
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet 
Handskriftssektionen 
 
Saml. Adrian-Nilsson, Gösta 
 
Vol. 18 (Fotografier av GAN, familjen, vänner och tavlor) 
 
 
Volymen (1 kapsel) omfattar: 
 
1.  1 aktomslag "Fotografier av GAN och hans hem" (äldre benämning”14 fotografier av 
 GAN i olika åldrar. 1 fotografi av hans hem. Härtill 2 foton, 1 vykort [från 
 intilliggande album]” 
 
Innehåll (i nämnda aktomslag): 
 

1. *1 vykort (ställt till fru Esther Sjöstrand i Lomma) föreställande en stensatt gata med 
hörnan av ett envåningshus i ljust tegel med skylt med texten A. Nilsson [hökeri &] 
diverse handel [barndomshemmet i hökeriet vid Trädgårdsgatan i området Nöden i 
Lund, se Ahlstrand 1985] 

2. *GAN. Ungdomsfoto (i ytterrock). Dubbelexponerad bild: Sittande, med ritstift eller 
penna i höger hand, bredvid stearinljus respektive stående med handen på höften i 
bostad med livligt mönstrade tapeter. – Obs.: skört fotografi med vikskada 

3. *GAN. Ungdomsfoto (i glencheckrutig kostym), sittande i länstol. Porträttfoto. 
Baksidestext: 1908. – Anm.: Ett liknande foto i boken av Ahlstrand 2002 är attribuerat 
till Ateljé Jaeger, Stockholm 1908 

4. *GAN. Ungdomsfoto (i arbetsblus), sittande, med ritstift i vänster hand, vid 
fotogenlampa i bostad med mönstrade tapeter. – Anm.: Bakgrunden delvis retuscherad 

5. *GAN. Ungdomsfoto (i glencheckrutig kostym, vit fluga och cigarett), sittande. 
Porträttfoto. 

6. *GAN. Ungdomsfoto (i kostym, vit fluga och cigarett), stående. Porträttfoto. 
7. *GAN. Ungdomsfoto (i glencheckrutig kostym, vit fluga och vita handskar), sittande. 

Porträttfoto. 
8. *GAN i höger profil (i tweedkavaj med vit ficknäsduk och mörk fluga), bröstbild. 

Baksidestext: 25, GAN 1916, 72 mm, 350. – Anm.: Bakgrunden retuscherad 
9. *GAN en face (i basker, ljus slips och kavaj), helfigur, stående (i trädgård [vid 

Finngatan?]. Baksidestext: 1941? 6 x 8,5 cm. – Anm.: efter samma negativ som bild nr 
10 

10. *GAN en face (i basker, ljus slips och kavaj), helfigur, stående (i trädgård [vid 
Finngatan?]. Baksidestext: 1941. 16 x 24 cm. – Anm.: Utgör tydligen en uppförstoring 
av föregående bild 

11. *GAN i vänster profil (med avlång ring på vänster pekfinger och med det eleganta 
armbandsuret framskymtande), sittande i arbete med pensel. Baksidestext: 1930, 
GAN, 2 spalt. – Anm.: Samma kläder och samma arrangemang på bild nr 93. 
[Bostaden liknar inte bilderna från Finngatan eller Bastugatan] 

12. *GAN en face i höger profil (med glasögon, i slips och kritstrecksrandig [kostym]). 
Porträttfotografi. Baksidestext: 1946. Thordeman, Lund 

13. *GAN en face (utan glasögon, med avlång ring på pekfingret, i ljus kostym med 
fluga), sittande i länstol. Porträttfotografi.  Lanke, Lund 1935. 
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14. *GAN en face i vänster profil, (med cigarett och glasögon, med avlång ring på 
pekfingret och elegant armbandsur, i mörk kostym), sittande [i närheten av 
arbetsbordet] i bostad som förefaller vara densamma som den på den elfte av dessa 
löst liggande bilder 

15. *GAN i höger profil, sittande, helfigur. En liten skulptur av löpande mansfigur i 
fönstret, i bostadens vardagsrumsdel, detsamma som på bild nr 79) [Bastugatan 25]. 
Baksidestext: 1946. 11 x 18 cm. – Anm.: Utgör tydligen ursprunget till nästkommande  
bild 

16. *GAN i höger profil, sittande, helfigur. En liten skulptur av löpande mansfigur i 
fönstret, i bostadens vardagsrumsdel, detsamma som på bild nr 79 [Bastugatan 25]. 16 
x 23 cm. – Anm.: Utgör tydligen en uppförstoring av föregående bild 

17. *Gruppfotografi med GAN en face i vänster profil (med glasögon), sittande framför en 
landskapsmålning, omgiven av tre andra män [Norrköping 1940]. – Anm.: Den man 
som står bakom GAN påminner något om Egon Östlund. – Samma motiv som på 
almbumbild nr 5. – Lätt vikskada 

18. *Interiör från sängen mot spegeln och en nyckelharpa på väggen intill en inramad 
gammal oljemålning av en fullriggare och med penselställ på golvet intill den lätta 
pallen av flätat sjögräs med målarskrin på vid en hög bokhylla. Därbortom nästa rum 
med en stor tavla nära en vit skulptur av en manlig torso [Bastugatan 25] 

 
 
 
2.  1 album ”Modellstudier. 1941” (Benämning enligt lös lapp inuti: "Privata fotografier") 
 
Innehåll: 
 

1. GAN, en face i vänster profil (i glasögon och platt hatt), sittande i filthatt i gräset 
framför torkställningar intill en vik. (Jämför möjligen med bild nr 75 eller nr 12) 

2. Exteriör: Fabriksbyggnader nära en bro över en å [Norrköping?] 
3. GAN, en face i vänster profil, sittande tillsammans med ett hattklätt par (systern 

Esther och [hennes make] Gustav [Sjöstrand?]) vid ett restaurangbord vid en 
balustrad. Berns 22/6 1941. – Anm.: Sannolikt ett fotografi taget av en gatufotograf. – 
Bilden är identisk med bild nr 4 

4. GAN, en face i vänster profil, sittande tillsammans med ett hattklätt par [Gustav och 
Esther?] vid ett restaurangbord vid en balustrad [på Berns salonger 22/6 1941]). – 
Anm.: Sannolikt ett fotografi taget av en gatufotograf. – Bilden är identisk med bild nr 
3, men bruntonad. Gjord som vykort, avsänt till fru Anna Nilsson med adressen 
Finngatan 9 i Lund från Gösta, Gustav [och] Esther. Daterat Stockholm 23/6 1941. – 
Vykortet är inte inklistrat, utan ligger löst 

5. Gruppfotografi med GAN en face i vänster profil (med glasögon, i mörk [kostym]), 
sittande framför en landskapsmålning, omgiven av tre andra män. Bildtext: 
Norrköping 1940. – Anm.: Den man som står bakom GAN påminner något om Egon 
Östlund. – Den sjuttonde av de löst liggande fotografierna har samma motiv 

6. En man som liknar GAN [jämför med mannen på bild 85 och även med GAN på den 
tionde av de löst liggande bilderna] en face i höger profil (utan glasögon i mörk basker 
och badbyxor), halvsittande på en filt vid en fiskebod tillsammans med ett ledigt 
sommarklätt par ([Gustav och Esther?] [Sjöstrand?]). – Anm.: Kvinnans klänning som 
på bild nr 9, 11 och 44 [här utan tillhörande jacka] 

7. Gruppfotografi av lunchbord med äldre kvinna, en medelålders man, och ett par 
[Gustav och Esther?] under solparasoll vid hörna till modernt tegelhus [i Lomma] 
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8. En man som liknar GAN i höger profil (utan glasögon i basker i ljus jacka och 
golfbyxor), helfigur, sittande vid kaffet vid samma hushörna med sommarklätt par 
[Gustav och Esther?] 

9. GAN i höger profil (med glasögon i mörk kavaj), helfigur, sittande i trädgård vid 
kaffet med sommarklätt par [Gustav och Esther?]. – Anm.: Kvinnans klänning och 
jacka som på bilderna nr 11, 15 och 44 

10. GAN i vänster profil (med glasögon i kostym), helfigur, stående tillsammans med ett 
par [Gustav och Esther?] framför monument i gles barrskog  

11. En man som liknar GAN en face, helfigur, sittande (i mörk kavaj) på en träbro bredvid 
en stående kvinna [Esther?] framför en vallgrav och en ruin efter en slottsliknande 
byggnad i natursten och tegel. – Anm.: Kvinnans klänning och jacka som på bilderna 
nr 9, 15 och 44 

12. GAN en face, helfigur, stående (med glasögon och käpp, utan kavaj) med växtfångst 
framför strand med gles barrskog 

13. GAN i vänster profil (med glasögon och käpp, utan kavaj), helfigur, stående på backe 
med gles barrskog vid strand 

14. Tre utklädda personer [GAN, Gustav och Esther?] framför tamburspegel. – Anm.: I 
samma rum [i Lomma] som på bild 213 

15. En man som liknar GAN en face (i mörk kavaj), helfigur, stående bredvid en kvinna 
[Esther?] framför en bro över en vallgrav till en ruin efter en slottsliknande byggnad i 
natursten och tegel i svagt kuperat slättlandskap. I närheten står ett annat sällskap. – 
Anm.: Kvinnans klänning och jacka som på bilderna nr 9, 11 och 44 

16. Ett par en face [Gustav och Esther?], helfigur, stående på isen framför en udde med ett 
fyrtorn liknande det i Lomma 

17. GAN en face i höger profil (med glasögon i mörk kostym), sittande intill en kvinna 
[Esther?] på parkbänk framför större byggnad 

18. Exteriör: gatubild med putsade envåningshus och med ett hörnhus i ljust tegel 
[möjligen barndomshemmet vid Trädgårdsgatan i området Nöden i Lund]. Avlövat 
träd i fonden. – Anm.: Jämför med ett vykort [från Trädgårdsgatan] som utgör den 
första bilden av de löst liggande fotografierna 

19. En man (välliknande Edvin Ganborg, tidigare Andersson f. 1895, se Ahlstrand 1985 
sidan 99) sittande med armen runt axlarna på en blond pojke (liknande dennes son 
Bengt Ganborg f. 1926) [jämför möjligen med bild 108], helfigur (barhuvade bland 
gräsbevuxna bergsskrevor med himlen som enda bakgrund). – Anm.: Måtten för detta 
fotografi förekommer inte i övrigt i detta album. Cirka 1936? 

20. Exteriör: allé med bil och järnvägskorsning [Revingegatan?] 
21. Exteriör: allé med hästfordon, bred trottoar med cyklist och lågt rappat hörnhus [kan 

vara hörnan för stadsdelen Nöden vid nuvarande Södra Esplanaden, eller närbelägna 
Källbyskolan i hörnan av Malmövägen och Ringvägen] 

22. Exteriör: gatuscen med en- och tvåvåningshus [Idrottsgatan/Jutahusgatan] och 
promenerande kvinnor som vänder ryggen till  

23. En man som liknar GAN, en face (med glasögon, ljus slips och mörk kostym, med ljus 
rock på armen), helfigur, stående i en tom och, så när som på takkronorna med 
stearinljus, odekorerad stensal med många enkla stolar längs väggarna, kanske i ett 
slott, intill en man i ljus kostym [Gustav?] och en sittande kvinna [Esther?] 

24. Interiör med stol i nyrokoko framför öppnade dubbeldörrar med framskymtande vit 
kakelugn, stor oljemålning över bord i i rotting med vattenkaraff framför säng. 
Bildtext: Finngatan 1942. – Anm.: Ungefär samma vy som på bild nr 144 [in mot 
GAN:s rum] 
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25. Interiör med öppet fönster med skira gardiner mot grönskan mellan handfat på lavoar 
och konisk lampskärm invid penselställ på litet skrivbord. Finngatan 1942. [Jämför 
bild nr 86 och nr 147] 

26. En äldre kvinna i stråhatt [GAN:s mor Anna Nilsson?] sittande framför ett kaffebord i 
rotting med ett par [Gustav och Esther?] i en vit trädgårdssoffa framför ett relativt högt 
spjälstaket i trädgård [Finngatan 9?] 

27. Exteriör: en kringfluten trekantig industribyggnad med låg bro [med ett tåg – jämför 
motivet med tavlan Snälltåg II –  med kolrök och med passagerarvagnar med 
sidodragna gardiner] intill i bakgrunden [Norrköping?] och med Ahlstrand 1985 sidan 
55. – Anm.: Se även nästa bild 

28. Exteriör: samma kringflutna trekantiga industribyggnad som på föregående bild med 
byggnader med fabriksskorstenar på andra sidan i bakgrunden [Norrköping?] 

29. Äldre kvinna [GAN:s mor?] med munter min i stråhatt sittande framför en husvägg 
med en illustrerad tidning i handen. Bildtext under: 1941 

30. Exteriör: gatuvy med backe i snö med på ena sidan trähus med övervåning, på den 
andra sidan och i fonden  femvåningshus [Mariaberget i Stockholm? Bastugatan?] 

31. Exteriör: gatuvy med backe i snö, möjligen samma trähus som ovan (fondhuset 
osynligt). Pojke i golfbyxor framför tegelhuset mittemot och även ytterligare en 
person i herrhatt [Mariaberget i Stockholm? Bastugatan?] 

32. Interiör från lägenhet med konst, antik telefon, sammetsgardin och säng. Fönster av 
1940-talstyp [Bastugatan 25] 

33. Interiör från lägenhet med samma säng,  sedd från fönsterhållet, och tavlor samt liten  
metallisk mansskulptur [Bastugatan 25] 

34. Exteriör: gatuvy med backe i snö, möjligen samma trähus som ovan (bilden i så fall 
tagen från det hus som tidigare var fondhuset). Affärsskylt på husväggen: specerier 
matvaror mjölk NEN [Nils Erhard Nilssons mejeri] 

35. GAN i höger profil, sittande (i vit arbetsrock) vid fint skrivbord med halvt uppfälld 
skiva. Målarskrin på den lätta pallens sits av flätat sjögräs [Bastugatan 25] 

36. Exteriör: utsikt över Riddarfjärden mot Stockholms stadshus, Klara kyrka och 
Riddarholmen, antagligen från Skinnarviksberget eller från Mariaberget 

37. Interiör [från vardagsrum] mot rum med säng och därbortom kökskorridor [Bastugatan 
25] 

38. Interiör från motsatt håll jämfört med bild nr 37 [Bastugatan 25] 
39. Interiör från vardagsrummets bokhyllor mot säng [Bastugatan 25] 
40. Interiör från rum med säng, konisk lampskärm och skeppstavla mot vardagsrum 

[Bastugatan 25] 
41. Interiör: vardagsrum med bokhylla, sekretär, liten mansskulptur, tavlor, glasögon,  

tulpaner [Bastugatan 25] 
42. Interiör från vardagsrum med staffli, målarskrin, stor tavla och en av bokhyllorna, mot 

säng och till nästa rum fördraget sängdraperi [Bastugatan 25] 
43. Mansperson i skjortärmarna stående bakom åker, framför villa i funktionalistisk stil [i 

Lomma] 
44. Ett par [Esther och Gustav?] sittande i entrétrappan framför ovannämnda villa [i 

Lomma]   [jämför bild 157] 
45. Kvinna och man [Gustav?] sittande i blomstermönstrad soffgrupp, sedda framifrån [i 

villa i Lomma] 
46. Kvinna och man [Gustav?] sittande i blomstermönstrad soffgrupp, sedda från sidan [i 

villa i Lomma] 
47. Exteriör: villan [i Lomma] bakom åkern sedd på närmre håll, nu mer bevuxen på 

trappans sidor och med taktrappa 
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48. Kvinna [Ulla Bjerne] i knäbyxor och skinnmössa stående bredvid man med käpp och 
tax på träaltan utomhus. Bildtext: Ulla hos Bertel Gripenberg på Horju 1938 

49. Kvinna [Ulla Bjerne] med ögonlapp, mössa och tobakspipa sittande i korgstol i 
trädgård. Bildtext: Ulla hos Martin Kock i lagmansgården 1945, med ögonen förtärda 
av amoniak. Baksidestext: Amoniakögat, Juli -42. Baksidesstämpel: Jansson & 
Atterling, Hedemora 

50. GAN i höger profil (i hatt, käpp, kostym och cigarett) sittande med äldre kvinna 
[GAN:s mor?] i hatt vid dukat vitt trädgårdsbord i tidig vår mot tuktad häck 

51. Man som liknar GAN en face (i svart kavaj och slips) [samme godmodige, 
kavajklädde man som den glasögonprydde i mitten på bild 157] stående framför målat 
sjösceneri [jämför bild 123] vad som förefaller vara en hylla av betong 

52. Äldre kvinna [GAN:s mor?] en face, i glasögon, sittande i korgstol med nöjd min 
framför mörk glänsande kaminkakelugn med en helsides illustration (med träd) i 
Svenska dagbladet i knät. Bildtext: 1927 

53. Äldre kvinna [GAN:s mor?] en face, i glasögon och hatt, sittande med nöjd min i 
närheten av det dukade trädgårdsbordet som på bild nr 50 i tidig vår 

54. GAN en face (i glasögon, platt hatt och yllerock) framför vitmenad husgavel (med ett 
fönster på den mörkfärgade övervåningen) och stängslat fält i slättbygd i tidig vår. – 
Anm.: Samma miljö finns på bild nr 131. Jämför med bild nr 180 

55. GAN en face i vänster profil (i platt hatt och kavaj) sittande på stenpollare på kaj 
framför  roende man (möjligen fartygsreparation i bakgrunden) 

56. Interiör [som på bild nr 35 och bild nr 92] med den lätta pallen framför ett egenartat 
skrivbord [kabinettskrivbord eller ombyggd taffel?] med bordsuppsats under tavlor. – 
Anm.: Skrivbordet, arbetsbordet, syns här ovanligt tydligt. [Bastugatan 25]  

57. En till synes lång man (Stellan Mörner? i Falkenberg??) i ljus skjorta, väst och 
golfbyxor [med skor som på bild nr 85?] packar upp ur en öppnad ask, i närheten av 
ett ställ med penslar på ett bord med svarvade ben framför stora fönsterrutor i en 
fönsterhörna fotograferad i motljus. Bildtext: Nygatan 1932  

58. GAN, en face i helfigur (i keps och rock) med hund intill man (i glasögon, keps, ljus 
rock och käpp) stående framför en stor och djup skogsravin 

59. GAN, en face (i kostym med cigarett) i helfigur stående intill flicka med sockerklubba 
sittande på räcke till ramp till taktäckt och lövad dansbana [påminnande om 
dansbanorna inne på Tivoli Gröna Lund och på Skansen i Stockholm] 

60. Kvinna [påminnande om Franciska Clausen, jämför med bild nr 87 och med bild nr 
130] med rundkullig hatt i handen i mörk dräktklänning (jämförlig men inte 
densamma som den ljusa dräktklänningen på bild 96) gående mot kameran i avlövad 
park. Kvinnan tycks ha ett visst släktskap med kvinnan på bild nummer 6 

61. Exteriör: vy från fönster (placerat i samma husvinkel som fönstret mellan lavoaren och 
skrivbordet att döma av bild nr 24 och av bild nr 144) av vitrappat tegelhus mot 
vedtrave [framför växthus?] i snön [Finngatan?] 

62. Exteriör: vy från fönster (placerat i samma husvinkel som fönstret i rummet som leder 
in till GAN:s sovrum att döma av bild nr 24 och av bild nr 144) mot snön och mot 
annat hus med rutor och romber inramande fönstren [Finngatan?] 

63. En man som liknar GAN [och påminner om mannen på bild nr 223] i höger profil, 
sittande i soffa mittemot äldre kvinna [GAN:s mor?] i glasögon, vid bord med 
stearinljus framför bordslampa på piedestal. [Finngatan.] Bildtext: Julen 1943 

64. Äldre kvinna [GAN:s mor?] (utan glasögon) sittande, med fötterna på kudde, i 
korgstol (intill soffan) under tavla med havsvisioner. [Finngatan.] Bildtext: 1941   
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65. Äldre kvinna [GAN:s mor?] i glasögon (i samma klädsel som på bild nr 63) sittande  
med ett bokband (dekorerat med en blindpressad geometriskt indelad romb) i händerna 
i vardagsrum framför öppen bokhylla [Finngatan?] 

66. En man som liknar GAN en face i höger profil (utan glasögon, med sidbena, i 
arbetsrock över kostym och fluga, med cigarett) i helfigur stående mellan arbetsbordet 
och liten metallisk skulptur av en löpare i fönstret bakom tulpaner [Bastugatan 25]. – 
(Anm.: på nästa sida saknas fotografier till bildtexten: 1944) 

67. Ung kvinna [kanske Wilhelm Freddies hustru, jämför med bild nr 77 eller Hélène 
Källström] med långt lockat hår i kortärmad blus och långa byxor sittande på rundad 
gammal stentrappa nedanför utsirade trädörrar [välliknande trappan till Skogaholms 
herrgård på Skansen i Stockholm] 

68. Två unga [chalmerister] i vita mössor med tofs på bro med spårvagn [i Göteborg] i 
bakgrunden. Påskrift i bilden: Ingemar 

69. Brudgum (enligt påskrift: Tore) med brud omgivna av marskalk (enligt påskrift: 
Jörgen) i uniform (stor högtidsdräkt) och tärna (enligt påskrift: Birgit) 

70. Kvinna [Ulla Bjerne] med kort lockigt hår i glencheckrutig jacka på Mariaberget med 
utsikt över Riddarfjärden mot Klara kyrka, Kungstornen och Riddarholmskyrkans 
(genombrutna) torn. Bildtext: Ulla B. Stockholm 1945 

71. En man som liknar GAN en face i vänster profil (i kritstrecksrandig kostym med slips) 
stående i helfigur intill liten skulptur med en renodlad torso på en hög smal piedestal 
framför tavlor i utställningslokal med golv stensatt med stora stenar 

72. En man som liknar GAN en face sittande framför tavlor i utställningslokal med golv 
stensatt med små stenar. I bildens mitt [inkopierat – eller dubbelexponerat – med 
tavelramar skönjbara framför sin kropp] en man (med lång näsa, mustasch, i kostym 
med slips) [skulptören?] stående nära en tydligen inkopierad bild av en vad som ser ut 
att vara en kvinnotorso av Christian Berg på en liten piedestal på ett bord. [Göteborg 
år 1928 enligt artikeln om Erik Olson i Svenskt konstnärslexikon och enligt en 
webbsida för Christian Berg]. – Anm.: Se även nästa bild 

73. En man (med lång näsa, i mustasch) [Christian Berg], sittande i arbetsrock framför en 
stor torsoliknande  skulptur, i bakgrunden arbetsskissen. – Anm.: Se även föregående 
bild 

74. En man som liknar GAN en face i vänster profil, vinkande från flygplansattrapp. 
Påskrift: Gröna Lund 29/5. 45 

75. Lång och relativt smärt och välbyggd mansperson [densamme som på bild 76] i 
overall [och basker?] inför förtöjning av eka vid strand [nära Mörnerska Esplunda?] 

76. Äldre man [densamme som på bild 75, med samma öronform som mannen på bild 
223] [Stellan Mörner/ Jules Schyl/ Nils Wedel/ Gösta Nystroem/ Sandbäck/ Sandberg/ 
Christian Berg?] med vitt hår en face i profil vänster (i basker och ljus overall) 
helfigur sittande i gräset vid korgstol framför träpanelat hus. Möjligen densamme som 
på bild 57? 

77. GAN, en face i vänster profil (med ljus slips i ljus kostym och ljus rock) i helfigur 
stående intill ung kvinna [jämför bild 67] med halvlångt lockat hår [Wilhelm Freddies 
hustru] intill mustaschprydd man - Wilhelm Freddie - med smalt ansikte i filthatt 
framför entrén till Skansen i Stockholm. Bildtext: Djurgården 6 juni 1945 

78. Kvinna [Ulla Bjerne] (i basker och kofta med cigarett) i hög länstol. Biltext: Ulla B. 
79. Interiör med säng och tavlor och liten mansskulptur i fönstret med sammetsdraperier 

[jämför med den femtonde av de löst liggande bilderna] [Bastugatan 25] 
80. Interiör med säng och bokhyllor, konst och sekretär mot kökskorridor. [Fotografiet 

taget i samma rum som den artonde av de löst liggande bilderna] [Bastugatan 25]. 
Bildtext: Jul 1945 
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81. Äldre kvinna [GAN:s mor?] i glasögon, hatt och rutig kappa sittande med käpp i knät, 
arbetande med strumpstoppning (?) i trädgården [vid Finngatan] 

82. Äldre kvinna [GAN:s mor?] i glasögon och randigt förkläde sittande överst i 
kökstrappan till huset [vid Finngatan], arbetande med sömnad. I förgrunden sirliga 
plymer av blommande astilbe vid kökstrappans fot 

83. Äldre kvinna [GAN:s mor?] i vid symaskinen med skjortsömnad [i närheten av 
soffbordet] [vid Finngatan] 

84. En man som liknar GAN i vänster profil, sittande bakom kaffebricka i soffan intill 
äldre kvinna [GAN:s mor?] i korgstol vid vit kakelugn [i huset vid Finngatan]. 
Bildtext: Sommaren 1946 

85. En man som liknar GAN [jämför med bild 6 och även med den tionde av de löst 
liggande bilderna] en face, (utan glasögon, i basker och kritstrecksrandiga byxor som 
de på bild nr 236 och som mönstret i tyget på den tolfte av de löst liggande bilderna) 
stående i ledig ställning med cigarett i handen med uppkavlade skjortärmar [med skor 
som på bild nr 55?] i helfigur vid blommande astilbe nära kökstrappan i gruset inne på 
gården [vid Finngatan, jämför exteriören på bild 82] 

86. Interiör med rullgardinen neddragen framför fönster med skira gardiner mellan 
handfat på lavoar och penselställ på litet skrivbord som här syns mycket tydligt 
nedanför en stor tavla som delvis täcks av kanten av ett stort klädskåp. Den vita 
kakelugnens lucka reflekterad i spegeln ovanför lavoaren. [Finngatan, jämför med bild 
nr 25 och bild nr 147] 

87. GAN en face i vänster profil (i glasögon med platt filthatt och kostym) i helfigur, 
stående med kameraväska [som på bild 176] eller dylikt i handen, intill kvinna 
[påminnande om Franciska Clausen, jämför bild 60] i rundkullig hatt på gång lagd i 
kalksten eller liknande intill låg huslänga med spröjsade fönster [möjligen på 
Friluftsmuseet Hallandsgården på Galgberget i Halmstad] 

88. GAN, en face (i plattkullig hatt och kavaj med käpp) leende stående intill liten flicka 
[möjligen densamma som på bild 89] [Greta Östlund f. 1922?] i sommarklänning 
framför större tegelbyggnad [i Halmstad, jämför med bild nr 176] [magasinet vid Stora 
torget, nära Nissan?] 

89. Två välklädda småflickor [möjligen desamma som på bild nr 111 och 122] i hattar och 
kappor framför tegelvägg på stenläggning 

90. GAN en face (i glasögon, plommonstop och ljus kostym med kameraväskan i handen) 
i helfigur stående intill skyltade växter i stenparti på grusgång framför stuga med 
blyinfattade fönster och torvtak på näver [möjligen på Friluftsmuseet Hallandsgården 
på Galgberget i Halmstad] 

91. GAN en face i vänster profil (i plommonstop och dubbelknäppt yllerock), helfigur, 
sittande på bänk vid promenadväg längs bergssida [under Skinnarviksberget?] med 
utsikt över Riddarfjärden mot Klara (?) kyrktorn 

92. GAN i vänster profil sittande med hakan mot höger hand och armbågen mot 
skrivbordet [det med raka ben som ser ut att vara en ombyggd taffel] (iförd pullover 
med slips och hundtandsmönstrad kofta). – Anm.: Samma interiör som bild nr 56 att 
döma av tavlornas inbördes placering och hur solljuset faller [Bastugatan 25]  

93. GAN i vänster profil (i hundtandsmönstrad kofta med cigarett i handen) i helfigur 
sittande framför fönstrets mönstrade skärm vid skrivbordet [som ser ut att vara en 
ombyggd taffel] iförd slips och mönstrad kofta med en teckning på den lätta pallen 
med sits av flätat sjögräs. – Anm.: Samma kläder och samma arrangemang på den 
elfte bilden (med påskriften 1930) av de löst liggande bilderna. [Om dateringen 
stämmer inte i bostad på Trädgårdsgatan, Idrottsgatan,  Krafts torg eller Grev 
Magnigatan 12; lägenheten liknar inte de som hänförts till Finngatan eller Bastugatan] 
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94. Gruppbild av nio utklädda personer med en julbock i halm framför ett piano under en 
stor tofsdekorerad taklampa i ett rum med mörka väggfält och konst [sannolikt i Egon  
Östlunds år 1926 nyköpta villa i Halmstad (Eketånga?)]. – Anm.: Samma rum som på 
bild nr 124. – Enligt Ahlstrand 2002 sidan 42 och 43 återges det hem familjen Östlund 
tidigare hade i Halmstad med GAN:s tavlor på väggarna (i en målning av GAN som 
av Egon Östlund kallades Staden vid havet) 

95. Kvinna [som på bild 102] sittande (i ljusa högklackade skor med mörk kappa) vid 
dukat bord med vinglas vid vinkylare bland vita trästolar på grus i villaområde i tidig 
vår 

96. Kvinna stående (i ljusa skor och ljus dräktklänning som på bild 102, jämförlig med 
den på bild 60) i tidig vår framför vit kyrka [liknande Stora Råby] på grusgången 
bland gravarna   

97. Kvinna [densamma som på bild 95] leende knähukande (i ljusa högklackade skor med 
mörk kappa) nära vit trädgårdssoffa  på grus i trädgård i villaområde i tidig vår 

98. Liten flicka [Greta Östlund f. 1922?] (välklädd i mössa och rutig kappa) stående på 
gräsmatta framför grusgång och staket med vita betongpelare och ett nyplanterat träd 
nära skogsparti, samma miljö som bilderna nr 106, 108 och 132. –  Anm.: Jämför med 
Ahlstrand 2002 sidan 67 (nämligen att Egon Östlund år 1926 nu bor i eget, stort hus 
med från övre våningen fri utsikt över staden och bukten) 

99. Gruppbild av en medelålders kvinna med tre småflickor och en ung kvinna sittande på 
ängsgräset framför en trädstam i sommarsol. – Anm.: Möjligen Arvid Källströms 
familj. I så fall skulle kvinnan i mörk hatt vara Elin Källström f. Nilsson född 1891 
död 1970, flickan med rak lugg vara Suzanne född 1932, den unga kvinnan i hatt med 
mörkt band vara Quita född 1922, den blundande flickan vara Gunborg född 1926 och 
flickan med hårrosetten vara Hélène Källström född 1930 [jämför bild 77 som ju är 
daterad till 1945 och som föreställer en kvinna i uppväxtåren, vilket i så fall skulle 
vara ett senare fotografi än detta, som då kunde datera sig till ungefär 1936] 

100. GAN en face i vänster profil (i glasögon, platt hatt, mörk kavaj och käpp) 
stående framför den stora tegelbyggnad [i Halmstad] [magasinet vid Stora torget, nära 
Nissan?] som även finns på bild nr 88. – Anm.: Fotot nästan identiskt med nr 176 

101. Ung kvinna [densamma som på bild 95] sittande (i vit klänning med bara armar) 
intill vit bänk på ett trappsteg i en trappa upp till dubbeldörr till en entré som liknar en 
veranda 

102. Ung kvinna [densamma som på bild 95] stående [i samma ljusa klädsel som på 
bild 96, för övrigt densamma även på bild 59, men där är tyget mörkt] på entretrappa 
intill vitt trädgårdsmöblemang i tidig vår 

103. En flicka och två pojkar [syskonbarnen, Borglin?] sittande längs yttersidan av 
balustraden till rundad vit öppen träbyggnad [dansrotunda eller musikpaviljong?] 

104. Två barn i indianfjädrar på trottoaren samt ytterligare ett barn framför en 
husvägg i tegel 

105. En liten flicka [Greta Östlund f. 1922?] [i samma kläder som på bild nr 111 och 
bild nr 122] med kälke i snön framför villabebyggelse 

106. Gruppbild med två kvinnor vilande i gräset bakom två sittande blonda pojkar 
[kanske pojkarna Östlund?] vid högt nätstaket och trädplantering. Vid horisonten en 
större byggnad [kanske Hallands regemente, I 16] (påminnande om ruinen efter 
Borgholms slott). – Anm.: Det tycks vara samma pojkar på bild 132 (i liknande natur, 
där med bebyggelse med staket med vita betongpelare, samma miljö som i bild 98 och 
108 [Egon Östlunds nya villa ovanför Halmstadsbukten?]) och de två kvinnor som där 
förekommer påminner i hög grad om kvinnorna på denna bild  
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107. GAN. Ungdomsfoto en face i höger profil (i vit skorta med mörk fluga och vita 
byxor), leende stående tillsammans med en pojke i keps bakom en skottkärra fylld 
med diverse föremål på en väg 

108. Pojke [Olle Östlund, f. 1918?] i keps och scoutliknande dräkt med kniv i bältet 
på gräsmatta vid staket med vita betongpelare omgärdande ett vitt hus med brutet tegel 
tak, jämför bild 120. – Anm: Samma miljö som i bild 98, 106 och 132 [Egon Östlunds 
nya villa ovanför Halmstadsbukten?] 

109. Gruppbild [jämför bildnumren 120 och 124] med en man som stödjer sitt huvud  
[Egon Östlund, längst till höger] sittande intill en kvinna [Karin Östlund?] som leende 
lyssnar på en blond pojke [Jan Östlund f. 1919?] med ett dragspel med en ung man 
[Erik Olson] med rak lugg sittande intill. I bakgrunden ytterligare en blond pojke [Olle 
Östlund f. 1918?] och intill honom, stående, två unga män (i kavaj och fluga) [från 
vänster: Waldemar Lorentzon, Axel Olson, jämför männen på bild nr 120 och på bild 
nr 124 samt Ahlstrand 1985 sidan 159] i ett rum med dekorationer som till kräftfest 
under taket [sannolikt i familjen Östlunds hem i Halmstad] 

110. Äldre kvinna [GAN:s mor?] (i vitt förkläde) sittande med tidning med den 
illustrerade artikeln Ett nytt turistland i korgstol nära duk till matbord framför den 
mörkt glänsande kaminkakelugnen [Finngatan] 

111. Två småflickor (varav den ena [Greta Östlund f. 1922?] i samma kläder som på 
bilderna nr 105 och 122) på grusgång i vårvinter 

112. Kvinna [Ulla Bjerne] vid skrivbord framför fönster. Baksidestext: Interiör. 
Bondens fönster …. … 1943. Bildtext: Ulla Bjerne vid sitt skrivbord i Boden i Lovisa, 
1945. – Anm.: Baksidestexten (som är lång) är hållen i jag-form och alltså skriven av 
Ulla Bjerne 

113. Interiör med rökbord intill två hörnfönster med utsikt mot villor nedanför i snö. 
Baksidestext: Sur les toits de Lovisa … … Bildtext: Utsikten från vardagsrummet i 
Lovisa. – Anm.: Baksidestexten (som är lång) är hållen i jag-form och alltså skriven 
av Ulla Bjerne 

114. Yngre mansperson som skulle kunna vara GAN (i keps och slips eller kravatt) 
stående framför stenmuren till kyrkogården till Stora Råby kyrka. – Anm.: Gammal 
sepiabrun bild på tunt fotopapper  

115. Interiör: fönster med skira gardiner och ett litet skrivbord med endast två lådor 
nära en yllejacka hängande på en öppen bokhylla under en tavla. Prickmönstrad tapet. 
– Anm.: Skrivbordet är detsamma som det på bild nr 25 och bild nr 86, men de två 
vattenledningsrören i hörnet syns inte som på bilder från Finngatan, möjligen 
beroende på gardinens rörelse (bilden kanske kan vara från Krafts torg eller Grev 
Magnigatan 12, jämför Ahlstrand 1985 sidorna 29 och 87) 

116. GAN i höger profil (i platt hatt och dubbelknäppt yllerock) helfigur, stående 
utanför vad som ser ut att vara ett växthus i tegel och glas i snö, kanske i Botan i Lund 

117. Kvinna [densamma som på bild 95?] med ljust hår med litet barn i knät sittande 
i solstol på gräsmatta framför låga tallträd [framför stuga?] 

118. Person liknande Ulla Bjerne i ljusa byxor och långärmad skjortblus med mörk 
fluga och cigarett sittande med korslagda ben med kaffebricka i nisch i vitmenad 
stenbyggnad med stråtak 

119. GAN en face i höger profil (i glasögon, platt hatt och yllerock) helfigur, stående 
utanför kioskliknande träbyggnad i snö 

120. Gruppbild med ungefär de personer som förekommer på bild 109, kvinnorna 
kan vara Karin Östlund och hennes syster Ina Sandbäck. Vid fönstret Axel Olson 
Olson, och tre barn och ytterligare två män, på ett trädäck framför två mindre 
vitrappade hus i 1900-talsstil framför ett område tätt bevuxet med träd. Ett av husen 
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har brutet tegeltak och kan vara detsamma som det som skymtar fram på bild 108. 
Kanske sommaren 1928 [i Egon Östlunds andra bostad i Halmstad, en år 1926 nyköpt 
villa] (enligt Ahlstrand 2002 sidan 67; Ahlstrand 1985 sidan 159). –  Jämför med bild 
nr 124 

121. En man som liknar GAN en face (i glasögon och kostym) helfigur, lutad mot 
käppen stående på gruset framför geometriskt ordnad rabatt framför träd och ljus 
tegelbyggnad med höga fönster bakom staket 

122. Två barn, (det ena en flicka med ljus pannlugg [Greta Östlund f. 1922?] i samma 
kläder som på bild nr 105 och som på bild nr 111) med kälke i snön framför träd och 
kvarter med flerbostadshus 

123. Gruppbild av framåtböjd man (med krusigt hår) [landskapsmålaren, 
maskiningenjören Egon Östlund?] i kostym, som låtsas slå en pojke som lutar sig mot 
honom med käppen vid en flicka i klänning och hattband och en pojke i skärmmössa 
och golfbyxor [Egon Östlunds barn?] i gräsmatta i sand framför bilder föreställande 
vita slottsliknande byggnader i  landskapsscenerier längs hussidan [jämför bild 51] på 
en byggnad med platt plåttak. Bakom byggnaden skymtar överdelarna av ett par höga 
smala skorstenar  

124. Gruppbild i samma rum som bild 94. Delvis samma personer som på bild 109. 
Egon Östlund i mitten [avbildad i Svenska teknologföreningen. Del 2. Biografier. 
1937] sittande på golvet omgiven av bland annat två pojkar [Olle Östlund f. 1918 och 
Jan Östlund f. 1919 d. 1982?] och ytterligare ett barn [Greta Östlund f. 1922?] (med 
ljus lugg, i moderns [Karin Östlund]  knä). Mannen som sitter på golvet med en 
julbock i halm bakom sig Axel Olson. Mannen med cigarr längst till vänster närmast 
dörren [inte olik Arvid Källström] kanske kan vara densamme som den som är längst 
till vänster på bild nr 120. Den man som sitter intill honom på golvet har lika 
rätvinklig käke och lite rak frisyr, som Erik Olson. Mannen i bakgrunden kan möjligen 
vara Esaias Thorén. Kanske kunde den blundande kvinnan i soffan vara Elin 
Källström (jämför Ahlstrand 2002 sidan 63), kanske bredvid Karin Östlunds syster Ina 
Sandbäck. Tavlor på väggen. – Enligt Ahlstrand 2002 sidan 42 och 43 återges det hem 
familjen Östlund tidigare hade i Halmstad med GAN:s tavlor på väggarna (i en 
målning av GAN som av Egon Östlund kallades Staden vid havet). Om det nya 
hemmet efter 1926 se sidan 67 i samma bok 

125. Två män (mörkklädda i vita hattar och mörka flugor) på träbrygga vid lastande 
segelskutor framför lagerbyggnader. – Anm.:  Gammal sepiabrun bild på tunt 
fotopapper.  

126. Exteriör: skuta på utseglande, för ett focksegel, i bildens mitt framför kaj med 
tvåvånings stenhus och kyrktorn med trappstensgavel [Nikolai kyrka i Halmstad?]. – 
Anm.: Gammal sepiabrun bild på tunt fotopapper 

127. Kvinna i vita kläder sittande på gräset i tidig vår, ovanför henne en mörkklädd 
person uppe på en balustradförsedd övre altan på en vit villa med fönsterluckor på en 
höjd  

128. Exteriör: mycket höga bergsstup rätvinkligt stupande i sedimentär bergart 
(liknande Bournemouth, Isle of Man, David´s head; Falmouth, Cornwall?) i vy ner 
mot havet framför och väl avgränsad stad eller by  uppe på de flacka trädlösa kullarna 
och, längre bort, mycket stor slottsliknande byggnad vid havsstranden (jämför med 
GAN:s vykort från Dieppe, Bidard och Biarritz i vykortsalbum)  

129. Gruppbild av två kvinnor, en skolpojke och två mindre barn i 1920-talskläder i 
en uppställd eka på sandstranden framför skogsrand och hav. – Anm.: Möjligen Karin 
Östlund med sina barn och ytterligare en kvinna, kanske Ina Sandbäck 
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130. Kvinna [jämför bild 60; en syster till GAN? eller rentav Agda Holst eller Sigrid 
Hjertén?] i halvprofil med pärlclips och Chanel-rutig dräktjacka sittande framför 
glasskål med äpplen. – Anm.: Fotografiet möjligen retuscherat, möjligen 
dubbelexponerat eller ett fotografiskt experiment 

131. Kvinna [liknande kvinnan på bild nr 96] i elegant svart kappa [som på bild 95] 
och ljusa skor framför samma husgavel och fält som på bild 54 i tidig vår 

132. Gruppbild av en kvinna med mörkt hår [Karin Östlund?] och en kvinna i 
turbanhatt [Ina Sandbäck?] sittande på gräset, på lek nedtyngda av två blonda pojkar 
(desamma [Östlunds?] som på bild 106) framför trästaket med vita betongpelare 
(samma miljö som på bild 98) och vitmenade hus med spröjsade medelhöga fönster 
framför träd [vid Egon Östlunds nya villa ovanför Halmstadsbukten?]. – Anm.: Jämför 
med följande bild 

133. Samma kvinna [Karin Östlund?] som på föregående bild, här sittande intill 
stående man [Egon Östlund] i kostym som lutar sig mot en av altanens pelare till ett 
högt beläget hus med ett stycke sand omgivande altanen (likadan altankonstruktion 
och pelare finns på huset i bakgrunden på föregående bild). – Anm.: Möjligen Egon 
Östlunds nya, stora hus 1926 med från övervåningen fri utsikt över staden Halmstad 
och havsbukten (se Ahlstrand 2002 sidan 67) 

134. Exteriör: pråmar och industribyggnader [vid Klara sjö i Stockholm? Nordväst 
om Karlberg och Kungliga slottet]. Baksidestext: 13 maj 1919. – Anm.: Jämför med 
bild nr 175 beträffande kyrktornet – i så fall kunde denna bild vara fotograferad från 
en plats nära de trätrappor som syns i utkanten av bild nr 175 mot samma kyrktorn. 
Fotografiet kan kanske vara taget från GAN:s ateljé vid Kungsbroplan med utsikt över 
Klara sjö (avbildad med samma kyrktorn i Stockholm från min ateljé, 1919, Ahlstrand 
2002 sidan 35). Sista stockholmsåret var 1919 (enligt Ahlstrand 2002 sidan 32). – 
Sista bilden i detta album 

 
3.  1 album ”Foto””GA[N]” 
 
Innehåll: "Privata fotografier. Släkt och en del vänner. Interiörer fr. hans hem" (en korrekt 
beskrivande benämning av innehållet, återgivet från en lös lapp som finns inuti albumet): 
 

135. GAN, en face (i hatt och fluga) stående bredvid äldre kvinna [GAN:s mor?] 
sittande på [mörkt målad] trädgårdsstol i hatt och vit blus med ljus sjal i knät. Bildtext: 
Sommar 1927. Bjerred 

136. Äldre kvinna [GAN:s mor?] utan hatt i rutig sommarkappa sittande på vitmålad 
trädgårdsstol vid litet dukat mörkt pelarbord på gräset framför hushörna i tegel. 
Bildtext: Sommar 1945. Finngatan 

137. Interiör mot kaffebordet med bordsflagga, taklampan och tavlan med olika 
havsmotiv ovanför soffan och under detta ett ovalt fotografi av en man som liknar 
GAN [Finngatan] 

138. Interiör från kaffebordet med bordsflagga mot den järnbeslagna gamla träkistan 
för textilier framför den öppna ytterdörren med sommargrönska utanför [Finngatan] 

139. Interiör mot kaffebordet med bordsflagga mot den vita kakelugnen och ett 
fotografi av en man som liknar GAN över symaskinsbordet. Bildtext: Finngatan 1947 

140. Exteriör med öppet fönster på vitmenad husvägg i tegel mot grönskande buskar 
och träd [Finngatan]. – Anm.: Fotografit kan kanske vara taget från GAN:s rum 

141. Interiör mot ovalt fotografi som på bild 137 och kaffebordet med bordsflaggan,  
pelarbord, piedestal och fönstergardin [Finngatan] 
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142. Interiör med fotografi av, gissningsvis, Anna Nilsson och hennes make över 
järnbeslagen målad träkista för textilier mot den öppna ytterdörren med stege utanför i 
grönskan [Finngatan] 

143. Interiör mot det ovala fotografiet av en man som liknar GAN över soffan och 
kaffebordet med bordsflagga mot korgstolen framför den vita kakelugnen [Finngatan] 

144. Interiör med dörröppning [som på bild 24] [som vetter rakt mot säng som är 
placerad mellan en vit kakelugn och en öppen bokhylla] mellan [föräldrarnas] 
fotografi över den järnbeslagna textilkistan och högt stearinljus nära pelarbord under 
det öppna fönstret [som i vinkel vetter mot ett fönster som finns mellan lavoaren och 
GAN:s skrivbord] [Finngatan] 

145. Interiör [sedd från den öppna dubbeldörren] med skymten av en lavoar 
(densamma som på bild nr 25) i förgrunden. Därbakom [anslutande till skrivbordet vid 
fönstret] ett stort klädskåp ställt framför stor tavla med olika havsmotiv intill 
brasskärm vid vit kakelugn bakom solstol och resväska märkt GAN intill bord i rotting 
med vattenkaraff framför säng. [Finngatan]. – Anm.: Jämför med bild nr 24 och 146 

146. Interiör [sedd från skrivbordet] med bord i rotting med vattenkaraff under tavlor 
intill öppen bokhylla med målarskrin och därintill ett ställ med mapp märkt GAN vid 
[hörnan av ett högt toalettbord med spegel?]. [Finngatan] – Anm.: Jämför med bild nr 
145 

147. Interiör [sedd från sängen] mot lavoaren intill skrivbordet med mönstrad gardin 
framför dubbeldörren [som syns från andra hållet på bild 144] intill kaffekittel i 
fönster med grönska utanför och hörnan [av ett litet skrivbord gränsande till det stora 
klädskåpet]. [Finngatan] – Anm.: Jämför med bild nr 25 

148. En man som liknar GAN en face (utan hatt, i vit skjorta och mörk slips) sittande 
intill på sin ena sida en man med tjockt hår [Egon Östlund?]vid bokstaven N i ordet 
Paddan, och på sin andra sida intill blond pojke [Olle Östlund f. 1918?] på 
gruppfotografi i turistbåten Paddan på andra sidan den låga strandskoningen av 
huggna stenblock [vid Trädgårds-föreningen i Göteborg] 

149. GAN en face (i vit skjorta och mörk slips) med ett par [kanske Esther (i samma 
klänning som på bild 195) och Gustav, här med sorgband på kavajslaget] på pir 
framför en udde med ett fyrtorn liknande det i Lomma 

150. Kvinna i medelåldern med ljust lockigt hår [densamma som på bild 152] vars 
ansikte skämtsamt tittar fram mellan de höga blommorna i rabatt framför grusgång 
och träd 

151. Man i medelåldern med smalt ansikte [Wiwen Nilsson? (Otto G. Carlsund?)] (i 
kostym och fluga, med tobakspipa med huvud gjort av en majskolv - i sjömansstil - i 
munnen, möjligen med polisonger, densamme som på bild nr 155) sittande intill äldre 
kvinna [GAN:s mor?] i hatt i rutig sommarkappa sittande på vitmålad trädgårdsstol 
vid litet dukat mörkt pelarbord framför hushörna i tegel. [Finngatan]. Bildtext: 1945 

152. Kvinna i medelåldern med ljust lockigt hår [densamma som på bild 150] med 
något reserverat leende sittande intill äldre kvinna [GAN:s mor?] i hatt i rutig 
sommarkappa sittande på vitmålad trädgårdsstol vid litet dukat mörkt pelarbord 
framför hushörna i tegel. [Finngatan]. Bildtext: 1945 

153. Gruppbild av man i medelåldern stående i takstege på modernistisk ljus 
tegelvilla intill en man i solglasögon [sannolikt mannen som syns i golfbyxor på bild 
156 och densamme som på bild 44] framför solparasoll ovanför villans yttertrappa. 
[Svågrarna?] Bildtext: Lomma 1947 

154. [Foto saknas på denna plats i albumet]. Bildtext: Finngatan 1946 
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155. Man i medelåldern med smalt ansikte (i kostym med fluga) [densamme som på 
bild 151] stående med släthårig tax nedanför yttertrappan huvudentrén till vitmenat 
tegelhus [Finngatan] 

156. Gruppbild med två män [desamma som på bild 153, i samma miljö] (den ene i 
solgasögon och golfbyxor med ett sorgband på kavajslaget) stående bakom 
blomrabatten nedanför villans yttertrappa med en man i mörk kavaj som vänder 
ryggen till. Bildtext: Lomma 1947 

157. Gruppbild med samma män (den leende mannen i glasögon och mörk kavaj 
liknar GAN) som på bild 156 på samma plats, en av dem med luftgevär riktat bort 
[mot naturen] och de övriga följer leende hans rörelse. Bildtext: Lomma 1947 

158. Gruppbild med solbränd kvinna i medelåldern med ljust lockigt hår [densamma 
som på bild 152] leende med sin arm på axeln på en under henne stående tunn man i 
mörk kavaj (med ett sorgband på kavajslaget) på yttertrappan till villan. Bildtext: 
Lomma 47 

159. Kvinna i medelåldern med det ljust hår [densamma som på bild 152] syns leende 
med sin hand på solur i [ny]anlagd trädgård intill en spirande liljeväxt. Bildtext: 
Lomma 47 

160. GAN i profil höger bröstbild (utan glasögon, i keps och slips, med avlång ring 
på långfingret och elegant armbandsur [jämför Ahlstrand 2002 sidan 48, fotografi] och 
mörk slips) mot grönskande träd. Bildtext: Lund 1929 

161. GAN en face (i glasögon, ljus fluga och kavaj) helfigur stående omgiven av en 
kvinna i svart hatt, svart kappa och svarta strumpor och en man [påminnande om 
Gustav] (i solglasögon och golfbyxor, med ett sorgband på kavajslaget) framför 
nätstaket vid vägkant nära bilfront vid grönskande skog. Bildtext: Bokskogen 47 

162. Samma personer i samma kläder som på bild 161, helfigur, här nära intill bilen 
(registrerad i Malmöhus län) 

163. Samma personer i samma kläder som på bild 161 (GAN dock här i slips), 
helfigur, på en badbrygga med påbyggnad  

164. Gruppbild av en man som kan vara GAN (utan hatt, i mörk rock och med en 
större kameraväska eller något liknande) intill samma par (här utan sorgband eller 
svarta plagg) som på bild 161, här med vid en björkstam framför en tegelmur som 
avgränsar en klockstapel med tupp överst. I förgrunden något som kan vara en 
kameraväska liggande på marken. I bakgrunden ett par personer på ett röse  

165. Samma personer i samma kläder som på bild 163, helfigur, stående i en backe 
på en sandig skogsstig 

166. Samma personer i samma kläder som på bild 165, stående framför vass, sjö och 
skog 

167. Exteriör: vy en från en gräskant på en högt belägen väg. Fabriksskorsten i 
fonden. Vid vägens slut en större byggnad och dessförinnan på vägens ena sida större 
byggnader vars tak nästan är i nivå med vägen. Vid horisonten kanske ett kyrktorn 
[Halmstad?]. – Anm.: Vägkanten ger ett intryck av att vara sandig, med hästspillning 

168. GAN en face i höger profil (i glasögon, fin ring, ljus kostym, ljus hatt och ljus 
rock) helfigur, stående långt framför en kvinna på parkbänk med barn och barnvagn 
framför någon officiell byggnad. Bildtext: Norrköping 46 

169. En man som liknar GAN [samme godmodige, kavajklädde man som den 
glasögonprydde i mitten på bild 157, jämför även bild nr 51 (svagt påminnande om 
Otto G. Carlsunds ungdomskamrat och mecenat, Dani Liebenfeld vid Standard hôtel i 
Norrköping, som förekom i ett TV-program den 7 december 2007)] (utan hatt men 
med käpp och ljusa byxor, med ljus rock på armen) helfigur, gående nedför väg med 
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en hörntornförsedd fyrvånings luftig träbyggnad i bakgrunden. – Anm.: Vägkanten ger 
ett intryck av att vara sandig, med hästspillning 

170.  Interiör: glasögon på bordet intill modernt bordskrucifix (?) under stor tavla 
bredvid en golvvas med påskris intill en vit skulptur av en manlig torso. Bildtext: 
Bastugatan 1952. – Anm.: Bilden återger det mellanparti som syns från rummet med 
bokhyllor 

171. Interiör med soffa som den på Finngatan intill rosor i vas på ett bord [av samma 
konstruktion som kaffebordet på Finngatan] med mönstrad duk och fotogenlampa vid 
fönstret med skira gardiner mot storblommig tapet. Bildtext: Trädgårdsgatan 1907 

172. Kvinna [påminnande om Esther men yngre] [samma kvinna som på bild 60, 
dessutom i liknande dräkt (mörk, med plissering)] intill äldre kvinna [GAN:s mor?] i 
hatt och vit halsduk sittande i vit trädgårdsgrupp framför tuktat buskage i tidig vår 

173. Exteriör: en mast för telegrafi (?) framför ett trevånings trähus med 
snickarglädje. På motsatta sidan om den grusade backen tvåvåningshus i tegel med 
vad som ser ut att vara takkupor över vinschar för gods till vindsmagasin. Smärre 
trädgårdsarrangemang längs med vägen 

174. Exteriör: bro över järnvägen (Kung Oscars bro i Lund) med större tegelbyggnad 
i bakgrunden (Magasinet i Lund, med putsad blindering på norra gaveln för 
firmanamnet Svenska landtmännens utsädes aktiebolag)  

175. Exteriör: sluttning med putsad huslänga med brutet mansardtak och 
fönsterluckor, ett utseende som påminner om Stockholms malmgårdar från 1700-talet. 
En trätrappa i bakgrunden leder förmodligen nedför berget på andra sidan om 
huslängan. [Kanske utsikt från Kungsholmen i närheten av ateljén vid Kungsbroplan]. 
– Anm.: Jämför med bild nr 134 beträffande kyrktornet – i så fall kunde denna bild 
vara fotograferad från en högre utsiktspunkt än nr 134 mot samma torn [Klara 
kyrkas?]  

176. GAN en face i vänster profil (i mörk kavaj, platt hatt och käpp med, sannolikt, 
en kameraväska – densamma som på bild nr 87 –  i handen) leende stående framför en 
större tegelbyggnad [magasinet vid Stora torget, nära Nissan?]. Bildtext: Halmstad. – 
Anm.: Fotot nästan identiskt med nr 100 

177. Interiör från utställningslokal med golv stensatt med stora stenar (två rum) med 
tavlor på väggarna  

178. Interiör från matsal med mindre tavla över klaffbord mot salong med 
kristallkrona ovanför pelarbord vid fönstret. Bildtext: Eric Olsons hem i Sèvres el. St. 
Germain en-Laye. – Anm.: Jämför med följande bild 

179. Interiör: mot matsal med synliga vitmålade takbjälkar med långsmal tavla över 
klaffbordet och mot lyrbord framför salongens franska dörrar från entréparti med små 
tavlor. Bildtext: Eric Olsons hem i Sèvres el. St. Germain en-Laye. – Anm.: Jämför 
med föregående bild 

180. Exteriör: pilevall vid vårvintrigt lerig väg med kringbyggd (fyrlängad?) 
vitmenad gård bortom vägens krök i svagt kuperat slättlandskap 

181. Exteriör: en pansarbåt (i ljus fartygsplåt med svart skorstensrök under mörk 
fågel) som just ändrat kurs och stävar ut mot havet och mot en lysande reva i molnen. 
– Anm.: Möjligen samma fartyg som på bild 246 

182. Yngre man i basker som leder cykel på spårlagd stenläggning skymmande  
texten Erg[o cacao] på flaket till en öppen lastbil med [Marabous] svarta stork på 
dörren. I bakgrunden sammanlagt tre män placerade i en högre nivå och luftledningar 
för elektricitet med porslinsknoppar 

183. Muskulös man med skyffel i handen framför två mycket stora högar av sand 
respektive grus vid Söder Mälarstrand i Stockholm med utsikt mot Stadshuset och 
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med Strömbadet (ett kallbadhus, rivet 1936) framför Klara kyrka och Kungstornen 
(troligen syns även telefontornet vid Telegrafstyrelsens byggnad vid Brunkebergstorg) 

184. Exteriör: Höjd med klippor i dagen och grusväg med envångs trähus och 
putsade hus längs ena sidan och med en telefonledning med porslinsfäste uppe på det 
putsade husets gavel. Möjligen från Söders höjder i Stockholm, kanske från 
Mariaberget eller Skinnarviksberget  

185. En man som liknar GAN en face profil höger (i mörk kostym med fluga) med 
cigarett i vänster hand och kvinna (liknande Edvin Ganborgs fru [Stina?] från 
fotografier i brev från denne) sittande på trätrapp till putsat hus med spaljé. Bildtext: 
Norrköping 1949. – Anm.: Jämför bild 243 och 244 

186. En man som liknar GAN en face profil höger (i mörk kostym med fluga) med 
höger hand i fickan och kvinna (kanske Edvin Anderssons fru?) sittande på trätrapp till 
putsat hus med spaljé. Bildtext: Norrköping 1949 

187. Mårtenstorget i snö och dis. En mörkklädd kvinna skymtar vid ett salustånd och 
vagn framför P. Nilssons garn- & tricotaffär. Framför Krognoshuset en täckt vagn med 
tistelstång och bortom denna fler vagnar bortom byggnader väster om Krognoshuset. 
Lunds domkyrka i fonden 

188. Exteriör: Kyrkogård i snö och dis (möjligen vid Sankt Peters klosterkyrka 
alternativt  gamla kyrkogården i Lund vid Botaniska trädgården med, kanske, Lunds 
privata elementarskola i fonden alternativt Norra kyrkogården mot bryggeriet). Lågt 
krenelerat torn i bakgrunden intill byggnad med smala skorstenar 

189. Interiör från rum med bokhyllor (en väckarklocka syns i den ena bokhyllan) på 
parketten och mönstrad tung gardin mot ett inre rum med stor tavla, en byrå och en vit 
skulptur av en manlig torso [motsvarande bild 170 ur en annan vinkel] och i 
bakgrunden nästa rum med vitt skåp vid golvet. Bildtext: Bastugatan 25. 1952 

190. Interiör från fabrik med sågade bräder i förgrunden och traverser till bås i 
korrugerad plåt under det stora innertaket  

191. Exteriör: Skummande fors omgiven av granskog i vida flacka bergsmassiv 
(möjligen Nämforsen i Ångermanälven ner mot Ådalsliden) 

192. Porträttfotografier av liten pojke [troligen densamme som på bild nr 224] som 
blöjbarn (här skallig, med utstående öron, i långbyxor med bröstlapp) sittande med 
utsträckta ben på golvet med nallebjörn respektive elefant. Kontaktkopia. Polyfoto 13, 
14, 15, 20, 19, 18. – (Anm.: på nästa sida saknas fotografi  till bildtexten: Bastugatan 
52. – På den därpå följande sidan på samma uppslag  saknas ett – att döma av 
fotohörnorna – större fotografi till bildtexten: Aftonstämning 1952) 

193. Kvinna och man (i mörkbågade glasögon) sittande i soffgrupp i hörnrum med  
dukat julbord under malmkrona i förgrunden [GAN:s syster och svåger antagligen, 
alltså Emma och Nils Borglin alternativt Gustav och Esther Sjöstrand (jämför 
Ahlstrand 1985 sidan 13) i tegelhus i Lomma?] Bildtext: Julen 1949 

194. Kvinna och man (i mörkbågade glasögon) sittande under malmkrona intill 
julgran i soffgrupp vid dukat kaffebord med ormbunke i förgrunden [Emma och Nils 
Borglin? i tegelhus i Lomma?] Bildtext: Julen 1949. – (Anm.: på nästa sida saknas ett 
– att döma av fotohörnorna – större fotografi  till bildtexten: Norsk minister 1951) 

195. Kvinna (i samma klänning som på bild 149) och man (i mörkbågade glasögon) 
som häller upp ur en flaska sittande under malmkrona vid dukat bord nära en buffé 
med tavlor ovanför [Emma och Nils Borglin? i tegelhus i Lomma?] 

196. Kvinna i vit jacka och man (i mörkbågade glasögon) som håller upp en flaska 
sittande under malmkrona framför julgran i blommig soffgrupp i närheten av 
ormbunksblad [Emma och Nils Borglin? i tegelhus i Lomma?] 
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197. Kvinna i vit jacka och man (i mörkbågade glasögon och prickig näsduk i 
bröstfickan) sittande vid rottingbord med råglasskiva nära ett hopfällt parasoll i 
hushörna [Emma och Nils Borglin? i tegelhus i Lomma?] 

198. Två utklädda män (den ene, liknande GAN eller mannen på bild nr 85, med 
kinamustasch i badrock) och en kvinna med solfjäder stående i källarmiljö med låga 
valv. – Anm.: Jämför bild 216 

199. Två utklädda män (den ene, liknande GAN eller mannen på bild nr 85, med 
kinamustasch sittande i badrock) och en kvinna med solfjäder barrikaderade i 
källartrappa. – Anm.: Jämför bild 217 

200. Kvinna vid tavla och man (i mörkbågade glasögon) intill fönstret sittande vid 
dukat bord under malmkrona [Nils och Emma Borglin? i tegelhus i Lomma? Eller 
Gustav och Esther Sjöstrand? Julen 1949] 

201. Man som liknar GAN en face profil höger(i glasögon, ljus rock och filthatt) 
helfigur stående med foten på locket till ett kvadratiskt betongblock [kanske ett minne 
från beredskapsåren] i marken tillsammans med en man och en kvinna med käpp 
[Emma och Nils Borglin?] framför ett par smala bäckars möte i lätt snö. Bildtext: 
Röstånga julen 49 

202. Man (i mörkbågade glasögon) vid tavla och kvinna som stödjer huvudet med 
handen intill fönstret sittande vid dukat bord under malmkrona [Emma och Nils 
Borglin? i tegelhus i Lomma? Julen 1949] 

203. Man som liknar GAN en face profil vänster (i glasögon, ljus rock och filthatt) 
helfigur sittande på stengärdsgård tillsammans med en man och en kvinna med käpp 
[Emma och Nils Borglin?] framför en äng i lätt snö med avlövad lövskog i 
bakgrunden [Röstånga julen 1949?] 

204. Kvinna vid ormbunke [Emma Borglin?] [i tegelhus i Lomma? Julen 1949?] 
205. Man som liknar GAN en face profil vänster (i glasögon, ljus rock och filthatt) 

helfigur stående  på skogsväg tillsammans med en man och en kvinna med käpp 
[Emma och Nils Borglin?] [nära en äng] i lätt snö med avlövad lövskog i bakgrunden 
[Röstånga julen 1949?] 

206. Man som liknar GAN en face profil höger(i glasögon, ljus rock och filthatt) 
helfigur lutad mot en knotig trädstam stående tillsammans med en man och en kvinna 
med käpp [Emma och Nils Borglin?] framför en å i lätt snö [Röstånga julen 1949?] 

207. Man sedd bakifrån stående (i glasögon och ganska ljus kavaj) bjuder från en 
[chokladask?] en kvinna [Emma Borglin?] som sitter intill en man i blommig fåtölj 
med en ormbunke i förgrundens blixtbelysning [i tegelhus i Lomma? Julen 1949?]. – 
Anm.: Jämför med männen på bild nr 7 och bild nr 157 

208. Kvinna [Emma Borglin?] bredvid en cigarettrökande man i glasögon och en 
man i kraftigare mörka glasögonbågar, mörk slips med ljusare prickar och mörk kavaj 
[Nils Borglin?] sittande vid det kaffedukade matbordet [under malmkronan] framför 
fönstret [i tegelhus i Lomma? Julen 1949?] 

209. Kvinna [Emma Borglin?] bredvid en cigarettrökande man  i glasögon [jämför 
med bild nr 158] och en man i kraftigare mörka glasögonbågar, prickig näsduk i 
bröstfickan och ljusare kavaj [Nils Borglin?] sittande vid det kaffedukade matbordet 
[under malmkronan] i hörnrum [i tegelhus i Lomma? Julen 1949?] 

210. Kvinna [Emma Borglin?] i vit jacka bredvid en cigarettrökande man som liknar 
GAN  (eller Wiven Nilsson) (i sidbena utan glasögon) och en man utan glasögon i 
mörk slips med ljusare prickar [Nils Borglin?] sittande vid det kaffedukade matbordet 
[under malmkronan] i hörnrum [i tegelhus i Lomma? Julen 1949?] 

211. Samma personer som på bild 208. Mannen i ljusare kavaj med ljusprickig slips 
[jämför med bild nr 223] lutar sig över en cigarettrökande man som liknar GAN (i 
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sidbena utan glasögon) som sitter bredvid en kvinna [Emma Borglin?] i soffan framför 
julgranen [i tegelhus i Lomma? Julen 1949?] 

212. GAN en face (utan glasögon, i rutig fluga) sitter med en kvinna [Emma 
Borglin?] i vit jacka och en man i kraftiga mörka glasögon [Nils Borglin?] som spelar 
schack på matbordets duk [i tegelhus]. Bildtext: Julen Lomma 1949 

213. Man som liknar GAN en face stående tillsammans med man [Nils Borglin?] 
intill kvinna [Emma Borglin?] i vit jacka sittande intill tamburspegel [samma miljö 
som på bild 14] 

214. Man [GAN?] längst bak halvsittande vid en kvinna [Emma Borglin?] och en 
man [Nils Borglin?] sittande i blommig soffgrupp under ljus takkrona mellan 
ormbunke och julgran [i tegelhus i Lomma? Julen 1949?] 

215. GAN i profil höger iförd [Emma Borglin?]s mörka hatt med tom glasflaska till 
munnen sittande i köksmiljö intill en kvinna [Emma Borglin?] (iförd fjäderprydd hatt 
och samma klänning som på bilderna nr 149 och 195) och en man [Nils Borglin?] 
iförd randig toppluva som låtsas intressa sig för innehållet i en gryta på den elektriska 
spisen 

216. Två utklädda män och en kvinna (här med tobakspipa på bordet) som på bild 
198 [GAN eller jämför bild 6, Esther och Gustav Sjöstrand/ Emma och Nils Borglin?], 
här sittande vid fruktskål på matbordets duk framför fönsterpartiet [under 
malmkronan] [i tegelhus i Lomma? Julen 1949?] 

217. En glad utklädd man i kinamustasch och en kvinna i blomsterdiadem och brokig 
sjal [GAN och Emma Borglin?] i källartrappa som på bild 199 

218. Två utklädda män och en kvinna (här med tobakspipa på bordet) som på bild 
198 [GAN, och syster och svåger?], här med ett par förskärare beredda att skära in i en 
tårtmodell av platta runda sittdynor och golfbollar (eller ägg) framför fruktskålen på 
matbordets duk framför fönsterpartiet [under malmkronan] [i tegelhus i Lomma? Julen 
1949?] 

219. Samma personer som på bild 218 vid samma bord men utan tårtmodellen, här 
sittande i en scen som kan föreställa att man röker fredspipa  

220. En man utklädd med kraftiga polisonger och mönstrad huvudduk och en kvinna 
i blomsterdiadem och brokig sjal med handspegel [Emma och Nils Borglin?] i 
källartrappa som på bild 217 

221. Samma personer som på bild 218 vid samma bord, här i en scen där den man 
som liknar GAN  håller i en ölsejdel och där mannen [Nils Borglin?]  i den mönstrade 
huvudduken bjuder kvinnan [Emma Borglin?] på en golfboll eller liknande från 
tårtmodellen. – (Anm.: på nästa sida saknas fotografi  till bildtexten: Norrköping) 

222. GAN en face profil höger (i mörk kavaj med ljusa byxor) helfigur stående med 
väska (passande till en kamera av exempelvis märket Leica) intill ung kvinna med 
käpp i vit basker och vit kort kappa över mörk dräkt [samma dräkt som på bild 60] till 
skor med rem över vristen i 1920-talsstil på gräsmatta framför grusväg och lövträd. – 
(Anm.: på samma sida saknas fotografi  till bildtexten: Paris 1923) 

223. Glad äldre man [liknande mannen på bild nr 63 och bild nr 76 men även på bild 
244, alltså kanske Edvin Ganborg, tidigare Andersson, född 1895] en face med 
nedböjt huvud (i skjortärmarna) sittande med en liten pojke på ena knät och med en 
liten flicka på andra knät (kanske barnbarn) med den socialdemokratiska Morgon-
tidningen [som utgavs 1944-1958] i handen på ett runt trädgårdsbord. – Anm.: 
fotografiet löst liggande på denna plats i fotoalbumet 

224. Glad liten pojke [troligen densamme som på bild 192] med blont hår (med krona 
på huvudet och klädd i hellång fin vit skjorta med halskrås) med ett stearinljus i 
hållare i händerna 
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225. Kvinna [Emma Borglin?] och man [Nils Borglin?] i mörka glasögonbågar 
sittande under kristallkrona i blommig soffgrupp framför julgranen framför fönstret 

226. Samma personer i samma miljö som på bild 225 och skymten av en annan, 
cigarettrökande person [GAN] med avlång ring på vänster långfinger och 
framskymtande elegant armandsur (prydnaderna som på den elfte bilden av 
fotografierna i det allra första aktomslaget). Bilden här tagen från julgranen mot ett 
annat fönsterparti i nästa rum (som ligger i fil med det andra genom en bred 
dörröppning med skjutdörrar) 

227. Samma personer sitter nu till bords under malmkronan i det bortre rum som 
framskymtade på bild 226 (bilden tagen från rummet mot kristallkronan men närmare 
dörröppningen med ormbunke i förgrunden); den tredje personen är en man [GAN?] 
(utan glasögon, med ljus fluga, med cigarett) 

228. Man i mörka glasögon [möjligen Nils Borglin] sittande i rummet med 
kristallkronan intill julgranen i den blommiga soffgruppen i rummet i bildens fond 
bakom den breda dörröppningen med det dukade matbordet i förgrunden. Bildtext: 
Julen Lomma 1950 

229. Man [GAN?] (utan glasögon, i sidbena och med ljus fluga) sittande intill 
värdinnan [Esther Sjöstrand? Emma Borglin?] bjuder med vänster hand värden 
[Gustav? Nils?] på en cigarett vid det till kaffe dukade matbordet. Bildtext: Julen 
Lomma 1950 

230. Man [GAN?] (utan glasögon, i sidbena och med ljus fluga) sittande bredvid  den 
glada värdinnan [Emma Borglin?] som har sin arm lagd över axlarna på mannen [Nils 
Borglin?] intill henne i soffan. Julgranen framför fönstret i bakgrunden. Bildtext: Julen 
Lomma 50 

231. Man [GAN?] (utan glasögon, i sidbena och med ljus fluga) sittande bredvid  den 
glada värden [Nils Borglin?] vid matbordet betraktar värdinnan [Emma Borglin?] 
genom förstoringsglas. Bilden tagen från rummet med soffgruppen, med ormbunke i 
förgrunden. – (Anm.: På nästa sida i albumet saknas fotografi  till bildtexten: Julen 
1951) 

232. Exteriör: avlövad lövskog som speglar sig i stenkantade konstgjorda dammar 
som når ända till ett slott [Versailles? eller Berlin?] i bildens fond 

233. Exteriör: rundad pelararkad bakom större marmorstaty med fyra män som synes 
betrakta den vid dess fot. I bildens kant en man i samtal med en annan man i basker 
(eller keps) som lutar sig på sin käpp. Platsen kunde vara densamma som på 
föregående bild, även påminnande om någon tysk stad. – (Anm.: Över denna lilla bild 
och över spår av klister efter ytterligare en liten bild som saknas finns bildtexten: 
Djurgårdsbron 1950. Därunder spår av klister efter ytterligare tre små bilder. Bild nr 
232-239 är fästade vid ett albumblad som ligger löst i albumet) 

234. Ung man [maskinist Bengt Ganborg f. 1926?] med den bara överkroppen 
insmord med mörk lera (eller något annat) vid fartygsreling med fri havsutsikt i 
solsken  

235. Ung man (Bengt Ganborg?) i kortärmad skjorta sittande på fällstol intill panelat 
trähus vid husknut med stupränna och vattentunna framför plank 

236. GAN i kritstrecksrandig kostym med nedböjt huvud sittande på fällstol intill ung 
man i skjorta (Bengt Ganborg?) framför putsad fasad till flerfamiljshus. – Anm.: 
Samma randning av tyget som på byxan på bild nr 85 och som mönstret i tyget på den 
tolfte av de löst liggande bilderna, som ju är daterad till år 1946 

237. Unga män i fritidskläder på sandigt gräs framför timrat fritidshus med torvtak i 
lövskog 
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238. Välklätt par [kanske Edvin Ganborg med hustru?] arm i arm i uppförsbacke på 
bred trottoar intill putsad tegelmur med nedhängande grönska [som påminner om  
vägen från Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm] 

239. Exteriör: samma parti av flerfamiljshuset som på bild 236 sett ovanifrån, 
möjligen från den höga skorsten vars skugga syns på bilden 

240. Exteriör: nybyggnation. Bildtext: Norrköping sept. 1950 (Anm.: Bild nr 240-246 
är fästade vid ett albumblad som ligger löst i albumet) 

241. Man [GAN?] en face helfigur stående (i stora glasögonbågar och kostym) med 
ett ljushårigt barn mot axeln med höger arm runt dess midja med stöd av vänster hand 
bakom ryggen. – Anm.: Barnet till största delen bortklippt från bilden 

242. Exteriör: nybyggnation sedd lite grann från ovan, kanske på samma vis som bild 
nr 239. Bildtext: Norrköping sept. 1950 

243. Man i randig kostym med nedböjt huvud [GAN] sittande på fällstol intill den 
unge mannen i skjortan [maskinisten Bengt Ganborg f. 1926] [samma situation som på 
bild 236] och med en ung kvinna med ljust hår (Edvin Ganborgs dotter? Elly?) med 
bortvänt huvud sittande på trätrappen till det putsade huset 

244. Män i samspråk [Edvin Ganborg och GAN?] sittande vid trätrappen till det 
putsade huset och en spaljé. Bildtext: Norrköping 1950. – Anm.: Samma hus som på 
bild 185. – Jämför med mannen med Motala tidning på bild nr 223 

245. Två arbetsklädda pojkar och en ung man ([Bengt Ganborg], jämför bild 243) i 
kort jacka vid dragdjur till trävagn med stora plåtskodda trähjul vid barrträd på 
höjderna ovanför ett tättbebyggt samhälle med många små hus, möjligen i Sydamerika 

246. Ung man [Bengt Ganborg], i kort jacka sittande på ett vitmålat räcke midskepps 
bakom skorstensröken på ett mindre fartyg mot öppet hav. – Anm.: möjligen samma 
fartyg som på bild 181 

247. Interiör vid en sängs fotände där parketten blänker till i dunklet i fotoblixtens 
sken och en palett kan urskiljas hängande på staffli framför arbetsbordet och samma 
hörnskåp vid samma fönster som på bild nr 66 [Bastugatan 25]. – Anm.: Sista bilden i 
detta album 

 
 
4. 1 album ”III” 
 
Innehåll: [fotografier av tavlor] 
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