Några gamla foton.

Karlsson, Rosa, Helena, Kristina. Född 1902-07-02 i Norrköping, Ö. Eneby. Död 1978-10-23
i Farsta.
2:a barn till Karlsson, Karl Albert. Född 1878-02-23 i Norrköping, St. Olai. Död 1937-03-02 i
Stockholm, Ölandsgatan 52, Katarina Församling. Murare, Byggnadsentreprenör.
Gift 1899 med Andersson, Anny. Född 1870-07-29 i V. Galinge, Västmanland

Bröllopsfoto 1899, Carl-Albert Karlsson och Anny Andersson.

Karl-Johan Karlsson, Född 1850-06-22 i Ekeby, Kvillinge. Död 1899-11-30 i Norrköping,
Matteus. Kvarnarbetare. Adress Norrköping, Matteus.
(På kortets baksida står Rosas farfar och Carl-Alberts styvmor. Damen på bilden borde i så
fall vara Anna Charlotta Jakobsson, född 1860-04-06 med vilken Karl-Johan gifte sig med
1897-02-20, alltså 19 år efter Sofia Albertinas bortgång 21/3 1878, dvs. 2 dagar efter CarlAlberts födelse. Tycker Karl-Johan ser alldeles för ung ut för att vara 47 år. Stämmer inte
anteckningen på fotots baksida borde damen på ovanstående bild vara Sofia Albertina. Vad
är din uppfattning?)

På detta korts baksida står Rosas farfar 1900. Anteckningens årtal kan inte heller stämma
enär Karl-Johan var 50 år fyllda år 1900.

På detta korts baksida står enbart Hilma 6/8 1873 – 26/10 1923.

Denna bild har du redan. Frågan är bara vilket år bilden är tagen och därmed vilka barnen
är? Har förstorat upp bilden 800 %, och tycker inte det största barnet på bilden har någon
likhet med Rosa. I så fall är det största barnet Bror Charles vilken dog 3 år och 11 månader
efter födseln den 3/3 1904 och de övriga Rosa, född 1902 och Viola född 1903.
Munnen på mellanbarnet på bilden har likheter med Rosa, vilket betyder att det största
barnet på bilden borde vara Bror Charles. Viola var född 1903-10-09, vilket i så fall tyder på
att bilden är tagen någon gång dec. 1903 – feb. 1904. Bror Charles dog 1904-03-03. Så
kanske bilden togs i samband med julen 1903. Kan i så fall stämma med det minsta barnet
på farmors arm som i så fall är Viola och som kan vara drygt 2 månader gammal.
Kommer ihåg att min far Elof berättade att Bror Charles som han aldrig såg, liknade en flicka
med långt ljust hår, vilket också stämmer med bilden.
Konklusion, bilden är tagen runt jultid 1903, och då är barnen Bror Charles, Rosa och Viola.

Familjen Elof Kastendal på söndagspromenad. Skulle tro bilden är tagen ute på
Drottningholm med tanke på den grönskade omgivningen. Är själv iklädd skolmössa, vilket
tyder på att bilden är tagen sommaren 1952, dvs. då jag var 8 år, är född 28/4 1944. Mor
heter Sonja Karin Karolina, var född den 29/1 1912, och syster Eva Sonja Elisabet, född den
10/9 1946.

