
Gamla fotografier berättar 
 

En riktig rysare! 
 

         
Mamma, Anna Stina Andersdotter                                   Dottern, Augusta Krabbe, 1839-1913 
Runnvall 1806-1867                                                            mamma upp i dagen. 
 
Efter att ha letat efter information kring foton av Augusta Krabbe kommer här en bild av 
hennes mamma Anna Stina Andersdotter Runnvall och när jag sökt efter data om henne blev 
jag alldeles paff.  
 
På Antikrundan i TV har ni säkert hört uttrycket ibland; En riktig rysare. Den här bilden är; 
EN RIKTIG RYSARE. Varför då. Jo, den är väääldigt gammal! 
 
Augusta Krabbes mamma, Anna Stina Andersdotter Runnvall föddes 1806 i Lysekil som 
dotter till fiskaren Anders Runnvall och hans hustru Caren Andersdotter prydd med krona vid 
giftermålet. Vad det betyder kan läsarna säkert förstå. Anna Stina var nr 4 i en syskonskara av 
minst 6 barn.  



 
Anna Stina gifter sig 1826 med sjömannen Olof Andersson Krabbe född 1799, prydd med 
mössa, och snart efter bröllopet kommer första barnet till världen. Dottern Augusta föds 1839 
och är barn nummer 6 i syskonskaran. 1859 blir Anna Stina änka och hon avlider 1867, men 
innan dess har hon gått till fotografen och låtit fotografera sig.  
 
Jämför mor och dotter. De är väldigt lika. 
 
Vem är fotografen?  
Det finns två tänkbara namn. Det ena är Molléns dotter Marianne Mollén som det finns en 
del foton bevarade av. Jag har sett några bilder från hennes kamera och jag lutar nog åt att hon 
är fotografen och att bilden är tagen tidigast 1862 men troligen något senare. 
 
Det finns en tänkbar fotograf till. Henrik Lindeqvist, född 1828 i Gåsinge, Södermanland. 
Han kom inflyttande till Lysekil 1863 från Stavanger. Vi har några bilder av hans kamera, 
men inga porträtt, utan några vyer över Kungsgatan i tidigt skede. Han lämnade Lysekil 1866 
och flyttade till Mariestad där det också finns några bilder av honom. 
 
Att det dyker upp så här gamla kort från Lysekil är riktigt häftigt för oss i Sällskapet 
Strömstierna och att veta vem det föreställer är ännu häftigare och att kunna placera det på rätt 
ställe i en släkt känns väldigt bra. 
 
Jag hoppas detta ger inspiration till att gräva fram mer bilder från gamla tider i staden, inte 
bara gamla tidens Lysekil, utan även från Slätten, som har blivit mitt lilla skötebarn. 
 
Källor och referenser: In- och utflyttningslängd, Husförhörslängd, Lars Carneby, Per 
Stenros, Stångenässläkter del III av Lindberg, Västarvet. 
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