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Ingen yra på 140 år gammalt bröllop 

nygifta. Paret Blomqvist på stadsmuseets äldsta bröllopsfoto.
  Foto Wilhelm lundBerg, stockholms stadsmuseum

Bröllopsfotografiet är 
både ett privat minne 
och ett bevis på samhö-

righet. Ett intimt ögonblick, 
som samtidigt ska visas upp 
för omvärlden. Stockholms 
stadsmuseums äldsta bröl-
lopsfotografi togs i porträtt-
fotografen Wilhelm Lund-
bergs ateljé på 1870-talet och 
är således omkring 140 år 
gammalt. Den gifta kvinnan 
stod vid denna tid under sin 
mans förmyndarskap, vilket 
innebar att många kvinnor 
med egen inkomst av arbete 
föredrog att leva i samboför-
hållande, så kallade Stock-
holmsäktenskap. 

Mer än 45 procent av de par 
ur arbetarklassen som tog ut 
lysning år 1872 var redan sam-
manboende i någon form, och 
medelåldern vid giftermålet var 
29 år. De mest modemedvetna 
brudarna från de övre sociala 
skikten börjar vid denna tid klä 
sig i vit, i stället för traditionellt 
svart, brudklänning.

1920 års giftermålsbalk upp-
häver målsmannaskapet – den 
gifta kvinnan anses nu kunna 
svara för sig själv. Under 1920- 
och 1930-talet blir även for-
merna för bröllopsfotografiet 
friare, även om positionerna 
fortfarande är genusbundna 
med en stående brudgum och 

sittande brud; bruden ser upp 
på sin man, aldrig tvärtom. 

Henry B Goodwin och Jan 
de Meyere är vid denna tid 
kända och populära porträtt-
fotografer i Stockholm. Stock-
holms stadsmuseum äger 
många tusen av Goodwins 
och de Meyeres negativ och 
den digitalisering som Stads-
museet utför räddar de unika 
motiven för eftervärlden.

På 1950-talet var det populärt 
att gifta sig, liksom i dag. Mer 
än 50 000 par gifte sig varje år. 
Medelåldern vid första giftet 
var 28 år för män och 25 för 
kvinnor. I 1950-talets press, 
med dess betoning på och 
idealisering av familjelivet, 
lyftes bröllopet fram som 
dagsaktuell händelse. Liksom 

ofta idag beskrevs intågs- och 
utgångsmusik, vem som age-
rade tärna och marskalk samt 
inte minst var middagen hölls, 
och vem som stod värd för 
den, oftast brudens föräldrar. 

Sommaren 2010 blomstrar 
kärleken på Stockholms stads-
museum. Femtiotalets brud-
par, trettiotalets sköna brudar 
och 1800-talets uppsträckta 
brudgummar står par om par 
tillsammans med nutida ny-
gifta stockholmare. 

Utställningen Stockholm hjär-
ta kärlek visar ateljéfotografier 
från 1800-talets slut av Frans 
G Klemming och Selma Ja-
cobsson, den på 1920-talet 
verksamme och internatio-
nellt kände Henry B Good-
win, trettiotalets kändisfoto-
graf i Stockholm Jan de Meye-
re och Svenska Dagbladets 
utsända pressfotografer på 
1950-talet. 

Utställningen pågår till 
den 29 augusti 2010. Ett urval 
av Stadsmuseets bröllopsfo-
tografier går att hitta i Stock-
holmskällan, antingen du 
letar en bild som inspiration 
till ditt eget bröllop eller bara 
vill få en glimt från stockhol-
marnas romantiska historia. 

ann-Sofi forsmark och  
anna Bäfverfeldt

Porträtt av stockholmsbrud.
 Foto Jan de meyere. stockholms 

stadsmuseum

PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 2 415 kr/månad VISAS Må 5/7 18.45-19.30. Ti 6/7 17.45-18.15.
Lindhagensgatan 67, 1/2tr. LINDHAGENSBUTIKEN Ulf Häger 0768-777902.

THORILDSPLAN 2,5 rok, 46,5 kvm

• Välplanerad • Ljus • Stora fönster • Bra Brf • Nära allt

S
M
S
:A

9
7
5
9
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 2 395 000 kr/bud. AVGIFT 2 890 kr/mån VISAS Må 5/7 18.30-19.15. Ti 6/7 17.30-18.15.
Karlsviksgatan 19, 4 tr. KUNGSHOLMSBUTIKEN Katja Åkerberg 0709-950190.

KUNGSHOLMEN 2 rok, 58,5 kvm

• Sekelskiftesfastighet • Öppen planlösning • Balkong i väst
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• Mot gård 
• Gott skick 
• Vackra fönster 

FRIDHEMSPLAN 1 rok, 30 kvm
PRIS 1 295 000 kr/bud. AVGIFT 1 452 kr/månad 
VISAS Må 5/7 17.30-18.15. Ti 6/7 18.45-19.15. Fridhemsgatan 12B, 3tr. 
LINDHAGENSBUTIKEN Ulf Häger 0768-777902.

KUNGSHOLMSBUTIKEN S:T ERIKSGATAN 25 STOCKHOLM TEL 08-650 60 00 WWW.SVENSKFAST.SE

Veckans 
visningar!
 All information hittar 

 du på svenskfast.se

BORÄTTER KUNGSHOLMEN


