
Gamla fotografier berättar 
 

 
 

Carl Gustaf  f. 1871, Gustava Elise  f. 1869, Augusta Krabbe  f. 1839, Anna Olivia  f. 1867, 
Bertha Augusta  f. 1872, August Wilhelm  f. 1876, Adolf  f. 1874 

 
 
Foto ur Bertha Snells amerikanska fotoalbum 
 
Ett amerikanskt foto från Lysekil? Förmodligen är det så. Foto taget i Lysekil, monterat i New 
York. Kvinnan på fotot är Augusta Krabbe, gift Snell och hennes barn.  
 
Augusta Krabbe har jag berättat om tidigare, den 23 november hade vi en bild i denna tidning 
med Augusta och barnen daterad till 1900-01. Det här fotot är en mycket tidigt tagen bild i 
Lysekil och med kännedom om barnens födelseår kan man datera bilden tämligen exakt. 



Vi börjar till vänster; Carl Gustaf född 1871. Han avled 1882 av halssjuka kan man läsa i 
dödboken.  
 
Sedan kommer Gustava Elise född 1869 som blev gift med Axel Johansson (se artikel 2009-
10-22), därefter mamma Augusta född 1839 (se LP 2009-11-23).  
 
Handen på mammans axel tillhör ANNA Olivia född 1867, hon gifte sig med sjömannen 
Robert Holmström och de får sonen Gustaf. Två dagar efter Gustafs födelse avlider Anna och 
Augusta som precis blivit mormor fick nu också bli Gustafs fostermamma. Det här är den 
enda bild jag sett på Anna och jag är säker på att Annas barnbarn i Stockholm, Arne och Lars 
Holmström blir glada att få henne på bild, 
 
Så tillbaka till vänster igen. Där har vi BERTHA Augusta född 1872. Hon begav sig till 
Amerika 1896, var hemma på besök och reste iväg igen 1901 och återvände senare  
till Lysekil. Hon förblev ogift. 
 
I mammas knä sitter August Wilhelm född 1876. Han ser ut att vara knappt ett år på bilden. 
Han var gift 2 gånger och det finns fotografier i samlingen att skriva om. Det får bli vid ett 
senare tillfälle. 
 
Så den lille gossen till höger; ADOLF född 1876. Han for till Amerika, var hemma på besök 
och reste till New York 1901. En notis i denna tidning 1932 berättar att Adolf avled i San 
Francisco den 5 oktober. Det finns ingen antydan om att han skulle haft någon familj i 
Amerika. 
 
Augusta fick ytterligare ett barn; Olof Albert född 1879 och som avled 1880 i engelska 
sjukan. 
 
Var finns mannen? Bra fråga, som man säger idag. Augustas man, snickaren Carl August 
Olsson Snell, reser till Amerika 1886, Vi vet att det var en enkel biljett för sen är han borta 
med vinden. Det finns ett foto i samlingen av en herre som är okänd och icke daterad. Vi får 
se om det går att lösa så småningom. Vad vi däremot vet är att Augusta levde i Lysekil med 
sin stora barnskara på Kungsgatan. 
 
Fotot är taget 1877, vem är fotografen? 
 
Där finns det bara ett förslag. Malkom Jacobsson inflyttade till Lysekil 1874 och hade ateljé 
på Kungsgatan n:o 5. Denna adress är idag Kungsgatan 12 och jag erinrar mig den hemska 
brand som bröt ut i maj 1912 och ödelade denna del av Kungsgatan. Denna händelse finns 
beskriven i de lokala tidningarna. 
 
Det finns fler bilder att beskriva i denna Snellska släkt, fortsättning följer…. 
 
Källor: Husförhörslängd, Lars Carneby, SCB Folkräkning 1880, Släktpärm av KJ,  
 
Kerstin Jungebro 
www.sallskapet-stromstierna.se  
 

 

http://www.sallskapet-stromstierna.se

