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Min son som spelar fiol i Bingsjö.
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Uttagna bilder 
November 2022

Väldigt svårt. Många fina bilder som jag gillade på olika sätt.

Men jag fastnade för några.



Chinon 1955

Spännande bild som kan få tankarna att flyga iväg. Man tittar på detaljer i bilden och ser genast bilarna. Vilket ger lite vägledning.



Häst i 

Aschaffenburg

Alltid spännande med tidsdokument. Här mitt uppe i arbetet med att lasta av. Bra bild. Finns många detaljer.



Nostalgic moment

Här ser man tydligt att kvinnan funderar på något i det förflutna. Kul att man ser ansiktsuttrycket. Bra bild.



Mejeri

En välkomponerad bild. Handen och blicken gör bilden. Ett fint tidsdokument med både kronsmör och krongrädde på hyllan. Själv undrar jag lite var den är tagen, då min 
pappa var mejerist och jobbade på NENs mejeri på Observatoriegatan i Stockholm. Där fanns någon liknande butik med vitt kakel på väggarna. Vi barn var med några 
gånger i mejeriet. Mycket spännande.



Kajhäng

En mycket fint komponerad bild, mellan båtarna som ligger förtöjda vid Södermälarstrand. Blickarna är riktade rakt ut till något som vi inte ser.


Man undrar när bilden är tagen. Det ligger väl ett par stora byggnader till höger bakom Stadshuset idag. 


Här får fantasin fullt spelrum.



Fjällmarsch 

1966

Det här är ju en rolig bild. Man kan fundera över vad han tänker på när han tittar ut på vildmarken. Är det ett kommande oväder som oroar han lite. Eller är det någon som 
kommer gående långt där borta. En bild som sätter igång fantasin. Gillar den mycket.


Har själv suttit på liknande sätt några år efter denna bild togs, då jag vandrade mellan Abisko och Kvickjock.



Väntan

Det här tycker jag är en väldigt bra bild. Fint naturligt ljus. Bra komposition och ett fint naturligt uttryck. Förväntansfull. Handens grepp om gardinen och den andra 
handen om glaset gör bilden. Men också att man ser en del av ögat, vilket gör att blicken fastnar i hennes ansikte.


Fantasin kan skena iväg i en sådan här bild, vad händer om den hon väntar på inte kommer. Då förbyts hållning och uttryck till något helt annat. Förhoppning övergår i 
besvikelse.


Skulle kunna vara min svärmor för många år sedan.



Tack för mig

Fotograf Arne Berneklint


