Gamla fotografier berättar.

Brudpar med följe 1911.
Detta fotografi dök upp för drygt ett år sedan. Paret till höger är Leifs föräldrar men de övriga på
bilden var okända för oss. En gissning var då att bilden var från Filipstad eftersom Leifs mamma
kom därifrån.
Men så dyker bilden upp igen! Ingemar Nielsen i Lyse Hembygdsförening kontaktade oss och
ville vi skulle komma ut till honom i Lyse och titta på en samling foton som kommit
Hembygdsföreningen tillhanda från Skåne. Han öppnade en fil i sin dator och den första bild som
öppnades var denna.
Med hjälp av övriga foton i samlingen kunde vi nu placera bilden i Lysekil, alla bilderna hade
anknytning till släkten Snell och Axel Johanssons familj.
Bröllopsvittnen från vänster: ANNA Elisabet Johansson född 1893 och hennes bror Sten
EVERS Johansson född 1890, båda födda i Lysekil och barn till Elisa f. Snell och Axel Johansson.
Det är Anna som haft detta kort som hamnat hos en ättling i Skåne och nu kommit tillbaka till
Lysekil.

Sedan kommer brudens syster, SVEA Elisabet Hallén född 1890 i Lysekil, och Axel Harald
Nyberg född 1894.
Paret till höger är HILDEGARD Adeline Skoglund född 1892 och ERNST Oskar Olsson född
1888. Hildegard var född i Filipstad och gifte sig med Ernst 1917. Att hon kom till Lysekil tidigare
visste vi då det finns ett vykort bevarat som Hildegards mamma skickat från Filipstad till Lysekil
1911 till dåvarande Rosviksgatan 2. Hildegard och hennes syster Elisif kom till Lysekil för att
arbeta som sömmerskor men var inte skrivna här. Ernst var född i Håby och kom först till Lyse och
sedan till Lysekil med sina föräldrar.
Brudparet är
Sara Hallén född 1888 i Lysekil och GUSTAF Adolf Andersson född 1886.

När är kortet taget? Genom att titta i Vigselboken kan man se att Bröllopsdagen var den 14
oktober 1911,

Lägg märke till damernas vackra klänningar. Att Hildegard sytt sin egen klänning är jag
övertygad om och undrar om hon inte sytt de andra tre också. Höghalsat och anständigt skulle det
vara. Långa vita handskar har alla fyra. Hildegard var känd som en duktig sömmerska och blev
sedan en mycket anlitad damskräddare. Nu vill jag passa på tillfället att efterlysa foton på kappor
och dräkter där Hildegard varit skräddare. Hon hade sin syverkstad hemma i bostaden Blekegatan
12.
Det verkade från början vara en olöslig gåta men med lite tur och envishet lyckades personerna få
namn och så har vi ett dokument klart för framtidens släktforskare.
Med hjälp av Greta O (dotter till brudparet), Hulda J, Leif O och Uno Q, församlingsbok och
födelse- och vigselbok har vi kunnat fastställa namnen. Utan denna hjälp hade detta foto fortsatt att
vara ett frågetecken.
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