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Bild nr
4860

Kategori / Plats
Verksamhet

Motiv
Fotograf

Tid
1925 - 1954

Gideon Rydell boende på Baldersvägen 45, etablerade sig som fotograf 1925.

Han var från början murare, men då han drabbades av elakartad reumatism måste han ordna

familjeförsörjningen på annat sätt. Han började då sin karriär som fotograf. Han åtog sig att

fotografera brudpar, födelsedagar, dop och andra högtider samt framkalla och kopiera film.

Till hjälp hade han ofta sin dotter May, gift Ek, som utförde en del fotojobb och bl.a. skötte 

distributionen på sin fritid.

Gideon var gift med Verna.

Huset där de bodde kallas ”Alfredsberg”. Det byggdes 1880 av Gideons far Carl Alfred Rydell och hans 

hustru Anna Sofia. Alfred var snickare och har även byggt många andra hus på Dalarö.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2021.

På nästkommande sidor finns mer om utrustningen.

Fotograf på Dalarö
1925 – 1954.



Ateljékamera från okänd tillverkare, för glasplåtar.

Framifrån.

Bakifrån.

Uppifrån.
Från sidan.



Cocarette, år 1920, var en tysk icke-självstående fällbara kamera för rollfilm 9x12. Det var en av de 

första nya produkterna från den tyska kameratillverkaren Contessa – Nettel. Liksom många andra 

vikningskameratyper på 1920-talet var den tillgänglig i en mängd olika konfigurationer. Fokuseringen 

var genom att en spak på den hopfällbara sängen flyttade linsenheten framåt eller bakåt. Avancerade 

versioner gjordes som tillät vertikala linsrörelser. Kamerorna hade alla en strålande sökare, vissa med 

vattenpass. Vissa modeller har också en trådram sportsfinder. Den ursprungliga Contessa-Nettel-

designen försökte förenkla filmbelastningen med ett inlägg som glider in i kameran. Denna 

laddningsmekanism innebar också att en cirkulär dörr på baksidan av kameran tillhandahölls för att ge 

åtkomst till linsen för rengöring eller borttagning. Produktionen upphörde ca 1930.



Nr. 2C Autografisk Kodak Jr.
Var en automatisk kodakkamera som tillverkades av Eastman Kodak Company från 1916 till 1927. Den 

kunde ta tio exponeringar 2 7/8 x 4 7/8 tum, på nr A 130 autografisk filmpatron. Nr. 2C-kroppen var 

tillverkad av aluminium och täckt i ett fint tätat kornläder. Metalldelarna färdigställdes i nickel eller 

svart emalj. Funktionerna inkluderade en vikbar svart bälgdesign, justerbart fokus med automatiskt 

fokuseringslås, vändbar sökare och två stativuttag. Utrustad med akromatisk lins med menisk och 

Kodak kullagerlucka.



Baldersvägen 45 efter tillbyggnad.

Ägare till Baldersvägen 45
2018  Uppgift ej tillgänglig.

1989 Ann-Charlotte Ek.

1957 – 1989 May Ek.

1954 – 1957 Rydell Verna.

1925 – 1954 Rydell Karl Gerard Gideon 

och fru Verna.

1878 – 1925 Rydell Karl-Alfred. Snickare.

Byggår 1880.

Läs om Alfredsberg, Baldersvägen 45, i 

DHF:s redovisning SC35.


