Nere vid Oxeln ~1935.
Har tagit mig tid till att notera vilka som är med på bilderna för vår släkts framtidshopp som
finner intresse i bildbanken. Originalbilderna fick jag låna av Inge Olsson, son till Smens
äldsta dotter Kerstin, bilderna var små och något ljusskadade. Förmodligen är bilderna tagna
av Kerstins man Simon Olsson som var utrustad med kamera rätt tidigt.

Bild 1.

Oxel-trädet som åsyftas stod nedanför Viktor och Jenny Månssons gård, Viktor var halvkusin
till Karolina, de hade gården som deras måg Torsten Mattsson och dottern Alva har idag.

Bild 1.1.

Bild 1.2.

På bild 1.1 ser vi Anders ”smed” och Karolina, Anders har yngsta dotter Siv i knät. Bakom
dem (Bild 1.2) sitter tv. Rune på huk, till höger om honom har John, kusin till Eriks Marianne,
med något reflekterande och längst till höger Helge.

Överst på bild 1.3. ser vi Yngve och sedermera hans hustru Anna
Lind, under dem sitter Gottfrid Moberg och ”smens” näst äldsta dotter
Anna.
Bilden var skadad här så att man endast skymtade Gottfrid Moberg
och Anna Lind, har gjort dem mörkare och ökat kontrasten på dem så
att de framträder.

Bild 1.3.

Bild 1.4.Här ser vi från vänster ”smens” Mary, Karls och Klaras Margit
och Inga. Till höger om dessa sitter ”smens” Greta. Dessa visste jag
inte om att det var, på släktträffen, utan jag fick reda på detta helt
nyligen, Margit sa detta till de närmaste på träffen men det var inget
som gick fram till mig.

Bild 1.4.

Bild 1.5.Här sitter ”smens” äldsta dotter Kerstin och
håller sin bror Erik på armen, på andra sidan sitter
Eriks fru Ester och har dottern Marianne i knät.
Överst till höger sitter Mariannes mormor.

Bild 1.5.

Bild 2.

På denna bild har man bytt platser men jag väljer att göra likadant med denna bilden och
delar upp den i delar. Bilden är svårt ljusskadad så med min teknik kan jag inte göra mer.

Bild 2.1.Här har Anders tagit på sig hatten som
solskydd men han och Karolina sitter kvar på den
ursprungliga platsen med Siv i knät.

Bild 2.1.

Bild 2.2. Här ser vi Erik och hans syster Anna, mellan
dem skymtar man någon som är oklart vem det är.

Bild 2.2.

Bild 2.3 Ovanför ljusreflexen ser vi Yngve, till höger om
reflexen ser vi Karls Margit och hennes syster Inga. Till
höger om dessa ser vi ”smens” Greta, den lille mörke
pojken i nedre högra hörnet är Rune.

Bild 2.3.

Bild 2.4. Här t.v. är Ester med Marianne i knät och
Yngves Anna har här Mary i knät. Ovanför till höger är
Esters mor.

Bild 2.4

Bild 2.5. Till vänster ser vi John, Mariannes morbror, till
höger ser vi ”smens” Helge.

Bild 2.5

