det vill säga om
det är ett öppet konto.
Eva-Maria skriver oftast
en text till bilderna med reflektioner över livet.
– Många texter har kommit spontant, andra har varit knutna till speciella händelser i mitt liv.

Eva-Maria beskriver att
hennes liv emellanåt har
bjudit på svåra perioder
med bland annat en skilsmässa:
– Men att jag har gjort den
här livsresan har idag blivit
en av mina styrkor. Jag har
en positiv grundsyn och det
handlar om att se och uppskatta allt det vackra som
du är omgiven av. Känna
tacksamhet över livets gåvor. Ur svårigheter kan det

också komma så mycket
vackert.
När hon lägger ut sina bilder och texter på Instagram
får hon ofta positiv respons.
Eva-Maria lägger ut en ny
bild ungefär två gånger per
vecka och har i dag runt 600
följare:
– Det finns vänner bland
följarna, men även många
jag inte känner. En del följare kommer exempelvis
från utlandet och har fotografering som intresse, och

det är jätteroligt. Det har
blivit att jag har börjat följa
en del av dem också.
Med tiden väcktes tanken
att använda en del av bilderna i andra sammanhang.
Nu har Eva-Maria tryckt upp
tolv olika dubbla kort där
sju av dem har en text även
på ena insidan.
Dessa finns i korten som
heter exempelvis ”Njut av
livets magiska stunder” och
”Tålamodet är din vän”.

