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Ingen av oss köper gärna gårdagens dagstidning. N yheter
blir fort gamla, bättre då att ta del av dagens aktuella
stoff. M en hur ser vi på de gulnade bladen efter en tids
lagring? Vilka nyheter innehöll länstidningarna för 4 0-50
år sedan? Vilka händelser skildrades och hur ter de sig
idag? H ur såg tidningsbilderna ut? M ycket kan utläsas om
tidsandan, vardagslivet och samhällsförändringar.
Vi har här valt att sätta tidningsbilderna i centrum .
Fotografierna är tagna 1939-1967.
Ola Kellgren, bildantikvarie och m edredaktör, inleder
tem anum ret m ed e tt berätta om användningen av tid 
ningsbilder och deras status. D ärefter presenteras i bok
stavsordning 20 fotografer/journalister som alla genom
sitt arbete skapat en värdefull bildskatt från länets alla
hörn.
Från tidningen Norra V ästerbotten visas bilder av
Ingvar Lundmark, Erik Norrfors, Holger Nyström och Ruu-

ne Åhström. Från Nordsvenska Dagbladet: Gunnar
Bergbom, G unnar Egervall och Curt Norberg. Från
V ästerbottens Folkblad: Allan Beijmo, Manfred Eklund
och Östen Gustafsson. Från Västerbottens-Kuriren:
Herbert Bylund, Sven Hansson, Harry Holmgren, Gösta
Laestander, Birger Lindqvist, Harry Lindwall, Martin
Mattsson och Jan Olofsson. Några fotografer har sålt
bilder som frilans: Bertil Bourwall och Bertil Ekholtz.
Urvalet har styrts av tillgång på negativ och delvis
byggt på tips från länstidningarnas m edarbetare.
Många fler fotografer återstår dock att uppm ärksam 
ma, vilket vi hoppas få göra i andra sammanhang.
E tt stort tack till Norra V ästerbotten, V ästerbottens
Folkblad och Västerbottens-K uriren sam t alla fotogra
fer som ställt bildm aterial till tidskriftens förfogande.
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FöreMälet
För 37 år sedan var fontänen vid Stalonanläggets stadslika torg symbolen för ett lyckat projekt. Projektet var
storsamhällets och byggde på vattenkraften som en
gemensam naturresurs. H it kom nu arbetstillfällen,
m oderna bostäder, skola, affär, bibliotek, bio, läkar
m ottagning, post, fackföreningslokal och Folkets Hus.
A llt ett samhälle kunde behöva. O m bara...
Drygt 100 år tidigare hade de första nybyggarna i
trakten rest enkla ritt i sina enskilda framtidsprojekt.
D e byggde på att ta tillvara andra naturresurser - fisk,
vilt, myr- och ängshö.
M en framtidsidealen byter ständigt position. N u
vittnar eu-ansökningar från länets byautvecklingsgrupper om framtidsprogram, där individuella projekt
(gårdsbutiker, telestugor, vårdkooperativ m .m .j på
nytt är betydelsefulla.
Människors önskedrömm ar om e tt bättre liv skapar
hela tiden ny historia.
Bilden togs 1960, m en känns för många som igår.
Historien smyger sig på oss, det ena läggs till det andra
och blir förfluten tid tillsammans m ed erfarenheter av
olika slag; lyckade satsningar såväl som misslyckade.
Fram tidstro har bestäm t de flesta människors hand
lingar. U tan den skulle allting vara meningslöst. Varför
bygga ett hus om ingen skulle bo där? Varför skapa ett
nätverk över hela jorden om inte människor skulle
kom m unicera m ed varandra? - och inform era sig om
allt som händer.
Fram tidstro kallas också länsmuseernas och Nordis
ka museets gemensamma satsning för att fira sekel- och
årtusendeskiftet. Ö verallt i landet ska framtidsvisioner
lyftas fram ur historien och ge luft under vingarna för
fram tidens levnadsprojekt. I nya utställningar ska visas

Njakagården - Folkets H us i stalonbyggets anläggarsamhälle. De
båda småpojkarna H ans Moberg, 6, med brodern Göran, 10, har
slagit sig ned vid fontänen i väntan på fin t fiskeväder. Foto Sven
Hansson aug 1960.

exempel på klokhet och dårskap genom tiderna. Vilka
visioner har m an haft - vilka blev resultaten?
E tt länsm useum är m er än sina egna rum . Vår
uppgift är att samla alla erfarenheter (historier) till ett
gem ensam t kunskapskapital (föremål, bilder, intervju
er) för alla länsbor att häm ta kunskapsvärden ur.
Vår framtidsvision är att m useet i början av 2000talet genom ökad tillgänglighet i utställningar och
"över nätet” ska bli åtkom ligt och oum bärligt för unga
såväl som gamla.
Britta M Lundgren
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Tidningsbilder-värdefulla tidsdokument
Ola Kellgren
D et finns flera avsikter m ed denna utgåva av V äster
botten. En är att skildra ett stycke nutidshistoria för
inte alltför länge sedan så som den fram träder i lokaltid
ningarnas bilder. M er än 3/4 av Sveriges befolkning
bodde under första halvan av 1900-talet på landsbyg
den och hade sina huvudsakliga utkom ster från jord
bruks- och skogsarbete. Efter andra världskriget
blom strade sam hället och landsbygden var i högsta
grad levande. I kom m uncentra byggdes nya kom m u
nalhus och sjukstugor, ute i byarna skolor och ålder
dom shem . Samtidigt inleds de om fattande samhälls
förändringar som fortfarande pågår: jord- och skogs
brukets mekanisering, flyttlassen söderut, städernas
expansion på landsbygdens bekostnad, arbetslöshet,
nya levnadsm önster m ed fler kvinnor i arbetslivet,
familjens förändrade sam m ansättning och funktion,
skolan, introduktionen av TV och andra medier. Tid
ningsbilderna från 1940- och 50-talen visar enligt min
m ening på en nästan ofattbar fram tids- och framstegstro, sam tidigt som de indirekt speglar olika slags för
ändringar. D ärm ed inte sagt att den enskilda bilden i sig
visar på något som håller på att förändras. M edvetandet
därom finns istället i betraktarens öga, eftersom denne
inte undgår reflektionen: ”tänk, så där är det inte
längre...”. M ed tiden får alldagliga m otiv en ny inne
börd. D et behöver inte passera många år för att detta
blir påtagligt. Redan ett tiotal år gamla tidningsbilder
ger en tydlig vink om hur människors utseende, frisyrer
och klädsel förändras. För nära i tiden kanske de ger ett
löjeväckande intryck, m en m ed ytterligare några år på
nacken väcker de istället m innen och hågkomster,
blandat m ed ett stänk av vemod.
En andra avsikt är att fästa uppm ärksam heten på
och presentera några av de fotografer och lokalredaktö
rer som varit verksamma i länet och i förlängningen det
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intressanta m innesm aterial de skapat. Presentationen
kan em ellertid inte vara heltäckande av olika skäl. Ett
skäl är att det äldsta m aterialet i tidningsarkiven är
osorterat, eller att m an inte noterat vem som tagit
bilderna. D etta ansågs inte så viktigt i början. Ett annat
är att det helt enkelt inte finns kvar något m aterial från
de första åren. Fotograferna arbetade under rätt enkla
om ständigheter i bristfälliga lokaler, arkivfunktionerna
var inte uppbyggda, somliga tidningar finns inte kvar
längre. Eftersom länets tidningshistoria vad gäller
pressbilderna ännu inte är skriven finns heller inga
skriftliga källor att vända sig till. Vi har h elt enkelt fått
förlita oss på m untliga uppgifter.
En tredje avsikt m ed tem anum ret är att äntligen få
presentera några av de bildskatter m useet redan har i
sitt bildarkiv. Harry Lindwall, f. 1917, började arbeta
på V ästerbottens-Kuriren i Um eå 1949. Ur hans stora
samling, som delvis förvaras på museet, har vi valt en
rad bilder från det första decenniet i hans karriär. D et
är både ögonblicksbilder från snabba utryckningar i
Um eå m ed om nejd och bilder från längre reportagere
sor i inlandet. Andra exem pel ur bildarkivet är Sven
Hanssons fotografier från efterkrigstidens Vilhelm ina
och G unnar Egervalls bilder från Nysätratrakten, som
nyligen tagits om hand av museet.
G enom att lyfta fram redan om händertagna sam 
lingar vill vi fästa blicken på vilken skatt tidningsarki
ven utgör och hur viktigt det är att dessa tas om hand
på ett så bra sätt som möjligt. En god ordning på
negativen, där åtm instone publiceringsdag nedteck
nas, är ovärderlig - det kan vi sannerligen gå i god för!
I ett nationellt perspektiv har tidningsarkiven ty 
värr inte alltid högsta prioritet. År 1994 gjorde Fören
ingen Pressarkivets Vänner ett utskick till 161 tid 
ningsföretag av dagspresskaraktär för att kartlägga de

ras arkivsituation, och svaren, i den m ån m an fick
några, var inte upplyftande. D et finns i landet goda
exem pel på väl fungerande och kom m ersiellt utnyttja
de tidningsarkiv m en det finns också förskräckande
exempel. T.ex. kastade Norrländska Socialdemokra
ten alla sina negativ före 1976 när de bytte lokaler!
D et är min övertygelse att de svenska m useerna
kom m er att vara helt ställda utan tillgång till tidningar
nas bilder, när de skall visa hur 1900-talets samhälle
sett ut. Västerbottens m useum har visserligen ett
ovanligt gott utgångsläge genom vår mångårige m edar
betare, fotografen och etnologen Sune Jonsson, som
f.ö. arbetat några somrar under 1950-talet som journa
list och fotograf. Trots det syns tydligt i bildarkivet att
tiden går m edan m an är sysselsatt m ed att dokum ente
ra och samla in de allra äldsta bilderna. Visst har vi gjort
flera stora dokum entationer på senare år, t.ex. ”Famil
jen i V ästerbotten under 1900-talet”, se V ästerbotten
2/97, och ”Samtidsliv i bild”, se boken ”5 dagar 1995”
(1997). Ä ndå fram står pressfotografernas bilder och
samlingarna från tidningarnas lokalredaktioner som
allt m er värdefulla i ett kulturhistoriskt perspektiv.
Vad gäller urvalet av bilder har vi inte kunnat undgå
att ta m ed fotografier som skildrar förändringar eller
vanliga företeelser som nu försvunnit. D ärm ed inte
sagt att vi gjort e tt representativt urval bland alla
bilder, dvs. att vi presenterar typiska tidningsbilder.
V årt urval är h elt subjektivt. Vi har bläddrat i tidningslägg, plockat bland negativ i lådor och pärm ar eller fått
förslag från ännu aktiva fotografer och redaktörer och
valt bilder som fascinerat eller intresserat utan att
vinnlägga oss om att vara representativa. Vi har ofta
valt b ort tidningsbilder som skildrat traditionellt "museala” ämnesområden; jordbruk, hantverk eller utställ
ningar, för att istället söka hitta det som läsaren av
tidskriften V ästerbotten inte tidigare m ött. Vi har
också i stort sett uteläm nat bilder och reportage om
svåra olyckor eller tragiska händelser, sådana var natur
ligtvis vanliga. 1950-talets tidningar präglas faktiskt av
bilder som handlar om olyckor, idrott eller sam m anträ
den vilket inte alls framgår i vårt urval.
1950-talet var pressfotografins genom brottsdecennium i svensk landsortspress. D et var också då bild

journalistiken bredde u t sig i Sverige och utomlands.
D et var före TV. Bilden blev ett konkurrensm edel
vilket gjorde att m an runtom i landet började knyta
professionella fotografer till sig i likhet m ed storstads
tidningarna. D et hade inte saknats bilder tidigare, m en
dessa var ofta häm tade från bildbyråer eller från någon
ateljéfotograf som fotograferat de honoratiores man
ville ha porträtterade. Eller så var det journalisterna
själva som tog m ed sig en kamera på sina uppdrag.
D et var em ellertid ekonomiska faktorer tillsam 
mans m ed de tekniska framstegen som var avgörande
för pressfotografiets utveckling, inte tidningarnas läng
tan efter egna bilder. En viktig innovation var kliché
maskinen, en maskin som för en bråkdel av vad m an
förut betalat till klichéanstalterna kunde ta fram plast
klichéer för tryckningen snabbt, enkelt och billigt.
Tidigare hade det varit betydligt dyrare. I Um eå fanns
en privat klichéanstalt, etablerad 1923, som betjänade
de tre um etidningarna och det dröjde till 1945 innan
t.ex. VK inrättade en egen. Bertil Ekholtz, som försåg
lokaltidningarna m ed bilder innan de anställt egna
fotografer, minns att bilderna ibland inte kom m ed och
att de trycktes i litet format. D et berodde på att
kostnaden för klichéerna räknades i kvadratcentim e
ter. Klichéarkiven användes därför flitigt och att sam 
ma bild kunde återkom m a i tidningen då och då tyckte
ingen var konstigt. Tidningarna fick dagligen per post
m atriser m ed m otiv av personer och händelser som var
aktuella. Sådana bilder kunde publiceras ett par, tre
dagar sedan texten om samma sak varit införd.
En annan förbilligande och ännu viktigare faktor
var den nya telefoto-tekniken, som gjorde det lättare
och fram förallt snabbare att utnyttja eget och andras
material. VK började sända och ta em ot bilder per
telefon 1948 och detta firades m ed bilder av midsomm arfirandet som utväxlades m ed en tidning i A berde
en. Telefotot ledde till stora m öjligheter att utväxla
rykande färska bilder mellan bildbyråer och mellan
tidningar. Även V ästerbottens-Kuriren och Norra Väs
terbotten bytte bilder sinsemellan.
Telefotoutrustningen var till en början tung och
otymplig att ta m ed sig. O fta var det svårt att koppla
upp dem på hotellrum m en, där toaletten fick fungera
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VK:s mångårige medarbetare i Vilhelmina Sven Hansson och efter
trädaren Erling Wikström sitter vid telefotosändaren av märke
Muirhead, som nyss installerats vid lokalredaktionen. Sven H ans
son ville dock inte använda denna modernitet under de år han ar
betade kvar på redaktionen. Foto i VK 29 okt 1959.

som m örkrum . Harry Lindwall minns pressen m ed
detta eftersom han skulle leverera nytagna sportbilder
till ett tiotal tidningar på en gång. De ännu blöta
originalfotografierna spändes fast på en cylinder i en
sändarapparat som roterade i en konstant hastighet.
Bilden scannades på så sätt och överfördes till en
m ottagarapparat i vilken ett ljuskänsligt papper belys
tes. Telefotosam talen beställdes speciellt hos telefonis
ten. Bildsamtalen var heliga och om telefonisten råka
de kom m a in under sändningen blev det störningar och
m an fick börja om från början.
Fram till dess att lokalredaktionerna fått egna telefotosändare fick lokalredaktörerna antingen framkalla
och kopiera sina egna bilder, eller sända dem per post
till centralredaktionerna. T.ex. arbetade Norra V äster
bottens lokalredaktör i Norsjö, Holger Nyström, under
dessa förhållanden. Hans dotter, Kristina Tåg, berättar
hur deras hem helt präglades av tidningsjobbet, dygnet
runt. Efter långa och sena reportageresor, då hustrun
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var chaufför, åkte N yström till ateljéfotografen Ester
Harnesk för att få sina filmer framkallade. De ännu
våta negativen transporterades hem i en hink och
hängdes upp på tork för att därefter bifogas artiklarna.
Nästa snabbutryckning blev till bussen för att hinna få
m ed materialet. Ibland blev det försenat och chauffö
ren fick då övertalas att dröja en stund, eftersom bilder
och artiklar till vilket pris som helst m åste fram till
Norrans centralredaktion i Skellefteå.
D en nya tekniken ledde till att det blev lönsammare
m ed bilder i tidningarna eftersom en fotograf kunde
hinna m ed sex-sju uppdrag på en dag jäm fört m ed den
bevakning den skrivande journalisten hann med. D et
förde i sin tu r m ed sig en helt annan tidspress. Förut
kunde bilden kom m a till tidningen en vecka efter det
att en händelse inträffat, nu fanns m öjlighet att få m ed
den nästföljande dag.
Med de professionella pressfotografernas intåg blir
det också avgörande skillnader på bildm aterialet jäm 
fört m ed tidigare. Visserligen finns fortfarande en hel
del bilder från det ”officiella” sam hället m en det lokala
m aterialet ökar, särskilt på sportsidorna, och nyhetsbil
derna blir fler och fler. Storstadstidningarna och bild
tidningen Se var normgivande inspirationskällor och
det var också genom dem som pressfotografernas sta
tus höjdes. En duktig pressfotograf ansågs alltm er som
en stor tillgång, även om det kanske inte avspeglade sig
i tidningsutrym m et på samma sätt som det gör idag.
D et hade varit si och så m ed det tidigare. Tore Persson,
f. 1918 i Vännäs, berättar att han började fotografera
för Norra V ästerbotten redan 1943. Dåförtiden b e
traktades fotograferna som springpojkar och chauffö
rer av många journalister. D e hade inget att säga till
om, inte ens över sina egna bilder. Bildval och beskärningar bestäm des av dem som hade pennan som ar
betsredskap.
D en uppm ärksam m e läsaren noterar säkert att det
bland de 21 fotografer och lokalredaktörer som presen
teras inte finns en enda kvinna. D et är lite märkligt m ed
tanke på att det funnits gott om kvinnliga fotografer
tidigare. D et faktum att det inte fanns några kvinnliga
pressfotografer återspeglas i tidningarnas bilder. Lik
som i dagens pressfotografi är det oftast m än bakom

Från Barnens dags-firandet i Skellefteå, september
1944. Bilden är tagen från Centralhotellets bal
kong längs Storgatan. Eftersom det var krigstid
fanns inget bränsle till bilama. Cykelbuden skötte
istället reklamen för företagen, däribland Gustafs
sons livsmedel, Lindströms bokhandel och nyetablerade Thylins radio. Bilden är tagen av Tore Pers
son för Norra Västerbotten. Persson slutade f.ö. på
Norran redan 1946 för att året därpå starta före
taget Norrlandsbild tillsammans med sin yngre
bror Bert, f. 1928. Tore etablerade sig i Sundsvall
m ed södra Norrland som bevakningsområde, Bert
i Luleå med norra, och de försåg riks- och lokal
press med bilder under en följd av år.

och fram för kameran. En rundringning till länets tid 
ningsredaktioner visar att V ästerbottens-Kuriren fick
sin första fast anställda kvinnliga fotograf 1990. Varken
Norra V ästerbotten eller Västerbottens Folkblad har
haft någon fast anställd kvinnlig fotograf, därem ot flera
vikarier sedan m itten av 80-talet. D etta att jämföra
m ed grannlänet N orrbotten, varifrån f.ö. både Harry
Lindwall och hans generationskam rat och kollega Ö st
en Gustafsson kom m er. D är fanns Siri Steringer
[1915-73] från Hakkas. Efter några år som kopist och
fotograf i flera norrländska städer började hon redan
1947 på Dagens N yheter i Stockholm.
D e olika upphovsm ännen presenteras i bokstavs
ordning m ed sina bilder. Bildtexterna har tillkom m it
på lite olika sätt. D e är författade av redaktionen
utifrån tidningsartiklar eller uppgifter från fotografer
na eller andra som bistått. Från början var am bitionen

att hitta varenda utvald bild i någon av tidningarna,
m en det visade sig omöjligt. D et kan hända att just den
bilden vi valt inte kom m it m ed i artikeln eller reporta
get, eller att vi helt enkelt inte h ittat någon artikel. A tt
bläddra i gamla tidningar och rulla m ikrofilm är ett
m ödosam t och tidskrävande företag och m an förlorar
sig lätt i andra händelser på vägen!
D et är m ed andra ord inte alls säkert att alla de
bilder vi nu presenterar verkligen varit publicerade.
Ibland får de istället ses som exem pel på bilder tagna av
fotografer och lokalredaktörer som haft tidningsarbete t som yrke.
Varsågod att ta del av vårt urval av västerbottniska
tidningsbilder! Samtidigt låter vi denna utgåva av Väs
terbotten bli en uppm aning till alla som har viktiga
tidningsbilder att ta väl hand om dem så att de inte
skingras eller i värsta fall kastas.
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Allan

B

(f. 1921)
Föddes i Gargnäs, Sorsele och fick fast anställning som lokalredaktör för V ästerbot
tens Folkblad 1960 m ed Sorsele kom m un och lappm arken som bevakningsområde.
H ade dessförinnan varit radskrivare för tidningen Norra V ästerbotten sam t haft
diverse andra uppdrag inom media. Blev 1965 platschef för Västerbottens Folkblad
i Lycksele där han arbetade fram till sin pensionering. Som lokalredaktör fick han
även förse sina artiklar m ed egna fotografier. Allan Beijmos bildsamling förvaras
sedan några år i m useet och han har även bistått redaktionen m ed bildtexterna.
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Den nya kyrkbrons hållbarhet i Sorsele testades genom provtryck
ning. Ett antal lastbilar lastade med sand kördes helt enkelt u t och
på så sätt kontrollerades att bron verkligen höll. Bilden är tagen från
norrsidan av Vindelälven. Kyrkbron öppnades för trafik i slutet av
september 1961.

"Detta är familjebolaget som klarar Gargnäsbornas bilar”
En kvartett bilexperter kring en motor, fr. v. chefen Kalle Andersson
tillsammans med sönerna Roland, D an och Henry. Firman, Kalle
Anderssons Bilverkstad, började i blygsam skala redan på 1930talet. Å r 1936 byggde sig Kalle Andersson en egen verkstad i Gargnäs där han med tiden fick en allt större kundkrets. De tre sönerna
började i pappas verkstad redan som småpojkar, när de inte spelade
fotboll, och när bilden togs arbetade alla tre hos "bildoktom'1, väl
känd i vida kretsar. 10 dec 1963.

1

"Hela ’Fjosoken’ såg Tora 14 år segra”
T.h. 6 5 0 -7 0 0 personer hade samlats i Sorsele Folkets Hus
för att se och höra vem som skulle få titeln "Lappmarkens
bästa vokalist”. Publiken följde de tiotalet tävlande från
trakten m ed stort intresse och sakkunskap. Trängseln och
trivseln var stor.
T.v. Det hurrades extra kraftigt från ’Fjosokhållet' när 14åriga Tora Linder från Fjällsjönäs erövrade förstapriset.
H är ses hon för andra gången sjunga segermelodin "Det
m an inte få r”. 17 okt 1962.

8

En gladlynt ambulansförare på spexhumör, Johannes Sehlin, kontrollerar motorn i Sorseles första ambulans. Sehlin körde droska i Sorsele på
1940- och 1950-talen innan han startade en ny karriär som ambulansförare.

10

Från renskiljningen i Kraipegärdan, A m m am äs, i början av 1960talet. Torsten Andersson, t.h. i bild, tar paus från "rendansen" till
sam mans med en annan renskötare.

Kraipegärdan, förmodligen 1962. T. v. Ingegerd Lundmark, Sorsele,
tillsammans med Signhild Jonsson och hennes söner Jörgen och Ben
ny. Signhild hettesom ogift Lindberg och var från Gargnäs. Hennes
make Sigvard Jonsson, Grans sameby, flyttade på 1970-talet sina
renar via Norge till Idre i Dalarna. Flyttningen gjordes med hjälp av
lastbil och som orsak angavs att betesmarkerna va rfö r sm å i Am mamäsfjällen.
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Gunnar
(f.

Bergbom

1931 )

Föddes i Luleå och var under 1950-talet reporterfotograf åt Norra V ästerbotten och
Nordsvenska Dagbladet, senare även veckopressen, bl.a. tidningen Se. D ärefter fram 
gångsrik fotograf i Luleå m ed naturfotografi som specialité. H ar utgivit flera böcker
varav den senaste, Norrland; en fotografisk vandring genom ätta årstider, utkom 1996.

Strax innan julen 1956 frös fartygen fast i Bottenviken. ■
G unnar Bergbom gjorde ett reportage tillsammans med journalisten
Stig Eriksson och p å julafton hade de m ed sig julm at till den infrus
na besättningen. Bilderna köptes och publicerades senare i bildtidningama Paris Match, Life och Se. Bergbom minns att han då inte
uppfattade hur unikt detta var - "vi gjorde ju bara ett vanligt jobb
för Nordsvenska Dagbladet".

Evert Stenmark, "Ripjägaren", blev riksbekant 1955 för sin överlevnadskamp i samband med en lavinolycka. H an hade legat fastkläm d i en
vecka innan han återfanns tack vare en nödflagga tillverkad av en björkkvist, ett vallburkslock och en biobiljett. H är ses han vittja nät på
Tämasjön tillsammans med sin mor.

O lfV !
iiii i«ten »M as

14

A ven m itt i vintern, när
den normalt ligger i ide
och sover, kan björnen
vakna till och ta sig en
kort runda. Fotografiet är
ett av Bergboms mera
kända och har varit p u 
blicerat i de flesta Norrlands-tidningar.

Längst t.v. K vinnan med
säckarna på ryggen kom 
mer från Kalvträsk. Hon
korades till Sveriges star
kaste i ett reportage i
Nordsvenska Dagbladet
- p å ryggen bär hon 2x50
kg!
T.v. Torghandlare Fritz
O kson från Sorsele sålde
skinn, fisk och allehanda
varor på torget i Lycksele
under 1950-talet.
Reportage för N ord
svenska Dagbladet.

_ _ _ i

A tt vägarna i Norsjötrakten inte var av bästa kvalité under tjällossningen kan här konstateras. Men mjölkkrukan måste ändå på något sätt
fraktas till mjölkbilen för vidare transport till mejeriet.
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Rökpaus i arbetet
på Rönnskärsverken
utanför Skellefteå.
Dåförtiden behövde
m an inte uppsöka
en rökruta. Bilden är
från elektrolysanläggningen i vilken m an
renar kopparplåtar.

Bertil

Bourw

(1901-88)
Föddes i Umeå, började fotografera redan i tonåren.
Som självlärd fotograf startade han 1926 företaget
Foto BeWe som under hans ledning kom att bli N orr
lands största företag i branschen. Företaget avyttrades
i m itten av 1940-talet och Bourwall övergick till helt
andra verksamheter. Hade enligt uppgift vid sidan av
Bertil Ekholtz och G unnar Harnesk frilansuppdrag
som fotograf för de då existerande lokaltidningarna;
Um ebladet, Västerbottens Folkblad och Västerbottens-K uriren innan dessa skaffat sig egna fotografer.
Flygbilden, tagen i slutet på 1940-talet, visar Rådhusesplanaden i Umeå m ed Tegslandet i fonden. Den hör till
en m indre samling negativ efter Bourwall som nyligen
inkom m it till museet. Redaktionen har valt att ta m ed
den eftersom den hittills varit okänd, trots att dess u r
sprung och användning måste omges m ed vissa reservatio
ner.
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Herbert
(1912-88)
Född i Ytterlännäs. M ed e tt förflutet i Ångerm anland vid skogsindustrierna Dynäs
och Svanö kom H erbert Bylund i början av 1940-talet till Nordmaling. Han
efterträdde sin bror Holger vid Västerbottens-Kurirens lokalredaktion och kom att
engagera sig m ycket i bygdens liv. När t.ex. trafikflyget startade i Olofsfors var
Bylund pådrivande kraft. Politiskt aktiv i folkpartiet och deltog bl.a. i kom m un
styrelsens arbete. A rbetade dessutom i föreningslivet. N är VK organiserade nya
lokalredaktioner i länet var Bylund ofta rådgivare åt de nya m edarbetarna. Bylunds
bilder förvaras hos VK:s redaktion i Nordm aling som välvilligt ställt dem till
förfogande. Hilm ar och Eva Dalsfelt har hjälpt till m ed identifieringen.

Issporten är populär. N y a isbanor byggs runt om i kommunen. Tolv
banor med sarg och lyse kommer att finnas i vinter, meddelas i en
artikel 12 nov 1959. I Högland har 17-årige Örjan Norgren, Djup
sjö, "basen" 16-årige Börje Nygren, Högland och 17-årige Å ke Jons
son, Högland, i allt hjälpts åt att färdigställa banan från att fälla
träd till sargen till att gräva brunn till vattningen.
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Nordmalingsmässan lockade flera tusen personer till festplatsen
nere på strandområdet. Arrangörer var Sveriges Godtemplares
Ungdomsförbund och IO G T . SGU-tösema Karin-Sofi Lindberg
(numera byskeboj och Kristina Boström ser extra spanska u t i sina
hattar. 5 aug 1959.

Vid julskyltningen visade nordmalingsköpmännen rader av fina julklappstips i smakfullt dekorerade fönster, berättas i VK den 9 dec 1959.
VK i Nordmaling hade filmvisning i sin jubkyltning, vilket lockade massor med folk.
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"Spökis Andersson har flygskola"
Klart till start. I framsätet flyglärare Jan-Erik Lundholm. Bakom honom eleven Gust. Nordahl [lika säker i loopingar som kusinerna i
Hömefors). Spökis ger anvisningar. H an bedriver flygskola i Nordmaling. Elva elever siktar på A-certifikat till en kostnad av ca 2.000 kr.
Kursen inleddes på A lvik men flyttade till O lof sfors p.g.a. regn. 10 dec 1958.
T.v. En dramatisk bild från en brandövning på flygfältet i Olofsfors. 6 dec 1958.
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T.v. En typisk bild från realexamens yra. Nordmalings
realskola våren 1961.

Bogserbåtar samlas i N ord
malings hamn 1961.
Fr.v. Fällman, Jämäsklubb,
överlots Gösta Zackrisson,
K urt Lund, Västamarken,
okänd, okänd, okänd,
okänd, lots Rudolf Lindwall.

I Nordmalingstrakten har under en tid en amerikansk maskin an
vänts för att resa kraftledningsstolpar. Arbetet går på några minuter
till skillnad från den gamla metoden med mankraft. En väldig kork
skruv, 75 cm i diameter, öppnar "korkar" på 1 9 0 -2 10 cm djup där
stolpen sätts ner. H är ses reparatör Georg Söderman vid "skruven".
13 okt 1960.

T.v. En Volvo Viking med 115 hk dieselmotor har inköpts från
Bröderna Hägglund i Gullänget. Bussen, som kostade drygt 40.000
kronor, fraktar 139 skolbarn dagligen i olika riktningar. Föraren
heter John Jonsson. 9 m aj 1959.

25

Edmund Forsberg putsar glansplåt vid Wallanders plattfabrik i Nordmaling 1960.

"Storfrämmande
i Nordmaling"
Ingemar Johansson landar
på O lof sfors flygplats inför
en sportgala i Sidensjö. Ingo
skall uppträda i en uppvisningsmatch mot brodern
Rolf. Evenemanget lockade
2.000 personer!
2 7 maj 1958.

Medicinstuderande från Umeå gör ett studiebesök hos doktor
Bengt Bohman i Nordmalings sjukstuga 1959.
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Gunnar Egervall
(f.

1916 )

Utbildade sig till lärare och kantor och tjänstgjorde
först i Ö rträsk där han även bevakade nyheter för
V ästerbottens-Kuriren. U ppgiften följde m ed när han
1953 fick en lärartjänst i sin hem by Ånäset, m en kort
därefter värvades han av Erik Forsgren till Nordsvenska
Dagbladet. 1957 flyttade han till Ångerm anland och
något år senare lades Nordsvenskan ned.
Egervalls Ånäsetbilder förvaras sedan e tt par år
tillbaka i m useets bildarkiv.

.^

'

"Ånäsets skridskoplan invigdes i mocca”
Efter två dygns arbete har Ånäset få tt sin isbana på samhällets
plana skolgård. Elis Granberg spolar banan med sin brandspruta.
"Alla frivilliga råsopare, snöskjutare och planerare, knattar som
pjattar, bjöds frikostigt på kaffe med dopp i skolans bespisningslokal. Styrkta av moccan och utan tanke på hur 'lemmen m an skull
bli’ satte m an sen igång med tränings-, övnings- och konståkning”,
står a tt läsa i artikeln från febr 1955.
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O van t.v. "Torsdagen kom med sommaren”
Det unga släktet drogs oemotståndligt till den nya rutschbanan som
municipets snälla farbröder ställt i den nya lekparken. Bland barnen
igenkänns Leif Granberg, Ketty Hansson, Stefan och Ingemar Bäck
ström sam t Jan Ådén.
Lekparken ställdes i ordning hösten 1953 och nu har ordnats sand
lådor, gungor, bänkar och planteringar. 24 m aj 1954.

”Nu syr vi elektriskt”
Under en 15-timmarskurs anordnad av H usqvam a i Folkets hus i
Överklinten har man sytt elektriskt. Kursledarinnan fröken Rönnqvist, O vertomeå, demonstrerar ett viktigt moment i sykonsten. Sit
tande fr.v. fru A ina Degerfeldt, fröken Rönnqvist och fröken Marja
Wiklund. Bakom dem fru Tyra Lindqvist, fru Norlund och fröken
Margareta Öberg. 18 maj 1956.

N edan t.v. "Dom plockar till sig en tia om dagen”
Potatisupptagningen på Stenfors egendom pågår. Skolbarnen i N ysätra har potatislov och några passar på att tjäna lite pengar. Bar
nen arbetar i lag på två och få r 50 öre per korg. Fr. v. H ans O lof
Lundbom, Lars-Gunnar Almqvist, Marianne Rönnberg, Laila
Rönneberg, Britta Åberg och Sture Adén. 29 sept 1953.
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"Tip top tandklinik”
En ny folktandvårdsklinik har öppnat i Ånäset. H är ses distriktstandläkare Arne Lind, patienten Fritz Westerberg, Ånäset, tand
sköterska G unnel Ignbergoch elev Ing-Gund Lindberg. 9sept 1955.

”Nyårsrakning"
Ånäset har få tt en ny frisersalong i O skar Lindströms fastighet m itt
emot Bengt Nilssons slakteri. D et är frisörmästare D an Lindström
som flyttat in i den nya lokalen. Greger M alm få r sin nyårsrakning.
4 jan 1955.
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”Apotek och sjukkassa i Ånäsets kommunalhus”
Apotekare fru Dune Jansson t.h. och biträdena Carin Johansson,
Å näset och Gerd Nilsson, Flarken. I Ånäsets kom munalhus samsas
apoteket med jordbrukarbanken, sjukkassekontoret och häktet som
dock förblivit tomt i många år. 10 dec 1955.

"Rekordhöga priser p å tjurar vid stora auktionen i Ånäset”
"25 vackra gossar i en ring-tjurarna visas för mellan 300 och 400
säljare, spekulanter och andra intresserade på Torget i Å näset."
Vårens SKB-auktion slog alla rekord. Medelpriset för tjurarna blev
3.128 kr. 9 m aj 1956.
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Manfred

Eklund

Född i Bygdeå och utbildad till militär. Kom till Tärnaby under beredskapstiden, där
han träffade sin blivande hustru Inga, f. Karlsson från Ström. Paret bosatte sig först
i Sörmjöle för att 1951 återvända till Ström där de drev ett litet småbruk. U nder
Tärnatiden kom han m ed i kom m unalpolitiken och föreningslivet där han fick en rad
uppdrag.
1959 flyttade familjen till Sandviken, där de drev en revisionsbyrå fram till 1978
då de flyttade till Lycksele. U nder åren i Ström skrev Eklund för Västerbottens
Folkblad och tog då också många bilder. M atti Stenvall har hjälpt till m ed identifie
ringen av bilderna, som finns i m useets bildarkiv.

V y över Björkvattensdalen med fjällen i bakgrunden. Den 12 km länga sjön är rik på laxöring och röding, och vid dess stränder ligger Tärnas
bördigaste jordbruksbygd, där m issväxt ej förekommit på mannaminne. Vattenregleringama kommer att väsentligt skada jordbruket och
beräknas nästan totalförstöra fisket. Vissa jordbrukare vid sjön få r hälften av sin åker under vatten. Längre nerför dalgången dränks gårdar
och hela byar under vatten. Många medelålders och äldre personer kommer av vattendämningama att tvingas lämna den gård, på vilken de
fötts och verkat under hela sitt liv, och av vilken de haft sin utkomst, skriver Eklund inför vattenkraftsutbyggnaden på 1950-talet. Detta
område, med skolan i Täm am o till höger i bild, finns dock kvar än idag, även om vattennivån i sjön Gardiken höjts med 20 meter md
regleringen av Umeälven.

m
Lantbruksnämnden och Tämagillet anordnade en traktorkurs hos Å ke Lundberg i Täm aby 1956. På bilden igenkänns Sten Börje W inka,
Gardvik, Oscar Franzén, Boksjön, Å ke Lundberg, Täm aby och Albert Winka.
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Giftbesprutning av vägrenar inom Tämaområdet. Bilen kommer
troligen från Storuman. På sprutarmen befinner sig M anne Johans
son, "vägvakt" i Hemavan.
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Rune Ringbrant, ortens
driftige sporthandlare,
hade sin sportaffär
M onark nere vid stran
den av Gäutan. Bilden
togs i början av 1950talet. I sam band med
vägomläggningen 1959
flyttade butiken - Tärna
Cykel och Sport - till en
ny fastighet.

Telegrafstationen i Täm aby lågpå Skyttevågen. N ä r bilden togs var
fru Ingeborg Lindqvist, f. Jonsson, telegrafföreståndare. 1953fanns
tre anställda på telegrafen och 1970 när området automatiserades
permitterades de sju anställda.
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Nils M ikael W inka i G ardvik (född 1893) var post- och telestationsföreståndare till 1 augusti 1960. D å flyttades posten till Ajaure
och familjens hus inlöstes av Vattenfall. Familjen flyttade upp till ett
nybyggt hus vid Blå vägen.
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Bertil

Ekholt

(f. 1915)
Välkänd Umeå-profil i fotografsammanhang, välkänd
också för tidskriftens läsare eftersom han fick en grund
lig presentation i nr 1-2/1991. Vid sidan av de andra
frilansande fotograferna Bertil Bourwall och G unnar
Harnesk var det Ekholtz som under 1930-talen och 40talen försåg lokaltidningarna m ed bilder innan dessa
skaffat egna fotografer. Han var inte knuten till någon
speciell tidning utan levererade fotografier av reporta
gekaraktär till alla tre då existerande tidningar; Umebladet, V ästerbottens Folkblad och VästerbottensKuriren. I vårt urval som sammanställts m ed benäget
bistånd av honom själv ges exem pel på dessa nyhetsbil
der. D et har inte alltid gått att efter så här lång tid
fastställa vilken tidning de publicerats i. Ekholtz’ bild
samling har nyligen förvärvats av museet.

Före kybkåpens tid användes is som kylmedel, långt in på somma
ren. H är några bilder från isupptagningen i Umeälven. De jättelika
isblocken sågades loss med grovbladiga issågar och drogs sedan upp
med hjälp av båtshakar. I bakgrunden t.h. skym tar Umeå ångbryggeri på Teg. Foto 6 mars 1939.
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Ca 70 000 barn evakuerades från Finland under andra världskri
get och en stor del av dessa krigsbarn hamnade i Norrland. Vid
evakueringarna vårvintern 1944 till följd av de ryska bombning
arna kom en hel del bam till Umeå. De inkvarterades och utspisa
des i 120:s gymnastiksalar i väntan på vidaretransport till sina nya
hem. Foto i februari 1944.
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”Förlorade sonens återkomst
- En hemsk mardröm säger
hemvändande sovjetresenären”
'Före detta sovjetentusiasten Ber
til Thöm från Röbäck i Umeå
landsförsamling steg i går morse
av tåget i Umeå. Det var första
gången på 10 år han kunde an
das u t efter otroliga strapatser
och äventyr i de politiska djung
lerna i U SSR.” VK 25 febr
1941.

Å r 1931 hade Thöm tillsammans med hustm , bam och ett tiotal andra svenskar hörsam
m at en invitation från sovjetstaten a tt vara med och bygga upp landet. Efter några år ville
T höm återvända men fick svårigheter med utresetillståndet. Efter 10 månader i häkte
1936 dömdes han till 10 års straffarbete. Familjen splittrades och även hustrun och de två
barnen fängslades. N ä r tyskarna 1941 marscherade in i Ukraina befann sig Thöm i
kolguvoma i Kivoj Rog. M ed tyskam as hjälp tog han sig till fots från Ukraina till Polen
och lyckades med svenske konsulns hjälp ta sig över till Sverige. Lilla bilden visar honom
vid ankomsten till Umeå; “Keps, en eländig kostym avpaltor, ett par tunna byxor jäm te
ett par usla skor". Efter att ha klätt upp sig telefonerade han till sin bror i Kiruna. Familjen
Thöm blev aldrig återförenad. Släktingar berättar att makarna fick kontakt med var
andra igen efter kriget. En av döttrarna hade då försvunnit men hustrun Bojan kunde vid
några tillfällen resa på tillfälliga besök i Sverige liksom att Thöm själv åkte över några
gånger.
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T.v. Domartornet vid hoppbacken på
Hamrinsberget i Umeå. Bilderna är tagna
i sam band m ed SM 1941, till vilket Hamrinsbacken hade blivit utbyggd. Ett backSM kunde genomföras trots att det fanns en
viss skepsis i idrottskretsar.

Hertigparet av Västerbotten, prins G ustav
A d olf och prinsessan Sibylla, anländer till
Umeå i mars 1941 för att närvara vid SM
i skidor. De möttes av landshövding G us
tav Rosén t.v. Som synes var det högsta
mode bland damer i alla åldrar att bära
muff.
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Från Barnens Dags-kabarén
i Umeå, september 1943.

Den 2 9 febr 1960 kl 6.00
kopplas det sista manuella
telefonsamtalet i Televerkets
växel på Storgatan i Umeå
av fröken Sonja-Britt
Jansson. En fotograf från
Televerket avbildar det
historiska ögonblicket.
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Stadsfullmäktiges ordförande i Umeå, Elon Dufvenberg, hälsar de
hemvändande guldmedaljörema från Olympiska spelen i St Moritz
1948; G unnar Karlsson, Harald Eriksson och Martin Lundström.
Foto 10 februari 1948.
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Osten Gustafsson
(f. 1926)

Född i byn Rasmyran utanför Boden. Började 13 år
gammal som lärling hos en fotograf i Boden. Kom 1946
till Um eå och började på Foto Bewe där bl.a. Harry
Lindwall också arbetade på den tiden. Fick 1949 arbe
te t som Västerbottens Folkblads första fotograf, ca ett
halvår efter det att Harry Lindwall börjat på Västerbottens-Kuriren. Gustafsson arbetade som fotograf
ända till 1966 då han övergick till journalistiskt arbete
- ”jag tyckte att jag redan tagit alla bilder och hade så
sm ått börjat trö ttn a”. O m Lindwall, även han från
N orrbotten, säger Gustafsson: ”Vi har varit de argaste
konkurrenter m en de bästa vänner genom livet”. Ö st
en Gustafsson har ställt sina bilder till vårt förfogande
och dessutom varit redaktionen behjälplig m ed bild
val och bildtexter.

Ett av um ebomas mest uppskattade vårtecken långt in på 1950talet var när vasatrafikens Korsholm lade till vid kajen nedanför
kyrkan.
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Författaren P.O. Enqvist
var bl.a. en lovande höjd
hoppare under skoltiden i
Skellefteå. H är vinner han
vid en kraftmätning mel
lan Skellefteås och Umeås
läroverk i början av 1950talet.
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En förhoppningsfull vännäsyng
ling, Sven O lof Bäckström, fick
förtroendeuppdraget att hålla
statsrådet Per Edvin Sköld torr,
då denne invigde utställningen
”Västerbotten vill och kan” i
Vännäs den 30 juni 1951.
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Denna bild från tidigt 1950-tal, som Gustafsson kallat "Ko-rum,
lediga" visar några rekryters tämligen primitiva inkvartering under
en manöver.
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Fotbollsbilden som Gustafsson kallat “Back-hands" få r tjäna som
symbol för de otaliga idrottsbilder som tagits genom åren.
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Dåvarande kommunikationsminis
ter Gösta Skoglund förrättar - inte
utan tillfredsställelse kan m an för
moda - den officiella invigningen av
flygplatsen i hemstaden Umeå i maj
1962.
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Å r 1960 fanns fortfarande ett surströmmingssalteri i Norrbystrand
(Norrbyn) och att provsmakningen
sköttes av verkliga konnässörer visar
väl denna bild.

"Ljuger gör jag inte!" Samen Nils
Fjellström, Borgafjäll, berättar m in
nen. Foto 1954.
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Ä n n u 1958 nyttjades Umeälvens is flitigt för såväl fritidsåkande som för vintervägar till och från tegssidan. En och annan hästfora kunde
också ses passera.
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Umeå fick uppleva en tidig men kort försmak av våren 1959. Redan i februari kunde soldyrkarna rada upp sig mot Sundsvallsbankens vägg.
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Sven Hansson
(1908-74)
Född i Latikberg, Vilhelmina. Började tidigt arbeta som getare och fick efter värnplik
ten anställning i försvaret. Efter en olycka återkom han till Vilhelmina och arbetade
bl.a. som skogstjänsteman. Han skrev notiser i pressen, erbjöds 1944 tjänsten som
Västerbottens-Kurirens lokalredaktör i Vilhelm ina där han verkade till sin pension
1960. Ägde en ingående lokalkännedom och gjorde ett otal reportage per m oped kors
och tvärs i socknen. Var även Sveriges Radios lokalom bud i Vilhelmina. M edverkade
vid flera tillfällen i tidskriften V ästerbotten. Efterläm nade en stor fotosamling som
sedan länge finns i museets arkiv och en fint ordnad klippsamling som Latikbergs skola
äger. Bildtexterna är sammanställda m ed benäget bistånd av Bo och Katarina Johans
son, Vilhelmina.

Sommarens simskola i Vilhelmina är som vanligt förlagd till badviken i Baksjön. På bilden som är tagen 19 juli 1956 ger simlärarinnan
fröken Eva Sjödin instruktioner i "torrsim" inför de verkliga övningarna i vattnet.
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Flottningsföreningens park av forsbåtar ligger ny tjärade i väntan på frakten ut till olika flottarlag. I Vojmån har bogserbåten Volgsjön fastnat
i strandisen och ute på vattnet arbetar en motorbåtsägare med a tt klara av vårens första motorstopp. Foto våren 1959.
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Borrarlag i arbete med utskovet vid Kultsjöluspen för den 2,5 mil långa tunneln till Stalon. 13 miljoner kommer arbetena för Kultsjöns
reglering att kosta. Foto 1958.
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MM

Bilismen slår igenom på allvar i 1950-talets Vilhelmina. I juni 1957 öppnar G u lf portam a på den nyuppförda fastigheten vid Volgsjövägen 41. Föreståndare för stationen är N ils Sjödin och i fastigheten finns högmodema spol- och smörjhallar och i övrigt allt som hör först
klassig bilservice till. D är har också Vilhelmina bilfrakt flyttat in i förnämliga kontorslokaler.
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"TV-titt p ä sig själv"
I Vilhelmina fick m an skåda sig själv inför TV-premiären.
Vid Rundturens och Luxors TV-träff i Vilhelmina fångade kame
ran, skött av reklamassistent H ans Johansson, Motala, Inga-Britt
Näslund, A nita Nilsson och Anne-Marie Ostman. Deras väninna
Margit Ottosson sitter bredvid TV-apparaten.
Ingenjör Andreas Österbom, Stockholm, föreläste om TV-apparater och redogjorde för den tänkta utvecklingen på TV:ns område i
lappmarken, och för publiken var det naturligtvis skojigt att få se sig
själva i bildrutan. 17 maj 1960.

Barnmorskan Britt Marie Aberg (g. Ö hrman) hälsade många
vilhelminabor välkomna till världen under den långa tid hon
arbetade vid Vilhelmina sjukstuga. Foto 1956.
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”N y Vilhelmina-tryckare”
Typografen och tryckeriägaren N ils Olsson från Karlstad - som
köpt boktryckaren F.H. Sörlins tryckeri - startar firm an "Varitryck", vilket uttydes "Vilhelminas affärsreklam och industritryck".
Samhällets nye tryckare har tolvårig yrkesverksamhet bakom sig,
bl.a. på Karlstadstidningen. Foto 1954.

Fru A nna Ekbäck i Annevare, Lilla Bäsksjö, konserverar älgkött.
Foto hösten 1955.

John Lindgren kör skolskjutsen från Risträsk till Bäsksjö skola. Det
har aldrig varit fråga om något större passagerarantal och 11 okt
1962 är det bara Inger Risberg från Risträsk som åker med.
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Harry Holmgren
(f. 1924)
Född i Holm sund och arbetade efter studier i Um eå på kontoret vid gruvan i
Kristineberg. Själv idrottsintresserad skrev han fotbollsreferat för N orra V ästerbot
ten, Västerbottens-K uriren och Västerbottens Folkblad. Kom genom detta till VK:s
lokalredaktion i Asele i oktober 1949. U nder signaturen "H H ” har han fram till
pensioneringen 1989 i ord och bild dokum enterat vardag och helgdag i Åsele
kom m un. D et är VK:s nuvarande lokalredaktör i Åsele, sonen Sylve Flolmgren, som
varit redaktionen behjälplig m ed att ta fram negativm aterial ur samlingen, som
förvaras på redaktionen i Åsele.

”Påskpremiär för TV i lappmarken"
T V kom till lappmarken lagom till påskhelgen. Skärtorsdagen kl 18
var det för premiärdags och i Dorotea, Vilhelmina och Åsele var
spänningen på höjdpunkten. De familjer som i god tid skaffat sig
egna TV-apparater fick räkna med många besök. Familjen Barbro
och K G Salomonsson med dottern Britt-Eva har bänkat sigframför
den snöiga premiärbilden. 16 april 1960.
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Från brandstationens tom ses Åsele kommunalhus växa upp vid
Hötorget och kyrkan. Medan detta pågår aviseras att Åsele kommer
att bli köping 1 jan 1959, vilket alla gläds åt. 10 okt 1958.

”Björnkött åtråvärt p å Åsele-marknaden”
Ca 500 lystna åselebor samlas framför auktionisten Walle Strömquist som nästan inte syns i trängseln. Fullt slagsmål om det åtråvärda
bjömköttet utbröt och priset stannade på ca 50 kronor kilot. 10 okt 1956.
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”Slutflottat vid Åsele”
Ca 5,5 miljoner stockar hade på tis
dagen passerat Åsele på sin väg ned
mot kusten. Det var slutflottningen,
"sladden" eller "rompa”, som satte
punkt för årets flottning i Ångerman
älvens övre del. 16 juli 1962.

’’Skridskopremiär i Åsele”
Tre nätters kyla gjorde Prästvikens
is bärbar och på söndagen passade
Åseles ishockeyspelare på att känna
sig för på sina skridskor. Tränaren
Karl-Sören Hedlund instruerar Staf
fan Lindholm, Roger Rinzén, KarlFredrik Vikberg, Holger Andersson,
Egon Eriksson, Lennart Enare och
Gösta Nordin. 19 okt 1954.
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”Final i Åsele lekpark"
Lektanten fru Marianne Burlin avslutar leken för sommaren. H är ses hon med en del unga besökare. 2 sept 1954.
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Gösta Laestander
(f. 1930)
Föddes i Arjeplog och började tidigt arbeta som Västerbottens-K urirens lokalredaktör i Sorsele. Från 1955
till sin pension 1995 har Laestander m ed stort intresse
dokum enterat bygdens utveckling. Till detta num m er
har han valt u t ett antal av alla sina bilder, skrivit
bildtexter och välvilligt ställt dem till vårt förfogande.
Laestander har gett u t flera böcker om natur och
fiske. Han känner stor respekt för människors liv i
fjällbygden och har gjort många fina personporträtt
genom åren. E tt nyligen öm sint tecknat porträtt av
fjällbonden H erbert O ttosson i Am m arnäs finns i Väs
terbotten 1/97 om odlingslandskapet.

Vårbruk i Amm arnäs. Ragnvald Strömgren och hans häst drog och
slet med harven i den branta Potatisbacken, men bra myllat blev
det. Senare ersattes hästen av ett traktordrivet spel från den origi
nella kullens topp. Foto 1956.
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Vigsel vid Överstjuktan. Birgitta Lundgren, hushållslärare, gick ett par mil över fjället med brudutstyrseln i packningen, när hon skulle gifta
sig i Viktoriakyrkan med Olle Hjortstorp, präst. Efter vigseln bjöds bruden på en flygtur i ett litet sjöflygplan, men sedan vandrade hon sam 
m a fjällstig tillbaka. Foto 1961.

70

Johan p å Liden. Johan Kristoffersson och hans Julia bodde på Liden
vid Kraddsele och dit hade de brutit egen väg med handkraft och
utan bidrag. Båda hade i ungdomen varit med om de numera klas
siska långfärderna m ed häst tiotals mil över fjällen till Norge för
byteshandel m ed varor.
Ett år när Johan var i fjällen och jagade, bodde han i en snö- och
jordgrotta och då var det så kallt, att skobanden inte tinade upp på
hela vintem. Foto 1962.

De sju bröderna Holmgren. De var sju
bröder i Sorsele som spelade tillsammans
och de blev riksbekanta vid framträdande
i radio, enligt den tidens mått. Bakre ra
den: Gustav, Kuno, Karl och Gunnar.
Främre raden: Valfrid, Konrad och W il
liam. Foto 1956.
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M atrast för skogsarbetare. Vintem 1963 drev Domänverket en stora w erkningav skog vid Giltjaur. Fem tusen kubikmeter skog avver
kades under primitiva förhållanden. Arbetarna fick sitta vid en
öppen eld i snön för att laga m at och äta. På bilden finns Vemer
Byström, Sorsele, sam t Thure och Stellan Linder, Fjällsjönäs. Foto
1963.

Forsränning på timmerstock. Under ett par somrar i slutet av 1950talet hade finska forsrännare häpnadsväckande uppvisningar i att
ränna Slagnäsforsen på timmerstockar. Det drog storpublik. Ä n d a
upp till tre m an kunde fara utför forsen med farkstänger och båts
hakar, balanserande på samma stock. Foto omkr. 1958.
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Vinterfiske. A tt dra ut nät under isen är ett sätt att fiska som många
sysslar med än idag, om inte annat för att vårda en tradition. Men
häst och släde finns nog inte, nu är det snöskoter. Ulrika Jonsson
m ed sonen Johan hade nät under isen på Vuovosjaure. Foto 1962.
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Posttrafik i Juktådalen. Från 1944 till 1977 drev Inge Johansson en
busslinje mellan Sorsele och Juktådalen. Grusvägen byggdes vidare
efterhand. N ä r bilden togs slutade den i Robbmon och där tog Sigurd
Linder, Fjällsjönäs, vid. H är har Sigurd lastat båten m ed post, va
ror och passagerare för den fortsatta resan och Inge vinkar god tur.
Året därpå var vägen klar till Fjällsjönäs. Foto 1958.

Fräkenslåtter. Judith Sjöström, Granåker, räfsar ihop fräken,
som maken Rene har skurit med en speciell lie. Foto omkr. 1965.
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Viktor Brannemo, Fjällnäs, blev vida berömd för sina roddbåtar av trä. Inte minst var de granna och sjösäkra båtarna populära bland
Vindelälvens timmerflottare. Varje vår brukade Viktor ha som en utställning av sina båtar på vallen utanför sin enkla verkstad. D är står han
på bilden, medan en spekulant tagit plats i ett av konstverken. Foto 1962.
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Det är vårvinter och en skidåkande same med sina hundar är på väg m ot sommarvistet i fjällen med sina renar. Bilden är tagen strax norr
om Sorsele. Foto 1957.
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Ovan:
Buskslakt. Detta var en mycket vanlig syn under höstslakten av
renar i fjällen, innan kontrollerna skärptes och hygieniska slakterier
byggdes. Foto 1956.
Till höger:
K vinna i renskogen. Ingrid Rehnfjell, Rans sameby. "I renskogen är
kvinnor och m än lika."
Nedan:
Renkalvmärkning. Sven Jonsson försöker lära sonen Osvald hur
renkalvens öron ska märkas. Foto 1963.
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(1909-85)
Född i Balsjö, Bjurholm. Lantbrukare och m ycket aktiv i föreningsrörelsen. Var under
en period ordförande i folkpartiet och började 1953 skriva i Västerbottens-Kuriren.
Som politiker hade han en glödande fram tidsoptim ism , som lokalredaktör vände han
helst blicken bakåt m ot gångna tider. D okum enterade bygdens alla original och
personligheter och fyllde tidningen m ed populära skrönor och historier. Skrev och
fotograferade också flitigt vid skolinvigningar, jubileer och studieresor. Skrev därem ot
påfallande lite om politiska frågor, vilket ledde till att han 1959 slutade medverka i VK.
Birger Lindqvists negativsamling finns kvar hos familjen, som välvilligt har bistått m ed
bilder och bildtexter.

Urmakaren Gottfrid Karlsson i Högås, Bjurholm. Karlsson hade
standardpriser för sina klockreparationer; 2 kronor för en enklare
reparation och 5 kronor för en svårare. O m honom sades det också
a tt han lagade klockor m ed en spik och hovtång. Lindqvist hyste en
stor beundran för dessa gamla självlärda hantverkare som ofta var
särpräglade personligheter med märkliga levnadsöden.
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Skräddarmästare Oscar Eriksson provar en kostym på en glad och
optimistisk kund, Herman Jonsson från Vitvattnet, Bjurholm. Re
portaget gjordes p å 1950-talet och handlade om traktens siste skräd
dare.

Försöksverksamhet med hushåUsgöromål för pojkar i årskurs 5 läsåret 1956/57 i Bjurholm. Klassen varytterst livlig och fick därför vara
i skolköket en dag i veckan efter lektionstiden.
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Slutstädning i Balsjös nya skola någon
gång läsåret 1955/56. H ulda Johansson
putsar fönster iakttagen av A lm a Jakobs
son, A nnikki Lindberg sam t skolvaktmästare Karl-Johan Lindberg.

Reportage från Balsjö skola läsåret 1955/
56. Ett nytt skolhus är uppfört och man
flyttar från den gamla skolan. Bilden visar
klass 1-2 i bambespisningen, antagligen
sista måltiden i den gamla lokalen som var
inrymd i missionshusets övervåning. Poj
ken heter Anders Strandberg, lärarinnan
A nna Moström och flickorna fr. h. Lisbeth
Granström, Karin Johansson, Inger Ingvarsson, Lillian Strömgren och Solveig
Lindberg.
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Kursdag i gymnastik för lärare i
en byskola i Bjurholmstrakten.
A lf Westman, Umeå, leder elev
övningarna medan lärama stude
rar metodiken.

N edan t.v. Två skidåkare från
Balsjö inför ungdomens årliga vin
terspel i Bjurholm 1956. N r 40
Eskil Claesson brukade alltid vin
na sin klass. N r 39 ä r Anders
Lindqvist, son till redaktör Lind
qvist. Skoltävlingama i Bjurholm
var årets stora idrottshändelse.
Föräldrarna tog ledigt från arbetet
för att bevaka sina barns intres
sen, hjälpa till med vallningen
m.m. Vinnarna fick en viss status
i det skidtokiga Bjurholm. Resul
tat med bilder på vinnarna rap
porterades alltid till Kuriren.
N edan t.h. Slöjdläraren Arne
Persson från Lillarmsjö undervi
sar vid slipstenen. Foto ca 1957.

83

Interiör från skomakarverkstad i Bjurholm. De båda skomakarna Fransson och N ym an tillverkade ännu på 1950-talet en del skor.

Två glada bagerskor, Ingegerd Nygren t.v., och Vivi-Ann Norrman,
i Österviks tunnbrödsbageri som startat sin verksamhet 1956.

Viktor Näslund, Birger Lindqvists företrädare i Bjurholm, var som lokal
redaktör en mycket nogrann rapportör främ st från det politiska livet.
N äslund var lokalredaktör i flera decennier och en av folkpartiets pionjä
rer i Bjurholm. Bilden är sannolikt tagen inför partiets 50-årsjubileum i
Bjurholm 1955.
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Harry Lindwall
(f. 1920)

Kom i början av 1940-talet som ung fotointresserad
från Boden till Umeå, där han började arbeta hos Foto
BeWe och Nancy Burström. En del bilder publicerades
under de åren i V ästerbottens-Kuriren och 1949 an
ställdes han där som en av de första professionella
pressfotograferna i norr. Han blev kvar till sin pensio
nering 1985 och tog genom åren tusentals bilder.
D enna bildsvit visar reportagebilder från olika håll
i länet. Sportbilder var annars Lindwalls specialområ
de, särskilt skidbilder. I V ästerbotten 4/95 om Skidrännare och skidmästerskap finns ett urval av dessa publi
cerade. En del av Lindwalls bilder finns sedan några år
i bildarkivet.

"På en öde ö i älven"
I Stomorrfors arbetade dessa fem söta flickor sommaren 1958 med
att göra snyggt efter vattenrallarna. Fr v. Birgitta Johansson, ViviA nne Johansson, Ulla-Britt Sundström, Margareta Ekholm och
Anette Bergström. 1 aug 1958.
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En doft av sältran omger O skar Forsberg i fiskeboden. Fyra glada
men trötta säljägare har just återvänt till Obbola efter två och en
halv månaders slitsam och motig säljakt våren 1949. N um era tjä
nar m an inte mer på säljakt än i fabriken, konstaterar jägarna.
Laget kom hem med 67 sälar, mest vikare men även några gråsälar.
2 0 m aj 1949.

En av lappmarkens största pälsdjursgårdar 1950 fanns i Varpsjö.
Farmen var indelad i två avdelningar, en för m ink och en för räv. Ca
300 djur hölls före höstslakten.
Fiskavfall köptes från Göteborg. Det kostade 8 öre per kg+ 25 öre
per kgifrakt. Andelsslakteriet i Vilhelmina var störste leverantör av
kötttavfall som maldes sönder i elektriska kvarnar.
Fru Hermine Svensson bland alla färdiga skinn. 7 jan 1950.
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Kolfabriken i Lycksele lades ned i januari 1950. Omkring hundra man arbetade där då, men totalt hade fem hundra personer sin försörjning
genom skogsarbete och leveranser av ved till koltillverkningen. Stadsdelen Furuvik växte upp mot fabriken med egnahem, skola, affärer m.m.
Bakelittillverkning följde under 1950-talet. Byggnaderna hyste även en tid en bilverkstad och ett bryggeri.
D etta var fö . premiärreportaget där bilden skickades till VK:s tryckeri med en telefotosändare. 14 jan 1950.
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”D är traktorn tagit loven a v hästen”
"Den lilla bandtraktom töffarfram ur den rimfrostbitna skogen vid Vadmyren, likt en bogserbåt släpande på en stor pråm. H är skulle hästen
gå bet - myren är nämligen ofrusen inunder", berättar bildtexten den 26 jan 1950.
Holmsundsbolaget hade hösten 1949 köpt en stämplingi skogen intill Vadmyren i Granö. Avverkningen ägde rum innan snön kom och timret
skulle som vanligt fraktas med häst på snöföret över myren till närmaste avlägg vid älven. Problemet var bara att myren aldrig frös till denna
vinter. Räddningen blev den lilla bandtraktom, en 16 hästar stark fotogendriven traktormotor - som tar sig fram även över ofrusen mark.
Traktorförare Karl Robert Andersson, Slussfors, och hjälplastare Valter Johansson, Granö, sam t bolagets förvaltare i Vindeln, Sven Johans
son, har under tre veckor kunnat "lumma" (sammanföra) inte mindre än 16.000 bitar.
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En modeparad m ed kläder från YK, Ceson och Järnen visade i mars 1950 i Storans matsalar vad norrländsk damkonfektion kunde
åstadkomma. "Kom an alla modeskapare syd om landsvägen med edvardpersonsk eller fransysk brytning: Norrland står rycken! Norrland
kan en del vid det här laget! Skriv opp det!" skrev den ivrige reportern. Fröken Barbro A splund ser mycket sommarlätt u t i sin klädsel.
23 mars 1950.
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”Boken eller spaden?"
”Springpojken försvinner ur
samhällsbilden när den nya
skolreformen kommer. Skubbet
ersätts av läxboken och 9åriga grundskolan berövar
näringslivet tre årskullar ung
dom " utropades i en artikel
den 15 mars 1950. Det var
uppenbart en sorts hot mot
näringslivet om de unga
springpojkarna förblev skolpoj
kar några år till. Vem skulle
då hjälpa handlarna? Viktor
Carlsson och tre andra umehandlare såg dock en lösning:
de hade redan lejt en lastbibchaufför tillsammans.
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”Holmöns fiskindustri nedbrunnen - värden för
en kvarts miljon till spillo”
Pastor Sigfrid Landin och fru Constansie Tegström med skolbarnen
nyttjade idrottslovet till en intresserad brandsyn ute vid Gebäckssundet.
Ur askan reser sig i förgrunden ruinerna av rökugnama och bakom
dessa isbodama sam t t.h. ett magasin.
Holmöns salteri och rökeri - som ägdes av grosshandlare J. Ad.
Forsberg - brann ned i början av september 1950. Anläggningen
som startade blygsamt 1918 med ett salteri utökades 1928 med
rökeri, magasin, insaltningsrum, emballagerum och steriliseringsavdelning. 45 000 burkar fisk och 4 0 ton ström ming-fiskindustrins
halva årsproduktion - förstördes vid branden. 7 sept 1950.
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"Smalspårig skönhet från Umeå”
En hypermodern dieselrälsbuss levereras från Hilding Carlssons M ekaniska Verkstad till det smalspåriga järnvägsnätet i Östergötland i juni
1952. T. h. fabrikör Hilding Carlsson i samspråk med montör Karl-Erik Bergström. M an räknade därefter med en jätteorder om 175 bussar,
vilket skulle innebära fem års engagemang. 1952 byggdes i Umeå tre bussar i månaden. 7 juni 1952.
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"Juljäkt”
Julkommersen vid torget i Umeå. "Julstämningen anno 1950 med elljusens reflexer i den isiga asfalten, trafiken av vrålåk och barnvagnar,
beskäftiga julklappsuppköpare och den kom munala granens glittrande minaret", löd bildtexten. 21 dec 1950.
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"Rekordlax i Obbola”
Den bästa laxfångsten på 64 år hade
Obbola i slutet av juni m ånad 1950.
Inte mindre än 1500 kg levererades till
fiskförsäljningen i Umeå. Lagerchef
Ragnar Berglund visar en bjässe på 25
kilo, den största hittills i år.
2 7 juni 1950.

”Havets silver gynnar
Täfteåfiskarna”
Strömmingen gick till rekordartat i bör
jan av juni 1951 i Kvarken. Fiskarna i
Täfteå har håvat in 6 -7 0 0 0 kg i veckan.
Priset var 50 -5 3 öre per kilo. Orsaken
tros vara att kylan i havsvattnet lockat
strömmingen upp till de varmare grun
den i Kvarken. Djupvattnen utanför
Hömefors och N ordmaling har inte gett
sä stora fångster. 9 juni 1951.
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"Fiskförsäljningsföreningen
planerar bygge med fryseri”
Vid varje fiskehamn från Rundvik till
Lövånger (17 st) rapporteras tidigt på
morgonen nattens fiskfångst. Fiskförsälj
ningen kan då börja telefonledes medan
bilarna rullar mot Umeå och Fiskförsäljningsföreningens lokaler. D är isas fisklådom a och transporteras vidare till kun
derna runt om i länet.
Fångad i ryssjan Ann-M arie Jonsson,
som arbetar vid kontoret i Umeå. A rti
keln berättar att föreningen planerar att
anlägga ett fryseri för att lättare ta hand
om de stora fångsterna. 27 mars 1953.
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”N y droskstation planeras”
Droskstationsplatsen tar form vid Renmarksesplanaden i Umeå.
Cykelställ sätts upp som ram till droskbilamas fil och för a tt skydda
cyklarna har m an gjort sm å trianglar av kantsten i gatkanten. "Inte
vackert, men kanske ändamålsenligt" skriver artikelförfattaren.
8 sept 1951.

Droskstationen blev klar först ett år senare. "Många spydigheter har
yttrats om kiosken i hörnet... men taxichaufförerna stortrivs."
25 aug 1952.
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”Bilstaden Lycksele”
Biltätheten i Lycksele var den 1 januari 1957 3,27 (statistik-) personer på varje bil - en rent amerikansk siffra1 D et fanns 30 bilförsäljare
i en stad på 4503 personer1Ett stort försäljningsområde i hela södra lappmarken har bäddat för den omfattande försäljningen. Många måste
ha tillgång till bil: skogstjänstemän, vattenfallare, skogsarbetare m.fl. Bilen har blivit en nödvändighetsartikel i långt större utsträckning än
den blivit en nöjessak, konstateras i artikeln.
N itton bilförsäljare framför sina fordon. Främre raden fr. v. John Albertsson (J A Erikssons bilaffär), H adar Löfgren (Ohlssons bilaffär),
A rvid Lundm ark (Rolf Bäckströms bilaffär), Sixten Johansson (Johanssons bilaffär) och Ivan M unther (Rolf Bäckströms bilaffär). A ndra
raden: M artin Halvarsson (Halvarssons motor), Karl-Axel Albertsson (J A Erikssons bilaffär), Rune Sjögren (Halvarssons motor), Å ke
Nordahl (Ernst Anderssons bilaffär), Elis Viklund (Ernst Anderssons bilaffär) och Lennart Helgesson (Harrys motor). Tredje raden: Folke
Wikberg (KB Lycksele Bilkompani), M artin Evertsson (Ohlssons bilaffär), Holger Dahlstedt (Lycksele Bil AB), G unnar Ö hm an (KB
Lycksele Bilkompani), S. O. Sandberg (O hbsons bilaffär), Sture Alfredsson (Ernst Anderssons bilaffär), Erik Wallström (KB Lycksele
Bilkompani) och Ingemar Leonardsson (Ernst Anderssons bilaffär). 23 nov 1957.
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”Tio tvillingar i Gräsmyrs skola”
Fem tvillingpar hade samlats i Gräs
myrs skola i november 1953. Främst
i raden lärarinnan Ögrens små dött
rar Ulla och Mona, bakom dem enäggstvillingama Ulf och Jan G ran
ström, och Birgit och Birger Johans
son. På sidan i främre raden vinkar
Lena och Erik-Olof Wikström och
bakom dem Tanja och Hans-Ivar
Lundström. Fru Ögren står till höger.
12 nov 1953.
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”Zigenarbröllop p å Rosendal”
Ett zigenarbröllop hölls på Rosendal i Umeå under fem dagar i början av september 1951, när Gully Dimitri och Johan Bessick gifte sig. Sonja
Taikon t.v. och en okänd kvinna dansar för brudparet. N yfikna inbjöds - genom annons i tidningen - att vara m edl Entréavgift: vuxna 1 kr
och barn 50 öre. 7 sept 1951.
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”Dödsdimma över lövbuskar i Örträsk”
På M o och Domsjös kalhygge vid Flakaträsk i Örträsk prövas en ny
metod att bekämpa lövsly. Ett hormonderivat sprutas över hygget
med hjälp av ett flygplan och tvingar växterna att "växa ihjäl sig",
1951 såldes 2 miljoner liter sådana preparat i Sverige. 18 april
1952.

En vinteridyll - Fridhemsomrädet i Umeå plogas. 8 febr 1952.
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Sveriges äldste indelte soldat, sergeant E.S.
W idm ark fick stolt sin befordran till fanjun
kare av kungen. 21 juni 1952.

”Nylonstrumpor populära hos same
flickor - Livets nödtorft avlöses av
elspisar och slåttermaskiner”
- Det är nya tider i fjällen, säger storhandla
ren Seth Persson i Stalonnäset med sitt mångvarierande utbud av varor och bjömspjut i
handen. Förr köpte samer och nybyggare det
enklaste enkla för livets nödtorft. Idag frågar
sameflickorna efter nylonstrumpor. M en
läppsmink undviker de. Till dags dato har
jag aldrig sålt ett enda läppstift till dem.
Handelsfirman Persson började genom fa 
dern O A lanthandel 1905 i Skans holm. För
nödenheterna togs på båt eller isföre över
Malgomaj. N ärbilden togs fanns fyra butiker
strategiskt placerade i dalgångarnas leder:
Dorris, Stalonnäset, Grytsjön och Marsfjäll.
9 dec 1953.
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”Sveriges största grävskopa sätts in i Grundfors”
I slutet av december 1953 började monteringen av en jättegrävskopa vid Grundforsen i G unnam . Mekanikerna M agnus Tannegård från
Aspås i Jämtland och Henry Nenzén, Dorotea, med flera montörer beräknades hålla på till i m aj året därpå, då den nya kraftstationen skulle
börja byggas. N ä r reportaget gjordes var 70 man i arbete och m an räknade med att 3 5 0 -4 0 0 skulle sysselsättas när det hela kom mit igång.
21 dec 1953.
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”Hon är hockeybas och skogsjobbare”

”Åäååhej!"

Skogsromantiken blommar i en liten fin koja i Svanabyn i Dorotea,
där 21 -ånga Ellen Eriksson hjälper fästmannen Sten Olov Olofsson
i skogsarbetet. Hon har stått i affär en tid men kan nu inte tänka sig
att byta bort skogsjobbet. Ellen är även bas för ishockey-laget i byn
och kassör i idrottsklubben. 14 okt 1957.

Domänverkets skogsyrkesskola i Granberget, Dorotea, är en av lan
dets äldsta och en plantskola för blivande skogsarbetare. Valter Jons
son från Granåsby är en av eleverna i den ettåriga utbildningen.
Skolan som har funnits i elva år tar in tolv elever årligen. 29 okt
1957.
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Flygplatsutredningen besökte i augusti 1957 både Nordmaling och Umeå och tog sig en titt på fältet i Olofsfors och åkerbärsängama i Alvik.
Karavanen genom A lviks hö på rot leds av generaldirektör N ils Orring och redaktör Elon Dufvenberg. Kort därpå stod det klart att Olofsfors
vann, men 1962 invigdes A lvik och Olofsfors lades i malpåse. 20 aug 1957.
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”Svajande kjoltyg avlöser ’bldronen’ i Robertsfors"
Flickorna i fabriken sysslar med en tillverkning som är enastående i landet - glasfibertillverkning. Bilden visar tvinnsalen i glasfiberfabriken.
Glasfibertrådama levererades till Mölnlvcke. ASEA-fabriken startade 1949 och tillverkade även isoleringsmaterial, t.ex. till isolatorema i
Harsprånget. 21 jan 1956.
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"Umegator ersätter motorbana.
Dom snackar för mycket - inget
görs, anser knutte”
Ett ungdomsreportage berättar om bris
ten på samlingslokal och mc-bana, om
vad "tuff ungdom" egentligen är. På
Tegsbron poserar två knuttar med resp.
spätta: t.v. sitter "Bagarn" Å ke Sjöstedt
med Margareta Carlsson på bönpallen.
På den högra cykeln Sven Göransson
med spättan Birgitta Jonsson.
3 dec 1957.
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”Umeborna inte vuxna trafiken?”
Stadens första trafikljus finns m d övergångsstället Östra Kyrkoga
tan - Nygatan där många skolbarn dagligen passerar på väg till
bespisningen. Ljusen är då påslagna, övriga tider på dygnet u r fu n k
tion. Många bilister nonchalerar emellertid trafikljuset och här har
polisman Love Wicksell blivit tvungen att stoppa en bil som kört mot
rött ljus. Artikeln förtäljde även att grönt ljus inte förekom på stolpen
utan blinkande vitt. Fyren ansågs felplacerad och blinksystemet vil
seledande. N ästa trafikfyr uppsattes sedermera vid älvbron. 20
april 1959.
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Ingvar
(f.

Lun

1929 )

Född i Skellefteå. Började arbeta på N orra V ästerbotten som kemigraflärling 1947.
Delade arbetslokal m ed tidningens fotografer. I arbetsuppgifterna ingick även framkall
ning och kopiering, i första hand från lokalredaktionerna. När det num era utdöda
kem igrafyrket - det var kemigraferna som på den tiden framställde tryckplåtarna för
bilder - stod i sin blom ning övergick Lundm ark till att bli fotograf. D et var 1959 i
sam band m ed att hans företrädare Per-Åke Blidegård slutat för att bli TV-fotograf på
heltid. Lundm ark övergick 1975 till centralredaktionen där han arbetade ett år för att
därefter fortsätta som allm änreporter fram till pensioneringen 1993/94. Ingvar Lund
m ark har varit redaktionen behjälplig m ed val av bilder och bildtexter.

Polis, allmänhet och militär
sökte under tre dygn efter två
årige Per Forslund, Boliden.
Lille Per hade försvunnit i sko
garna invid samhället och hit
tades inte förrän efter 3 7 tim
m ar under en gran, till synes
helt utan skador. Stor förtviv
lan och oro hyttes förstås till
den största glädje förföräldrar
och anhöriga. På lasarettet i
Skellefteå konstaterades att
kroppstemperaturen sjunkit
till 26 grader men a tt han i
övrigt var helt oskadd. M am 
ma Ragnhild stannade hos
sonen under observationsti
den. 18 aug 1961.
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Klockringningen i Skellefteå landsför
samlings kyrka hade varit manuell allt
sedan kyrkan invigdes 1800. D et var
många trappsteg för klockringama att
ta sig upp, ibland flera gånger per dag,
när det var dags för klockringning. På
bilden är det Rudolf Johansson som
trampat igång den stora klockan. Det
gällde att få den rätta takten så att den
stora och lilla klockan slog i harmoni
med varandra. Kyrkorådet hade så
sm ått börjat fundera på att låta instal
lera elektrisk ringning och den sista
manuella klockringningen skedde 7
juni 1964.

113

Den 3 september 1967 har gått till historien som
dagen då Sverige gick över till högertrafik. Klockan
05.00 på söndagsmorgonen kunde polismästare
Filip Gerhardsson, Skellefteå, äntligen pusta ut
efter månader av ansvarsfullt och intensivt arbete
och själv vara med och föreviga sekunderna då
Sverige gick från vänster till höger.

Bamkolonin i Burvik har varit en mycket upp
skattad avkopplingsplats för många barn under
några decennier. H it kunde stressade och trång
bodda föräldrar skicka sina barn och veta att de
under ett par sommarveckor blev väl omhänder
tagna med sol, bad och gedigen husmanskost. Klen
även här var bristen på pengar påtaglig under
många år. N ä r barnen skulle tvättas efter dagens
lek värmdes vatten i stora tvättgrytan och sedan
fick barnen sitta i zinkbaljan. På bilden år det
Inga-Britt Svedberg som ser till att 7-årige Torgny
Tjämlund, Boliden, blir ordentligt skrubbad in
nan läggdags. 8 aug 1967.
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Martin
(f.

M

1933 )

Född i Umeå. Började som lärling hos
Harry Lindwall på Västerbottens-Kuriren i decem ber 1949. Fick tidigt fara u t
på sportfotograferingar då Lindwall ofta
var borta på längre reportageresor. U n
der värnplikten i Luleå 1953-54 extra
knäckte M attsson på N orrbottens-Kuriren. Blev efter värnplikten erbjuden
tjänst där som fotochef m en övertalades
av Lindwall att återvända till VK. Han
fick fast tjänst som fotograf och har arbe
tat där fram till pensioneringen 1996.
M attssons negativ förvaras i VK:s arkiv i
Umeå.

Kooperativa förbundets nya lagercentral på Väs
terslätt i Umeå upptar en yta av 7500 kvadratme
ter. I djupfrysningsrummet arbetar - och trivs Vilhelm Hjulfors. Hjulfors arbetar iförd skinnmös
sa med öronlappar, pä b, filtluddor och lowikkavantar eftersom hans arbetsplats ständigt häller
2 5 -3 0 minusgrader, året om. 8 dec 1960.
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"Umeå först med skovaruhus"
Direktör Erik Modig och läderföreningens konsulent, fru Greta
Hoving, beundrar en svensktillverkad sko i skovaruhusets sobra
inramning. Modigs varuhus efter Kungsgatan har genomgått en
ansiktslyftning där välj-själv-idén är den röda tråden i det hela.

"Se upp i Sävarån! Ni kan möta bäver”
Länsjaktvårdam a John Ädelgran och Bengt
Lundström planterar in bäver i Sävarån
någon mil uppströms Botsmark. Sam m an
lagt tre bävrar som fångats i Faxälven kväl
len innan släpptes ut. 12 juni 1958.

T.v. ”Nattligt skådespel
p å Vännäs-banan”
Som fomtidsödlor avtecknar sig SJ:s kata
strofvagnar mot natthimlen, när de leker
med broarna m d Tvärån, Vännäs. H är lyfts
den gamla, 35 ton tunga, bron på sidan.
Brobytet skedde natten till fredag 5 aug
1960.

Småttingarna har få tt ett eget lek
paradis i det nya varuhusets en
tréhall. 7 febr 1959.
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"En halv kilometer ny skola i Teg
- byggstart i höst för gymnastiken”
A ndra etappen av tillbyggnaden av Tegs
centralskola är nu klar. Skolan som varit
på stadig tillväxt sedan 1954 blir en halv
kilometer lång från höm till höm. "Flickor
na har egna köksregioner och pojkarna
har en mekanisk avdelning med tre svar
var, en fräs, borrmaskiner och en 'kallsåg',
som gnagde sig genom renaste stål... - Det
här är en levande yrkesskola, där pojkar
na skall få lära sig på riktigt, säger rektor
Eriksson". Vid skobvarveni träslöjden ses
Per Broström, Grisbacka och Sven Gösta
Nilsson, Teg, bli instruerade av sin lärare
Per Ola Bergsten.

I flickornas textilslöjd knåpar Margareta
Sandström och Elisabet Eriksson medan
fröken M a u d Andersson övervakar.
II mars 1959.
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Curt

Norberg

(1934-92)
Född i Skellefteå landsförsamling och arbetade på Norra V ästerbotten 1951-53 som
fotoelev och reporterfotograf. D ärefter på Nordsvenska Dagbladets Skellefteå- och
Um eå-redaktioner fram till tidningens nedläggning nyårsafton 1958. Hade även frilansuppdrag för A ftonbladets U m eå-redaktion vid 1960-talets början. A rbetade därefter
alltm er som film fotograf på SVT och på frilansbasis. Gjorde flera filmer bl.a. om
Vindelälven och Um eå utham n. C urt Norbergs negativsamling förvaras alltjäm t hos
familjen som välvilligt ställt den till vårt förfogande.

"Sista smällen i Harrseletunneln”
400 kilo dynam it har just gått och
de församlade betraktar resultatet den nya öppningen. Förmännen
Delvin Melander och G ustav Eng
ström skakar hand efter det perfekta
genomslaget. Deras tunnlar möttes
precis som de skulle. 22 dec 1955.
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Bilderna från Stomorrfors är tagna på exakt samma ställe med två
års mellanrum. Den övre bilden togs 1956 då Umeälven forsade
fram över stenklippoma med väldiga timmerbrötarpå sina vågkam
mar. Två år senare har Vattenfall stängt dammluckorna och dragit
älven en annan väg. Reportaget gjordes i samband med syneförrättningen av kraftverksbygget. 14 okt 1958.
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”D är man slinker in då vardagens jäkt
slår som hårdast p å nervsträngarna!”
Det nyöppnade stadsbiblioteket öst p å stan är
samlingsplatsen för främlingarna i Umeå. De träf
fa r aldrig varandra men de läser alla om hur det
ä r det hemma. Vad som har hänt i Kramfors,
Ängelholm, Haparanda eller Karlstad. 28 jan
1957.

N edan t. v. ”Norrlänningens kaffe

milt och lättrostat”
På Thulegatan i Umeå låg Blommans kafferosteri
som importerade kaffebönor från främ st Central
amerika och rostade efter hemligt recept. Rostmäs
tare Bertil Johnsson granskar röstningen.
1 mars 1956.
N edan t.h. N ib Gustavsson, diversearbetare, syssebatt med stenarbete i närheten av Örträsk kyr
ka. Bilden togs i samband med en reportageresa till
Örträsk för Nordsvenska Dagbladet i september
1956.
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Erik
(f.

Norrfors

1922 )

Född i Bureå. Banktjänsteman till professionen m ed
anställningar i Skellefteå, Bureå, Ånäset, Vilhelmina
och Jörn sedan 1951. Har även arbetat som frilansande
redaktör och fotograf för Norra V ästerbotten och Västerbottens-K uriren fram till pensioneringen 1987. De
flesta artiklar och bilder har gällt sport och fotografi.
H ar haft foto som hobby under hela sitt liv och var m ed
när Skellefteå fotoklubb bildades 1943. Delar av N orr
fors’ negativsamling finns sedan några år i m useets
bildarkiv, m en dessa bilder har han välvilligt ställt till
vårt förfogande.

Isberg vid. Nysätrakusten 1945. D avid Lindgren med sonen Arild
rodde bland ismassorna.
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TV:ns ankomst till Jörn sommaren 1960 iakttogs storögt av barnen Monica och Å ke Norrfors.
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m

Kolaren J. Anton Östlund, Jörn, tar rökpaus i kolningsarbetet. I bakgrunden skym tar August Björk, även han från Jörn. Foto 1956.
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Holger

N ys

(1906-88)
Född i Arnberg, Norsjö. Självlärd journalist och foto
graf, arbetade större delen av sitt liv som Norra V äster
bottens lokalredaktör i Norsjö. Skrev under 1920-talet
artiklar och noveller främ st i N orra V ästerbotten under
signaturen ”A lexander”, ”X ”, ”Joel Lidner” resp. ”Hede
G ård”. Började 1929 en anställning på N orrbottensTidningen, arbetade därefter för Västerbottens Folk
blad under en tid. Å r 1943 deltidsanställdes han på
N orran för att därefter arbeta heltid som lokalredaktör
från 1947 fram till pensioneringen. N yström har efter
läm nat en stor negativsamling tillsammans m ed nog
grant ordnade klippböcker. M aterialet har vällvilligt
ställts till redaktionens förfogande av hans familj.

Patienterna på Norsjö sjukstuga blev hjärtligt glada, då de fick be
sök av Skelleftebygdens luciakandidater. Flickorna hälsar på 87åriga änkefru A m anda Jonsson från Norsjövallen. Fm Jonsson har
föm tom att hon skött sitt hem varit sömmerska, sedan hon som 16årig flicka gick i sylära i Skellefteå. Hon har ägnat sig å t sy arbete
ända sedan dess - senast i somras sydde hon en morgonrock å t sig
själv, berättas i reportaget från dec 1960.
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”Simskola för första gången i Petikträsk”
Simskollärare är Norsjö IF:s fotboUscenter och bordtennisspelare Tomas Lundberg, som har 32 elever att undervisa. På bilden är det en
nybörjare som får lära sig de rätta simtagen. Juli 1960.
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”Från Norsjö årliga skoltävling"
K lar för start är Monica Dahlberg. Tidtagare och funktionärer är Rinaldo Lundgren tillsammans m ed Pelle Brännström. 9 mars 1955.
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"Steinwalls järnhandel, Norsjö, 60-årsjubilerar"
Vid disken ses tre av medarbetarna i järnaffären:
fr.v. butikschef Georg Lidén med 2 7 anställningsår,
Bo Andersson m ed 19 och Thure Sundberg med 16.
19 okt 1960.

Ä nnu i slutet av 1950-talet nedgrävdes för
hand vatten- och avloppsrör i Norsjö sam 
hälle.
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Mötespubliken på pingströrelsens årliga s.k. Lapplandsvecka i Husbondliden, Lycksele. Foto troligen 1958.
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”Motorteknikkurs i Kvarnåsen"
Det är bilmekanikem H arry Jansson, t.h. i bild, som leder en 10-veckorskurs i bil- och motorteknik i Norsjö yrkesskolors regi. G unvor
Lundgren från Forsholm, Lycksele, provar på att justera ventilerna medan de öirriga kursdeltagarna ser på. N o v 1960.
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"Trumma 3 ,88 m diameter, 16,80 m lång i Karsbäcken"
Vägarbeten på Bastuträskvägen vid Karsbäcken. Den 8 -1 0 ton tunga trumman av korrugerad plåt bars bokstavligen på plats med hjälp av
starka arm ar innan den nedsänktes i bäcken med hjälp av två grävmaskiner. På bilden ses lagbasen Rune Lindgren, Risberg, tillsammans
med M artin Berg, Sture Sigfridsson m.fl. 23 febr 1961.
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Jan Olofsson
(1938-87)
Född i Tvärålund. Började efter några år som fotograf på V ästerbottens Folkblad arbeta
för Västerbottens-K uriren 1959. Var m ed och speglade m ånga dramatiska händelser i
länets historia under det kvartssekel han hann arbeta. Som fotograf blev han m est känd
för sina många bilder av Ingemar Stenm ark under dennes storhetstid på 1970-talet och
framåt. Jan Olofssons negativ förvaras i VK:s arkiv i Umeå.

"Fart och folkfest i brittdominerad EM-cross”
O mkring 9 .000 personer bevittnade de fartfyllda
EM-crosstävlingama på Pengsjöbanan. Arrangör var
Vännäs M K . 7 kronor kostade inträdet och 7.930
flaskor sockerdricka såldesl
Det gick för övrigt bra för motorcrossförare 64.

T.v. Juniorsegraren Leif Å ke Olsson, Arboga,
gratuleras av kranskullan Karin Briell. 8 aug 1960.
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“Pluvius hade jouren skyltsöndag i Umeå”
Julen m å komma och i Umeå var det skyltsöndag som på så många andra håll i länet den andra advent. Slask, slask, slask, plask, plask,
plask, det var var väderlektjänsten bestod med. De blickfång bland skyltfönstren som hade rörliga bilder tilldrog sigförstås det största intresset
och papporna hissade upp sina telningar som med tefatsstora ögon sög åt sig hela härligheten. 5 dec 1960.
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I Lövånger håller för andra året i rad ungdomar från hela världen på med att
hjälpa till med upprustningen av kyrkstaden. Det är världskyrkorådets eku
meniska läger med representanter från sju främm ande nationer som ömsom
spikar, ömsom diskuterar kristna problem. Uppflugna på taket till en av kyrkstugoma har Edm und Belchar från Illinois något att säga till Ritua-Lisa Kilpeläinenfrån Vasa och Irmgard Aureochs från Västtyskland. 17 juli 1959.

”Hos de tysta arbetarna i vingården;
trångbodd röntgenavdelning klarar tredubbelt arbete"
Röntgenavdelningen vid Umeå lasarett hade planerats på 1930-talet för en
långt lägre beläggning än vad som blev fallet. N u med högskola och specialkli
niker har verksamheten vuxit till ett hypermodernt laboratorium med olika
typer av röntgenutrustning.
En s.k. luftrygg måste hållas under ständig kontroll - undersökningen tar
upp till 3 -4 timmar. H är övervakar syster Maj-Britt patientens tillstånd.
6 dec 1960.
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Ruune Åhström
(1924-70)
Född i Jörn. A rbetade på m ejeriet i Jörn sam tidigt som han var lokalredaktör för Norra
V ästerbotten under några år. U nder sina år i Jörn var han även brandchef sam t m ycket
aktiv inom föreningsrörelsen, i synnerhet inom Skidfrämjandet. Flyttade m ed sin familj
på 1960-talet till Gallsäter i Ångerm anland där han övergick till helt andra sysslor.
Vägen mellan Storträsk och Andersträsk i Jöm kunde tidvis bli rena lervällingen under vårens tjällossning. Denna vårvinter på 1950-talet
fick skolbarnen följa m ed mjölkskjutsen istället eftersom några bilar inte kunde ta sig fram.

Nära

n

V

Under denna rubrik är korta notiser från länets hembygds
föreningar och museer välkomna. Program, projekt och initiativ
är spännande och iriktigt för andra att ta del av. Skicka notiser
eller idéer för nästa häfte till redaktören senast den 20 januari
1998.
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K ultur spår från tusentals år
- 1 9 9 7 års fornm innesinventering i västerbottensfjällen
År 1996 inledde Riksantikvarieäm betet (RAA) en in
ventering efter fornlämningar och kulturm innen i Väs
terbottens fjällområden. A rbetet pågick dels i Blaikfjällsområdet, dels i ett större om råde i Tärna-om rådet
som om fattar sjöarna Virisen, A belvattnet och Ropen.
Resultatet av den inventeringen presenterades i tid 
skriften Västerbotten, nr 3/96, Kulturspår i fjällen.
M ed kunskap om de rika kulturläm ningar som fram 
kom finns det fog för att ändra den ibland förekom 
m ande beteckningen ”Europas sista vildmark” för nor
ra Sveriges fjällområden, till ”Europas största kultur
landskap” - något som Lars M attsson inom Vapstenprojektet föreslår.
M ed 1997 års inventering övertar Västerbottens
m useum ansvaret för de fortsatta inventeringarna av
länet, m edan granskningsansvaret fortsatt ligger på
RAA. Lennart Klang från RAA:s regionkontor i Luleå
har granskat de funna lämningarna och bidragit i den
fortlöpande diskussionen kring samiska kulturläm 
ningars benäm ningar och status i fornminnesregistret.
M ålsättningen för årets fältsäsong var att lägga
tyngdpunkten på fornlämningar från stenåldern samt
lämningar från äldre tiders renskötarkultur. D en äldre

renskötselkulturen kom att bli väl representerad, m ed
an det visade sig betydligt svårare att lokalisera tidigare
okända lämningar från stenåldern.

1997 års arbetsområden
Årets inventeringsom råden är utvalda i samråd mellan
V ästerbottens m useum , RAA, K ulturm iljöfunktionen
vid Länsstyrelsen i V ästerbottens län, Å jtte - Svenskt
fjäll- och sam emuseum , Institutionen för arkeologi vid
U m eå universitet sam t de lokala intressegrupperna
Vueltjere Duodji (Vilhelmina Sameslöjdsforeningj
och Vaapsten Jeanoe-Bealan Samieh (Vapstensproj ek
tet]. Tre om råden m ed lite olika naturgeografiska och
kulturhistoriska förutsättningar valdes. D e tre om 
rådena är; Gitsfjällsområdet (300 km 2], AtofjälletSkalmodal (ca 500 km 2) och Ö verum anom rådet (200
km 2).
Gitsfjällsområdet om fattar ett stråk från Långseleån upp till själva Gitsfjället. D et utgör därm ed en
utvidgning av 1996 års undersökning i Blaikfjällsområdet. Syftet var där dels att inventera ett sam m anhäng
ande område, dels att försöka få ökad kunskap från
högfjällsmiljö. D en sydligaste delen, kring Stor-Ark-
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sjön, har tidigare fornminnesinventerats av bl.a. RAÄ
och genomsöktes därför endast m ycket översiktligt. I
den m ellersta och norra delen gjordes endast enstaka
punktinsatser.
Atofjäll-Skalmodal valdes bl.a. för att om rådet om 
fattar en kulturm iljö av riksintresse, Atoklinten, m en

Själva inventeringsarbetet måste i fjällområdet bedrivas på ett an
nat sätt än i andra områden i landet. Mycket av terrängen i fjäll
världen består av svårtillgängliga marker utan vägar, och övernatt
ningar måste ibland ske ute i fält. Ett sätt som tillämpades i sommar
var att ta helikopter till basläger uppe på högfjället, för att sedan
inventera i området kring detta. Foto Lennart Klang.

Spår från den äldre renskötseln

Källargropar

En stor del av de lämningar vi registrerat i fjällområdet är spår
efter äldre former av renskötsel. På särskilda platser, där det finns
tillgång på bra bete för renarna, till färskt vatten, torra backar
och bränsle har man anlagt vår- och höstvisten, samt sommarvisten. På de övergivna visteplatserna kan man i dag ofta se en tydlig
struktur med kåtatomter eller härdar, bengömmor och källar
gropar. Ibland finns även lämningar efter andra bostäder och
bodar. Övergivna renvallar kan ses som förändringar i växtlighe
ten, och i området finns rengärdor, ofta i form av klabbgärdor.
Sådana lämningar kari också förekomma utan direkt synbart
samband med något närbeläget viste.

På visteplatser eller i närheten av härdar förekommer ibland källar
gropar. Dessa har använts till att förvara färskt kött, fisk eller mjölk.
Groparna ligger öftä på platser som på något sätt avviker från
omgivningen, intill block eller stenar eller på eller invid en kulle.
Groparna i området är som regel relativt små, omkring 1 meter i
storlek och upp till 0,4 meter djupa. Utseendet varierar, men många
är invändigt klädda med stenhällar, och det finns stenhällar i närhe
ten som fungerat som lock. Inom årets inventeringsområde hittades
en källargrop där locket fortfarande låg på och innehållet aldrig
hämtats fram.

Renvallar och rengärdor
Kåtatomter
D et som i dag går att spåra i terrängen efter äldre vistens kåtor är
själva eldstaden, härden (se även rubriken "Härdar”). Ibland
omges härden av en låg jordvall, oftast rund eller oval, eller
stenar som markerar den nedrasade kåtans yttre begränsning. En
sådan plats som tydligt visar kåtans placering benämns i fomlämningsregistret kåtatomt. Kåtatomternas härdar är ofta rek
tangulära, men det finns även ovala härdar som är uppbyggda av
runda stenar.

Bengömmor
Bengömmorna består av renben som lagts på ett speciellt ställe.
De är ofta märgkluvna och således rester efter måltider. Göm
morna ligger ofta i sprickor i block eller i skrevor och öppningar
mellan block. Bengömmorna har troligast en rituell innebörd.
En annan förklaring är att man velat hindra hundarna att få tag
i benen. Bengömmor i Bielite-området i Vilhelmina har daterats
till vikingatiden (800-1050 e.Kr.). De ligger nästan alltid nära
gamla visteplatser med kåtatomter och/eller härdar.
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När man vandrar i fjällbjörkskogen kommer man ibland fram till
relativt plana områden med en mycket rik och frodig växtlighet. D et
kan mycket väl vara en s.k. renvall från den intensiva renskötselns
dagar. I närheten av vistet samlades renarna ihop på vallarna för
mjölkning, slakt eller märkning. Den intensiva gödslingen inom ett
litet område skapade den växtlighet som kan ses än i dag. På vallarna
finns ibland spår efter rökhärdar, och i äldre träd kan man se märken
efter var man bundit renarna. 1900-talets extensiva renskötsel här
läm nat spår i form en rengärdor. D et är en gräsyta, oftast rund, som
omgärdas av ett stängsel. Inom årets område har vi registrerat
lämningar efter två s.k. klabbgärdor. Den ena, som ligger vid Gausjosjövistet, en kulturmiljö av riksintresse, har delvis rekonstruerats.

Andra fornlämningar i fjällen
D et finns även exempel på andra fornlämningar i fjällen, t.ex.
boplatser, verkstadsplatser, gravar, härdar och stalotomter.

Stenbrott och verkstadsplatser
I Överuman har man under forntiden tillverkat redskap av brecciekvarts. Ur stora stenblock har man slagit bort större stycken till en

också för att om rådet - till skillnad från 1996 års
om råde - har betydande arealer högfjällsmiljö. Syftet
var att få bättre erfarenheter från ett högfjällsområde
m ed många samiska kulturm iljöer. Ingen tidigare forn
m innesinventering av RAÄ har skett i om rådet.
Ö verum anom rådet valdes u t eftersom det innehål
ler e tt välinventerat om råde m ed lämningar från sten
åldern. Syftet var att få större erfarenheter av stenålderslämningar i högfjällsmiljö. Delar av om rådet har
tidigare inventerats av RAA, sam t av Västerbottens
m useum i sam band m ed vattenkraftsutbyggnaden. En
inventering utförd av Lena H olm i börj an av 1990-talet
framvisade en m ängd förhistoriska stenbrott och verkgrov form. Dessa stycken har sedan bearbetas till färdiga redskap. På
stenblock som utnyttjats, s.k. materialblock, syns i dag spåren av
bortslagna stycken samt stenflisor i mängd nedanför blocket. På
Artfjället finns ett stort antal verkstadsplatser, där man gjort den
första grova bearbetningen. Nästa steg, m ot det färdiga redskapet,
har sédan gjorts nära boplatserna nere vid Överuman. Där har man
vid tidigare inventeringar registrerat e tt stort antal stenåldersboplatser, vilka i dag är överdämda.

Gravar
I fjälltrakterna är de vanligaste gravtyperna sten- och grottgravar.
Grottgravarna finner man som regel under naturliga klipphägn,
under flyttblock etc. Inom årets område fanns före dämningarna
grottgravar vid Arevattnét/Blérikeh. Stengravarna är uppbyggda av
skifferplattor och kan antingen se u t som en rektangulär kista, med
plattorna stående på högkant med en eller flera plattor som lock,
eller med plattorna i s.k. sadelläge, lutande m ot varandra. Den döde
har ofta svepts in i näver och placerats i en akkja, i vissa fall med
enklare gravgåvor. Förutom den tidigare kända Souvingellas grav
(Skuggmannens grav) vid Åtoklinten har vi hittat fem gravar, varav
en sommargrav.

Härdar
Kunskap och behov av att göra härdar har funnits i alla tider. Denna
lämningstyp finns därför i en mängd varianter från olika tider. D et
kan ibland vara svårt att bedöma åldern på en härd. Sentida härdar
kan ha ett ålderdomligt utseende, medan Förhistoriska härdar kan se
relativt moderna ut. Gemensamt för alla härdar är att de består av en
stenkoncentration som använts för att begränsa en eld. Härdarna kan
bestå av en stenkrets, men dé kan ocksa vara helt fyllda med sten. De
härdar som registrerats i år förekommer såväl ensamma som tillsam
mans med källargropar, kåtatomter eller staiotomter. De flesta torde
vara lämningar efter gamla kåtaplatser.

stadsplatser på Artfjället. Dessa redovisas i avhandling
en The use of Stone and Hunting of Reindeer. A Study of
Stone Tool Manufacture and Hunting of Large M ammals
in Central Scandes c. 6000-1 BC. (1992).

400 nya fornlämningarl
Somm aren 1997 registrerade vi inom Tärna socken,
dvs. i Ö verum anom rådet och Atofjället-Skalmodal, ca
300 nya, dvs. ej tidigare registrerade, lämningar (varav
V apsten-projektet tidigare noterat 44 stycken) på när
m are 150 platser. D en överväldigande m ajoriteten (84
stycken) utgjordes av härdar, m en även källargropar,
bengöm m or och rösningar m ed olika funktion är vanStalotomter
I gränslandet mellan kalfjäll och fjällbjörkskog, oftast strax ovan
trädgränsen, ligger de s.k. stalotomterna. Dessa är lämningar
efter bostäder som brukats från 500-talet och fram till 1500talet. De ligger ofta i mindre grupper, på rad längs åsar. De är
runda, ovala eller rektangulära hyddbottnar, där golvytan är
nedgrävd. Ofta finns rester efter en härd i m itten av stalotomten.
Platser med staiotomter återfinns ofta i samma områden söm
gamla samiska visten och i anslutning till renstråk. Olika teorier
om deras ursprung har framförts. En teori är att de använts av
samer på den svenska sidan vid vildrensjakt, én annan att de
använts av norska kustsamer som säsongsvis utnyttjat fjällen för
renskötsel. En tredje teori är att de skulle vara lämningar efter
nordbor som bedrivit handel. (Se Västerbotten nr 3/96 och 2/
97.)

Kult- eller offerplatser
De samiska kultplatserna ligger sällan i anslutning till övriga
samiska lämningar, utan enskilt och ofta belägna på ett sådant
ställe där marken är avvikande; intill eller på större stenar, i
grottor eller under klippsprång i branter. I samband med offer
platser har man funnit varierande mängder av ben och horn från
offrade renar. Vid många kultplatser har det funnits seitar. Inom
årets inventeringsområde ligger Åtoklinten, ett fjäll som betrak
tades som heligt. Enligt samisk tradition bad och offrade man till
själva toppen, vilken sågs som gudarnas högborg. Även nam net
”Ato” vittnar om platsens betydelse. Berget har ansetts så heligt
att det helt enkelt benämnts för "den där” - "Ato".
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Sägner om Stalo
I samisk tradition är Stalo en
jättelik, dum och lättlurad
mansperson med magiska
egenskaper. Stalo livnär sig på
renskötsel, jakt, fiske och ren
stölder. Bland nord- och östsamer förknippas Stalo mest
med den övernaturliga värl
den, medan han på sydsam iskt område har en mera
världslig framtoning. Det var
också inom sydsamiskt områ
de m an hittade de första stora
tomtningama, vilka sedan i
etnografisk litteratur kopplats
sam man med stalosägnema. I
samisk tradition har denna
fomlämningstyp däremot kal
lats jiena-gåetie-sijjieh, dvs.
jättekåtaplatser. På bilden ses
en av de stalotomter vi regist
rerat denna sommar.
Foto Charlotta Sanell.

ligt förekom mande. På Artfjället registrerades ett 40tal stenbrott och verkstadsplatser, rester efter forntida
verksam het. D essutom påträffades fem rengärdor och
elva kåtatom ter. Vi hittade också 24 s.k. stalotomter,
elva fångstgropar, sex gravar och en boplatsgrop. I
övrigt registrerades bl.a. enstaka uppresta stenar, sten
samlingar och gropar av tveksam karaktär. Vi återbe
sökte också tidigare registrerade lämningar, vilket
fram förallt berörde boplatslämningar.
Inom Gitsfjällsområdet, dvs. inom D orotea och
Vilhelm ina socknar, framkom e tt 100-tal lämningar på
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totalt 38 platser. Lämningarna var där av delvis annan
karaktär. Förutom 17 härdar, sex kåtatom ter och åtta
bengöm m or, utgjordes en stor del av lämningarna
rester efter bebyggelselämnningar m ed fossila åker
marker. Av förhistoriska lämningar kan nämnas en
boplatsgrop, åtta fångstgropar och en stenåldersboplats. Även här återbesöktes platser där tidigare regist
reringar skett.
Lillian Rathje
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Utställningar i höst och vinter
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TIDERNAS KYRKA I VÄSTER
BOTTEN

6 -7 .1 2

Traditionell julm arknad på Gam m lia
I år m ed finskt och svenskt hantverk.

O m kyrkorna i V ästerbotten, kyrko
rum m et och dess olika symboler.
1 .2 -1 5 .3
6 .1 2 -2 5 .1

PRO ARTE

M odern finsk hantverkskonst. Arrange
rad av Finlands hantverksmuseum .

I

nästa

n

O m tidernas kyrkor i V ästerbotten
handlar årets första tem anum m er
som en fortsättning på projektet
Tidernas Kyrka. Kulturarvet i våra
kyrkor presenteras i en rad artiklar
om kyrkoarkitektur, kyrkokonst, kyrkliga
seder och inventarier m .m . H äftet utkom m er i mars.

JULM ARKNAD

TRE SKELLEFTEÅKONSTNÄRER

Erkki Tierma, W ei Stålberg-Öhgren
och Ingemar Nilsson visar grafik,
skulptur och bildspel.
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Omslaget, framsidan: "Nedfruset Umeå smalt för Satchmo" 21.1.59.
Den världsberömde jazztrumpetaren Louis Armstrong kom i slutet av
januari till Umeå för två bejublade konserter. I jämkylan ute på Olofsfors flygfält träffade han sjuårige Gunnar Lindgren från Umeå. Artikeln
berättar att Satchmo togs till ett mottagningsparty på Stora Hotellet i
Umeå där stadens lärare i engelska mangrant hade mött upp för att få
höra hur New Orleans verkligen uttalas! Foto Harry Lindwall/Västerbottens-Kuriren
Baksidan: Med skräck och undran - för säkerhets skull från trottoarplats
- beundrar den gamla damen tävlingscyklistens vilda framfart. Det år
Carl-Göran Ek som före ankomsten till Umeå ryckt till sig ledningen i
1963 års Sverigelopp. Foto Östen Gustafsson/Västerbottens Folkblad.
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