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KAFFE är ursprungligen från Etiopien som tidig-
are hette Abessinien. Katten som syns i bilden är en 
Abbessinier med samma ursprung som kaffet. Allt är 
fotograferat i en asiatisk metallslev. 
Fotograferad....................................december 2007 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

KUTENS BENSIN är ett ballt ställe på Fårö. 
Runt om stället så vimlar det av gamla rostiga bilvrak, 
balla kylskåp och andra balla saker från det glättigt 
bedagade första hälften av 1900-talet.   
Fotograferad.............................................juli 2006 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

NYTILLVERKAD SNIPA med inom-
bordsmotor. Ett sällsynt hantverk idag men ack så el-
egant. Båten sågs på nordöstra Gotland.
Fotograferad.......................................augusti 2008 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

MAJA TRÄFFAR GAMMELFARFAR 
i Göteborg. Hm, en lång kar det där...            
Fotograferad.......................................augusti 2008 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 



VERANDAN är fotad på ön Furillen som har 
broförbindelse med Gotland. På platsen har funnits ett 
gammalt kalkbrott som är nedlagt sedan länge.
Fotograferad........................................augusti 2008 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

VAGNAR på Furillen som fortfarande står på räls 
och skapar en miljö som klippt och skuren för en sven-
sk hårdkokt westernfilm. Finnarna har ju sin cowboy-
film “Lappguldet” hårdkokt med samer som indianer.
Fotograferad........................................augusti 2008 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

GÖSTA ENGSTRÖM fångad utanför Malaga 
på en trevlig julfest, han är aktuell för huvudrollen i fil-
men det pratas om under rubriken vagnar, tror arbets-
namnet är “DET VÄRSTA BROTTET, DAGBROTT”
Fotograferad...........................................julen 2006 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

LUKAS en grå katt, som nu befinner sig i de sälla 
jaktmarkerna. Lukas är 19 år på bilden. 
Fotograferad..........................................våren 2006 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

SVANTE HENRYSONS spelar cello på en 
happening i Stockholm som amerikanske flower power 
konstnären Michael Bowen riggat. Om ni sett ett gevär 
med en blomma i gevärspipan, då har ni sett Michaels 
mest kända verk. Michael Bowen dog 2009-03-07. 
Fotograferad....................................november 2006
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 



VEVGRAMOFON som helt utan el spelar upp 
skivor med ganska bra ljud. Denna är inbyggd i väska 
och lämpar sig väl vid utflykter.
Fotograferad.....................................december 2005 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

PIANISTEN är Michael Svernby känd som drag-
spelare och naturligtvis för sitt eget musikskapande 
för teater, film och tv-produktioner. Kängorna är Herta 
Hillfons, hon är världsrepresenterad med sin monu-
mentala keramik. 
Fotograferad...........................................april 2008 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

STRAND I MALAGA med fotbollsspelande 
ungdomar. Det är kring juletid så det är väl bara en och 
annan nordbo som doppar sig. 
Fotograferad.....................................december 2006 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

JANIK badar som vanligt i poolen. 
Fotograferad........................................augusti 2006 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

MAJA knallar runt på söder och tänker på alla 
möjliga olika saker, precis som alla andra. 
Fotograferad..............................................juli 2006 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

RINGKLOCKA på gammal cykel i Kummelnäs, 
det står Svenska Cykelfabriken Varberg. Cykeln lutade 
mot ett staket och väntade på sista färden med den nu 
nerlagda grovsophämtningen. 
Fotograferad.......................................oktober 2006 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 



CITROËN B11 som för sin tid var väldigt mod-
ern med självbärande kaross. Bilen ser kanske inte 
modern ut men den har låg tyngdpunkt och väldigt bra 
väghållning.  
Fotograferad.............................................maj 2008 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

GRÄSMATTAN är fotograferad en blöt tidig 
morgon med dimma och mycket dagg. 
Fotograferad...................................september 2007 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

CITROËN 2CV årsmodell 56. Denna pärla är fo-
tograferad när vi återkommer till vårt franska basläger 
från några dagar till fots i Pyrenéerna. 
Fotograferad........................................augusti 1978 
Kamera..................................Kodak Instamatic 104 

PEUGEOT 203 tillverkades från 1948 till 1960 
i nästan 700000 exemplar, den hade 12 volts elsys-
tem med 2 stycken 6 voltsbatterier seriekopplade. Just 
denna bil mekade vi med en dag i Frankrike 1978, sen 
så puttrade den igång.  
Fotograferad........................................augusti 1978 
Kamera..................................Kodak Instamatic 104 

PASSIONSBLOMMA som vi sätter ut varje 
år. Det är alltid minst en blomma som blommar hela 
tiden. I södra Frankrike där jag personligen upptäckte 
denna klätterväxt på 1980-talet så kan dom täcka hela 
väggar.   
Fotograferad........................................augusti 2006 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

BLÅSIPPA mot varmare tider med fjolårets ek-
löv på marken.   
Fotograferad.............................................maj 2007 
Kamera.........................Konica Minolta Dimage A200 

PRISER INKL. MOMS                          Enbart foto  -  Med aluminiumram  - Plexiglasingjuten
Bildstorlek 70 x 50 cm       1150 kr                1800 kr                   2500 kr
Bildstorlek 100 x 70 cm     2250 kr                3100 kr                   4500 kr
Ramarna har bättre kvalitet än utställningens. Andra format går att få. Plexiglasexempel se bild Verandan


