
 

Ad. Lidwall, Tidaholm 

 

Adolf Didrik Lidwall 
(1839-1892) ca 
1865. 

 

 

Fotoateljén i Tidaholm 

Adolf drev fotoateljé Ögren & Lidwall i Jönköping 
1863-1874. Däreefter flyttade han hem till sitt föräld-
rahem i Tidaholm och startade ateljé där. Den flytta-
des 1877 till ett nybyggt hus i Tidaholm. 

År 1879 gifte han sig med Maria Lovisa (Mivis) 
Gustava Eriksson (1856-1928). När Adolf avled i en 
hjärtattack tog hustrun Mivis över och sedan trädde 
dottern Signe (1881-1951) in. Mivis yngre bror Lud-
vig Eriksson arbetade också där. Firman såldes 1943- 

År 1880 startade Ludvig och Mivis en omfattande 
kopieringsverksamhet. Folk skickade sina fotogra-
fier till dem för mångfaldigande. Det finns därför en 
hel del fotografier på personer som bär texten A D 
Lidwall Tidaholm trots att kortet ursprungligen är 
taget av en helt annan fotograf. 

De porträtten är ofta infällda i en förtryckt bild, 
med exempelvis blommotiv och med en ruta för den 
porträtterades namnteckning som insändes tillsam-
mans med porträttet. 

Troligtvis var också någon ur firman resefotograf. 
Merparten av de foton som finns bevarade är inte 
från Tidaholm eller Jönköping. Många är från Norr-
land. 

1885 

 
Otto Haavistomaa (1867-1950) f i Haparanda och d  
Eskilstuna. Han kallade sig Aspland. "Haavisto" betyder 
asplund och "maa" land. (källa Britta Johansson, Överka-
lix) 



 

1897 

 
Gustaf Leonard Greger (1860-1910) f i Overhalla, Norge 
och d Frostviken, Jämtland. Elin Greger f Andersson 
(1862-1947) f i Frostviken och d i Jormvattnet. Anders Ge-
org Greger (1893-1913) f och d i Frostviken. Emma Mar-
gareta Greger g Andersson (1895-1991) f i Frostviken och 
d i Borlänge (källa Ströms hembygdsförening, Strömsund) 

Ca 1909 

 
Jenny Fredrika Vestin (1865-1961) f i Byske och d i Stava-
träsk. Nils Adrian Lundmark (1880-1948) f i Jörn och d i 
Stavaträsk (källa Louise Westberg) 

1918 

 
Viktor Lindmark (1884-1963) f i Norsjö och d i Sunnanå, 
Bastuträsk gifte sig 1918-12-08 med Eva Forsman (1900-
1924) f i Norsjö och d i Sunnanå (källa Louise Westberg) 

 

 

 

 


