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I detta nummer
I  vinterns nummer presenteras fem fotografer som 
varit verksamma i skelleftetrakten. Fotografierna är 
tagna under perioden från 1890-talet fram till 1950- 
talet. Vid urvalet har vi främst koncentrerat oss på 
fotografier av allmänt intresse — miljöbilder från de 
samhällen där fotograferna var verksamma, män
niskor i arbete, speciella händelser eller personliga 
porträtt av de närmaste.

Conda Forssell ( f 1899) var under sin aktiva tid 
som fotograf bosatt i Gumboda utanför Norsjö. 
Journalisten Kenneth Ögren i Umeå har genom sin 
kontakt med henne kunnat arbeta med identifie
ring och sammanställning av bilderna. Genom stöd 
från museerna i Skellefteå och Umeå har en utställ
ning av hennes bilder färdigställts. Den kommer att 
visas på länsmuseet i Umeå under julen. Glasplåt- 
samlingen förvaras tills vidare hos Kenneth ögren.

Kopieringen har utförts av fotograf Bertil Ekholtz i 
Umeå.

Fotograferna Anette Boström (1890—1982) från 
Boviken utanför Skellefteå, Algot Åström (1864— 
1940) från By ske, Maja Åström (1889—1946) verk
sam i Bureå och Lisa Svedberg (1898—1982) från 
Burträsk ingick alla i den fotoutställning som visa
des på Skellefteå museum under vintern 1985/86. 
De presenteras här av Siv Andersson, Skellefteå mu
seum, som tillsammans med redaktionen svarar för 
urvalet. Fotograf Henry Lundström, Skellefteå mu
seum, har kopierat bilderna.

OM SLAGET: Framsidan: Conda Forsséll fotograferad av 
K enneth  ögren  i sep tem ber 1983. Baksidan: M issionsm öte  
vid V iktorssons gård i G um boda. F o to  Conda Forsséll o m 
kring 191 7.

Vår redaktion  dokum enterad av Sim on, 5 år. Från vänster syns entrédörren, ljusbord, redaktör Sundin, skrivbord m ed ra
dio, vaxapparat m ed slang för utsug, P e tte r  Perstrand, hurtsar, dörr till reprorum där reprokam eran skym tar, e t t  ljusbord  
till, s to l och Com poser. A rbetsbelysn ingen  är som  synes tillfredsställande.

Innehåll
CONDA FORSSÉLL

Kenneth ögren 238

ANETTE BOSTRÖM
Siv Andersson 256

ALGOT ÄSTRÖM
Siv Andersson 266

MAJA ÄSTRÖM
Siv Andersson 280

LISA SVEDBERG
Siv Andersson 296



Förord
På museerna borde vi vara glada åt den fotografiska 
teknikens utveckling, men så är det kanske inte 
riktigt. Elektronik och exponeringsautomatik bor
de rimligen hjälpa fotografen till bättre bilder. 
Därmed skulle också kvaliteten på de fotografier 
som så småningom hamnar i museernas arkiv 
ständigt höjas. I  verkligheten tycks det vara tvärt
om  — redskapet gör verkligen inte fotografen.

Fram till 1960-talet, på de manuella kamerornas 
tid, tvingades man till eftertanke innan bilden togs. 
Mindre ljuskänsliga filmer medförde ofta att stativ 
fick användas, vilket tillsammans med en lös expo- 
neringsmätare innebar att tagningen blev en ganska 
omständlig procedur. Detta var i många fall befräm
jande för bildresultatet — det var besvärligt att ta 
dåliga bilder. Riggades utrustningen väl upp, blev 
resultatet för det mesta bra. E tt urval, en priorite
ring, gjordes redan före tagningen. En begränsning
ens salighet!

Dåtidens yrkesfotografer eller bygdefotografer 
som det här numret handlar om, har bara tagit en 
bild av varje motiv. I  de flesta fall är den bra, men 
det skall också erkännas att det finns misslyckade 
bilder från den tiden.

För museernas behov nåddes ett fotografiskt op
timum under 1940- och 1950-talen. De större nega
tivformaten 6x6, 6x9 och 9x12 cm var då fortfa
rande i bruk och de gav finkorniga, skarpa och de
taljrika bilder. Tekniken var så utvecklad som den 
rimligtvis behöver vara och man slösade inte med 
filmen.

Museerna vill naturligtvis samla in kulturhisto
riskt värdefulla bilder, men kommer nog att tvingas 
till att rannsaka både den egna fotografiska verk
samheten och insamlingen av bildmaterial utifrån. 
Redan nu överväger många museer mikrofilmning 
och dataregistrering för att underlätta sökningen i * 
de stora bildmängderna.

Eftertänksamheten tycks vara teknikens pris.



Conda Forsséll

Familjen Forsséll från G um boda u tanför Norsjö. Från väns
ter Serudia, fadern Konrad, R udolf, m odern Eva och längst 
till höger Concordia (Conda) Forsséll. D o ttern  Ingeborg dog  
m y c k e t ung i tbc, liksom  senare också Serudia. Ä ven  sonen  
R u d o lf fick tbc, men klarade sjukdom en. B ilden är tagen 
om kring 1910  av A lb er t N ordén i Vindeln.
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För tre år sedan hittades drygt tre hundra glas
plåtar på vinden till Conda Forssells hus i Gum
boda tre mil utanför Norsjö. Mellan åren 1917 
och 1953 fotograferade hon människor och 
miljöer framför allt i sin egen hemby, men ock
så i Svansele, Renström och Rålund. Conda 
Forsséll, född 1899 och numera bosatt i Norsjö, 
har själv kunnat medverka vid identifieringen 
av bilderna.

Conda Forsséll var dotter till småbrukaren Anders 
Konrad Forsséll, född i Gumboda 1870. Fadern 
dog 1909 i diabetes. Anders Konrad hade förtroen
deuppdrag i Lantmannaförbundet i Gumboda, han 
var också byålderman. Modern Eva, född i Ren
ström, var djupt religiös; hon sjöng och spelade gi
tarr och orgel. Conda fick tidigt lära sig att arbeta.

Fotograferingen blev ingen livsuppgift för Conda; 
den var en biinkomst på samma sätt som hennes 
broderier, målning och tapetsering hos folk i Gum
boda och andra byar.

På 1920-talet gjorde Conda dagsverken hemma 
hos byborna — en krona om dagen och middag var 
förtjänsten. Hon tog sina första bilder 1917 och de 
sista bilderna på 1960-talet när hon besökte sin 
dotter i Stockholm.

Sedan dess har hennes kamera stått orörd. För 
tre år sedan flyttade Conda in till servicehuset i 
Norsjö — fram till dess bodde hon i föräldrahem
met i Gumboda.

Conda Forsséll är tystlåten och skryter inte med 
sitt fotografiska verk. »Jag tänkte det skulle vara 
trevligt ta några bilder i byn», säger hon. »Min mor



Conda Forssell sep t 1983. 
F oto  K enneth  ögren.



och bror var ju sjuka båda två. Jag tänkte det skulle 
vara bra att hjälpa dem, det var som ett litet nöje 
med kameran, men inte blev det någon förtjänst in
te.»

Conda har dokumenterat människor, miljöer, 
gårdar och natur i Gumboda, Rålund, Svansele, Pe- 
tiknäs, Renström och andra byar mellan åren 1917 
och 1950. Det var en jordbrukande landsbygd, en 
bygd med människor som såg den första bilen, som 
såg sin vackra älv regleras, som fostrade de stora 
barnkullarna, som levde med tbc-rädslan och som 
brände tjära i sina tjärdalar. Mitt i detta stod den 
initiativrika artonåriga flickan Conda under sitt 
svarta skynke och förevigade ögonblicket åt fram
tiden.

Ont om pengar
»Det var fattigt och ont om pengar, men vi behövde 
inte svälta», berättar Conda.

Jordbruket man hade i familjen var inte stort — 
lite småkreatur och några kor. Tidigt fick Conda 
delta i gårdens bestyr, tidigt var hon med när fod
ret hämtades från ängsmyrarna fyra kilometer från 
gården.

»Jag ville hjälpa till a tt dryga ut kassan lite, så jag 
köpte kameran», säger Conda.

Men det var inte hennes avsikt att försöka leva 
på fotograferingen; många bilder i hennes samling 
är privata bilder.

Självlärd
Conda Forsséll är självlärd i den fotografiska kons
ten. Samtidigt som hon år 1917 beställde sin kame
ra ur Hugo Svenssons priskurant, beställde hon den 
bok som blev hennes läromästare, »Rådgivare i Fo
tografi, kortfattad lärobok för amatör- & Yrkes
fotografer», av Ludwig David utarbetad av Gunnar 
Malmberg. Den åttonde bemyndigade upplagan av 
boken kom 1920, och gavs ut av Aktiebolaget Che- 
lius & Co i Stockholm.

Köp ingert Handkamera utan att först vända Eder till
— HUGO SV EN SSO N  & C.-o, Göteborg. —

Kameran
Conda Forsséll köpte sin kamera 1917 från 
AB Hugo Svensson och Co i Göteborg. Kame
ran var en resekamera för glasplåtar upp till 
12x17,5 centimeter. Mest tycks Conda ha an
vänt 9xl2-formatet. Objektivet var tillverkat i 
Frankfurt av Plaubel och Co, ett Pecostigmat 
med ljusstyrka 6,8, minsta bländare för objek
tivet är 36.

Som tillbehör hade Conda två filter, ett 
helt och ett halvt gulfilter. Hon hade också ett 
stativ av trä till kameran.

Conda hade sitt mörkrum under trappan i 
det forsséllska huset i Gumboda. Om negati
vet saknade teckning i molnpartierna kompen
serade Conda detta genom att vid kopieringen 
lägga in moln, har hennes dotter Inga berättat.

Här läste Conda om framkallning, fixering, för
stärkning och retuschering.

Mörkrum i skafferiet
I ett gammalt skafferi under trappan i hemmet i 
Gumboda inredde Conda sitt mörkrum. Här var det 
så trångt att hon fick stå på knä. Dottern Inga har 
berättat om den spänning hon upplevde när hon 
stående på knä bredvid sin mor såg hemligheterna 
växa fram på glasplåtarna som Conda trollade fram. 
»Jag hade en fotogenlampa med rött glas, fixerings- 
och framkallningsskålar. Vi hade en brunn på går
den där vi tog vatten och bar i hinkar in i mörk
rummet», berättar Conda. Hon läste i läroboken, 
fotograferade och blev snart en självklar gäst i hem
men, inte bara i Gumboda, utan även i byarna runt 
omkring.

Conda var alltid med när det var större familje
högtider i byarna, då skickade man efter henne. 
Det var giftermål, barndop eller stora friluftsmö- 
ten som byborna ville ha förevigade.

Stativ av trä och metall. Egen och l:ma utländsk 
tillverkning.

— HUGO SV EN SSO N  & C.-o, Göteborg. —
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Exponeringsmätaren Express oumbärlig för en var, som 
vill undgå felexponering. Pris 30 öre. (Se sid. 28.)

—  HUGO SV EN SSO N  & C:o, Göteborg. —

Bildens magi
Visst hade den fotografiska bilden lite av magi om
kring sig när den kom till Gumboda. Bilder var säll
synta i byn när Conda skaffade sin kamera. Det har 
berättats att Conda fick lura barnen för att få dem 
att fästa blicken m ot kameran. »Titta in i kameran, 
så kommer det u t en fågel», så lurades Conda under 
sitt skynke.

De nöjen som ungdomarna i Gumboda hade var 
ofta utflykter med kaffe och kakor till någon fors i 
Skellefteälven. Dit kom också Conda med kameran. 
Och någon annan gång gick man till Conda för att 
»titt på korten». För att titta  på hur man såg ut, 
hur man satt där och hade trevligt, hur liksom livet 
bekräftades av bildens innehåll, den självbekräftel
sen fick man i Condas kort, långt innan bildflödet 
var allmängods i Gumboda.

Samlingen
Den lilla samling av fotografiska glasplåtar som 
finns kvar efter Conda Forssell är cirka 320 till 
antalet, de flesta i format 9x12 cm, ett hundratal i 
10x15 och ett fåtal i 13x18 cm. Plåtarna är mycket 
jämnt exponerade, även om några är mycket täta 
kanske på grund av svårighet att hålla samma tem
peratur vid de olika framkallningstillfällena. När 
plåtarna hittades på hennes vind hösten 1983, låg 
de paketerade i kartonger utan skyddspapper mel
lan plåtarna. Emulsionen hade släppt i kanterna på 
vissa plåtar och några var spruckna.

Naturen till hjälp
Conda Forsse'11 tyckte om naturen i sin by vid Skel
lefteälven. Den har fått bilda bakgrund till många 
av hennes porträttbilder.

Conda har tagit naturen till hjälp i bildskapan- 
det. Rönnbärsträdets lövverk blir kuliss åt kaffe- 
drickande ungherrar, liksom älvens blanka spegel 
eller vita björkars stammar i andra tagningar. Conda 
har utnyttjat linjer och strukturer i naturen för att 
skapa harmoniska kompositioner. Hon har också

Condas eget hus och föräldrahem i G um boda, 1920-talet. 
F oto  Conda Forssell.

varit medveten om detaljernas betydelse för bildre
sultatet — t.ex. händernas placering, om vänstra be
net ska vila över det högra eller tvärtom vid por- 
trättagningar.

Condas bilder har ett estetiskt värde i sig vid si
dan av de kultur- och personhistoriska värdena.

Conda upphörde i stort med sin fotografering på 
1950-talet — hennes senaste bilder härrör från ett 
besök i Stockholm i böqan av 1960-talet, då hon 
besökte dottern Inga Braathen. Kanske var stock- 
holmsbilderna symbolen för en önskan om att få 
göra längre resor, att få dokumentera andra miljö
er än den begränsade i en by i Västerbottens inland. 
Ändå kan man påstå att de byar som haft Condas 
fotokunnande kring sig kan känna sig rika på ett 
speciellt sätt.

Hon har nu uppmärksammats genom en utställ
ning som först visades i hennes hem i Gumboda 
sommaren 1985 och senare på Skellefteå museum. 
Utställningen kommer även att visas på länsmuseet 
i Umeå under tiden 6 dec 1986—12 jan 1987. I 
Gumboda besöktes utställningen av närmare tusen 
människor. Gumbodabor och folk i angränsande 
byar känner Conda väl och de två utställningsdagar- 
na väckte många lokala minnen till liv.

Kenneth Ögren
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S kördetid  i G um boda 1932. Från vänster A xel B ergström , M arkus Sjöblom , G ustav S jöblom , JohanE klund, V ik torE klu n d  
och Jonas S jöblom  i arbete p å  Conda Forssélls ägor.

Föregående uppslag: G em ensam t arbete. B yborna i G um 
boda har här sam lats fö r  a tt  hjälpa till i tjärdalsarbetet. Tjä
ran var en vik tig  b iinkom st i inlandet. D en första tjäran som  
kom  från dalen kallades »förstdroppatjärun», den var av e x t
ra prim a kva lite t och användes a tt  smörja in skor och käng
or med.
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L antm ätare eller gruvprospektörer — uppgifterna om  bilden är olika. M est tro lig t är d e t  en lantm ätare m ed assistenter.

245



Johan A sk, »Kull-Jarni» från ö stra  H ögkulla var en känd pro- Charmören, här representerad av S im on Stenlund. Bilden
fil i bygden. Han var en god  jägare, tillika sm ed och orgel- tagen före 1920.
byggare. Sm eknam net »Kull-Jarni» kom m er av byanam net.
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Flickorna har bu ndit kransar, och dekorera t pojkarna. Från vänster Ehelm  Eklund, Sally Lindberg, Ragnar Stenlund, Em m a  
Eklund, S im on Stenlund och E ster Eklund. Cirka 1920.

247



Condas d o tte r  Inga fick o fta  stå m odell fram för m oderns 
kamera. Inga fö ljde m ed sin m or run t i byarna, de  vandrade 
till Petiknäs, Svansele, R ålund och andra byar, där de för
evigade familjer, bröllop, barndop och ibland också barn 
som  d ö tt.

S yskonen  S jöb lom , bosatta i G um boda. Från vänster B ritta, 
Gunhild, Greta och Stina. Stina håller i Condas »tidmätare», 
exponeringsm ätaren Express. F o to  från om kring 1920.
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Conda arrangerade familjerna i G um boda och om givande byar m ed om tanke och känsla fö r kom position . Här är fam iljen  
A lfred  S u ndkvist i Flarken. Från vänster Margit, Sven, Svea, Birger, far A lfred, Uno, Karin, m or Teresia och Ingemar.

— D et var sensation a tt  kom m a på  kort, berättade Sven när han besökte  utställningen av Condas bilder i G um boda, i 
augusti 1985.

— B lixtlås på  kläderna, d e t  var något h elt n y tt , d e t  m inns jag så väl när vi tog  bilden, och jag  minns också hur pappa  lo
vade oss a t t  få sm ärtingskorna och fem  kronor om  vi sågade upp hela vedhopen, säger Sven.
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Skellefteälven  vid G um boda var e t t  kärt u tflyk tsm å l för byns ungdomar. Här träffades man fö r a tt  leka, umgås eller tjusa. 
Fjärde från vänster är R u d o lf  Forsséll, Condas bror som  tog studen ten  i Uppsala. F em te från vänster är Gunnar L undström .
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M ed naturen som  
bakgrund skapade  
Conda stäm ning åt 
sina bilder. Här har 
hon fångat barnen 
Anna-Lisa A nders
son, t v, och Daga 
E dström  från Gum- 
boda.
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Handlare Björk i K usfors byggde  
på  1 930-ta let en ankdam m  i K us
fors. Här en bild från dam m en.

E tt  s tyck e  idrottsh istoria  fångad 
av Conda Forssell. D e tävlande 
står på  startlin jen utanför Gäst- 
giveriet i Kusfors. Man skym tar  
bokstäverna GÄ i bakgrunden på  
e t t  av husen. S tartnum m er 35  är 
E m il Edlund, num m er 15 Manne 
Lindm ark från Stavaträsk och 
num m er 22 är S ten  Forslund, 
G um boda. B ilden är tagen 1 9 1 9 /  
1920.
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Syskonen  Jonsson från M elsträsk, Jörns socken.
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B jörks lanthandel i K usfors m ed  
K usfors järnvägsstation bakom . 
Lanthandeln är nu nedbrunnen.
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Anette B

Anette Boström (1890—1982)' föddes i Boviken 
norr om Skellefteå och var dotter till bonden, båt
byggaren och fiskaren Anders Boström och hans 
maka Eva. Hon var nummer fem i syskonskaran om 
sju barn.

Anette Boström lär sig i unga år till sömmerska 
och arbetar som sådan hemma i Boviken. Vid ett 
besök inne i Skellefteå får hon syn på en bälgkame- 
ra av Rodenstocks fabrikat, som är utställd i Lydia 
Bäckströms affär. En höstdag 1917 har Anette spa
rat ihop de fyrtio kronor som kameran kostar. I 
och med köpet blir Anette den första i Boviken 
som äger en kamera. Hennes färdigheter väcker 
både uppståndelse och förundran bland de övriga i 
byn. Efter arbetsdagens slut kallar byborna på 
Anette för att hon ska föreviga högtidliga evene
mang. De första åren skickar hon iväg plåtarna till 
framkallning för ett styckepris av 15 öre.

1919 åker Anette till Stockholm för att arbeta 
på en syateljé. En av hennes väninnor arbetar på 
S:t Eriks sjukhus, dit hon ofta beger sig på sin fri
tid. Där lär hon känna sjukhusmaskinisten, som har 
en likadan kamerautrustning. Maskinisten har in
rett ett fotolaboratorium i sjukhusets källare, och 
här får Anette lära sig framkallningstekniken.

När Anette på 1920-talet återvänder till Boviken 
blir hon väldigt produktiv som fotograf. Förutom 
de tidigare nämnda fotouppdragen tar hon gärna 
bilder av vardagshändelser i byn: båtbygge, fiske, 
tegelslagning, linberedning m.m. I gårdens jordkäl
lare laddar hon kassetterna i skenet av en rödfärgad 
fotogenlampa. Framkallningen sker i husets skaffe
ri. Inte förrän på 1940-talet tar Anette betalt för si
na tjänster: 35 öre per glasplåt.

Anette Boström slutar fotografera 1960, då hen

nes kamera går sönder. Av hennes produktion finns 
cirka två hundra glasplåtar bevarade hos Bodwiks 
hembygdsförening. Ett urval kopior finns även på 
Skellefteå museum.

Siv Andersson

A n e tte  B oström s mam ma sam t sys ter och svåger m ed barn. 
F o to t taget p å  B oström s gård i B oviken  på  1920-talet.
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I m itten  pred ikan t Gabriel A ndersson tillsam mans m ed A n e tte s  föräldrar på  gården i Boviken.
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Tenfiiom
Q tn tkm t'.n

Q sitann a « d  Ufiate.r
m r  M

A n e tte s  sys ter Anna m ed man och bam  i Bastuträsk på  1930-talet.
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Ulrik Viklund från B ovi
ken  hem m a i gungstolen,
1 920-talet.
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U ppgifter saknas. En till nam net ej känd kvinna som  vandrade mellan gårdar
na i B oviken  och sålde s i tt hantverk. F o to  från 1920-talet.

A da  Vikm an från B oviken  u te i bå t på  
B oviksfjärden.
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F lickor från B o 
viken plockar bär.
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B önhuset och skolan i B oviken  fö 
re om byggnad. F o to t är taget i 
början av 1930-talet.

U ppgifter saknas.



Tegelkula i B oviken  p å  1 920-talet. Platsen är nuvarande E4 vid B oviken.
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B ild från R om elsön, 
allm änt kallad »Loss- 
skäre». F o to  frän slu
te t av 1920-ta let, e f
tersom  R om elsön  på  
den tiden  var lotsplats.
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Skakning av ström - 
m ingsskötar på  »Loss- 
skäre» m ed C J  öh lund, 
lotsarna V ikström  sam t 
Ellen Tjärnqvist.
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Algot Åström

Algot Åström (1864—1940) föddes i Byske by, 
Byske socken. Föräldrarna var bonden Anton Pers
son Åström och hans maka Amanda. Han föddes 
som den näst yngste av sex syskon.

Tillsammans med brodern Jonas köper Algot 
Åström ett hemman i hembyn, där de under ett an
tal år driver jordbruket gemensamt. Vid en förflytt
ning med arbetshästarna förlorar Åström ena tum 
men, en skada som försvårar arbetet i jordbruket 
högst väsentligt. Algot Åström säljer sin andel i 
jordbruket till brodern i slutet av 1880-talet, flyt
tar till Byske och öppnar fotoateljé. Det första be
lägget för Åströms verksamhet som fotograf fås ge
nom en annons i Skellefteå Nya Tidning den 20/3 
1893. Året innan gifte han sig med Erika Berglund 
från Furuögrund.

Ateljén är inrymd i ett mindre gårdshus, försett 
med glasade partier i norra fasaden mot Byskeälven. 
Här tog han många kabinettsbilder, det var på mo
det att »konterfeja sig» vid sekelskiftet. Under som
marperioden stänger Åström ateljén i Byske och 
cyklar runt i omkringliggande byar och fotografe
rar såväl vyer som personbilder. Till Renholmen 
återkommer han varje söndag sommartid, där han 
hyr P J Landstedts fotoateljé för inomhusbilder.

Algot Åström är verksam som fotograf fram till 
1938, då han låter mågen forsla glasplåtar och an
nat fotomaterial till soptippen. Abel Tjärnlund, se
dan 1936 verksam som fotograf i Byske, får höra 
talas om utrensningen och söker upp Åström. Tjärn
lund får då ta över det material som mågen inte 
hunnit åka iväg med, cirka 1.000 glasplåtar, som nu 
förvaras i Skellefteå museums arkiv.

Siv Andersson
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Fotografering
yerkst&lles alla dagar från kl. 10 f. m- till 8 e. m. 
af Algodt Aitrdn,

_______  Ytterstforg, Bjgkfc.

Skellefteå  N ya  Tidning den 20  mars 1893.

B yske kring sekelsk ifte t. D e första cykelägarna i sam hället har stä llt upp fö r posering på  A lg o t Å ström s tom t. A te ljén  in
rym des i lilla huset i bakgrunden.



F oto från södra älvsstranden m o t Y tterstfors. T v  syns prästlogen, i fonden  Y tterstfo rs  m ed spannmålsmagasin och säg. 
F otografiet taget från A lg o t Å ström s tom t.
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Gamla herrgården, 
Y tterstfors, sedd från 
entrésidan. F o to  från 
sekelsk ifte t.

Gamla herrgården,
Y tterstfors, sedd från  
älvssidan.
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N  P L indbergs fastighet vid K y rk o 
gatan, gårdssidan. Till höger syns V id
mans kafé (sedermera Johanssons resp 
B oström s kafé).

K yrkgatan m o t öster. T v  inrym des un
der 1 920-ta let N ya H o te lle t och »Porjus 
Café». F oto  troligen från 1930-talet.



A p o te k e t i B yske  
vid sekelskiftet.

Vy över B yske, 
korsningen Siksjö- 
vägen/Kyrkgatan. 
T  v J  W iklunds d i
versehandel, apo
te k e t i fonden  och  
Johanssons bageri 
t  h. F o to  från se
kelsk ifte t.



Vändskivan i B yske  om kring år 1900; t  v pa tron  Forsbergs fastighet, t  h A x e l H olm lunds.

Urmakare Bergmarks och hörnfastigheten m ed frisör Johans- In ten den t N orm ans gård på  nuvarande Fabriksgatan. F o to
son och handlanden L undkvist. före 1901.
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V y över B y ske älv 
m o t sydost. Fr v 
kopparslagare 
Viklund, A lg o t 
Å ström s a te ljé  och  
bostadshus, hand
lare L undström  (se
derm era koopera ti
va), urmakare Berg
marks och i hörn
fastigheten frisör 
Josef Johansson  
och handlande 
Gunnar Lundkvist.

V y över B y ske älv 
m o t sydväst. I fö r
grunden trävaru- 
pa tron  A ugust 
Forsbergs fastighet, 
på  södra sidan syns 
garvar L indbergs 
gård och gästgiveri- 
et. F o to  från sekel
sk ifte t.
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B yske godtem plare.
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F est i godtem plarlogen, B y ske, i början av 1 900-talet.
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Begravning i B y ske. Sam uel Olssons gård på  »Berget» i bakgrunden. F o to t taget efter 1912.
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Ramsågen i Furuögrund.

Sågen i Furuögrund. I  bak
grunden syns d e t pam piga  
skolhuset.
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Furuögrund.
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Harald Berglunds Bageri & Café i Furuögrund om kring 1919. Byggnaden revs i maj 1981.
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M a j a  A

Sara Maria (Maja) Åström (1889—1946), född 
Nordgren i Gideåbacka, Västernorrland som dotter 
till arbetaren, faktorn och sedermera handlaren 
Jonas Olof Nordgren och hans maka Hulda Maria. 
Hon föddes som tredje barnet i en syskonskara av 
fyra barn.

Tjugo år gammal börjar Maja Åström sin yrkes
utbildning hos fotograf Ebba Lindstedt i Örnskölds
vik. Hon praktiserar sedan hos fotograferna Adolf 
Pettersson, Deje, och Algot Åström, Byske. Hos 
den sistnämnde träffar hon hans brorson Karl Ivar 
Åström, med vilken hon senare gifter sig 1916.

1912 flyttar Maja till Kallholmen, där hon driver 
egen rörelse i två år, varefter hon etablerar sig som 
fotograf med ateljé i Bureå. Till Bureå samhälle 
kommer Maja som- »utsocknes», till att börja med 
som ensamstående yrkeskvinna, sedan samboende 
med Karl Ivar Åström. Hon arrangerar där danstill
ställningar hemma i ateljén. Danserna kallas all
mänt för »kallvattubaler», då den enda dryck som 
serveras är kallvatten. Tilltaget med hemmadanser 
blir lite för magstarkt för männen i kommunfull
mäktige, speciellt med en kvinna som arrangör. I 
stämmoprotokoll från den 16/5 1915 kan man läsa 
att det inte anses nyttigt att enskilda personer upp
låter husrum åt danslysten ungdom »där de otvivel
aktigt lida skada både i kroppsligt och andligt av
seende. Man borde så långt lag och författning med
ger sätta ’P’ för denna ultramoderna näring». Efter 
detta var det slutdansat hos Maja.

Till Maja går man även för att söka hjälp mot 
»bleksot». Med en vanlig nål gör hon hål i patien
tens örsnibb, samtidigt som hon kyler med en rå 
potatis.

1928 river man det gamla huset på Skärvägen 
och Åströms låter uppföra en nybyggnad ritad av

byggmästaren Albin Granlund. På övervåningen in
reder Maja en atelje' med 2,5 m höga fönster mot 
norr. I bottenvåningen inreder de sin bostad och 
makens elfirma.

Maja Åström använde bl.a. en bälgkamera 18x24 
cm med ett 36 cm Voigtländerobjektiv. Förutom
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Maja Å ström s bostad och ateljé på  Skärvägen i Bureå. F oto  
från 1942.
Till höger: »Ritning å bostad fö r  m on tör J. Å ström  i Bureå», 
1928.

rena ateljébilder, främst porträtt, tog Maja Åström 
en rad reportagebilder med dokumentära motiv. 
Större delen av Maja Åströms bildsamling, cirka 
12.000 glasplåtar, finns numera i Skellefteå muse
ums arkiv.

Siv Andersson
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Maja Å ström s ateljé, interiören.
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V interbild  av Burviksvägen, strax ö ster om  kyrkan. Fastigheten byggdes av A lb ert N orqvist 1895—96, och övervåningen  
n yttjades under en period  som  skollokal. F o to  från 1920-talet.

283



Hugo Johanssons affärsfastighet på  Burviksvägen i Bureå om kring 1930.
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Interiör från Hugo Johanssons Speceri-, M anufaktur- & Järnhandel, 1936.
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In teriör från P rocopees handelsbod intill kyrkan i Bureå. I  m itten  står bodb iträdet E m il N yström . F o to  från 1914.
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In teriör från Burmorsågen.
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F oto  från »maskeradmånaden» 
februari, 1927. Från vänster 
Svea (född  Burman) m ed ma
ken John L idström  sam t Johns 
sys ter Svea (g ift Stålberg i 
B yske).
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Bureå teateram atörer på  »Trion», sedermera F olkets hus, i Bureå 1919.
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Bureå A B F :s m usiksällskap den  22  decem ber 1932. Till höger kapellm ästare Sigge Lund.
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Interiör från Bureå 
kyrka  1920. Mannen  
på  bilden är kyrkans 
byggm ästare Johan 
Ström berg  från ön , 
Umeå.
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Bureå borgarbrandkår 1936. 
M annen i m örk uniform  är 
brandchef A rthur Gustafsson  
och till höger om  honom  sitter  
vice brandchef Oscar Hedlund.

Läkarbostaden i Å backa, Bureå. 
Ursprungligen uppförd  av p a t
ron M arklund 1885—8 6  som  
bostad för d ispon en t Sandberg.
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Folksam ling kring tvä tterskor i Sävenäs 1912.
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Interiör från postm ästare K onrad N ybergs hem i Bureå om kring 1923. Till vänster sitter fru Stina N yberg , e fter  g ifter
m ålet föreståndare för telegrafen i Bureå, i m itten  d o tte rn  Gudrun.
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Lisa Sved

Hanny Elisabeth (Lisa) Svedberg (1898 -1982) 
föddes i Nedre Åbyn, Burträsk socken, som dotter 
till jordbrukaren Johan Edvard Svedberg och hans 
maka Axelina Teresia.

Redan i unga år visade Lisa konstnärliga anlag 
och hennes fröken ville att hon skulle utbilda sig 
till teckningslärarinna. Men Lisa ville annat. Under 
åren 1922—23 går hon som elev hos Hulda Jonsson, 
Burträsks första fotograf. Utbildningen kostar Lisa 
femhundra kronor, troligen betalat genom farsarvet. 
Hulda Jonsson ska ha varit orolig att få konkurrens 
på hemmaplan och fått Lisas löfte att söka utkomst 
på annan ort.

Lisa Svedberg arbetar under sommaren 1924 hos 
två kvinnliga fotografer i Lysekil och tar sedan an
ställning hos fotograf Lilly Gustafsson i Skellefteå. 
I januari 1925 sätter Lisa in en annons i Norra Väs
terbotten, där hon infordrar anbud på uppförandet 
av en fotografiateljé i Byske kyrkoby. Ritningarna 
är färdigställda, men något ateljébygge kommer ej 
till stånd. I stället öppnar Lisa egen ateljé på hem
gården i Åbyn samma år.

När hon inte arbetade i ateljén, färdades Lisa 
runt på egen motorcykel med sin 18x24 kamera av 
märket Ajax och fotograferade. Under 1930-talets 
arbetslöshetsperiod försämrades utkomstmöjlighe
terna för henne, och Lisa åker ned till Linköping 
för att arbeta som sjukhusfotograf. Vid moderns 
insjuknande 1933 återkommer hon till hembyn 
och återupptar sitt fotograferande.

I början av 1960-talet låter Lisa Svedberg riva 
det gamla bostadshuset och ateljén, för att uppföra 
en modern enplansvilla. I samband med rivningen 
av ateljén sorterar Lisa u t en stor del av glasplåtar
na och behåller endast den del som är av personligt 
intresse för henne. Efter detta ägnar Lisa större de
len av sin tid till måleri, inspirerad av brodern Rag
nar som är etablerad konstnär.

Lisa Svedberg. F o to  Thom as N ihlzon.

Cirka femhundra glasplåtar finns bevarade av 
Lisa Svedbergs produktion, med en jämn fördel
ning på inom- respektive utomhusbilder. Huvudde
len utgörs av personbilder. Glasplåtarna förvaras 
hos Thomas Nihlzon i Hjoggböleliden.

Siv Andersson
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Lisa Svedbergs hem  i Burträsk. Till höger d e t lilla sk ju let som  fungerade som  ateljé.
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V y över B ygdsiljum  m ed kyrkan i fonden. F o to  om kring 1930.
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D e t s.k. Peterson-Bergerhuset i N edre Å b y n  vid N edre H am ptjärnen. H uset uppfördes som  bostad för kom m issionslantm ä- 
taren O lo f Peterson  år 1873. K om positören  Wilhelm Peterson-Berger var äldste sonen i familjen. Under denna tid  var huset 
en envåningslänga. Från 1885  ägdes huset av häradshövding J  H  Å kersted t. 1901 såldes d e t till notarie Jonas N ilsson som  
byggde om  det, varigenom huset fick s i tt  nuvarande utseende. Byggnaden har senare fungerat både som  skola och affär.
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Syskonen  Hilda, Ossian och Axelina Burström . F o to  från En av damerna är fröken  D om eij, G am m elbyn. 
om kring 1915, troligen av Hulda Jonsson.

Vänstra sidan, övre bilden: Burträsk kyrkstad , to rget där trehundra stånd var uppställda på marknadsdagarna. K yrkstaden  
brann ned i augusti 1931.
N edre bilden: Pelaren t v tillhörde en skoaffär. Verandahuset är E dvard S jöström s bostad (han ägde den  första bilen i Bur
träsk och b jöd på  rundturer för tio  öre). T  h gamla Gästis.
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U tflyk t u t i naturen fö r  a tt  
samla ris till risknippen. 
Stående: Emilia N ygren , 
Hilma N yström , Fatima  
Dahlberg, Hilda Nilsson. 
Sittande: A xelina L un d
bäck, Klara Löfdahl, Svea 
Löfdahl, Anna Burvall, 
Signe Löfdahl, E ster Sved
berg. Barnen: Aina Burvall, 
Irma Svedberg, Anna-Lisa  
Dahlberg, B irgit Svedberg.

UngaJUF.are. Första köks- 
växtlandet på  nya bygde- 
gården i N edre Å byn . Här 
spadar de upp sina land. 
Under somrarna hade de  
tävlingar för a tt  se vem  
som  fick den bästa odling- 
en på sin lo tt. Fr v: Herman  
Nordin, Birger Lundberg, 
A gda Jonsson, Yngve N y 
ström , A lvar Jonsson, 
Märta Lindh, H elm er L un
dahl, Ingrid N yström , 
Gerda Forsell, Eskil L in 
dahl, Svea Eriksson, Einar 
Eriksson, Birger Burström , 
F rido lf N yström , okänd.
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Troligen m innesstund vid kyrkoh erde  S trinnholm s grav. Besökare antagligen konfirm ander som  h aft honom  som  läspräst. 
Till höger kyrkoh erde  T eodor Lund. F o to  någon gång mellan åren 1924  och 1928.
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U ppgifter saknas om  bilden , men lekstugan torde vara den som  ännu står på  gården bakom  Burträsk värdshus.
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I nästa nummer

»JAG DRÖMDE OM SKATTER OCH LYCKA I  
GROSS». Nummer 1/87 behandlar emigration från 
Vilhelmina till Wilhelmina i Canada vid sekelskiftet. 
Häftet beskriver andra- och tredjegenerationsemi- 
granternas nuvarande situation i Albertaområdet, 
Canada. Det bygger på en dokumentation av Sune 
Jonsson, Katarina Johansson och Per-Uno Ågren.

Wilhelmina Church, H ay Lakes, A lberta, Kanada. Byggd m ed  
Vilhelmina gamla kyrka som  förebild. F o to  Sune Jonsson.
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