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får vi möta museimannen Per-Uno Ågren, född i Obbola 1929. Han har ägnat hela sitt
yrkesliv åt museiarbete i teori och praktik – kulturmiljövård, dialektuppteckningar,
båtstudier, utställningsarbete, redaktörs- och författarskap et cetera. Han har verkat
internationellt och här hemma kan nämnas nämndarbete i Statens kulturråd samt
styrelsearbete i Statens historiska museer/Riksantikvarieämbetet och Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund. Han har byggt upp museimannautbildningen vid
Umeå universitet och han är den som ständigt diskuterat och problematiserat museibegreppet. Per-Uno Ågren blev 1977 filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet för
sitt folkbildningsarbete och gavs 1995 namnet professor i museologi.
Temanumret inleds av Västerbottens-Kurirens kulturredaktör Leif Larsson som i ett
samtal med honom diskuterar kulturarvets ställning i samhället i dag.
Museets tidigare medarbetare Eva Vikström skildrar kulturmiljövårdens framväxt,
med betoning på bebyggelseinventeringarna i Västerbotten på 1950-talet.
Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet, ger glimtar av
hans arbete med de västerbottniska dialekterna.
Den tråden spinner förläggaren med mera Peter Skanse vidare på när han visar hur
terminologi är en viktig aspekt i Per-Uno Ågrens studier av norrländskt båtskick.
Göran Carlsson, tidigare medarbetare vid museet och senare chef för BildMuseet i
Umeå, reflekterar kring vännens och kollegans arbete, nationellt och internationellt
med “sitt ständigt påslagna idéflöde”.
Författaren Gunnar Balgård, Umeå, samtalar med fotografen och författaren Sune
Jonsson som berättar hur han genom Per-Uno Ågren gavs möjlighet att arbeta med
museet som bas redan i början av 1960-talet.
Bo Johansson, författare (med södra Lappland som litterär provins), folkskollärare,
”hembygdsivrare” och fd rektor i Vilhelmina, påminner om museets viktiga bidrag till
och samarbete med skolorna under hans tid i rektorsområdet.
Anne Raffin, tidigare dokumentalist vid Unesco-ICOM Museum Documentation
Centre och senare föreståndare för Ecole nationale du Patrimonie’s Documentation
Centre i Paris, berättar om Per-Uno Ågrens betydelse och engagemang i internationella sammanhang.
Erik Hofrén har varit professor i museologi vid Umeå universitet och han var den
förste chefen för Arbetets museum i Norrköping. Han reflekterar i sin artikel kring
museologiska perspektiv.
Slutligen visar förre professorn i idéhistoria Ronny Ambjörnsson på Per-Uno Ågrens
roll som inspiratör även i idéhistoriska sammanhang.
I Nära notiser inbjuds hembygdsrörelsens medlemmar i Västerbotten att söka
stipendier ur Hembygdsfonden. Här presenteras också en liten fin serie bilder, tagna i
1920-talets Vilhelmina av Edvard Mattsson.
Bilder ur Västerbottens museums fotoarkiv anges med förkortningen VBM efter
fotografens namn.
Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens
läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar ger ett
välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.

Artiklarna om Per-Uno ger en viktig
bakgrund till museets utveckling och
ställning, det gäller för övrigt också utbildningens. Och som sagt, utrymmet
medger inte att få med allt han arbetat
med och den betydelse som hans arbetsmetoder haft. Viktigast av allt har
kanske varit hans ständiga nyfikenhet,
förmåga att se möjligheter och att inspirera andra människor till fruktbara
samarbeten.

bildtexten

OLA KELLGREN

OKÄND FOTOGRAF/VBM

Det syns mig som om inte ens ett utökat
nummer av tidskriften Västerbotten räcker för att få med allt som Per-Uno Ågren
arbetat med under sitt långa yrkesliv.
Hans intresse för bild är stort och han
engagerade genom åren flera fotografer,
inte bara Sune Jonsson och Rickard Tegström, utan också Leena Saraste och
Horst Tuuloskorpi för olika dokumentära
projekt i museet. Insamlingen av bygde
fotogra
fernas arkiv liksom inlån och
repro
fotografering av studiecirklarnas
insamlade fotografiska material var viktig. Studiecirklarna ägnades mycket tid
och de var alltid välkomna att besöka
museet. Engagemanget för det kultur
historiska fotografiet ledde småningom
till rapporten Vem skall rädda bilden? på
uppdrag av Statens kulturråd som publicerades 1981. 
Museet kännetecknas
annars, särskilt under 1970-talet, av en
intensiv utställningsverksamhet med
många små och stora tillfälliga utställ
pningar som byggde på eget eller inlånat material. Foto, grafik och konsthantverk gavs efter hand större utrymme
och museet förvandlades till den levande
mötesplats som fortfarande lockar människor från hela landet.

Per-Unos skägg har genom åren blivit något
av ett signum för honom och varför det en
gång anlagts bringas nu klarhet i. Här är det
vännen och arbetskamraten Evert Larsson
i Hössjö som bistår med en smula ansning.
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En museimännens museiman
LEIF LARSSON

Man vågar nog påstå att tillståndet vid svenska museer präglas av en viss vilsenhet.
Den kan lite förenklat uttryckas: hur hantera kulturarvet i en globaliserad, kommersialiserad och hypermedialiserad värld? Per-Uno Ågren, fast rotad i upplysningstänkande,
tycks inte bekymrad av den tankefiguren. För honom finns världen i Västerbotten lika
väl som Västerbotten i världen.

I en artikel om Sune Jonsson i tidskriften Västerbotten (4/2000) skriver
Per-Uno Ågren om historieskrivarens
skuld gentemot vad som i det förflutna trängts undan.
Skuld – ett tungt ord – så när jag
träffar honom i museets entréhall,
bland kvinnor och stojande barn, fiskar jag lite i hans eget förflutna. Är
det månne resten av ett lutherskt arv,
modern var aktiv inom Svenska kyrkan?
– Hon ville att jag skulle bli präst,
visst, men hon accepterade utan invändning mitt yrkesval, säger han.
Särskilt skuldtyngd verkar han
inte heller. Snarare munter och oförfärad som en rokokostol från Löv
ånger. Lite dyster dock när museernas
dåliga ekonomi och tv-tittandets effekter på kulturlivet kommer på tal.
Men rokokostolen från Lövånger,
vad har den med saken att göra? En
hel del visar det sig.
Om vi ett ögonblick bortser från
knackiga ekonomier vågar man nog

påstå att tillståndet vid svenska museer präglas av en viss vilsenhet, som
lite förenklat kunde uttryckas: hur
hantera kulturarvet i det postmoderna tillståndet, eller för att travestera
museologiprofessorn Kerstin Smeds:
vilken roll spelar ”Heimatmuseum” i
en globaliserad, kommersialiserad
och hypermedialiserad värld?
Per-Uno Ågren, fast rotad i upplysningstänkandet, tycks emellertid
inte bekymrad av tankefiguren. För
honom finns världen i Västerbotten
lika väl som Västerbotten i världen.
Kanske i släktskap med Sara Lidman:
byn Lillvattnet i Jernbaneeposet är
också ett utflöde av den stora världen
och när hon själv träffar människor
på den vietnamesiska landsbygden
känner hon sig omedelbart hemma i
deras myrmarker.
När Per-Uno Ågren besöker Portu
gal och får se en typ av ängsbevattning,
snarlikt det som var förutsättningen
för koloniseringen av Lappmarken
och som i vår tid kulturgeografen

Erik Bylund fann rester av bland
annat i Rörträsk i Norsjö, går ingen
skarp gräns mellan Västerbotten och
världen.
Men rokokostolen då? När PerUno Ågren – på anmodan av den legendariske redaktören Bertil Olson –
för Västerbottens-Kurirens räkning i
början av 60-talet tillsammans med
konstnären Clara Salander skriver en
serie artiklar om gamla möbler i Västerbotten är faktiskt gränserna lika
öppna. Möbelsnickeriet i Västerbotten före massproduktionens dagar
står i öppen förbindelse med Europa,
särskilt intensivt under ekonomisk
högkonjunktur, stilarna transponeras
för lokalt behov, därav rokokostolens
oförfärade uppsyn. Blott stolen som
kunde vikas till bord endast svenska
rötter har.
För som Per-Uno Ågren då skriver,
med ett tonfall som kunde vara i dag:
”Det säregna västerbottniska och
svenska har bestått i variationer på
ett allmännare europeiskt tema.” Där
3

med en viss reservation inför etno
logisk närsyn, som i fallet med en
studie av västerbottniska seldon. Som
om de vore originella när själva urformen frigjorde de hästkrafter som
under medeltiden kom att revolutionera det europeiska näringslivet.

Museet, minne och medskapare
Skulden då? Nej, det handlar snarare
om återförandets vikt, antikvariens
skyldighet att hitta nödvändiga berättelse- och förmedlingsformer för
den beskrivna verkligheten.
Museet både som minne och som
medskapare i sin egen tid. Ett folkmuseum som motsvarigheten till
folkbiblioteket.
– Som den franske museologen
och kollegan Hugues de Varine en
gång uttryckte saken: ett museum
inte ”pour le peuple” utan ”par le peu
ple” [ett museum inte för folket utan
av folket].
Museimannen är alltid en smula
anonym, det ligger väl i arbetets n
 atur,
men när jag inför samtalet orienterar
mig lite i Per-Uno Ågrens person inser jag att han är något av motsvarigheten till en konstnärernas konstnär,
musikernas musiker, en museimännens museiman som idégivare, inspiratör, förebild med stort internationellt nätverk. Med idéerna om
ömsesidighet, återförande och res4

pekt för det folkliga kunnandet som
utgångspunkt samt förmåga att finna
nya uttryck för sin vision.
– När jag deltog i museets första
bebyggelseinventeringar på 50-talet
hade jag både akademisk kunskap
och teorier i bagaget, men jag insåg
snabbt att människorna som jag träffade under arbetet kunde så oändligt
mycket mer än jag. Det var naturligtvis en erfarenhet som måste vävas in
i museiarbetet.
Det var för övrigt då han anlade
det skägg som med åren både vitnat,
glesnat och blivit yvigare. Men idén
var ursprungligen Evert Larssons i
Hössjö, denne konstnärligt begåvade
mångsysslare som ledde inventeringarna och som sedan blev något av
mentor för Per-Uno. Han föreslog
skägget när han ville göra en skulptur av sin adept. Det blev visserligen
inte mer än en liten reliefbild men
skägget har hängt med sedan dess.
– Det hände faktiskt under de första museiåren att brev adresserade
till ”Skägget i Umeå” kom fram.
Blickar man tillbaka kan Per-Uno
Ågrens karriär te sig oerhört med
veten. Den kanske blev så, men det
började med slumpen.
– Sommaren när jag gjort värnplikten jobbade jag som vanligt på
fabriken när de ringde från arbetsförmedlingen och sa att det fanns ett

v ikariat på museet. Innan dess hade
jag inte en tanke åt det hållet, tänkte
väl att jag skulle bli lärare. Tror att
jag inte ens satt min fot på Gammlia
dessförinnan.
Sen blev det studier i Uppsala,
engelska, nordiska språk, fonetik. Men
också fler somrar och till slut ett fast
jobb som amanuens på museet.
– Skaffa dig ett betyg i etnologi, så
ordnar det sig, sade landsantikvarien
Gunnar Westin. Och det gjorde det.
Westin själv var arkeolog, den disciplin som jämte folklivsforskningen
och konsthistorian kvalificerade då
tidens museitjänsteman.

Generalistkunskaper
Så småningom växte det där betyget
i etnologi ut till en licentiatavhandling om det folkliga båtskicket i Övre
Norrland, men Per-Uno Ågren har
aldrig varit riktigt övertygad om specialiseringens nödvändighet för musei
arbetet.
– Många av de bästa museimännen har kommit ur andra discipliner,
till exempel Ernst Westerlund i Skellefteå som varit tidningsman. Och när
jag själv fick uppgiften att omforma
dåvarande kulturkommunikations
linjen till museiutbildning var det
snarare generalistkunskaper jag ville
befordra.
Ett renässansideal?

– Jag ville väva in ett tvärvetenskapligt perspektiv, delvis med betoning på humanekologi där jag hade
god hjälp av universitetets dåvarande
centrum för tvärvetenskap med bland
andra idéhistorikerna Ronny Ambjörnsson, Bosse Sundin och Sverker
Sörlin. Självklart skulle en ämnesfördjupning på 60 poäng ligga i botten,
men det kunde vara studier även utanför de klassiska ämnena. Ett försök
att införliva även naturvetenskap
strandade dock på skilda traditioner
för examination och t entamina.
Men då skriver vi 80-tal fram till
pensioneringen 1994. Dessförinnan
hade han avsagt sig chefskapet på
museet och förpassat sig ett snäpp
nedåt i karriären med jobbet försteantikvarie, ett steg som väckte uppmärksamhet, men som inte nämnvärt bekymrade Ågren själv.
Lite mer knepigt blev det när han
ville dela sig mellan universitet och
museum. Det gick inte tyckte musei
styrelsen och då fick det bli Umeå
universitet.
– Gunnar Westin var en bra chef,
förstod sig på att odla politiker. Han
var nog konservativ i botten, men med
förståelse för nya vindar och han lät
mig hållas. Jag fick bland annat uppgiften att tillsammans med språkman
nen Karl-Hampus Dahlstedt arbeta
med det för Norr- och Västerbotten

gemensamma folkmåls- och folkmin
nesarkivet som gick under förkortningen FFÖN, det som sedermera
blev Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, DAUM, i Umeå.
– Landsantikvarien var egentligen
Sigurd Curmans uppfinning, en stats
finansierad tjänst som gav stadga åt
länsmuseernas och hembygdsföre
ningarnas strävanden ute i landet.

En motor i kulturlivet
Westin såg, i likhet med flera kollegor, museet lite som ”ein mädchen
für alles”, en motor i det allmänna
kulturlivet, med allehanda åtaganden. Det fanns till och med de som
startade körer.
Själv drog Per-Uno Ågren, i egenskap av ung amanuens får vara osagt,
i gång filmstudion i Umeå, den som i
dag vuxit ut till en festival.
– Jag var nog mest intresserad av
dokumentärfilm och den italienska
neorealismen på gränsen mellan det
dokumentära och det fiktiva. En favorit från den tiden var de Sicas ”Miraklet i Milano” som blev filmstu
dions öppningsfilm i Bio Abelli.
Intresset för dokumentärfilm skulle snart också resultera i samarbetet
med Rickard Tegström och – förstås
– med Sune Jonsson.
Per-Uno har även mycket gott att
säga om Westins efterträdare, Sune

Zachrisson, som upptäckte beredskapsjobbens möjligheter. Det gav
tillfällen till en omfattande kulturminnesvård med restaureringar av
bland annat kyrkstaden i Vilhelmina
och anläggningen vid Torvsjö kvarnar i Åsele kommun. Även Zachrisson förstod sig på politiker.
– Själv var jag inte så bra på det,
men jag var nog ändå en hygglig chef.
Kunde väl inte vara något annat med
medarbetare som Sune Jonsson, min
dåvarande fru Katarina Ågren, Karin
Eriksson och Göran Carlsson?
– Kanske kan man säga att jag
som chef kunde skörda vad mina
företrädare sått. Administration var
inte min starka sida, men det fanns
pengar, det fanns resurser, vilket
innebar att vi kunde koncentrera oss
på det väsentliga som ju inte består i
att skriva projektansökningar och
därpå redovisa vad man gjort av
pengarna – om man nu över huvudtaget får några.
– Med tillbyggnaden i slutet av
60-talet fick vi utrymme för vad som
skulle bli de nya basutställningarna.
De väckte ju sedan stor uppmärksamhet, lite för stor skulle det visa
sig. Men det satt ganska hårt inne.
Göran Carlsson och jag hade under
flera år funderat över den p
 edagogiska
utställningsgestaltningens problem.
När vi fick se en utställning av An5

ders Åbergs husmodeller fann vi en
användbar form, men när vi presenterade våra idéer på R
 iksutställningar
blev det tummen ned, så kunde man
inte göra.
– Men vi stod på oss och byggde
utställningarna, som åskådning, som
upplevelse, som lärande. Sedermera
fick vi tillfälle att – med stöd bland
annat från Riksutställningar – sammanfatta våra erfarenheter i boken
Utställningsspråk (1982).
– Kanske kan man säga att vi där
materialiserade idéerna kring åter
förandet. Det publika gensvaret var
omedelbart och utställningarna väckte stort uppseende vid den stora
ICOM-konferensen som anordnades
i Umeå 1976.
– Baksidan var möjligen att utställningarna kom att bilda mönster
på ett sätt som vi inte avsett. Utställningsformer kan inte överföras meka
niskt, varje ämne kräver sitt speciella
uttryck.
Tillsammans med Göran Carlsson
omformade han också Västerbottens
hembygdsförenings årsskrift till tid-
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skriften Västerbotten som sedan slutet av 60-talet kommer ut fyra g ånger
per år.

Utbildning och
internationellt arbete
Men när kärntruppen på museet
splittrades och var en och gick åt sitt
håll – Karin Eriksson till l änsstyrelsen
som länsantikvarie, Göran Carlsson
som chef för BildMuseet, Katarina
Ågren som redaktör för tidskriften
Hemslöjden och Sune Jonsson som
ägnade sig åt stora självständiga uppdrag utanför museet – tyckte sig PerUno Ågren också ha gjort sitt som
chef och kunde som försteantikvarie
ägna sig åt alltmer internationella
åtaganden, så småningom kombinerade med undervisning och handledning vid universitetets kulturvetarlinje.
Efter pensioneringen ägnade han
sig fram till i fjol åt tidskriften Nor
disk Museologi. Just nu medverkar
han i uppbyggnaden av Sune Jonssons arkiv som blir en del av Västerbottens museums fotoarkiv med

tyngd
punkten på de arbeten Sune
Jonsson utfört utanför museets ram.
Per-Uno Ågren behåller sin vision
av folkmuseet, med växande betoning på den ekologiska dimensionen,
men visst spårar man en viss pessimism inför framtiden. Museet står
inte längre mitt i byn, återförandets
principer går inte fullt att vidmakthålla i ett mer brusande och medialt
orienterat kulturliv, som paradoxalt
nog återfaller i den distributiva ordning som han ville bekämpa.
Lägg till det ett svagare politiskt
intresse och en allt kärvare ekonomi,
som mer ser till budgetbalans än till
museiverksamhetens essens.
– Jag kan märka det på mina elever som gått ut med största förändringsvilja, men som av ekonomiska
skäl tvingats till anpassning och institutionell normering.
Men han gör inte avkall på det
museimannens credo som han formulerar i artikeln om Sune Jonsson:
”Etnologisk iakttagelse, intellektuell
analys och konstnärlig gestaltning”.

I den återkommande förordssidan i tidskriften Västerbotten
under Per-Uno Ågrens redaktörstid kommenterades aktuella
frågor från museets horisont – tillsammans med en teckning
av Göran Carlsson.

7

EVERT LARSSON/VBM

På inventeringsarbete i Norra Latikberg, Vilhelmina, sommaren 1955. Från
vänster arkitektpraktikanten Conor O’Kelly, Per-Uno Ågren och Evert Larsson.
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Bebyggelseinventeringarna
i Västerbotten
E va V i k str ö m

På 1930-talet knöts den regionala kulturmiljövården till länsmuseerna under ledning av
landsantikvarier. Nu formades konstellationen Riksantikvarieämbetet på central nivå och
länsmuseet–länsstyrelsen på regional nivå. I Västerbotten sattes skutan i sjön av landsanti
kvarie Gunnar Westin med hjälp av en långsamt växande medarbetarskara. Kulturmiljövård
kräver kunskap, och de första systematiska byggnadsinventeringarna i länet genomfördes
1949–58 av konservator Evert Larsson med bistånd av Per-Uno Ågren som efter några år
blev amanuens vid museet. Som landsantikvarie kom Per-Uno Ågren också att dra i gång
1970- och 80-talens omfattande byggnadsinventeringar för kommunal planering.

”Kornhässjorna stodo som jättehöga, guldglänsande ryamattor mot skyn och det var en fröjd att se
med vilken smidig kraft bondpojkarna klättrade i
spjälverken och manövrerade hissblocken för att
få upp kärvarna i hässjorna, som ibland voro höga
som fyrvåningshus.” Det var i skördetiden 1936
och Sigurd Erixon reste från Vilhelmina mot
Storuman. Som folklivsforskare måste han ”utgå
från förhållandena i nutiden … ute i fältet, bland
levande människor och i spillrorna efter de hädan
gångna själv sammanföra sitt forskningsmaterial”.
Detta skriver Erixon i Strövtåg i svenska bygder
(1941).
Själv kom jag uppåt lappmarken på hösten
1979, utskickad av Per-Uno Ågren för en etnologisk inventering av näringsliv och bebyggelse vid
Ångermanälven, en trakt där vattenreglering förestod. Det var mitt första uppdrag för Västerbottens museum och jag fick bo hos Anna-Lisa och

Birger Almroth i Almsele. Inga storhässjor syntes
till, däremot stolta korsbyggnader, lador, sommarfähus och otaliga spår av nybyggarnas snillrika odlingslandskap kring Ångermanälven. Birger och
andra informanter kunde visa och förklara på plats.
Det var som att få stiga rakt in i Åke Campbells
Från vildmark till bygd (1948) (jämför Västerbotten 1985:1). Evert Larsson och Per-Uno hade varit
i Almsele 25 år tidigare, i samband med museets
bebyggelseundersökningar.
Byggnadsinventeringar, deras genomförande
och inriktning över tid, samvarierar naturligtvis
med kulturminnesvårdens utveckling. Behoven av
kunskapsunderlag beror av kulturminnesvårdens
styrmedel och av föreställningar om vad som är
värt att bevara och hur man ska gå tillväga. Samtida artiklar och styrelseberättelser i årsboken
Västerbotten belyser hur problemen har definierats och hanterats i länet.
9

Byggnadsinventeringar och
kulturminnesvård på 1920-talet

evERT LARSSON/VBM

På 1910-talet fick Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
och Byggnadsstyrelsen en form som bestod till omkring 1970. Kulturminnesvårdens redskap stärktes
genom 1920 års kungörelse om det offentliga byggnadsväsendet, som gällde kyrkor och statliga byggnader av kulturhistoriskt eller konstnärligt värde
(byggnadsminnesmärken). Tre år senare tillsattes
en riksantikvarie med formidabel organisatorisk
talang, Sigurd Curman. År 1920 tillsattes de första
länsarkitekterna, vilka biträdde B
 yggnadsstyrelsen.
Edvard Lundquist var länsarkitekt i Västerbotten
1920–36. Han hade tillsyn över kyrkor och kronans hus, utarbetade stadsplaner enligt 1907 års
stadsplanelag, verkade för sakkunnig byggnadskontroll och var en länk mellan kommuner och
statliga myndigheter.
Västerbottens läns hembygdsförening bildades
1919 och utgick från den på 1880-talet grundade
fornminnesföreningen. I styrelsen märktes bland
andra landshövding Nils Ringstrand och 1900-talets främste realpolitiker i Västerbotten, redaktör

Gustav Rosén. Den förste intendenten anställdes,
etnologen Ragnar Jirlow. Med honom fick verksamheten en rivstart under 1920-talets första år,
men museet i gamla seminariet kom att formas av
hans efterträdare, Holger Möllman-Palmgren.
Jirlow blev känd som specialist på arbetsliv och
arbetsredskap, men hans föremålsstudier i länet inkluderade även folkkonst. Anläggningen av Gamm
lia föranledde vissa byggnadsstudier.
Folkkonstforskning var ett ämne i tiden för etnologer och svarade mot konsthistorikernas intresse för frihetstidens och den gustavianska tidens konst, och mot samtidens klassicism i konst
och arkitektur. 1700-tal och 1920-tal möttes även
på Gammlia och Nordanå i Skellefteå. Sävargården – bruksherrgården från Sävar – blev den första
byggnad som uppsattes på Gammlia. Den restaurerades av Edvard Lundquist och beskrevs av Jirlow i Västerbotten 1920. Några år senare fick Skellefteå museum lokaler i majorsbostället Nyborg.
Bostället Nyborg gick till konsthistorien genom
Nordiska museets inventeringar av äldre byggnadsskick hos allmogen och de högre stånden under

Birger Almroths
mangårdsbyggnad
och ladugård i
Almsele 1954. En
dubbelkorsbyggnad
med sexdelad plan
och pilasterformade
knutlådor. Bostads
huset har senare
upprustats och
timmerladugården
ersatts av ett nytt
uthus.
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1920- och 1930-talen. Nyborg avbildas exempelvis i Andreas Lindbloms Sveriges konsthistoria
(1944–46), en översikt som i hög grad bygger på
dessa inventeringar. Den västerbottniska delen av
herrgårdsundersökningen presenterades av Brynolf
Hellner i Västerbotten 1937. Här fanns inte frälsegods med stolta karaktärsbyggnader, däremot militära boställen och små herrgårdar vid bruk och sågverk. Sävargården och Nyborg är därför utmärkta
exempel på herrgårdskultur i Västerbotten. Prästgårdsundersökningen hängde samman med 1910
års boställsordning. Med den försvann den sista resten av systemet med boställen för ämbetsmän och
militärer på landsbygden. Vid samma tid publicerade Sigurd Erixon sin första studie av de norrländska kyrkstäderna, i Gamla svenska städer. Häfte 7
(1923). Möllman-Palmgren ägnade också ämnet
flera artiklar i Västerbotten.
Allmogens byggnadsskick stod ändå i centrum.
På det området möter också de första västerbottniska initiativen. Per-Uno framhåller 1920-talets
hembygdskurser i Umeå och Skellefteå som de
första byggnadsinventeringarna i länet (samtal i
juni 2005). De genomfördes i samverkan mellan
hembygdsföreningen och Uppsala universitet. Kursen i Umeå hölls den 13–23 juni 1924 och leddes
av lektor Anna Grönfeldt med 36 deltagare från
nästan alla länets socknar. För undervisningen svarade etnologerna Carl Wilhelm von Sydow från
Lund och Åke Campbell från Uppsala. Uppmätningar och beskrivningar av åtta gårdar presenterades i Västerbotten 1924–25 i anslutning till en
bred översikt av Campbell, ”Bygd och bygdekultur
i Västerbotten”. Kursen i Skellefteå varade en
knapp vecka i juli 1926 och leddes av Campbell
och konsthistorikern Erik Salvén. Aktiviteterna
refererades i Västerbotten 1928 av Henning Wikström. På schemat stod föredrag illustrerade med
skioptikonbilder, exkursion och uppmätning
ar.
Föredragen hade stor bredd. Campbell tog upp
bygd och bygdekultur, byggnadsskick, uppmätning och beskrivning, medan Salvén behandlade

fornfyndens typer och fornminnesvård, kyrkorna
som kulturminnen, allmoge- och textilkonst.
Hembygdsföreningens höga ambitioner framgår av valet av lärare. Samtidigt framträder det engagemang för hembygdsrörelsen som fanns inom
forskarsamhället på 1920-talet. Sydow var en fram
stående folklorist. Salvén hade doktorerat på
bonaden från hälsingska Skog och skulle bli landsantikvarie i Halland. Campbell, slutligen, var doktorand och tjänstgjorde som folkhögskollärare i
Boråstrakten. Snart skulle han disputera på en av-

Uppmätning av en portal i
Sörböle i Skellefteå 1950.
Inventeringarna visade på
byggnadstyper i bondens
gård, men även arkitektur
detaljer och dekorationsmåleri. Stolta empirportaler
kunde vederlägga föreställningar om fattigdom i norr,
tjäna ett regionalt och lokalt
identitetsarbete. Ur Väster
bottens museums arkiv.

11

handling om skånska bygder under 1700-talet och
bli föreståndare för folkminnesavdelningen vid
ULMA i Uppsala. I Umeå påbörjade han arbetet
med ett ”fotografiskt länsarkiv”. Uppsatsen om västerbottnisk bygdekultur måste ha byggt på egna
fältstudier. Det breda perspektivet på bebyggelse,
bygd och kulturlandskap utvecklades bland annat i
Från vildmark till bygd.

Kulturminnesvård i folkhemmet
Den regionala kulturminnesvården knöts på 1930talet till museiväsendet. Härmed formades konstellationen RAÄ och Byggnadsstyrelsen på central
nivå och länsarkitekt, landsantikvarie och länsmuseum på regional nivå. Lagstiftningen förstärktes
1942 med fornminneslagen. Även här var riksantikvarie Sigurd Curman den store organisatören. Han
invigde också museibyggnaden på Gammlia 1943. I
talet beskrevs provinsmuseerna som ”levande kraftkällor både inom det rent museala arbetsområdet
och inom den alltmera omfattande yttre kulturminnesvården, i vilken just våra provinsmuseer utgöra de
naturliga centralpunkterna”. Ett museum ska ”söka
lösa bestämda problem” genom ”systematiska undersökningar och insamlingar”, framhöll Curman.
Västerbottens förste landsantikvarie blev G
 unnar
Westin (1914–93) som tjänstgjorde 1945–65.
Westin var född i Skå på Färingsö i Mälaren. Yrkes
banan inleddes vid RAÄ och Jämtlands museum. I
Umeå köpte han egen bil för att kunna besöka
länets socknar, kontakta hembygdsföreningarna och
göra undersökningar. Landsantikvarien biträdde
RAÄ i ärenden som gällde kyrkor och fornminnen
och yttrade sig över byggnadsplaner med mera till
länsarkitekt Karl Sörensen, vilken efterträtt Lundquist 1937. Kommunernas byggnadsnämnder hade
att tillämpa 1947 års nya byggnadslagstiftning, som
stärkte skyddet för kulturminnen. Byggnad av kulturhistoriskt värde fick inte förvanskas, det vill säga
om den låg inom ett område med detaljplan. Länsarkitektens och länsarkitektkontorets tid upptogs
till stor del av tätorternas planeringsfrågor. En ny
12

uppgift 1949 blev att granska ritningar i låneärenden för länsbostadsnämnden. Folkhemmets samhällsplanering vilade på bostadspolitiken.
Samarbete etablerades med intendenten Ernst
Westerlund vid Norra fornminnesföreningen. Friluftsmuseet Gammlia började upprustas, arkivet
ordnas efter mönster av ATA, Antikvarisk-Topografiska Arkivet i Stockholm, byarkiv inventeras
och arkiveras i avskrifter, biblioteket byggas upp.
Museets kapacitet för teknisk rådgivning förstärktes
genom att vaktmästare Ragnar Grahn studerade
byggnadskonservering på Skansen 1948. Westin biträddes av Evert Larsson, som var o
 rtsmeddelare
för ULMA, hade medverkat i museets u
 ppbyggnad,
utvecklade tapettryck med gamla stockar eller förlagor och var oregelbundet anställd vid museet.
Hans insats skildras av Per-Uno i artikeln ”’Lite vriden blir man väl hållen för…’ – om Evert Larsson;
artist, konservator och museiman” (Västerbotten
2000:2).
I styrelseberättelsen för 1947 summerade Westin
de första årens erfarenheter. Kommunerna kunde
få råd av landsantikvarien, men arkivet gav inte tillräcklig överblick över kulturminnena. Tid och m
 edel
saknades för att göra ”systematiska kulturhistoriska
inventeringar” och delta i ”det folkbildande arbete,
som ju innerst inne är kulturminnesvårdens huvud
uppgift”. Landsantikvariens huvudgift borde bestå
i att vara ”den sammanhållande och ledande kraften för länets kulturminnesvård”. Ragnar Jirlow
hade gjort sammanställningar över olika föremålstyper, dock inte för bebyggelsen. Där krävdes inventeringar som kunde vidga de historiska kunskaperna.
Sörensen och Westin ansökte om anslag för bebyggelseinventeringar hos Humanistiska fonden,
som hade inrättats 1927 av Vitterhetsakademien
och som bland annat gav medel till Riksantikvarieämbetets inventeringar av kyrkstäder. Anslag för bebyggelseinventeringar i Västerbotten beviljades för
1949 och 1950, som Westin meddelar i uppsatsen
”På upptäcksfärder i Västerbottens län” (Västerbotten

Bebyggelseinventeringar på 1950-talet
Inventeringsuppgiften anförtroddes Evert Larsson
(1898–1964). Den viktigaste av hans biträden
blev Per-Uno, som hade sitt första sommarjobb
som byggnadsinventerare 1950 och efter några år
blev amanuens. Båda var uppvuxna i Västerbottens kustland och skulle alltid återvända dit. Åren
1950–51 medverkade kartriterskan Kerstin Svanbäck, 1956 kartritaren Conor O’Kelly och 1957–
58 Gunnel Lundström (Kernell). Berättelser om
fältarbetena beskriver hur Evert och Per-Uno
skinnklädda for fram på motorcykel i grusvägsdammet och väckte förundran i bygden. Referensen är berättelser om tidiga fältarbeten vid Nordiska museet och Sveriges Kyrkor – Johnny Roosvals
sportiga elegans och cyklande studenter på de
ödsliga Uppsalaslätterna. Curman på spaning i
Birka 1949 var ”mannen i den av många tvättar
vitnade Burberryrocken”, enligt Gustaf Näsström
(STF:s årsskrift 1950).
Under 1954 inköpte hembygdsföreningen en
bil, vilken även utlånades till FFÖN, Folkmålsoch Folkminnesundersökningen i Övre Norrland,
och Norra fornminnesföreningen. FFÖN hade inrättats 1955 med lokaler i museets övervåning. Inventeringar av bebyggelse och folkmål samordnades. Vattenregleringen i älvarna sköt fart och
avsatte stora arkeologiska undersökningar. Ernst
Westerlund utförde byundersökningar vid bland
annat Skellefteälven.
Bebyggelseinventeringarna bedrevs i kustsocknarna 1949–52 och i lappmarken 1953–58. De
omfattade fotografering, uppteckningar och uppmätning av byggnader, byggnadsdetaljer, möbler
och redskap. Kunskapen växte om allmogebebyggelsen, om gårdarnas mångfald av byggnader. Tidsmässigt dominerade det sena 1700-talet och 1800talet, eller ”det sista skedet före den stora nutida

EVERT LARSSON/VBM

1950–51). Möjligheterna att påverka genom detaljplan var inte stora. Däremot ansåg Sörensen det
som väsentligt att kunna påverka bostadslånen.

Sommarfähus och kor på fägatan i Fäboliden 1954. Fägatan
lyftes fram 1954–55 och upptogs som skyddsvärd miljö i
kulturminnesvårdsprogrammet för Lycksele kommun
1985-87. Då var korna borta och fägatan ett expressivt
monument över vad de en gång betytt för människorna.

Bebyggelseinventeringar 1949–1958
1949–50 Byske, Skellefteå, Norsjö, Jörn, Burträsk, 		
Lövånger, Nysätra, Bygdeå, Bjurholm,
Holmön, ”i någon mån” Degerfors
1951–52 Bureå, Holmsund, Hörnefors, Nordmaling,
delar av Umeå lfs, Degerfors, Holmön
1953–54 Åsele, Lycksele, Malå, Sorsele
1955–56 Tärna, Vilhelmina, Dorotea och Fredrika
1957–58 Stensele, Vännäs, Örträsk, Dorotea, fäbodbebyggelse i Dorotea, Burträsk
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Detalj av kornhässja i Gafsele, Åsele, fotograferad under inventeringsarbetet
sommaren 1953.

omvälvningen”, som Westin skrev 1951. Flera undersökta byggnader hade redan försvunnit. Samtidens landskap och samhällen fotograferades också
– ”Västerbotten av idag blir också kulturhistoria
med tiden”. Bearbetningen fick anstå av tidsskäl.
”Det vill synas som om själva materialet till tjänst
för kommande tiders forskning är huvudsaken.”
Hösten 1952 var kustlandets bebyggelse översiktligt inventerad och anslaget från Humanistiska
fonden upphörde.
Lappmarksinventeringarna finansierades av
Stiftelsen J.C. Kempes Minne, som ”genom
pressen erfarit föreningens svårigheter”. Per-Uno
14

presenterade dem i ”Glimtar från länsmuseets bebyggelseundersökningar” (Västerbotten 1955).
”Arbetets syfte är dels att inventera länets bestånd
av gammal timmerarkitektur, att bestämma de olika byggnadstypernas utbredning och upprätta
mera noggranna beskrivningar av särskilt märkliga
byggnader, dels att ge en allmän bild av bebyggelsens nuvarande tillstånd.” Utgångspunkten är
Sigurd Erixons studier av svensk byggnadskultur.
Mangårdsbyggnaderna i Åsele lappmark präglades av korsbyggnader, vilket förenade dem med
Ådalen mer än med Lycksele lappmark, där parstugan dominerade som bostad. En mängd andra regio
nala skillnader registrerades. Bebyggelsens ålder vid
kusten och i lappmarken är en utgångspunkt. Kunskap om de medeltida byarnas tidiga bebyggelse
måste grävas upp ur marken. I lappmarken framträder den förste nybyggaren i syneprotokoll och
andra kolonisationens arkivalier. På 1950-talet kunde man se hur gårdsbebyggelsen hade glesats ut, se
skillnader mellan kraftigt moderniserad bebyggelse
vid stora landsvägsstråk och avsides byar med jämförelsevis välbevarade gårdar. Åtskilliga timmerhus
hade sålts till kolning under krigsåren.
Resultatet summerades i styrelseberättelsen för
1957. Den första översiktliga inventeringen av
länets äldre byggnadsbestånd var genomförd. Bildarkivet hade fördubblats och flera hundra uppmätningsritningar var arkiverade. ”Därmed har
vunnits en första kunskap om de förekommande
byggnadstyperna och om de viktigaste existerande
byggnadsmonumenten.”
Fotografierna togs av flera medarbetare, men
det var främst Everts bilder som visades upp. Han
tog få bilder i mellanformat av samma motiv, port
rätt och någon detalj. Sakliga bilder av hus, detaljer och platser paraderar i museets bilddatabas.
Om motivet var utbrett kunde det bli mycket
himmel upptill och äng eller landsväg nertill.
Cumulusmoln växlar med åskmoln och ängsblommor lyser i gräset. Saklighet utesluter inte formalistisk estetik. Everts detalj av hässjan i Gafsele

Att bevara och förnya
Inventeringarna lyftes fram i årsboken, föredrag
och i utställningsform. Hösten 1958 visade länsmuseet ”Vad skall det bli av Västerbottensbyn?”,
en utställning ordnad i samverkan med länets
byggnadsnämndsförening. Den visades på 14 platser i länet under våren 1959. Här beskrevs landsbygdens bebyggelseutveckling i inventeringsbilder.
Westin berörde tillämpningen i ”Om gammalt
och nytt i västerbottnisk bebyggelse” (Västerbotten
1952). ”I samarbete med länsarkitektkontoret,
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visar virkets skönhet och en tidlös funktionalism.
Betraktaren möter landskap som människor har
ordnat, hus de byggt sig för att kunna leva, dekora
tioner som andas deras skönhetslängtan. Hus
repre
senterar människor, kulturarvets förvaltare
och brukare, men hus som inte längre brukas, förflyktigas. En källarbod i Rusele sjunker sakta in i
grässvålen och lövverket, men visst hopp finns
ändå – att lantbrukaren ska baxa upp den med
spett, rensa upp, fylla ut, laga det nödvändigaste
och sedan ställa in redskapen i boden.
1950-talet var en brytningstid i småbrukarlandet Västerbotten. Bebyggelsen hade expanderat
från älvdalarna inåt myrarna. Befolkningstalet i inlandet kulminerade och bebyggelsen krympte ihop
neråt älvarna igen. Det talades om flykten från
landsbygden och om tråkigheten på landsbygden.
Birgitta Holm har diskuterat Sara Lidmans genombrott i det perspektivet i Sara i liv och text (1998).
”Tjärdalseffekten” jämförs med uppmärksamheten
kring Snoddas, Stålfarfar och filmen ”Hon dansade
en sommar” – ”I alla tre fallen rör det sig om ett
frambesvärjande av en värld som försvinner”.
Människor som moderniserade husen litade på
att välfärd, modernitet och framsteg gällde alla,
folk i förorten och folk i lappmarken. Det var också välfärdsstatens syfte. Inventeringarna frambesvor försvinnande världar, men för att fånga något i
flykten – gamla hus som skulle ge god bostad, kontinuitet och skönhet utan att hota moderniteten.

En timrad källarbod på Bjuhrs gård i Gamla Rusele. Foto 1954.

länsbostadsnämnden och länsmuseet har en del
kunnat göras för det gamla bostadsbeståndet.”
Flera parstugor var på väg att renoveras efter förslag av ingenjör Bengt Lidström vid länsarkitektkontoret. Alternativ gavs till de statliga t ypritningar
som kommunen erbjöd. Westin kontrasterade 30talsfunkis och en ”sann funktionalism utformad
av seklers erfarenheter”. Han knöt an till en modernismkritik med rötter i 1910-talet och i hög
grad förknippad med hembygdsrörelsen, främst
genom författaren Karl-Erik Forsslund och arkitekten John Åkerlund. ”Genom den moderna tekniken går det ju att få våra gamla till funktionen ut15

experimenterade byggnader fullt moderna”, skriver
Westin. Gästgivargården i Rickleå anfördes som
exem
pel. Detta bevarandearbete återkom ofta i
styrelseberättelserna.
Länsarkitektkontoret rekryterade arkitekter och
ingenjörer som skulle sätta viktiga spår i det byggda
– Torkel Sjöström, Bengt Lidström (1947) och Åke
Lundberg (1952). Den sistnämnde blev 1956 chef
för det nybildade Västerbottenskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor (VAB), som var ett regionalt svar på LBF (K-Konsult) och blev länets ledande
arkitektkontor. Bengt Lidström följde med till VAB.
Bakgrunden var 1952 års kommunreform, där
antalet landskommuner minskade kraftigt. Anspråken på kommunal planering ökade med bostadsstandarden, därmed behovet av konsulter. VAB försåg
även kommunerna med stadsarkitekter. Kommunal
samverkan förekom i olika former, till exempel för
att anställa kommunalingenjörer med tjänstgöring i
flera kommuner. Västerbottens byggnadsnämndsförening samlade länets byggnadsnämnder, bland
annat för kurser där länsarkitekten och landsanti
kvarien deltog.
Åke Lundberg och Bengt Lidström medverkade
vid Landsantikvarieorganisationernas Samarbetsråds
årsmöte i Jönköping 1956. De orienterade ”om
lämpliga vägar för att slå vakt om den för kulturlandskapet omistliga äldre bebyggelsen”, främst utifrån
erfarenheter i Västerbotten. Åke Lundberg blev
1964 länsarkitekt. Bengt Lidströms arbete för parstugans bevarande behandlas utförligt i ett tidskriftshäfte ägnat högst densamme (Västerbotten 1996:2).
En konstellation av yrkesfolk formades för att
bedriva byggnadsvård i 1950-talets Västerbotten.
Här fanns vetenskaplig och antikvarisk kompetens,
ämbetsarkitekter och konsulterande arkitekter, en
förening av expertis, förankring i staten och konstnärskap. Byggnadsvård gällde i hög grad varsam modernisering i Bengt Lidströms anda och med Evert
Larssons tapeter. Samma personkonstellation samlades kring andra uppgifter, till exempel nybyggnad
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och restaurering av kyrkor. Kanske kan man tala
om en västerbottnisk byggnadsvårdsmodell. Det
skulle emellertid förutsätta ett vidare synfält än jag
har valt här. Vi skulle b
 ehöva veta hur landsanti
kvarier som Manne H
 ofrén i Kalmar, Bertil Waldén
i Örebro eller Gunnar Ullenius i Skara gick tillväga,
vilka konstellationer de ingick i.
1950-talets inventeringsfas avslutades och nya
aktiviteter vidtog. Arbetet för kyrkstädernas bevarande hade inletts i Lövånger och blev en del av
kärnverksamheten. Styrelseberättelsen för 1960
upplyser om vad som skulle komma. ”Undersökningar med utgångspunkt från byggnadsnämndens
arkiv har påbörjats för Umeås äldre stadsbebyg
gelse genom fil. kand. Karin Eriksson.” Vilhelmina
kyrkstad hade uppmätts och Tekniska museet gjort
en restaureringsplan för vissa verkstäder vid
Olofsfors bruk.

Kommunvisa inventeringar och
bevarandeförslag
1960-talets inventeringar följde nya eller fler spår
än tidigare. Åren 1968–69 inventerade Sune Jonsson bebyggelse och liv på väglösa gårdar inom
Sorsele och Tärna socknar utifrån tillgängligt kartmaterial. Inventeringen knöt an till museets ”nutidsdokumentära material”, till Jonssons stora
episka bildberättelser om Norrlandsläseriet, utflyttningen från lappmarken och om odlingslandskapet.
Westin hade 1965 efterträtts av Sune Zachrisson. Till uppgifterna i början av 1970-talet hörde
att organisera fornvård och bebyggelseinventeringar med arbetslöshetsmedel.
Kulturminnesvården gick in i en ny fas. Den fysiska riksplaneringen startade 1972 och inkluderade totalinventering av mark och vatten. Åren
1975–76 omorganiserades RAÄ och länsantikvarier knöts till länsstyrelserna – Karin Eriksson blev
Västerbottens första länsantikvarie. Uppdraget
vidgades, krav och förväntningar ökade på kultur-

minnesvårdens förmåga. Det fanns pengar till löner och projekt. Den offentliga sektorn anses ha
kulminerat under 1970-talet.
”Man kan säga att de senaste åren inneburit ett
verkligt etablerande av systematiska byggnadsinventeringar på mycket bred bas. Från att ha ägnat
detaljerade undersökningar och uppmätningar åt
ett exklusivt urval byggnadssolitärer har man nu
allmänt inriktat sig på heltäckande inventeringar
för direkta planeringssammanhang.” Så skrev dåvarande antikvarien Fredric Bedoire i inledningen
till RAÄ:s rapport Byggnadsinventering i Sverige
under en femårsperiod 1968–1973 (1975). Orden
andas eufori över det nya innanförskapet i samhällsplaneringen. En verksamhet av sådan omfattning krävde statliga riktlinjer. Byggnadsinventering.
Förslag till riktlinjer (1971) utarbetades av Sten
Rentzhog, senare landsantikvarie i Jämtland. Nya
riktlinjer kom 1976 från den nya Sektionen för
byggnadsinventering vid RAÄ, Vägledning för kulturhistorisk bebyggelseinventering. Jämtland blev
tongivande för landsbygdsinventering och en skola
för inventerare. Stockholms stadsmuseum skapade
förebilder för tätortsinventering.
Åren 1970–71 inleddes en serie inventeringar,
där museerna i länet fick kommunernas uppdrag
att ta fram underlag för planarbete och bygglovsprövning. Per-Uno deltog i planering och genomförande av 1970-talets inventeringar, åren 1974–
80 som landsantikvarie. Tätorterna fick en
viktigare roll än tidigare, eftersom det hände mest
där. Klyftan växte mellan Ume- och Skelleftere
gionerna och inlandet, mellan bebyggelse omfluten av utvecklingsoptimism och bebyggelse som
togs ur bruk. Omstruktureringen av industrisamhället förde fram industriminnen som inventerings- och vårdobjekt. Kulturminnesvårdens synfält vidgades och tidsperspektivet försköts framåt.
Arbetet i Umeå, Skellefteå och Lycksele inleddes med totalinventeringar i Umeå centrum,
Tavelsjö, Täfteå och Holmön 1973–74 och Skel-

lefteå centrum 1974–75. I Skellefteå kommun låg
uppdraget på Skellefteå museum. Arbetet i Umeå
och Skellefteå fortsatte med selektiva inventeringar på landsbygden. Tätorterna i Åsele och Norsjö
kommuner inventerades 1975–76 och Lycksele
tätort 1976–77. En selektiv inventering av Lycksele
landsbygd utfördes 1973–74 och redovisades i
kommunöversikten. Totalinventeringar inkluderade
all bebyggelse markerad på grundkartan i en stadseller byggnadsplan från 1930- eller 1940-talen.
Därför omfattades all bebyggelse äldre än 1942 i
Lycksele centrum och yngre bebyggelse översiktligt. Med åren sköts den främre tidsgränsen framåt
till att inkludera yngre bebyggelse. Rapporter med
historisk översikt och bevarandeförslag trycktes i
sinom tid för att kunna spridas bland allmän
heten.
Under 1980-talet fortsatte inventeringarna i
Nordmaling, Bjurholm, Vilhelmina, Vännäs och
Robertsfors. Länsstyrelsen inventerade Vindelälvens dalgång (1983) och inledde arbetet med
kommunala kulturminnes/miljöprogram genom
ett pilotprojekt i Lycksele. Inventeringen i Umeå
avslutades under 1990-talet.
Fler byggnader inventerades med enklare m
 edel
än på 1950-talet. Hus uppmättes inte längre och
interiören kom inte med. Dessa enkla inventeringar
gav ändå överblick och grund för att införliva tätorter och industribebyggelse i kulturarvet.
1950-talets inventeringar gav kunskaper om en
grupp objekt som blev klassiker, vilket kan exempli
fieras med Lycksele. De äldre inventeringarna var
en given referens för 1970-talets landsbygdsinventering. Kulturminnesvårdsprogrammet 1985–87
föranledde komplettering och utvidgning av det
äldre materialet genom museet och kommunen.
Både fornlämningar och bebyggelse redovisades
och miljöer avgränsades. Klassiker som byn Bjurträsk, trakten kring Örträsket och fägatan i Fäboliden hängde med, men Bolidenepoken lades till i
form av Kristinebergs gruvsamhälle.

Tack!
För sakuppgifter och
synpunkter på texten
vill jag tacka Karin
Eriksson, Lars-Erik
Edlund och särskilt
Per-Uno Ågren.
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Om Per-Uno Ågren och dialekterna
A v L ars - E ri k E dlund

För generationer av studenter i nordiska språk är Övre Norrlands bygdemål från 1954 ett
begrepp. Boken har emellertid också fått många läsare utanför universiteten, och det är
egentligen inte så konstigt. Här får man nämligen en både lättfattlig och grundläggande
översikt över dialekterna i Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Och i antologins
många textprov kommer man mycket nära en äldre tids folkkultur i området.

Bakom denna antologi stod Per-Uno Ågren och
dåvarande Uppsaladocenten Karl-Hampus Dahlstedt, vilken hade skrivit om den intressanta nybyggardialekten i Vilhelmina och som senare
skulle komma till Umeå som professor i allmän
språkvetenskap. Övre Norrlands bygdemål hade
förresten en intressant bakgrund. Docenten och
lektorn Gunnar Leijström – som disputerat på en
avhandling om den obestämda artikeln i nordisk
språkhistoria – hade nämligen efterlyst en sådan
antologi, eftersom man i modersmålsundervisningen nästan helt saknade dialektprov från Övre
Norrland. Detta var, menade han, så mycket mer

Från en hembygdskurs i Vilhelmina som anordnades 24–25
mars 1956 av Vilhelmina hembygds- och turistförening i
samarbete med Västerbottens läns hembygdsförening och
Folkbildningsförbund. En redovisning av arbetet inom
Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Övre Norrland
och byggnadsinventeringen inom Vilhelmina socken gavs
av ansvariga från museet i Umeå, bland dem Per-Uno Ågren
som syns till vänster i bild tillsammans med Karl-Hampus
Dahlstedt, Axel Ivarsson, FFÖN:s intendent, bankkamrer
Martin Backman, ordförande i hembygdsföreningen i Vilhelmina samt Evert Larsson. Diaprojektorn var alldeles ny
och till finesserna på den hörde utbytbar optik.

anmärkningsvärt som ju dialekterna fortfarande
levde just här. Övre Norrlands bygdemål blev nu
den bok som Leijström saknat, och den har faktiskt sedan också kommit i en andra upplaga.
Boken utkom 1954. Detta var en tid då många
initiativ togs för att bygga upp högre utbildning
och akademisk forskning i Umeå. Under ett decennium, från 1955 till 1965, skapades sålunda
institutioner som Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Övre Norrland (FFÖN) och Kungl.
Skytteanska Samfundet, man tillskapade vidare
högre utbildning i bland annat odontologi och
medicin och kunde så småningom, 1965, högtidligen inviga Umeå universitet. I närheten av allt
detta, men inte direkt involverad efter vad jag förstått, befann sig hela tiden Per-Uno Ågren. Det
måste ha varit stimulerande att på nära håll få
följa utvecklingen under denna intellektuella nybyggartid.
Västerbottningen Per-Uno Ågren hade k
 ommit
som amanuens till länsmuseet 1953 efter några
års studier vid Uppsala universitet i nordiska
språk, engelska och fonetik. Som nyanställd amanuens fick han tillsammans med konservatorn vid
museet, hössjösonen Evert Larsson, assistera språkforskaren Folke Hedblom. Denne for, i en om19

byggd volvodroska, runt i Västerbotten för att
göra inspelningar. Resultatet blev en samling med
treminutersprover på dialekt från hela länet. Samma år hade Evert Larsson för egna pengar köpt en
Grundig-bandspelare som Per-Uno Ågren och
han använde för egna upptagningar.
Tillsammans med Karl-Hampus Dahlstedt påbörjades samma höst arbetet med Övre Norrlands
bygdemål, bland annat med utgångspunkt från dia
lektinspelningarna (museet hade då löst in Larssons bandspelare). Boken blev klar till stadsbiblio
tekets och det där inhysta Vetenskapliga
bibliotekets invigning i nya lokaler på Kungsgatan
sommaren 1954. Då hade också planerna på att
etableringen av FFÖN framskridit så långt att dess
verksamhet officiellt kunde inledas 1 januari
1955. Axel Ivarsson anställdes från 1 juli 1955.
Per-Uno har tillsammans med dåvarande landsantikvarien Gunnar Westin i Skytteanska Samfundets Handlingar nr 2 (1963) berättat om FFÖN:s
första decennium, och det är en intresseväckande
läsning. Vi skall stanna upp vid detta ett ögonblick, även om detta är litet av ett sidospår. Det
som slår en i redogörelsen är den framsynta målsättningen med FFÖN. Intressant är egentligen redan det faktum att man ger institutet namnet Folkmåls- och folkminnesundersökningen i Övre Norrland.
Genom att här använda begreppet undersökning
satte man nämligen fokus på den aktiva insamlingsverksamheten, parallellt med Nordiska museets Etnologiska undersökningar eller för den delen
med Sveriges geologiska undersökning, SGU. Det
talas vidare i förarbetena till FFÖN om att det i
området ännu finns ”genuina” dialekter och levande folkminnen. ”Medan söderöver uppteckningen
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av folkmålen oftast måste få en rekonstruerande
karaktär, finnes här ännu möjligheten att hos den
äldsta nu levande generationen nå folkspråket”,
understryker man. Inspelningsverksamhetens inriktning karakteriserar de båda författarna i några
tidstypiska vändningar, men inte desto mindre
framsynt, så här: ”dokumentering av mera labila
samhällsgrupper, på urbaniseringsförloppen i o
 lika
bygder och innovationsprocessernas nyckelpersoner”. I dessa ord förebådas faktiskt senare språksociala undersökningar, och man kan i bakgrunden
också ana Karl-Hampus Dahlstedt. Karl-Hampus
var ju vid den här tiden FFÖN:s vetenskaplige
rådgivare.
Per-Uno fanns alltså hela tiden i omedelbar
närhet av FFÖN, och var dessutom både dess före
ståndare och vetenskaplige rådgivare några år.
Den vardagliga kontakten släppte han egentligen
först när FFÖN så småningom blivit DAUM, (Dia
lekt- och ortnamnsarkivet, senare Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå), och lokal
mässigt flyttat från museet till Humanisthuset på
universitetsområdet. Numera är DAUM en del av
den statliga myndigheten SOFI – Språk- och folkminnesinstitutet – och placerat på Teg, beklagligtvis långt från både museet och universitetet. Men
det är en annan historia.

Båtstudier i ett brett kulturellt perspektiv
Som vi sett kom Per-Uno till museet efter universitetsstudier i bland annat nordiska språk, och
uppmanades ganska snart av sin chef, Gunnar
Westin, att ta betyg även i etnologi. Så blev det
också, ja det blev till och med forskarstudier vilka
så småningom resulterade i licentiatavhandlingen

EVERT LARSSON/DAUM:S ARKIV

Från en upptecknarkurs i Umeå 17–20 juni 1955. Förutom Per-Uno Ågren ses Berit Fahlgren, Judit Hamnberg och Linnéa Lidén.
Den sistnämnda blev en utomordentlig upptecknare och gjorde en aktningsvärd insats i förarbetet på Stensele sockens historia.
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Bidrag till studiet av det folkliga båtskicket i Övre
Norrland, ventilerad vid Stockholms universitet
1962. Per-Uno inrangerar sig med denna undersökning i raden av båtforskare med välbekanta
namn som Philibert Humbla och Olof Hasslöf,
och med efterföljare – för att nu bara nämna några
med anknytning till det nordskandinaviska området – som Åke Sandström, Ulf Lundström, Christer Westerdahl och Olavi Korhonen. Eftersom
Peter Skanse på annat ställe i detta nummer av
tidskriften skriver om denna del av Per-Unos verksamhet, behöver här inte ordas mera om just
detta. Jag skall dock något beröra en annan dimension i Per-Unos forskning om båtskicket.
De västerbottniska delarna av licentiatavhandlingen – vilken ju på sedvanligt sätt inte trycktes,
men nu, efter drygt fyrtio år, äntligen utkommer
av trycket – har presenterats i tidskriften Västerbotten 1971. Där kan man, för att nu lyfta fram en
enskildhet i denna rika dokumentation, till exempel läsa om betydelsen av valet av virke när man
skulle bygga en båt. Det heter bland annat så här:
Bordvirket benämndes på flera platser helt
enkelt ’båtveden’. På ’båtvedtallar’ och ’båtvedgranar’ ställdes många krav. Man skiljer
när det gäller tallvirke på den inre, ’döda’,
genom sin mörkare färg i tallstockens tvärsnitt
lätt urskiljbara ’kärnan’ och den ’levande’
yttre delen, ’ytan’ eller ytveden. När det gäller
granvirke skiljer man mellan snabb- eller
’frod’-vuxen och ’senvuxen’ gran, vilka skiljer
sig genom årsringarnas täthet och därmed
mindre och större hårdhet i virket. Denna
skillnad finns också i tallvirket. Dock är att
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märka att tallarna oavsett om de är snabbeller senvuxna genomgår en mognadsprocess,
genom vilken kärnan ökar i omfång och ytveden
blir allt tunnare. Virkeskännaren hade många
yttre kännemärken på träden för att kunna
avgöra deras inre virkesegenskaper. Det finns en
rad termer som visar detta. För bordbräderna
behövdes ett virke med goda böjegenskaper.
Utifrån detta önskemål bedömde man kärnvirke av tall och virke av senvuxen gran i
torkat tillstånd såsom alltför styvt och sprickbenäget. Detta gällde särskilt virke av tallar,
som vuxit i vissa lägen. Man föredrog därför
generellt ytved av tall och virke av snabbvuxen
gran, trots deras lägre motståndskraft mot röta
och svamp, vilket man försökte motverka med
ymnig tjärning och genom att dra upp båtarna
på land när de inte användes. I synnerhet
gällde åsikten om mottaglighet för röta ytved
av tall. Just därför motiveras valet av senvuxen gran eller kärnvirke av tall med motståndskraften mot röta. Böjsvårigheten motverkades genom tunning av bordspetsarna och
genom fasningen av bordkanterna i fogarna,
vilka minskar fiberspänningen. Bordvirket
skulle vara rättvuxet ’godvedigt’, dvs. rättfibrigt. Utsagan att bordvirkesträdet borde
vara en aning krokigt vuxet motsvarande
bordbrädans något svängda kantkontur, vilket
gjorde att mindre virke behövde skräddas bort
vid formningen, bestyrks från flera håll. Uppfattningen att en något medsolsvänd tall
lättare motstår sprickbildning finns också
belagd. För att avgöra om ett träd var rät-

fibrigt, högg man av en gren och undersökte
den. Grenens fiberstruktur är densamma som
trädets. (s. 14.)
Det är som synes mycket komplicerade kunskaper
som här redovisas då det gäller virkesvalet, och detaljerna är många. Uttryckligen sägs i citatet att
kännarna på området dessutom utvecklade en rik
terminologi. I det nyss citerade stycket finns visserligen endast några få termer nämnda, men från dialektuppteckningarna skulle en lång rad ytterligare
kunna lyftas fram. Detta är dock inte platsen för
det.
På ett annat ställe i artikeln från 1971 heter det
då det gäller val av ämnen till bordhalsarna:
Man har tidigare använt vindvuxna ämnen,
’vinningar’, till bordhalsarna. De sattes in
såväl förut som akterut i de tre första bordgångarna – man behövde alltså sex par vinningar. E.O. Mattsson och Axel Lindqvist
[ett par båtbyggare från Norrbyn] använde
vinningar rätt länge. Man sökte i skogen dels
rättsolsvuxna vinningar, ’rättsörnsvinningar’,
dels motsolsvuxna, ’ansörnsvinningar’. [---]
Det var svårast att hitta ’ansörnsvinningar’.
Det var heller inte lätt att klyva dem så att
de blev användbara. (s. 6.)

Dessa båda citat belyser, tycker jag, väl folkkulturforskaren Per-Uno Ågrens verksamhet, och visar
hur han söker skapa sig (och oss läsare) en djupare
förståelse av föremålen. Detta sker genom att föra
oss in i den kultur och den miljö i vilken föremålen skapades, detta utan särskilt publikfriande förenkling, men även genom att återge de benämningar som faktiskt användes i denna miljö. Det
finns här en kulturell helhetssyn, och med en sådan upprättar han respekt för våra olika kulturarv,
och inte minst respekt för den tidens människor
och deras kunnande.
Det talas i våra dagar ibland om att vi är på väg
in i kunskapssamhället. Det är säkert i någon mer
inskränkt mening riktigt. Man måste dock sam
tidigt ha i åtanke att vi också är på väg bort från
andra, helt annorlunda kunskapssamhällen. En
nästan ömsint syn på dessa äldre kunskapssamhällen har alltid besjälat Per-Unos verksamhet som
folkkultursamlare och -upptecknare, och som
forskare. Det är väl just därför han blivit så framgångsrik när han sedan som museiman haft till
uppgift att förmedla kunskapen till oss.
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Levi Keltonen intervjuas i Saittarova sommaren 1963.
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Båtstudier i Övre Norrland
P eter S k anse

De traditionellt byggda bruksbåtarna i Sverige och båtbyggeriet som hantverk hade
fram till 1920-talets slut inte varit föremål för några större vetenskapliga studier. Insamlat
material är obearbetat och snarast av fragmentarisk karaktär. Det består mestadels av
korta notiser och omnämnanden i resebeskrivningar och liknande och informationen är
ofta mycket svårtydd och av tveksam kvalité. Ett lysande undantag utgör dock Per-Uno
Ågrens licentiatavhandling Bidrag till studiet av det folkliga båtskicket i Övre Norrland från
1962 som artikelförfattaren här sätter in i ett större sammanhang.

Styresmannen Artur Hazelius vid Nordiska mu
seet i Stockholm och museimannen Georg J:son
Karlin vid Kulturen i Lund samlade båda redan på
1880- och 1890-talen in stockbåtar och andra primitiva och ålderdomliga båtar till sina respektive
museer. Stockbåtarna ansågs genom sin enkla
konstruktion som alla båttypers ursprung. Avsikten med de övriga enkla båtarna var att visa på
olika utvecklingsstadier i ett evolutionistiskt perspektiv. Några närmare studier av båtbyggeriet
och båtarnas användning genomfördes oftast inte
i samband med förvärven.
Ett av undantagen är N.E. Hammarstedts studier av skoltsamernas båtbyggeri som g enomfördes
vid en resa sommaren 1908. Expeditionen, som
gjordes i Nordiska museets regi, hade till syfte att
inte bara intervjua och fotografera utan även att
samla in föremål, bland annat en nybyggd mindre
sydd båt. Resultaten publicerades under rubriken
“En lappsk båt“ i Fataburen (1909).
Sommaren 1929 tog Sven T. Kjellberg vid dåvarande Göteborgs historiska museum initiativet
till mera omfattande undersökningar av den väst-

svenska kustkulturen och då även av b
 ruksbåtarna.
Till projektet knöts förutom den blekingske
museimannen Philibert Humbla även den unge
språkvetaren Olof Hasslöf och teknikern Svante
Paulsson. Intervjuer, fotodokumentationer och
uppmätningar av båtar och byggnader genomför
des på bred front. En första delredovisning av resultaten vad gäller båtkulturen kom redan 1930 i
uppsatsen “Kulturgränser i Bohuslän” som ingick
i Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift samma år.
Bruksbåtarna utgjorde endast en del av det undersökta materialet och Humbla påtalade ständigt
behovet av fördjupade studier för att rätt förstå
sammanhangen och utvecklingslinjerna. Detta
bland annat i uppsatsen “Blekingsekans ålder och
härstamning” publicerad i Blekingeboken (1933).
Humblas avsikt med artikeln var närmast att påkalla uppmärksamhet kring frågeställningarna
och påtala behovet av forskning i ämnet, inte att
ge svar på frågorna. Artikeln har ändock kommit
att anses som en milstolpe inom forskningen på
området.
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ett bortrensande av de oftast opåkallade
romantiska sidoblickarna på den sägenomspunna vikingatidens förnämliga fartyg, ty
studiet av våra allmogebåtar är än så länge
först och främst en uppgift för etnografer.
Humbla knöts sedermera till Gävle museum.
Trots att detta kom att medföra en stark betoning
på konst och stadshistoria, så lyckades Humbla
även i Gästrikland med att inleda undersökningar
av såväl bruksbåtar som fiske

Språkvetaren Olof Hasslöf drivande

Levi Keltonen, Saittarova, Tärendö tillsammans med Olof Hasslöf 1958.

Anledningen till Humblas reaktion var de kraftiga
förändringarna i det traditionella båtbeståndet
och fångstmetoderna som började göra sig gäl
lande i början på förra seklet och vars främsta
drivkraft var motoriseringen. Humbla skriver
bland annat:
Kulturhistoriskt och även etnografiskt äro Nordens allmogebåtar ett fullständigt outnyttjat
material |…| Vad som fordras är ett ödmjukt
och ingående etnografiskt studium av både det
arkeologiska och det levande materialet, och
26

Undersökningarna av den västsvenska kustkulturen
kom sedan under flera perioder på 1930-talet och
1940-talet att drivas vidare av Olof Hasslöf. Till
sin hjälp med uppmätning av båtarna hade han
Henry Magnusson, vilken i sin dagliga gärning var
chef för Götaverkens ritkontor. Arbetet resulterade i många artiklar och andra publikationer, vilka
ännu idag får anses som ledande i ämnet.
För Nordiska museets insatser under 
1930talet stod framförallt Ernst Klein.Undersökningarna
var i huvudsak koncentrerade till Uppland, Sörmland och de svenskspråkiga delarna av Estland.
Arbetet fördes sedan i viss mån vidare under
1940-talet av Albert Eskeröd.
Efter avslutade studier och framlagd doktorsavhandling om Svenska västkustfiskarna. Studier i
en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur (1949)
kom Hasslöf under många år att knytas till Statens
Sjöhistoriska Museum i Stockholm. Utifrån denna
centrala position kunde nu olika samarbetsprojekt startas och kustkulturen i olika delar av landet uppmärksammas. Bland annat genomfördes
studier av den maritima kulturen längs Kalmarsund och då främst i Stranda härad. Även här bistod Henry Magnusson med sina tjänster när det
gällde uppmätningar av båtarna. Resultatet av
dessa undersökningar publicerades under rubriken
“Båtar och båtbyggeri vid Kalmarsund” i årsboken
Stranda (1953–54).

Olof Hasslöf intresserade sig tidigt för den maritima kulturen längs Norrlandskusten och de traditionellt byggda båtarna i våra nordliga landskap.
Bland annat bedrevs omfattande fältundersökningar i området under “Sjöhistorisk undersökning” från 1952 och framåt. En delredovisning av
resultatet lämnas i artikeln “Båtar med täljda
bord”, vilken publicerades i Västerbotten redan
1953. I samband med dessa fältstudier uppmättes
följande båtar:
• Julle från Norrbystrand byggd 1896 av Olof
Mattsson
• Skötbåt från Norrbystrand byggd 1900
• Skötbåt från Dalkarlså

Fördjupade studier av folklig båtkultur
Efter en lång period av relativt svalt intresse från
museer och forskare för vårt maritima kulturarv
sker en markant förändring i slutet av 1950-talet.
Framförallt är det två yngre forskare som på djupet påbörjar studierna av den folkliga b
 åtkulturen.
I båda fallen anar man en stark påverkan av Olof
Hasslöf.
I sydvästra Sverige startar Nils Nilsson undersökningar av bruksbåtarna och båtbyggeriet i Blekinge. Studierna leder fram till ett flertal artiklar i
ämnet och 1962 framläggs så licentiatavhandlingen
Studier kring blekingsekan vid Lunds universitet.
När det gällde de nordliga delarna av Sverige
så genomförde Per-Uno Ågren mycket omfattande och noggranna fältstudier under perioden från
1955 och fram till 1961, i flera fall tillsammans
med Olof Hasslöf. Arbetet resulterade i licentiatavhandlingen Bidrag till studiet av det folkliga båtskicket i Övre Norrland, som lades fram vid Stockholms universitet våren 1962.
Trots sin något anspråkslösa titel så bygger PerUno Ågrens avhandling på en av de största och
mest detaljerade studier av det traditionella båtbyggeriet och bruksbåtarna som någonsin gjorts i
Sverige. Det undersökta området sträcker sig över

hela Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Inte
bara det svenskspråkiga området behandlas, utan
även det samiska och det tornedalsfinska.
Sommaren 1957 koncentrerades arbetet på
Västerbotten. Efter att bland annat genom hushållningssällskapets fiskerisakkunniga ha erhållit en
allmän orientering om förhållandet inom kustfisket
vidtog omfattande rekognoseringsresor i kustens
fiskelägen. Båtbeståndet kartlades och fotograferades och nyckelpersoner intervjuades. Besök hos såväl före detta båtbyggare som hos igång varande
båtbyggerier gav vid flera tillfällen upphov till fördjupade intervjuer med detaljerade beskrivningar
av såväl byggprocessen som virkesvalet. I flera av
fallen var informanterna av den å ldern att de hade
direkt egen erfarenhet av de förhållanden som rådde innan fisket m
 otoriserades och de traditionella
formerna och byggnadssätten började upplösas.
Kunskaper som, om de inte upptecknats i tid, idag
skulle vara för alltid förlorade.
Andra året ägnades såväl åt kompletteringar av
tidigare insamlat material som en utvidgning av
det undersökta området till att även omfatta delar
av Lappland, Norrbottens kustland och älvdalarna.
Även detta år påbörjades med genomgångar och
översiktliga rekognoseringar i området.
Andra året ägnades också åt att studera de av
Hushållningssällskapen lanserade så kallade “premiebåtarna”. Dessa började i Täfteå och Bussjö att
byggas omkring 1940. Upphovet var att myndigheterna ville stimulera utgrundsfisket efter strömming. Här ansågs de traditionella båtarna var
mindre lämpliga, särskilt vid dåligt väder. För att
stimulera och påskynda övergången till den nya
båttypen med kraftigare skrov, ruff och motor erhöll fiskarna anskaffningsbidrag, därav benämningen “premiebåtar”.
Det ovan omtalade arbetet med intervjuer och
fotografering kompletterades med noggranna och
detaljerade uppmätningar av ett antal för området
typiska bruksbåtar. För detta ändamål anlitades
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okänd fotograf/daum:s arkiv

Henry Magnusson mäter
upp snibben i Njutånger
1 september 1959.

ännu en gång Henry Magnusson. De bruksbåtar
som uppmättes under dessa båda fältarbetsperioder
var:
Sommaren 1957
• Älvbåt från Storjuktan, Sorsele, Västerbottens län,
byggd 1937 av Gustav Åberg
• Älvbåt från Tärna, Västerbottens län, byggd av
Fritjof Jonsson
• Fälbåt från Obbola, Holmsund, Västerbottens län,
byggd 1934 av Albin och Ernst Sjögren
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• Iseka från Obbola, Västerbottens län, byggd 1920 av
Nils Sjögren
• Skötbåt från Båtvik, Skellefteå, Västerbottens län,
byggd 1935 av Karl Viklund
Sommaren 1958
• Lillbåt från Pålänge, Nederkalix, Norrbottens län,
byggd omkring 1920 av Oskar Jakobsson
• Kolkbåt från Risudden, Norrbottens län
• Älvbåt från Svartbyn, Överkalix, Norrbottens län

• Forsbåt från Äihämäjoki, Norrbottens län, byggd
omkring 1950 i Saittarova
• Skötbåt från Obbola, Västerbottens län, byggd
1945 av Abel Norberg, Täfteå
• Snibb från Njutånger, Gävleborgs län, byggd
omkring 1900 av Johan Sundkvist

Av undersökningsmaterialet framgår en klar skilje
linje mellan inlandets och kustbygdens maritima
kultur. Det framgår också hur starkt båtmotorns
införande har påverkat båttyperna inom det undersökta området, speciellt under perioden efter
andra världskriget.

Omfattande arkivstudier
Parallellt med fältarbetet bedrevs omfattande litte
ratur- och arkivstudier. I ett PM, som upprättades
efter att fältsäsongen 1958 avslutats, identifieras
ett antal angelägna områden för fortsatta undersökningar. Det gäller
• terminologin inom fisket där tidigare uppteckningar behöver kompletteras framför allt med
material från Holmön, Bygdeå och Skellefteå
• Grundligare undersökningar kring funktionella
frågor som de olika båttyperna i äldre tid och
deras respektive användning, uppsättningen av
olika båtar hos enskilda fiskare och seglingen i
äldre tid.
• Dokumentation av båtbyggare i Svartbyn, Överkalix socken och Påläng, Nederkalix socken.
• En genomgripande studie av bouppteckningsmaterialet i områden med maritim kultur.
• En språklig undersökning av den med den maritima kulturen sammanhängande terminologin i
Tornedalen.
• Detaljstudie av båtbyggeriet i Saittarova, såväl i
form av djupinterjuver som film och foto.
• En systematisk undersökning av det lapska båtbyggeriet, då en genomgång av Ernst Mankers
material i Nordiska museet visar att någon sådan aldrig utförts.

Sett så här i historiens backspegel kan man konstatera att endast mycket begränsade delar av
dessa angelägna forskningsuppgifter hitintills utförts.
Även efter det att Per-Uno Ågren framlagt sin
avhandling så fortsatte arbetet med att samla in
information om områdets folkliga båtskick. Det
ledde bland annat till att flera filminspelningar av
båtbyggare i arbete gjordes. Idén om filminspelning hade väckts redan sommaren 1957 av Olof
Hasslöf och den första inspelningen, “Överkalixbåt bygges”, utfördes som ett samprojekt under
hösten 1962.
Efter närmare ett årtionde dominerat av maritima fältstudier, materialinsamling och avhandlingsarbete kom så andra arbetsuppgifter allt mer
att dominera. Utbyggnaden av länsmuseet och
dess basutställningar, utställningspedagogik, ut
bildningsfrågor och mycket annat.

Övre Norrland väl dokumenterat i jämförelse
Under början av 1970-talet kom så denna artikels
allmänt båtintresserade författare i kontakt med
Olof Hasslöf och Nils Nilssson. Juridikstudierna
lades på hyllan och fokus flyttades till etnologin,
vilket så småningom också ledde fram till tjänstgöring på Kulturen i Lund. Arbetet med utställningen “Sydsvenskt fiske” inkluderade givetvis en
hel del studier av landskapets båtar. I mitten av
december 1977 hade artikelförfattaren den stora
förmånen att kunna göra en studieresa till de
norrländska museerna. Detta för att på ort och
ställe studera vilka fältarbeten som gjorts och hur
de lagts upp samt också titta lite mera på insamlingen av traditionella bruksbåtar. Turen gick till
Östersund, Skellefteå, Umeå, Härnösand och
Gävle. Den 16 december var det så äntligen dags
för det avtalade mötet med Per-Uno Ågren. Det
blev en genomgång av insamlade båtar, fotoarkiv
och mycket båtprat. Per-Uno Ågrens kunskap om
den materiella folkkulturen, insikterna i de kom-

29

plexa förutsättningarna för människornas liv i marginella områden som skärgård och fjällbygd och den
pedagogiska förmågan gav ett bestående intryck.
Väl tillbaka i Lund vidtog fördjupade studier av
såväl Per-Uno Ågrens som Nils Nilssons avhandlingar. Efter långa och givande samtal med Olof
Hasslöf växte så idén om att fortsätta med inventeringen och dokumentationen av de svenska traditionella bruksbåtarna så sakta fram. Båtdokumentationsgruppen blev verktyget. Tillsammans med
Bertil Andersson och Staffan Claesson drogs riktlinjerna för arbetet upp. Målsättningen var att fortsätta det arbete som tidigare etnologer påbörjat.
Till en början koncentrerades arbetet till de sydligaste landskapen. En tjänst med maritimetnologisk
inriktning på Blekinge museum var själva startpunkten. Vi fick nu möjlighet att komplettera
Hasslöf-Magnussons dokumentationsmaterial från
1960-talet med nya uppmätningar. Valet av objekt
underlättades av Bertil Anderssons lokalkännedom
och Nils Nlssons tidigare undersökningar. Dokumentationen presenterades i boken Båtar i Blekinge
(1983). Den kom därmed att bli den första delen i
bokverket “Båtar i Sverige”.
Arbetet med fältinventeringar och dokumentation av det lokala bruksbåtsbeståndet fortsatte
sedan längs Skånekusten på uppdrag av Kulturen i
Lund. Även detta arbete redovisades i bokform.
År 1984 kom så Västerbotten åter in i bilden.
Genom den enormt skärgårds- och båtkunnige Peter Gustafsson som då arbetade på Skellefteå museum fick vi så uppdraget att mäta upp en båtskatt
som stått undangömd i ett antal båthus i Yttervik.
Fisket och bruket av båtarna hade upphört kring
1930 då viken, på grund av landhöjningen, ej längre
stod i kontakt med havet utanför. Sammantaget representerade båtarna ett flertal olika typer och båtbyggare.
De äldsta var byggda 1880-talet och tillsammans visade de väl hur bruksbåtsbeståndet såg ut
före motorns intåg.
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Arbetet i Yttervik har sedan följts upp med två
fältarbeten på Holmön och ett motsvarande
arbete längs länets södra del. Dessa senare arbeten
har även kommit att omfatta traditionellt byggda
bruksbåtar från tiden efter motoriseringen.
I de norra delarna av länet har även Ulf Lundström gjort omfattande intervjuer och i nventeringar
inom samma ämnesområde. En av målsättningarna
med detta mycket noggranna och välgjorda arbete
var att försöka fastställa hur kustzonens båtar skiljer sig från inlandets, var gränsen mellan kust
zonen och inlandet går och var påverkan och influenser på båtmaterialet kommer ifrån.
Båtdokumentationsgruppens inventeringar och
uppmätningar i Västerbotten har ännu inte fullständigt bearbetats och publicerats. Här kvarstår
ännu en del arbete, såväl i fält som i arkiv och på
ritbordet. Planerna är dock att det i framtiden
även skall bli en redovisning under titeln “Båtar i
Västerbotten”.
Under arbetets gång så har vi dock kommit till
den insikten att Per-Uno Ågrens banbrytande avhandling måste lyftas fram i ljuset och få den uppmärksamhet den förtjänar. Beslut har därför tagits
att nu efter mer än fyrtio år låta ge ut densamma
i bokform. Arbetet pågår med såväl textbehandling som illustrationer och formgivning. Tanken är
att allt skall vara klart till våren 2006. Denna milstolpe inom den maritimetnologiska forskningen
kommer därefter att bli tillgänglig för en bredare
allmänhet. Det är också vår förhoppning att utgivningen skall bidra till ett förnyat intresse för
ämnet och därmed också leda fram till nya projekt i samma anda.

Det finns flera filmer om båtbyggeri i museets arkiv, bland
annat den 24 min långa ”Forsbåt bygges” som spelades in
av Per-Uno Ågren i Saittarova, Tärendö, Norrbotten 1961.
Filmerna går att hyra på video via museets reception,
090-17 18 00.

Per-Umeå
G ö ran C arlsson

År 1976 var Västerbottens museum, på uppdrag av ICOM:s internationella kommitté CECA,
värd för en stor konferens där Per-Uno Ågren medverkade som organisatör. Han hade
deltagit i en liknande konferens i Polen året före. Tydligen hade han gjort sina kolleger
nyfikna på den museiverksamhet som bedrevs i Sverige, och då särskilt i Västerbotten.

CECA är en kommitté inom den övergripande
världsorganisationen för museer, ICOM, som
ägnar sig åt frågor som rör museernas utåtriktade
uppgifter – utställningar, program- och skolverksamhet, publikationer och så vidare. Ett 80-tal
CECA-medlemmar från många håll i världen –
bland andra Iran, Fidjiöarna och Mali – t illbringade
en höstvecka 1976 i Umeå och länet.
Jag har samarbetat med Per-Uno i nära femton
år kring museets utåtriktade verksamhet. När jag
nu ska försöka ringa in den del av hans museimanna
gärning som jag har kommit i kontakt med framstår CECA-konferensen som en vändpunkt.
Där fick han, och hans kolleger, möjlighet att
visa upp resultaten av många års arbete med att
förnya museets verksamhet. En ny basutställning,
utan likheter med de gamla, var just färdigställd.
Sune Jonssons dokumentationer av v ästerbottniska
miljöer kunde presenteras i både stillbild och film.
En ny typ av museipublikation, tidskriften Västerbotten, hade introducerats som en kanal för museets strävan att decentralisera sin verksamhet. Hur
museet arbetade ute i länet, för att leva upp till
sitt länsansvar, fick gästerna studera under en tredagars bussresa. Den innefattade besök på hembygdsgårdar och lokala museer och möten med
kulturhistoriskt intresserade västerbottningar.

Både konferensprogrammet och museets verksamhet rönte stor uppskattning och ganska snart fick
Per-Uno sitt första internationella museiuppdrag via
ICOM – som konsult för ett UNESCO-projekt i
Portugal. Det blev för hans del upptakten till ett
omfattande internationellt engagemang som rådgivare och inspiratör. Och det blev inte mindre när
han 1983 lämnade det praktiska museiarbetet för
att bygga upp en kulturvetenskaplig institution med
inriktning mot museiarbete, senare museologi, vid
Umeå universitet. I fjol slutade han som redaktör
för facktidskriften Nordisk museologi, som också den
har berikats av hans internationella kontakter.

Kom till museet som ung student
Per-Uno fick 1950 sommarjobb som biträde vid
museet och några år senare erbjöds han en tjänst
som amanuens. Vid tiden för CECA-konferensen
var han under några år landsantikvarie och museichef. Men den ställningen, med allt vad den medförde av rent administrativt arbete, hade nog aldrig
någon riktig lockelse på honom. I kraft av sina kunskaper och naturliga auktoritet intog han en självklar ideologisk ledarposition som 1:e antikvarie.
Och hade som sådan större utrymme för att själv
delta i förverkligandet av sina idéer i samarbete
med sina kolleger.
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Tidigt insåg Per-Uno att museerna, där de flesta
tjänstemän har en nästan identisk akademisk
utbildning, borde bredda sin kompetens för att
genomföra en del av sina uppdrag, till exempel
utställningsverksamheten, på ett bra sätt. En utbildad och erfaren dekoratör, Lennart Jareman,
anställdes redan 1965 som museitekniker. Det
höjde genast kvalitén på museets utställningar genom att föremålsexponeringar, textarrangemang,
ljussättning och annat blev mer professionella.
När fotografen och författaren Sune Jonsson 1959
kom med sin uppseendeväckande närskildring av
livet i en västerbottensby – Byn med det blå huset
– förstod han genast vad en sådan mångbegåvad
person skulle kunna betyda för museets dokumen
tära verksamhet. Han inledde ett samarbete med
Sune som så småningom ledde till att en tjänst
som ”fältetnolog” inrättades speciellt för honom.
Vad det kom att betyda för Västerbottens museum och kännedomen om länet ute i landet, och
till och med utomlands, vet alla vid det här laget.
Själv blev jag kontaktad av honom första gången i början av 1960-talet för att formge några affischer och andra trycksaker. Uppdragen växte successivt och så småningom knöts jag till museet på
heltid som museilektor och formgivare.
Per-Uno hade ett ständigt påslaget idéflöde. I
slutet av 1960-talet började umetryckerierna ersätta det gamla blytrycket med offset. Per-Uno insåg genast möjligheterna att genom den nya trycktekniken kunna etablera en tätare kontakt med
hembygdsintresserade länsbor – de externa produktionskostnaderna blev betydligt lägre genom
att tryckoriginalen kunde färdigställas i museet.
Han föreslog att den traditionella årsboken skulle
ersättas med en periodisk tidskrift med mindre
akademisk framtoning. Hur Per-Uno, med det
enkla provhäfte han kunde uppvisa, lyckades
övertyga både hembygdsförbundets och museets
styrelse att överge den prestigefyllda årsboken,
undrar jag fortfarande.
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Han hade bett mig svara för den grafiska
formen och också förse tidningen med tecknade
illustrationer. Tillsammans trängde vi in i offsettekniken med Olle Larsson på Centraltryckeriet
som handledare. De första årgångarna var enkla
vad den grafiska formen beträffar, men innehållet
var alltid läsvärt. Många av hembygdsföreningens
medlemmar saknade sin årliga presentbok och var
öppet kritiska mot den nya publikationen. Några
lämnade till och med föreningen i protest. Men
redaktör Ågren, och utgivarna, uthärdade den ini
tiala kritiken och så småningom hittade tidskriften sin form och upplagan ökade varje år. Tidskriften Västerbotten blev så småningom förebild
för andra museers publikationer och den lever och
utvecklas – som synes.

Ett nytt utställningsspråk
Museets fasta utställningar, som restes i den nya
museibyggnaden 1943 var säkert både funktionella och sevärda på sin tid, men då på 1960-talet
var de svårt nedslitna och tråkiga. Många svenska
museer befann sig i samma situation med sina så
kallade permanenta utställningar, som ofta hade
blivit mer permanentade än man en gång tänkt
sig. I Föreningen för undervisning i svenska museer (FUISM), där Per-Uno var aktiv, diskuterades
museernas utställningsproblem regelbundet. De
gamla utställningarna fungerade allt sämre för
den moderna museipedagogik, med grupparbete
och praktiska aktiviteter, som började tillämpas
på många håll. Begreppet basutställningar lanserades nu för presentationen av museernas föremålssamlingar och kunskaper; mindre långvariga
utställningar med inbyggda möjligheter till förändring och förnyelse.
Eftersom jag hade erfarenhet av undervisning
samt bildkonstnärlig utbildning från Konstfack
skolan, blev jag i början av 1970-talet ombedd att
tillsammans med Per-Uno och Katarina Ågren
börja diskutera principer och idéer för nya, mer pe-

ROLAND BERGGREN/VÄSTERBOT TENS-KURIREN

Artikelförfattaren och Per-Uno Ågren framför Anders Åbergs modell av Ammarnäs
och den berömda Potatisbacken.
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bertil ekholtz/VBM

Fiskeavdelningen i
Västerbottens museum
som den såg ut vid
uppställningen 1943.

dagogiska basutställningar. Vi imponerades av
konstnären Anders Åbergs fria och uttrycksfulla
husmodeller på en utställning i Stadsbiblioteket
1971 och han kom att delta i de inledande idédiskussionerna. Han byggde senare ett stort antal husoch miljömodeller i utställningarna – bland annat av
Umeå före branden med rinnande vatten i älven.
Det tog flera år av planering och finansieringsansträngningar innan uppbyggnaden av den första
basutställningen, den om Umeå stad, Kustjordbruk
och Industrialisering, kunde igångsättas. För att
testa våra utställningspedagogiska idéer gjorde vi
en mindre provutställning, i full skala. Skolklasser
på olika stadier inbjöds och elevernas behållning av
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besöket utvärderades med hjälp av den pedagogiska institutionen vid universitetet.
Det fundamentalt nya i utställningskonceptet
var en tilltro till det visuella mediets egen förmåga att berätta. Det förutsätter en annan syn på gestaltningen. Och även på urvalet av innehåll; det
måste diskuteras fram i samråd mellan ämnes
experterna och den som svarar för gestaltningen.
De traditionella museiutställningarna dominerades fortfarande av vetenskapligt strukturerade
föremålsexponeringar där informationen antingen
förmedlades i separata textkommentarer eller genom visningar. Utställningarnas form var mest en
estetisk fråga.

karna bakom utställningskonceptet och som även
beskriver den tekniska uppbyggnaden och de tre
basutställningarnas slutliga utseende och f unktion.
Boken tillkom för att tillmötesgå ett påfallande
stort intresse från andra svenska museer. De starkt
ökande besökarsiffrorna, som förnyelsen hade
medfört, imponerade.

Från praktik till teori
År 1983 avslutade Per-Uno sin långa museiprakti
ska verksamhet för att flytta över till universitetet.
Något senare övergick även jag till ett nytt arbete
som chef för BildMuseet. Det dagliga samarbetet
från vår tid i länsmuseet upphörde, men inte helt.
År 1996 började BildMuseet planera en utställning om vetenskapliga bilder i gamla böcker. Den
skulle vara en uppföljning av en tidigare utställning
med nutida vetenskapliga bilder. Det var självklart
för mig att fråga Per-Uno, som just hade pensionerats, om han ville delta i detta nya projekt. Han har

göran carlsson

Den första basutställningen stod klar ett halvår
före CECA-konferensen, 1976. Därefter ledde
Per-Uno och jag tillsammans uppbyggnaden av
ytterligare två basutställningar; de om Forntiden,
Renskötsel, Nybyggarliv samt Säljakt, Kustfiske,
Sjöfart och Skeppsbyggeri i det som kallas Fiskeoch Sjöfartsmuseet.
Stora delar av museets personal var tidvis
direkt involverade i dessa mycket krävande projekt under hela 1970-talet; etnologer, arkeologer
och byggnadshistoriker med innehållet, tekniker
och hantverkare med iscensättningen. Dessutom
ett antal tillfälligt anställda för särskilda uppdrag
av teknisk eller konstnärlig art.
Per-Uno och jag förde med oss helt olika erfaren
heter och kunskaper in i våra gemensamma arbetsuppgifter. Han var en lärd västerbottnisk akademiker som kunde sitt läns kulturhistoria utan och
innan. En ordets man, visserligen med viss dragning till invecklade teoribyggen, men samtidigt en
genuin folkbildare, som hade nära till praktisk
handling. Museets utåtriktade verksamhet hade
alltid varit en central angelägenhet för h
 onom.
Själv hade jag mina kunskaper främst inom det
visuella området. Ofta kände jag mig som den
vanliga museibesökarens ombudsman i en krets
av idel kulturhistorisk expertis. Men det visade sig
att Per-Uno också var intresserad av visuella uttrycksformer, särskilt grafisk form och typografi.
Han stack tidigt åt mig ett väl tummat exemplar av Akke Kumliens Bokstav och ande (1948).
När jag konfronterade honom med Sven Lidmans
Bildning i Bildåldern från 1966, en bok om det
lexivisuella språket i grafiska framställningar, insåg
han genast att där fanns en informationsmetodik
som borde vara än mer användbar i ett 3-dimensionellt medium, där man kan arbeta både med
rum, föremål och modeller och en avundsvärd
hög grad av konkretion.
År 1981 gjorde vi, med stöd från Riksutställningar, boken Utställningsspråk som redovisar tan-

Per-Uno och Katarina Ågren omgivna av portugisiska kolleger 1979.
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Per-Uno i väntan
på tåget i danska
Holbaek. Teckning
av artikelförfattaren.
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alltid varit bokhistoriskt intresserad och vi behövde framförallt hjälp med att söka fram de intressantaste bilderna ur de vetenskapliga biblioteken.
Han tvekade aldrig, trots att han borde anat vilket
stort och tungt arbete det skulle innebära. Men
arbete har han aldrig undvikit.
”Tankens Bilder”, som utställningen kom att
heta, producerades som vandringsutställning i
samarbete med Riksutställningar. Den öppnades i
BildMuseet 1998. I anslutning till utställningen
utgavs en bok med samma namn på Rasters förlag, med Per-Uno som redaktör
Jag medverkade under min tid i museet i ett par
av Per-Unos internationella åtaganden, i Portugal
och Botswana. Då fick jag klart för mig vilken efter
frågad och uppskattad auktoritet han var även i internationella museikretsar. Vi gjorde också några
studieresor tillsammans utomlands, bland annat
under arbetet med boken Utställningsspråk.
En kväll på en mörk och regnig gata i München,
då vi efter en ansträngande museidag sökte en restaurang, kom en kvinna utrusande från gatans

enda öppna och mycket upplysta butik – Rosenthal. ”Är det inte Ågren från Umeå?”. Kvinnan visade sig vara en svensk glaskonstnär som just hade
vernissage där. Hon hade gått i skola i Umeå på
1960-talet och kände igen Per-Uno genom skyltfönster och mörker.
Hon drog in honom, och mig på köpet, till det
festklädda, champagnedrickande vernissagefolket.
Där överröste hon Per-Uno högt och ljudligt inför
alla med vittnesbörd om vilken betydelse museet
i Umeå och dess utåtriktade verksamhet haft för
hennes utveckling och yrkesinriktning. Och hur
underbart och inspirerande det hade varit att lyssna till Per-Uno och Katarina Ågrens visningar och
introduktioner. ”Länsmuseet var mitt universitet”,
hävdade hon till och med.
I vindtygsjacka och med den oumbärliga läderväskan över axeln stod han där mitt i glittret. Det
vore dock fel att påstå att han solade sig i glansen;
han har ingen fallenhet för det.
Jag har för övrigt hört museifolk utomlands
kalla Per-Uno för ”Per-Umeå”.

Den föreliggande verkligheten
– ett samtal med Sune Jonsson
gunnar balg å rd

”Det är ett privilegium att ha en sådan dokumentär kapacitet knuten till Västerbottens museum”,
skrev Per-Uno Ågren i en presentation av Sune Jonssons arbete i tidskriften Västerbotten 1979.
Artikeln andas en närmast oreserverad uppskattning. De båda kollegerna befann sig på samma
arbetsplats, och de föreföll att vara verksamma tätt tillsammans. Det var i yttre mening en
storhetstid i museets historia. Hur såg detta samarbete ut från Sune Jonssons håll undrar jag,
och far till sommarhuset i Brattsbacka mellan Nyåker och Norrfors för att ta reda på det.

Sune Jonsson sitter vid sitt köksbord. Vi har
druckit kaffe och vi börjar samtalet från första
början.
– Jag visste inte vem det var, säger Sune Jonsson, om den man som oväntat sökte upp honom i
tvårummaren på Geijersgatan i Uppsala 1959.
Boken Byn med det blå huset hade den hösten just
kommit ut, och väckt visst uppseende. Det knackade på dörren och utanför stod en långskäggig
karl med ett ärende.
Det var Per-Uno Ågren, 30 år gammal. Han
hade läst Byn med det blå huset och funnit den
”vara en prototyp för ett samarbete vi skulle
starta”, som Sune nu uttrycker det. Per-Uno Ågren
var redan då intresserad av denna typ av dokumentära bilder, och han hade talat med museichefen Gunnar Westin om ett tänkbart vikariat på
museet för Sune. Han skissade på ett arbetsprojekt, som handlade om att ”dokumentera byar
mellan kust och fjäll som på grund av den då rådande jordbrukspolitiken hotades av utflyttning

och ödeläggelse”. Detta passade Sune Jonsson
som handsken. Han hade kommit till slutet av
sina studier och börjat eftersöka arbeten. Han och
hustrun Stina hade läst etnologi i Uppsala, nu
skulle han få möta ämnets innehåll i verkligheten.

Dokumentärt uppdrag i avfolkningsbygder
Resultatet av detta projekt blev några år senare
Bilder från den stora flyttningen. Arbetet pågick i
etapper under flera år. Lennart Hartin, befolkningsexpert på Länsstyrelsen, gav uppgifter om
vilka byar som borde besökas. Vintern 1961–62
kom Sune för första gången till Vilhelmina, till
Nästansjö efter tips om två lämpliga personer att
där besöka, och spåren ledde sedan bara vidare.
Ytterligare hjälp gavs av Katarina Johansson, känd
för sitt arbete med hembygdsmuseet i Vilhelmina.
I trakten var allting ”väldigt sorgligt, all verksamhet var under avveckling”, och Sune var nu definitivt indragen och engagerad i sitt projekt. Ingen
återvändo fanns.
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Sommaren 1968 gjorde Sune Jonsson en dokumentation av väglösa gårdar i
Sorsele och Tärna. Med på fältarbetet var ibland Per-Uno, här vid Vuovosberg.
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Efter varje utflykt stämde han av sina resultat
med Per-Uno Ågren. Han gjorde förstoringar i formatet 18x24 av alla bilder, och u
 ppdragsgivaren
var imponerad. Tydligen hade Sune ”träffat något
som han föreställt sig”.
Att arbeta i museets namn fann Sune vara en
stor tillgång, ty ”museet hade en stark ställning”.
Att han möttes av respekt och vänlighet berodde
säkert på att Västerbottens museum var den enda
kulturella institution som på något avgörande sätt
visat intresse för människorna och deras livsvillkor i
dessa fjällbygder. Per-Uno Ågren var också en mycket välkänd och uppskattad museiman, och av Sune
ofta framhållen som initiativtagare till det uppdrag
han arbetade med.
En Uher-bandspelare anskaffades för i ntervjuer,
vilka varsamt redigerades. ”Jag visste ju ingenting
om byarna”, säger Sune Jonsson, och bandspelaren
blev ytterligare ett redskap i dokumentationen.
Och museiledningen gav honom löftet att få
göra böcker på det insamlade materialet. Upphovsrätten var hans, även om det var museet som drev
projekten, ”om detta var det aldrig något mackel”.
Sune Jonsson sökte därför upp LT:s förlag. KarlFredrik Björn och Bengt Ulaner deltog när han visade material och bilder, och det bestämdes att Bilder
från den stora flyttningen skulle utkomma som bok.
Året var 1964, och detta som varit prototypen för
samtidsdokumentation, Per-Uno Ågrens projekt
om en vidgad uppgift för museerna, nådde riksspridning genom Sune Jonssons personliga tillämpning.
Detta var en framgångssaga i vardande, något
som bara bekräftades och fördjupades med varje
nytt resultat som lades till raden. Särskilt dessa år
bör det ha känts som ett ”privilegium” för Västerbottens museum att få räkna Sune Jonsson till sina
medarbetare. Hans produktion var jämn och stark
och märkvärdig, och museets inriktning nyskapande. Institutionen i Umeå blev riksledande inom sitt
område, dess arbetsformer började efterliknas.

– Det var ju fint för museet att visa upp. Det
blev ju en förebild för dokumentärt arbete vid
svenska museer.
Sune Jonsson byggde sin ”självsäkerhet på det
lyckade resultatet”, säger han nu, någon tvekan
om sin inriktning kände han aldrig. Och i PerUno Ågren hade han hela tiden en inkänd och
effektiv samarbetspartner.
Rätt snart började han i museiarbetet att göra
filmer. Han fann då att det var omöjligt att inom
ramen för en halvtid hinna med allt, filma och
klippa och ljudlägga. Per-Uno Ågren ordnade
heltidstjänst, utan stora åthävor, och det var bara
att fortsätta. Ämnena för Sunes museifilmer
formulerades av honom och Per-Uno Ågren tillsammans.

Insamling av självbiografier
Det kom fler uppslag från Per-Uno Ågren. Ett av
dem var att be människor i länet i olika yrken
och åldrar att skriva sina självbiografier. Genom
åren fick museet in ett hundratal levnadsteckningar, ”en del väldigt omfattande, särskilt från
en a rbetare i Obbola”, minns Sune.
Märkvärdigt var det, att herrarna den vägen
hittade den naturbegåvade och stillsamt auktoritativa Iréne Nilsson i Varpsjö utanför Åsele. Det
var hon som skulle spela huvudrollen i Sunes
film ”Ett småbrukarår i Lappmarken” som han
gjorde under några år i slutet av 1960-talet.
Till saken hör också att Sune Jonsson genom
alla år på museet dokumenterat västerbottniska
människor, både kända och mindre kända, i fotografi. Det finns sålunda en dokumentär porträttbank i museets samlingar, lite grann i favoriten
och föregångaren den tyske fotografen August
Sanders anda, av människor avbildade i svartvitt
i sina hemmiljöer, något som utgör en tillgång för
framtiden. August Sanders stora fotoböcker
Deutschenspiegel och Antlitz der Zeit blev för de
båda kollegerna viktiga inspirationskällor.
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I köket hos Hjalmar Karlsson i Golisen. Västra Nästansjö, Vilhelmina, augusti 1961.
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Detta leder över till frågan om det
konstnärliga fotografiet i museets utställningsverksamhet. Hur var samspelet kollegerna emellan om detta?
De samverkade om det, svarar
Sune Jonsson nu på frågan. Vad gällde den märkvärdiga utställningen
med FSA-fotograferna 1967 – bilder
na som tagits fram genom Farm Security Administration under 1930talets depression i USA, med namn
som Walker Evans, Dorothea Lange
och Arthur Rothstein, Sune Jonssons
absoluta favoriter inom fotokonsten
– så hade den visats i en utställning
på Museum of Modern Art i New
York. Sune hade sett bilderna i New
York och föreslog att Per-Uno skulle
försöka få över ett representativt urval till Västerbottens museum.
Detta är en mindre känd tilldra
gelse i museets annaler, men en
triumf. Under hösten hängde dessa
fotohistoriska klenoder i museets

salar, och reste sedan vidare till en
rad andra museer.
Att jag alls för det minnet på tal,
är endast för att återkalla den känsla
av märkvärdighet som Västerbottens
museum vid den tiden kunde inge.
Av oväntad kontakt med stora sammanhang, av nationellt pionjärskap
och internationella utblickar. Och
till inte ringa del byggde detta anseende på de resultat som mötet mellan Sune Jonsson och Per-Uno Ågren
redan avsatt.
Det hade ännu inte gått tio år sedan de först träffats, och de skulle
komma att samarbeta i åtskilliga år.

Den föreliggande verkligheten
Vad kännetecknar nu, enligt Sune Jonssons uppfattning, denne museiman som han kom att stå så
nära under så lång tid? ”Han var ju anställd sedan
länge när jag kom till museet och han visste vad
som behövde göras”, säger Sune. Per-Uno insåg
vilken samhällspåverkan dokumentärt bildarbete

inom såväl stillbild som film kunde medföra. Han
hade också en stark intellektuell vision av hur den
dokumentära bilden kunde användas i museiar
betet.
Per-Uno Ågrens passion var den föreliggande
verkligheten, den som redan fanns framför folks
ögon, alltför vardaglig för att vara riktigt synlig. I
museernas verksamhet var samtiden försummad.
Det gällde att inhämta den medan tillfälle gavs.
Om just detta rådde en djup samsyn mellan de
båda arbetskamraterna, egentligen var det inte
märkvärdigare än så. Per-Uno Ågren hade ”en alldeles speciell uppfattning om museets plikt att
samla in samtida dokument.”
Och Per-Uno Ågren är en ”i bästa mening folklig museiman”, menar Sune, ”utomordentlig kunnig om västerbottniska människor”, och ävenså
om lokala föremål och förhållanden. Till detta fogades ”en väldig uthållighet”. Det förekom att han
åtföljde Sune Jonsson ut på utflykter och ”skötte
konversationen”, han kunde inte hålla sig borta
från förhållandena på fältet.
En nära vän och kollega med samma hängivenhet hade Per-Uno Ågren i form av Evert Larsson i
Hössjö. De båda männen hade ett mycket tätt
samarbete, minns Sune. När Larsson helt plötsligt
avled 1964, var Per-Uno Ågren mycket sorgsen.
– Han sörjde honom med tårar, kan jag säga.
Där bröts ett kamratskap som var nånting enastående.
Men allting leder vidare, och Västerbottens
museums utveckling gick nu mot skapandet av de
stora och banbrytande basutställningarna på
1970-talet. Konstnären Anders Åberg och formgi-

varen Göran Carlsson knöts till verksamheten. I
detta hade Sune Jonsson inte någon riktig del.
Han skötte sina egna projekt, vilka hela tiden föddes det ena ur det andra, organiskt, och samarbetet med Per-Uno Ågren var av naturliga skäl då
kanske inte lika tätt som förut. Men Per-Uno underlät aldrig att i alla möjliga sammanhang lyfta
fram och synliggöra Sune Jonssons märkvärdiga
arbete. Inte minst gällde det inom den svenska
och internationella museivärlden, där det fruktbara samarbetet dem emellan väckte stor uppmärksamhet.

Från Vilhelmina till Wilhelmina
Ytterligare ett stort projekt skulle de båda genomföra åren 1984–85. Det angick en utvandring
från Vilhelmina till en annan ort Wilhelmina i kanadensiska Alberta, och innebar ytterligare ett par
utlandsresor tillsammans – tidigare hade de också
varit i Portugal för ett gemensamt dokumentationsuppdrag. Allt var mycket grundligt förstuderat och förberett av Per-Uno Ågren, som hade föranstaltat om ett stort antal personkontakter före
avfärd.
Det hela var i själva verket till sin art mycket
likt uppläggen från den första tiden av samarbete.
Sune skulle gå i tjänst med sin kamera, och tillsammans skulle de båda vistas personligen bland
emigranterna i det dokumentära syftet.
Jag minns den redovisande utställningen ”Jag
drömde om pengar i ära en gros” som en av de
allra finaste, som den dokumentära perioden på
Västerbottens museum avsatte. Både fotomateria
let och ämnespresentationen var av högsta klass.
Ändå var Sune Jonsson ovillig till projektet inledningsvis. Det passade inte in i hans tidsplaner.
Han höll på med en film kallad ”Ett bondeår i
norr”, där potatisupptagningen hos familjen Holmberg i Robertsfors just stod för dörren, och den
kunde inte göras om. Filmen kom därmed ”att sakna ett viktigt inslag”, och den bristen finns där i
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verket för evigt, kan han känna i dag när han ser
tillbaka. Men en människa kan inte vara på två ställen samtidigt.
Till Kanada kom de båda i väg på en första resa
redan på vintern. Det var då ännu snö och ”mycket var fördolt”, de träffade folk i byarna kring Hay
Lakes. Det var innehållsrika möten.
En miljö i närheten som Sune Jonsson därvid
snubblade över, och fick på köpet, var en tysk enklav, ”omgiven av städer och byar runt om”, kal�lad Hutterer. Där var allt bevarat precis som den
tid när immigranterna en gång kommit från Tyskland, i fråga om kläder och redskap och odlingsformer, i allt. Där var ”storbystade tanter, dom var
välvilliga till att fotograferas” utan minsta invändningar, en amish- eller kväkarmiljö som fotografen aldrig skådat förut. Det märks vid berättelsen
att minnet därav upplivar honom. Men några bilder därifrån minns jag mig aldrig ha sett. Är det
något man i en framtid kan få överraskas av?

Engagerad i arbetet med Album
Per-Uno Ågren arbetade mot slutet av 1970-talet
allt mer med utbildningsfrågor och i nternationella
uppdrag, och kom ju senare att verka med Umeå
universitet som plattform. Men för sitt sista dokumentära projekt om de västerbottniska bönhusen
på 1990-talet – som resulterade i boken Husen vid
himlastigen (1998) – fick Sune Jonsson ändå sin
gamle arbetskamrats och väns fulla uppskattning.
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Och sedan de båda nu avslutat sina aktiva och
driftiga gärningar i arbetslivet, så har Per-Uno
Ågren varit en särskilt drivande kraft i att få till
stånd den stora volym kallad Album – fotografier
från fem decennier (2000) som sammanfattar Sune
Jonssons livsverk. Detta gäller både det mödosamma arbetet med bokens finansiering, och att
tillsammans med Sune och Göran Carlsson gå
igenom och diskutera urvalet bilder. Per-Uno
Ågren har även varit den som säkrat de rättsliga
förhållandena för eftervärlden kring Sune Jonssons fotoskatt i Västerbottens museum, och han
har också sedan museet förvärvade samlingen
tagit en mycket aktiv del i uppordnandet av den.
Man kan säga att Per-Uno Ågren en gång var
den som tog honom dit, och nu är det är bara i sin
ordning att han också är den som sammanfattat
hans resultat. När detta skrivs är han för övrigt
djupt engagerad i att tillsammans med hustrun
Britta Lundgren sammanställa en retrospektiv utställning om Sune Jonssons fotografier, böcker och
filmer inför dennes 75-årsdag i december 2005.
En och en halv timma har samtalet med Sune
Jonsson varat. Utanför köket är höstsolen alltjämt
stark, men innanför är ljuset silat, eftersom Sune
Jonsson numera ironiskt nog inte tål dess sken.
Jag slår igen anteckningsblocket och far tillbaka
till stan.
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Korna körs på bete i Västra Nästansjö, Vilhelmina, augusti 1961.
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Artikelförfattaren tillsammans med Per-Uno Ågren en majdag 1980 på stranden
av en av de stora reglerade sjöarna i Vilhelmina. Lågvattentiden på vårarna
blottade hundratals boplatser och fornlämningar efter somrarnas och höstarnas
högvattenerosioner av stränderna.

Länsmuseet och skolan i Vilhelmina
B o J o h ansson

År 1967 tillträdde jag som rektor för ett rektorsområde med tretton låg- och mellanstadieskolor i Vilhelmina. Det var då tolv byskolor och en tre-parallellig Volgsjö skola
på centralorten. 1990 gick jag i pension. Både som lärare och rektor (jag är född i
Vilhelmina) har jag till tillhört dem som hävdat, att hembygdsundervisningen/
hembygdskunskapen egentligen är ett ”kärnämne” i skolan – i alla årskurser.

Från de 23 åren i tjänsten som rektor
finns naturligtvis mycket att minnas
och kommentera. Men det som idag
känns angeläget för mej att påminnas om – det samlar sej kring det
som tillfördes hembygdsundervisningen och som levde vidare och utvecklades – kanske främst tack vare
en medveten uthållighet i s amverkan
lärare, skolledning, det lokala hembygdsmuseet och Västerbottens museum i Umeå, det vill säga med PerUno Ågren och hans 
medarbetare
där. Hembygdsmuseet i Vilhelmina
utvecklades så småningom till något
av en inofficiell filial till museet i
Umeå på hans tid.
Det läge och de förutsättningar
med sikte på hembygdsundervisningen/hembygdskunskapen i ”mina”
skolor, som mötte mej då jag tillträdde som rektor 1967, var antagligen
mycket bättre än vad många av mina
kolleger hade.
Fram till 1960-talet hade nämligen
Vilhelmina-bygden, både folkskolan

och grundskolan, haft en lång period
med Hembygden ”närvarande överallt i vardagen”. Efter den hembygdsväckelse som drog genom landet på
1930-talet kom nämligen Vilhelmina
under 1940-talet och 1950-talet att
hysa och påverkas av en rad hembygdsbesjälade personligheter. Låt
mej kort nämna några.

Några av hembygden besjälade
I spetsen först och främst rektorn/
skolchefen Elis Essegård. En julidag
1924 kom han från Bohuslän till Vilhelmina. På kyrktrappan med milsvid utsikt över bygden blev han på
tio sekunder vilhelminabo för resten
av livet. Han startade en Hembygdsoch Turistförening som blev ett paraply i samverkan för en rikskänd lokal
amatörteater, en musikcirkel, ett hem
bygdsmuseum, årliga hembygdsdagar
med spelmansstämmor och krönikespel. Även andra föreningar/organisationer ställde upp under paraplyet,
till exempel Vilhelmina Idrottsklubb,

Skid- och Friluftsfrämjandet, IOGTlogen med flera.
En hembygdsforskningens bjässe
som framträdde på 1940-talet var
O.P. Pettersson (1859–1944). Alla
lärarrum i skolorna fick hans stora bya
monografi Gamla byar i Vilhelmina
(1941–60) i fyra delar till sina referensbibliotek.
Folkskolläraren, och till sist heders
doktorn vid Uppsala universitet, Nils
Erikssons hembygdsforskningar i den
lokala historien/ kulturhistorien var
omfattande och uppmuntrande för
kollegerna.Tillkomsten av Hembygds
museet (tillsammans med Elis Essegård) var i stora delar hans verk. Han
blev känd i omvärlden, bland annat
med föredragen som radiosändes från
Östersund.
Lisa Johansson gjorde sej känd
som en fängslande berättare om
gamla tider och som återupplivare av
växtfärgningskonsten. Under många
år var hon föreståndare för Hembygdsmuseet.
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Författaren och fotografen Sune
Jonsson med Bilder från den stora
flyttningen (1964) bidrog till att göra
Vilhelmina levande för sina egna invånare och uppmärksammat och
känt i omvärlden.
Bland författare var det framför
allt Bernhard Nordh (1900–72) som
med den storsäljande nybyggarromanen I Marsfjällets skugga (1937) skapade ”relationer” med Vilhelmina
bland läsarna söderut i landet.
Och till sist: Många av lärarna vid
den här tiden var äldre och förtrogna
med livet och tillvaron i en kommun
som Vilhelmina.
Med andra ord: Då varumärket
”Villhelmina” kom på tal i omvärlden hade vilhelminaborna i medveten självkänsla fått mycket att berätta. Vilhelmina blev målet för en
turism som kraftigt ökade och utvecklades med stark betoning på
bygdens lokala historia och nybyggarkultur. Något som också avspeglades i Hembygdsmuseets utveckling
och verksamhet.
Nu på 1960-talet hade skaran hem
bygdsbesjälade personligheter och
eldsjälar börjat tunnas ut – många
hade lämnat scenen. Hembygdsandan/nybyggarandan hade så smått
börjat mattas. Nya lärare från andra
hembygder kom i de avgångnas ställe. För skolorna hade Hembygdsmuseet med sin betoning på nybyggar46

kultur ändå fortsatt att utvecklas och
moderniseras med stöd av och hjälp
från länsmuseet. För skolornas elever
hade Hembygdsmuseet blivit en fast
besökspunkt i tillvaron. Ny föreståndare var Katarina Johansson.

Skollådor och utställningar
Då – på 1960-talets senare del –
kommer Västerbottens museum med
omfattande museipedagogiska satsningar på vandringsutställningar och
skol
lådor. Ämnesvalet är brett och
aktuellt. Utställningarna blir efterfrå
gade – efterlängtade – betonar och
ger hembygdsundervisningen/hembygdskunskapen ökad vikt och betydelse.
Inför de här raderna med minnesglimtar har jag haft kontakt med
några lärare som var i tjänst på den
här tiden. De bekräftar att vandringsutställningarna då blev något av
en ”kick” och inspiration till de satsningar på hembygdsundervisningen
som sen så småningom följer på
1970-talet och framöver. Då och då
med uppslag och idéer till projekt
där eleverna får känna på vad hjärna
och hand kan göra i samarbete.
Diskussioner kring hembygdsundervisningen leder till att man en dag
frågar sej om inte skolans umgänge
med hembygden i form av läsandet
och berättandet tillsammans med
gängse åskådningsundervisning och

representationer av verkligheten är
mogen för ännu ett steg. Nämligen
mot att mera fysiskt känna på, pröva
på, lösa problem, klara enkla, måttliga
påfrestningar som hör ihop med att
vänja sej vid att vara ute i naturen.
På Volgsjö skola (och ett par andra skolor) ledde det till att det startades ett UTE-projekt som pågick
flera år. Man lärde sej natur och att
kunna ta för sej mer och mer av ”uteliv”. Stämningen i klasserna blev
bättre – liksom tåligheten, uthålligheten och konditionen. Rektorsom
rådet skaffade sej till och med ett militärtält för elever/klasser som ville
övernatta ute.

Tre bra projekt
UTE-projektet blev så småningom
”startplattan” till tre projekt som fram
för andra i mitt minne framstår som
frukter av kontakterna/samarbetet
Skol an–Hembygdsmuseet–museet
från 1960-talet och ett par årtionden
framöver.
Låt mej bara kort påminna om
dem!
Nån gång i slutet av 1970-talet
upptäckte man vid Volgsjö skola en
liten skvaltkvarn vid Varesås-tjärnen
– 16 km från skolan. Invändiga mått
180x200 cm. Skulle inte lärare och
elever tillsammans kunna restaurera
den lilla kvarnen, bryta opp en åker,
odla korn, skörda, tröska och mala på

kvarnen och till sist äta kornmjölsgröt
på bespisningen. Ett 10-årsprojekt!
I slutet av maj 1980 kom Per-Uno
Ågren till kvarnplatsen och bekräftade att det är värdefull kulturminnesvård att restaurera den. Om att en
skola ska göra det skriver han: ”Projektet representerar… något helt nytt
här i länet i fråga om pedagogiskt arbete med museal anknytning.”
Med länsmuseets och hans stöd
blev det lätt att få hjälp och sponsorer från olika håll. Projektet kom
igång hösten 1980 och pågår med
mycken entusiasm och glädje i fyra
år. Då måste det tyvärr läggas ned –
drabbat av omständigheter helt utanför skolans kontroll. Projektet
finns beskrivet i Västerbotten 1/83.

Då skvaltkvarnsprojektet måste
avslutas startas på lärarinitiativ en lägerskola för åk 3 – åk 6 i den lilla byn
Heligfjäll, 38 km från Volgsjö skola.
Där får eleverna bekanta sej med och
pröva självförsörjning och liv på en
bondgård i Heligfjäll förr i tiden –
både sommar och vinter. Där finns
till och med en smedja där varje elev
får smida en sak att ta med sej hem.
Det projektet finns beskrivet i Väster
botten 1/96.
Det tredje projektet som också
finns beskrivet i Västerbotten 1/96
handlar om Latikbergs skola. Där
startades i mitten av 1980-talet ett
projekt som inriktade sej på att i stor
utsträckning använda bygdens/skolans elevupptagningsområde som lä-

romedel i SO- och NO-ämnen – som
forskningsobjekt i hembygdskunskap. Föräldrarna blir viktiga ”kunskapskällor”. Lokala djupkunskaper
om liv och verklighet skapar också
förståelseberedskap för kultur, liv
och förhållanden i omvärlden.
För skolorna har Per-Uno Ågren
och hans medarbetare varit viktiga,
inspirerande förnyare i det rektorsområde där jag verkade som rektor i
23 år. Hembygden och hembygdskunskapen i förbund med både det
förflutna och nuet var och är alltjämt
portalen till kulturarv och framtid.
Då allt kommer omkring, är ju skolans största uppgift ändå att se till att
det samlade livsverket förs v idare.
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Göran Carlssons skiss över hållplatserna för konferensdeltagarna 1976 illustrerade mappen med information som deltagarna fick.
Den är gjord för offsettryck och på den tiden var det klippa och klistra som gällde för att framställa tryckoriginalen.
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Internationell museologi och
västerbottnisk praktik
A nne R affin

ICOM, the International Council of Museums, är en icke-statlig organisation bestående
av yrkesverksamma inom museiområdet från hela världen. Det är nära knutet till FNorganet Unesco. ICOM:s medlemmar är anslutna dels till nationella dels till internationella,
ämnesinriktade, kommittéer. De träffas vart tredje år vid en generalkonferens, en av de
första hölls i Sverige 1959. Internationella kommittéer träffas däremot oftare, många av
dem årligen. Nationella kommittéer (varje medlem i ICOM tillhör automatiskt sitt lands
kommitté) möts mer oregelbundet. ICOM har sekretariat och ett dokumentationscenter
i en av Unescos byggnader i Paris.

Jag lärde först känna Per-Uno Ågren i oktober
1973. Han var i Paris på studieresa tillsammans
med sina kolleger och vänner Göran Carlsson,
Umeå, och Thomas Heinemann, Uppsala. Detta
främst med anledning av ett projekt för en framtida utveckling av Västerbottens museum i Umeå.
Ett tidigare besök hade gjorts i Paris 1969 när dess
dåvarande museichef, Sune Zachrisson, och PerUno inledde en resa till europeiska museer enligt
en av ICOM:s sekretariat uppgjord plan. De sammanträffade då med Hugues de Varine, som ledde
sekretariatet.
Syftet med de tre besökarnas resa 1973 var att
rådgöra med Hugues de Varine, Georges Henri
Rivière, ICOM:s skapare och första direktör samt
Yvonne Oddon. Den sistnämnda, en namnkunnig
bibliotekarie, tidigare chef för Museé de l’Homme’s
bibliotek i Paris, hade 1946 grundat UnescoICOM Museum Documentation Centre. År 1973

ledde hon en utbildningsenhet för ICOM tillsammans med Georges Henri Rivière. Enheten tillkom i syfte att göra det möjligt för museifolk att
dra nytta av den internationella erfarenhet hon
skaffat sig. Både under sin utbildning till dokumentalist med inriktning på museidokumentation, och sin praktik huvudsakligen vid the Regional Training Centre for Museum Technicians i Jos,
Nigeria. Yvonne Oddon berättade under det
svenska besöket om ett av sina stora intressen vid
den tidpunkten, nämligen dokumentation av museisamlingar och i synnerhet klassificeringen av
musikinstrument i etnologiska museer. I ICOM:s
dokumentationscenter träffade de föreståndaren,
Paulette Olcina, och undertecknad. Vi förevisade
centrets resurser, särskilt med avseende på museo
logi, museografi och nyare museiprojekt.
Efter detta besök kom Per-Uno att regelbundet
använda sig av centret och sprida kännedom om
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det också bland nordiska museibekanta. Han var
under hela sitt yrkesliv lyhörd för kolleger inom
museivärlden, ivrig att analysera andras erfarenheter och väl påläst i museologisk litteratur. I ett
brev 1976 skrev han:
Den stimulans man får av att ta del av andra
museer, utställningar och aktiviteter, och att
möta kolleger är mycket viktig – och blir
kanske ännu viktigare ju äldre man blir.
Under besöket 1973 sammanträffade de även
med Georges Henri Rivière i hans egenskap av
grundare och senare chef för Musée National des
Arts et Traditions Populaires (ATP) i Paris. GHR
(som han ofta kallades) visade dem runt i museet
som då representerade en ny typ av institution –
ett utställningscenter med mycket stora samlingar
från Frankrikes många regioner. Det var knutet till
ett nationellt antropologiskt forskningsinstitut och
mycket omtalat, särskilt berömt för kombinationen av miljöutställningar och ett välorganiserat
studiegalleri. Svenskarna blev både förvirrade och
roade av detta besök, uppfattade med rätta GHR
(vid den tiden ansedd som en mycket färgstark
person av den franska museivärlden) som en person som ville imponera med nytänkandet i sitt museiprojekt.

Utbildning, utbildning
Ett av Per-Uno Ågrens stora intressen under denna
period var museipedagogik och museernas uppgift att spegla samhällshistorien, något som onekligen låg i tiden.
Ulla Keding Olofsson från Riksutställningar i
Stockholm, den organisation som 1965 hade bildats av den svenska regeringen inom ramen för
dess nya kulturpolitik, var koordinator för ICOM:s
nionde generalkonferens som ägde rum i Paris och
Grenoble 1971. Temat för konferensen var:
The museum in the service of man today and
tomorrow: the museum’s educational and
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cultural role. (Museet i människans tjänst nu
och i framtiden; museets folkbildande och
kulturella roll).
Vid denna tidpunkt befann sig ICOM vid ett vägskäl. Minns att detta var åren efter 1968! Revision
av stadgar, stora reformer, nya politiska strömningar var aktuella och Hugues de Varine var angelägen om en förnyelse av organisationen.
Ulla Keding Olofsson kom 1971 att spela en
viktig roll, huvudsakligen genom att initiera nya
arbetsmetoder vid konferensen. Det handlade om
kortare föredrag, diskussionsforum och idémarknader, där deltagarna hade möjlighet att presentera
sina olika experiment och erfarenheter.
Efter den följande generalkonferensen i Köpenhamn 1974 ville Keding Olofsson i sin roll
som sekreterare i ICOM:s internationella kommitté CECA (The International Committee for
Education and Cultural Action) särskilt stimulera
och stödja svenska museimän att delta i ICOM:s
internationella aktiviteter, i synnerhet inom CECA.
Hon uppmanade Per-Uno att 1975 delta i det årliga CECA-mötet i Polen, organiserat av Kazimierz Zygulski. Därvid erbjöd sig Västerbottens
museum att vara värd för 1976 års CECA-möte.
Inbjudan hade föregåtts av en diskussion med
museistyrelsen.
Med temat ”Museets roller i en decentraliserad
kulturpolitik” genomfördes mötet under ledning
av Ulla Keding Olofsson och Stella Westerlund
från Riksutställningar jämte museets personal. I
mötet deltog även Luis Monreal, ICOM-sekretariatets nye chef. Västerbottens museum skulle
fungera som exempel på den nya svenska kulturpolitiken från 1974, visa på vikten av decentralisering och de regionala museernas primära roll.
Det blev också här möjligt att visa upp ett nytt
sätt att knyta länsborna till museiarbetet.
De 80 deltagarna från hela världen fick nämligen under CECA-mötet i Umeå tillfälle till en tre
dagar lång resa runt hela länet; till lokala museer,

Från en daglig angelägenhet …
till internationell sakkunskap
ICOM får ofta förfrågningar från Unesco om teknisk och professionell hjälp åt dess medlemsstater.
Portugal, som efter den omvälvande samhällsförändringen 1974 var angeläget om att utvärdera sin
museipolitik, begärde 1976 av Unesco biträde av
en museolog för att studera situationen och föreslå
åtgärder. ICOM:s generalsekreterare Luis Monreal
överlät uppdraget på Per-Uno, vars kvalifikationer
han lärt känna under CECA-mötet i Umeå.

okänd fotograf

skolor, bibliotek, hembygdsgårdar och studieförbund. När de återvände till museet fick de gruppvis presentera sina intryck från och reaktioner på
studieresan genom att visualisera dem i posters
för de andra deltagarna.
Det är här på sin plats att betona betydelsen
för Per-Unos yrkesmässiga framtid genom de personliga möten som konferensen erbjöd. De gällde
med bland andra Alpha Oumar Konaré, som då
var en ung representant för Malis kulturdepartement, Yvonne Letouzey, den dynamiska g rundaren
av La Nature à l’École, en pedagogisk service vid
the National Museum of Natural History i Paris,
Emmanuel Arinze från Nigeria, Saroj Ghose från
Indien, Thérèse Destrée från Belgien, Kurt Patzwall från Östtyskland och flera museikolleger från
Portugal.
Även i fortsättningen kom Per-Uno att bli en
trogen deltagare i CECAs möten – i Rotterdam
kring temat How to motivate the museum visitor
(Att motivera museibesökaren), i Mexiko 1980,
London 1983, Haag 1989, Québec 1992 och Stavanger 1995. Men han fick också en annan uppgift: åren 1981–85 var han ordförande för ICOM:s
svenska nationalkommitté och deltog regelbundet
i the Advisory Committees möten i Paris. Denna
kommitté är den kontaktpunkt, där diskussioner
kan föras mellan nationella och internationella
kommittéer.

Från vänster Kazimierz Zygulski, Hugues de Varine, Ulla Keding Olofsson
och Per-Uno Ågren vid CECA-mötet i Umeå, september 1976.

Vad innebar då uppdraget? För den portugisiska
regeringen skulle konsulten föreslå:
• åtgärder för att förbättra samarbetet mellan
museerna,
• åtgärder för att decentralisera museernas
verksamhet, samt
• föreslå utvecklingen av en ny typ av museer, där
befolkningens deltagande skulle spela en viktig
roll.
Efter att ha rådgjort med en grupp sakkunniga i
landet – som därefter blev en referensgrupp under
uppdraget – och efter att ha besökt många lokala
och regionala museer utarbetades två rapporter
med förslag att med hjälp av ett pilotprojekt utveckla en ny typ av museer. Detta skulle ske med
utgångspunkt i redan existerande institutioner,
särskilt genom nya pedagogiska program. Det viktigaste målet var att integrera museerna i ett större
kulturellt och pedagogiskt sammanhang. Frågan
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OKÄND FOTOGRAF

Per-Uno Ågren under seminariet i portugisiska Guimaraes 1978. Från vänster
Göran Carlsson, Maria Alice Beaumont, Directora, Museu Nacional de Arte
Antiga, Lissabon, Bairrao Oleiro, Ispector Geral, Instituto Portugues de Museus,
Lissabon och Maria Joao Vasconcelos, Guimaraes-museets chef.

om ett samarbete mellan museerna diskuterades
också. I rapporterna till Unesco, fastslogs behovet
av att etablera ett sammanhängande nätverk för
landets museer. För att stödja denna nyorientering
av museisystemet, rekommenderades att en mer
adekvat yrkesutbildning skulle byggas upp.
För att konkretisera rapporternas museisyn utverkades ekonomiskt stöd från Unesco och svenska
SIDA för ett seminarium hösten 1978 i Guimaraes
i norra Portugal. Det leddes av Per-Uno och G
 öran
Carlsson samt följdes av två seminarier 1979, det
ena i Seia i Serra de Estrela i mellersta Portugal
och ett i Faro i Algarve i söder. Syftet var att ge
impulser till ett nytt förhållningssätt i museerna
gentemot sin omgivande bygd – både i form av
samtidsdokumentation och genom anpassade
lättillgängliga utställningsprogram. Efter de båda
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sista seminarierna producerades i Umeå en tidningsliknande redovisning av grupparbetena.
Att intrycken från Umeå och Västerbotten
varit starka visade sig även genom att Hugues de
Varine, som deltagit i organiserandet av franska
kulturministeriets stora Premières rencontres euro
pèennes du cadre de vie 1977, dit inbjöd Nils Olof
Berglund från Boviken, Skellefteå. Denne hade
han mött under den västerbottniska rundresan
året innan. Nils Olof fick i en av konferensens otaliga seminariegrupper, Animation de la vie sociale,
berätta om hur en lokal grupp arbetade i sin bygd
med att samla och återuppliva traditioner för att
stärka sitt samhälles och de boendes identitet.
Andra uppdrag i Portugal följde: ett 1980 och
ett annat 1983 tillsammans med Bengt Skoog, dåvarande chef för Riksutställningar, åter ett annat i
Setubal 1995. Slutligen, under ett seminarium i
Seixal 2001, bildades det portugisiska museinätverket Rede Portuguesa de Museus, indirekt en följd
av det intensiva svensk–portugisiska samarbetet.
Tack vare den sakkunskap de förvärvat under
dessa uppdrag inbjöds Per-Uno och Göran Carlsson av SIDA att biträda regeringen i Botswana
med att studera förutsättningarna för en utbyggnad av National Museum and Art Gallery i huvud
staden Gaborone. Den kom senare till utförande
med Gunnar Mattsson som arkitekt.
Museiplanering var ämnet för ett internationellt
symposium, Museum planning: from methodology to
reality (Museiplanering: från metodologi till verklighet), organiserat av ICOM i Paris 1982. Per-Uno inbjöds tillsammans med bland andra Brian Dixon
från Kanada, Patrick O’Byrne från Frankrike,
Günther Gottmann från Tyskland, Per Kåks från
Sverige, Lothar P. Witteborg från USA och Jan Jeli
nek från Tjeckoslovakien. Per-Unos bidrag hade
titeln Cultural policy and museum planning (Kulturpolitik och museiplanering). Där kunde man följa
kontinuiteten i hans museologiska tänkande.
En annan inbjudan kom från Kenneth Hudson,
initiativtagare till det årliga europeiska museipri-

Per-Uno och tecknaren
Göran Carlsson bedriver
museisociologiska studier.

set (European Museum of the Year Award,
EMYA), ett projekt som han kunnat utveckla
med stöd av Europarådet. I hans biträdande kommitté hade Sverige ända från början företrätts av
Ulla Keding Olofsson. Per-Uno knöts under åren
1989–94 till expertgruppen för att utvärdera nya
museiprojekt tillsammans med kommitténs övriga museologer. Där höll han, i samband med prisutdelningen 1988 i grekiska Delphi, ett föredrag
på temat: The museum is dead – long live the museum! (Museet är dött – länge leve museet!). Under
sina år i kommittén besökte Per-Uno ett stort antal europeiska museer för EMYA:s räkning.

Pedagogik och utställningar
Samarbetet med Göran Carlsson, museilektor och
formgivare vid Västerbottens museum och senare
chef för BildMuseet, Umeå, har byggt på ett ge-

mensamt starkt engagemang och en passion för att
göra museers samlingar tillgängliga. Och för att
därigenom förmedla kunskap, upplevelse och förståelse av samtidens historiska dimensioner.
När en utställning väl var klar skulle den alltid
åtföljas av fördjupande pedagogiska element, inte
minst bild och film, i syfte att stimulera intresset
och främja besökarnas diskussioner – metoder i
den välkända svenska studiecirkelverksamhetens
anda.
En händelse som måste uppmärksammas är
publiceringen 1982 av Görans och Per-Unos bok
Utställningsspråk. Om utställningar för upplevelse
och kunskap efter år av utställningsstudier och reflektioner. Tyvärr är den inte översatt till engelska.
Den kom att bli startpunkten för andra texter i
museologiska publikationer, inte minst i tidskriften Nordisk Museologi, som på initiativ av John
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Aage Gjestrum, Ole Strandgaard och Per-Uno
började utges 1993.

Att höja kvalitetsnivån på museerna…
Parallellt med engagemanget i CECA var Per-Uno
även medlem i kommittén för utbildningsfrågor
(the ICOM International Committee for the
Training of Personnel, ICTOP). På ICTOP:s möte
i Bryssel 1978 hävdade han vikten av att knyta
samman teori och praktik och att beakta både den
museologiska och den pedagogiska aspekten inom all
form av museiverksamhet. Vidare önskvärdheten
av att knyta samman Danmark, Finland, Norge
och Sverige i en samordnad utbildning på nordisk
nivå. Ett arbete med att utveckla en nordisk korrespondenskurs i museologi inleddes faktiskt,
men kunde inte fullföljas.
I början av 1980-talet lämnade Per-Uno efter
hand ledningen för Västerbottens museum – först
för att på uppdrag av Statens kulturråd utreda frågan om fotografiska samlingars tillvaratagande
(rapporten Vem ska rädda bilden?, 1980) – och senare för ett nyinrättat lektorat vid Umeå universitet, vid den så kallade kulturvetarlinjen med inriktning mot museer och kulturmiljövård. Linjen
knöts senare till Institutionen för museologi, etablerad 1988. Detta kom att bli höjdpunkten i
hans karriär. Under universitetsåren inbjöds museifolk, museikritiker och museologer från S
 verige
och utlandet till årliga museidagar i syfte att stimulera utbyte och ömsesidig utveckling.

Reflektion, skrivande, publicering
Per-Uno tänker, han ger råd, han undervisar, han
läser och han skriver. Man kan följa den ständiga
utvecklingen av hans engagemang i utvärderingen
av museers verksamhet via en serie texter. Ett
stort antal artiklar har publicerats just i Västerbotten, han var redaktör för Svenska museer, Svenska
Museiföreningens tidning, från 1985 till 1987,
han grundade, som nämnts, tillsammans med
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danska, finska och norska museikolleger Nordisk
Museologi.
Som ledare för museologi-institutionen publicerade han ett antal rapporter i serien Papers in
Museology. Den första, tryckt 1992, redovisar två
konferenser What is museology?, från 1988 som
sammanfattar tidens museologiska tänkande, den
andra Local and global: two aspects of museum communication 1989, som inriktades på förmedlingsfrågor.
År 2000 var han huvudredaktör för en skrift
som byggde på projektet Museum 2000 – confirmation or challenge (Museum 2000 – bekräftelse
eller utmaning?) initierat och organiserat av svenska ICOM, Riksutställningar och Svenska Museiföreningen. Utgångspunkten var fem regionala
seminarier – i Härnösand, Lidköping, Uddevalla,
Norrköping och Helsingborg – med syfte att diskutera lokala framtidsfrågor mot bakgrund av internationell debatt. Idéer och visioner från de fem
ställdes därefter mot utländska museimäns och
museologers erfarenheter under det avslutande
symposiet i Stockholm 2001.
Syftet med projektet Museum 2000 var att
inspirera till självreflektion och stimulera
debatten om museets roll i det framtida
samhället inom den svenska museigemenskapen och att göra det från ett internationellt
perspektiv.

Museolog och västerbottning
Trots att jag har försökt skissa ett porträtt av en
museiman som är öppen för den internationella
världen, och visat på hans nyfikna och reflekterande sinne, fast förankrat i en filosofisk tolkning av
livet och den mänskliga erfarenheten, är jag förvissad om att Per-Uno är så djupt rotad i sin västerbottniska hembygd att jag inte kan motstå att
avsluta min skiss med att citera, för eventuella
fransktalande läsare, en dikt av den franske 1500talspoeten Joachim Du Bellay:

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,

Lycklig den som likt Odysseus gjort en lång färd

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison

eller likt han som skinnet vann och återvände,

Et puis est retourné, plein d’usage et raison,

erfaren och vis, för att till sin levnads ände

Vivre entre ses parents le reste de son âge !

bo bland fränder i det som var hans barndoms värld.

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village

Säg mig vilken dag som jag åter röken ser

Fumer la cheminée, et en quelle saison

stiga från skorstenarna i min by, och sedan

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,

grinden till vår gamla gård som för gossen

Qui m’est une province, et beaucoup d’avantage ?

var ett rike, och nu är ännu mycket mer.

Plus me plaist le séjour qu’ont basty Mes ayeux,

I de hus som mina fäder byggt vill jag stanna

Que des palais Romains le front audacieux,

hellre än i palats som lyser med stolt panna.

Plus que le marbre dur me plaist l’ardoise fine :

Hellre under skiffer än marmor vill jag bo,

Plus mon Loyre gaulois que le Tybre latin,

hellre vid galliska Loire än vid Tiberns stränder,

Plus mon petit Liré que le mont Palatin

hellre i min hemby än i romarnas länder,

Et plus que l’air marin la douceur angevine

och hellre än havsluft andas luften i Anjou.

[Översättning hämtad från
Franska landskap från
Ronsard till Rimbaud (2003)]
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Per-Uno Ågren vandrar gamla byvägen genom Skavåsen, Dorotea
socken, som går genom gårdarna. I bakgrunden den äldsta
gårdsplatsen. Foto under inventeringsarbetena sommaren 1956.
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Att tänka om museer
eri k h ofr é n

På Bretagnes nordkust, i en liten fiskehamn ständigt utsatt för Atlanten, ligger ett museum
som tillägnats havet. Det var inte så mycket museet i sig som främst fängslade, även om
berättelsen om hur hamnen brukats som bortahamn av isländska fiskare var intressant nog.
Det var det storslagna i tanken att tillägna Havet ett museum vid kanten av Atlanten.
En stunds eftertanke gav mening. Det var ett museum ägnat Hembygden och vardagens arbete
vare sig man plöjde havets vågor eller markens
fåror. Havet var Platsen, Museet Loggboken.
Som ofta slår mig tanken, känner museet inga
gränser? Vi ser och ser och vart vi ser, ser vi museer. Vad rymmer museets öga och vad skymmer
dess blick? Är det kanske så som den välkände
samhällsforskaren och mediekritikern Neil Postman en gång menade, att museet är svaret på en
fundamental fråga. Vad innebär det att vara människa? Och författaren Per Wästberg skriver –
Museet självt debatterar människan, inte bara
hennes uttrycksmedel…
Diskussionen om museerna är kulturdebatt i
vidaste mening. Om så väl vore! Inte sällan hävdas att ingen verksamhet gått fram så aningslöst
på sin väg som just museerna. Döljer sig inte här
en motsats värd en tankeflygning? Det moderna
museet växte fram i skuggan av den franska revolutionen, trädde ut i upplysningens tjänst på borgerlighetens arena och har sedan dess ständigt expanderat. Kanske kan man tala om museernas
fortgående kolonisation av världen. Berättelsen
om det moderna museet är i många avseenden en
berättelse om framgång, aningslöshet och medvetenhet. Alla dagar året runt, med särskild intensitet
vid sekelskiften, får antikens urmuseum, Museion i

Alexandria, nya filialer. Och skyddsgudinnorna, de
nio muserna, alltmer arbete på gränsen till utbrändhet. I väntrummet, avvaktande på tröskeln
står den tionde musan, den virtuella.
Vad har jag själv funnit under min arbetsvandring i museilandskapet, en vandring som ofta gått
vid sidan av allfarvägen? Inspirerad av Per-Uno
Ågren har jag över tiden prövat att tänka om museet som en alldeles egen arbetsform med alldeles
egna regler. Men likafullt en arbetsform ständigt
underkastad de eviga frågorna: när, var och hur,
vem vinner, vem förlorar i spelet om envar?
Alma S. Wittlin var en europeisk intellektuell
som till slut fann en hemmahamn i Amerika.
Hennes mäktiga, monumentala museologiska bok
Museums: In Search of a Usable Future (1970)
lämnar mig ingen ro. Också här var det titeln som
först fascinerade. På spaning efter en för museerna
nyttig och brukbar framtid som också är sitt samhälle till gagn.

Museer mitt i samhället
Det är det samhälleliga perspektivet som öppnar
museet för världens alla vindar. Den som detta väl
visste var den framlidne engelske museologen
Kenneth Hudson som med sin bok A Social
History of Museums; med den för honom betecknande underrubriken What the Visitors Thought
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(1975), just lät dessa vindar svepa in också över
det nor
diska museilandskapet. Hudson var sin
tids store resenär såväl i det inre som yttre musei
rummet, ständigt lika beredd att berömma och
kritisera med samma varma själ. Han talade gärna
om att meningen med museet var att göra livet intressantare för dess brukare, liksom att varje museum oavsett inriktning natur eller kultur, teknik
eller konst, var att se som ett socialt museum.
Vågar jag skriva det jag vet, att Kenneth Hudson i
Per-Uno såg en stor själsfrände!
För att återbesöka framtiden och Alma
S.Wittlin. Hur hanterar museerna framtiden? För
om framtiden skall ha en framtid måste den ju
också ha ett förgånget. Av språkets olika tidsformer tror jag att de flesta av oss mer vill sätta likhetstecken mellan pluskvamperfektum och museum. Det vill säga fullbordad handling i förfluten
tid än med futurum och museum, det vill säga
ofullbordad handling i tillkommande tid. Det är
symptomatiskt att hittills har endast en svensk
framtidsstudie genomförts, nämligen D
 elfistudien,
Mot museernas 80-tal i samband med Nordiska
museets hundraårsjubileum 1973.
Om man målar med breda penseldrag kan man
kanske urskilja två museala huvudlinjer. Den ena
kryper så långt in under verklighetens skinn att
den till slut blir ett med den. I den andra lägger
museet så mycket mark som möjligt mellan sig
och den omedelbara vardagsverkligheten. Avstånd
och närhet, närhet och avstånd, båda lika ange
lägna perspektiv.
För John Kinard, socialarbetare och museiman,
utgjorde vardagen perspektivet. Om en övergiven
tullkammare en gång blev till Havets museum i
Bretagne, så förvandlades 1967 en nedlagd bio på
Martin Luther King Avenue i Washington DC till
ett grannskapsmuseum för Anacostia, ett museum
som kröp in under verklighetens mörka skinn.
Vad som inte minst förenat de museimän som
nämnts är deras gemensamma tilltro att kunskap
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är makt att förändra och museet ett verktyg. Kinard menade: ”the museums must demonstrate
how the power of knowledge can transform man´s
life.” Med hans egna ord: ”The neighbourhood
museum exists to serve the people of the area of
which it is a part … The focus is on the problems,
aspirations, hopes, fears, difficulties, and dreams
of its constituents.”
Hopp och fruktan, möjligheter och svårigheter,
ett museum som kunde formulera och uttrycka
grannskapet och drömma dess invånares drömmar. På många sätt ett museum som var både deltagande observatör och observerande deltagare.
Det är i dag inte längre ett museum på plats i
grannskapet utan en centralt verkande institution.
Rollen har förändrats från att agera direkt och lokalt till att reagera indirekt och nationellt. Vad
händer när platsen skiljes från minnet, minnet
från platsen?
Som ung yrkesman vid Malmö museum under
tidigt 1960-tal sökte jag (och misslyckades) att
starta ett grannskapsmuseum i en nu också på
riksplanet ytterst omdebatterad och komplex
stadsdel, Rosengård, som då var under uppbyggnad. Kanske hade jag någonstans läst att Alva
Myrdal på 30-talet talat om det sociala museet i
samband med kollektivshusidéerna. Men mest
var det nog oppositionslusta. Ut med museerna!

Brytningstid i början av 70-talet
Denna uppsats fokuseras främst på 1960-talet och
1970-talet som i sin tur karakteriserades av en omfattande och energisk debatt om museernas angelägenhet för samfundet. Det blev på många sätt en
uppbrottstid. Hej Stad var också Hej Museum.
Som tidigare nämnts är det det samhälleliga
perspektivet som öppnar museet för världens alla
vindar. I sin lysande uppsats, ”Det sällsamma vardagsrummet” ur Det underbara skåpet (1967),
fångar Per Wästberg tidsandan när han just efterlyser ett samhällsmuseum:

De nya basutställningarna i museet som handlade om forntiden, nybyggarnas och samernas liv invigdes 1976. Bland åhörarna märks
museets dåvarande ordförande Gösta Skoglund, läraren Harriet Åberg, sysslomannen Klas Järvholm och arkeolog Anders Huggert.

Inte en optimistisk framstegsutställning, inte
ett Skrytsverige eller S:t Eriksmässan, utan
ett dramatiskt museum som inte väjer för
debattämnen och motsättningar. En bild av
den sociala utvecklingen efter industrialise
ringen. Föränderligt likt den nutid den speglar.
Välfärds- och fritidsproblematik. Inlemningen
i ett internationellt samhälle. Urbaniseringens
och de ändrade kommunikationernas påverkan av arbets- och vardagsomgivning.
Efterlysningen är fortfarande aktuell. Dramatiska
teatern spelar, Dramatiska museet väntar i kulisserna.
Vid en snabb blick i backspegeln finner man
att det svenska museisamhället varit föremål för
statliga utredningar under nästan hela 1900-talet.
Återspeglar detta kanske samhällets tilltro till

museet som idé och samtidigt dess misstro, eller
snarare skepsis till museet som praktisk handling?
Till tidens viktiga utredningar hörde 1965 års
musei- och utställningssakkunniga (Mus -65) som
både öppnade och stängde museets portar.
Och utan Mus-65 hade inte heller debattboken,
70-talets museum (1970), kommit ut av trycket.
Den baserade sig främst på de erfarenheter som
gjorts av länsmuseerna i Västerbottens, Norrbottens, Älvsborgs och Kopparbergs län. Den pläderade för ett, vad vi i dag kan kalla ett genom länsmuseet, sammanhållet kulturarvsperspektiv. Ett
ansvar som sedan 70-talets mitt delas med länsstyrelsen.
Per Wästberg återigen:
Varje länsmuseum tjänstgör som en bilderbok i
kulturhistoria. Må det öppna nya vita grindar,

59

fånga upp vanornas kastvindar, pejla avvikelserna! Själva urvalsprocessen är lika mycket
en konstnärlig som en vetenskaplig verksamhet.
Till Västerbottens museum for man vida ifrån för
att stimuleras av de nya utställningarna som öppnade 1976 och inspireras av dess samtidsdokumentation. Umeå ett Bilbao!
Riksdagen fattade 1974 ett enigt beslut om en
nationell kulturpolitik vars huvudmål var en bättre
samhällsmiljö med åtta delmål som redskap och
med Statens kulturråd som verkmästare. Kommunerna följde efter med kulturnämnder och landstingen inrättade länsteatrar och länsmusik. Den
nya kulturpolitiken fick många kreativa och ävenså
resurskrävande verkstäder.
Fackföreningsrörelsen gav ut program grundade
på arbetets kulturdimension, LO med Facklig kultursyn och TCO med Kulturaktivt samhälle. Man
grävde där man stod och steg mot ljuset på tiljor
som föreställde världen.
Ett angeläget projekt med europeisk räckvidd
pågick under 70-talet i Unescos regi – Kultur och arbetsliv – med deltagande länder som Belgien, Frankrike, Jugoslavien, Ungern, Norge och Sverige.
Och i det fortfarande aktuella nationella projektet, Kultur i arbetslivet, möttes lagen om medbestämmande i arbetslivet och de kulturpolitiska målen. Arbetslivsinstitutet, liksom Arbetets museum i
Norrköping, började anas vid horisonten.
Denna folkliga mobilisering som ägde rum kom
delvis att överraska det svenska museisamhället
som förhöll sig välvilligt avvaktande.
I den rapport som Världskommissionen för kultur och utveckling lämnade 1995, Vår skapande
mångfald, återklingar 70-talets tankegångar i orden:
Framåtblickande museipersonal lägger stor vikt
vid att engagera alla delar av samhället
i museets verksamhet… menar att det ingår
i deras yrkesroller att ge vanliga människor
verktyg för att öka sitt inflytande i samhället.
Företrädare för dessa nya riktningar inom
60

museivärlden anser att deras ansvar sträcker
sig långt utanför museets egna väggar och
gäller museets hela geografiska täckningsom
råde och intressesfär på lokal, regional och till
och med nationell nivå. De arbetar inte bara
med museisamlingarna utan också med hela
det materiella och icke-materiella kulturarvet
inom sitt område och menar att den allmänhet
de ska betjäna inte endast är den publik som
kommer till museet utan områdets alla invånare – tidigare, nuvarande och framtida.
Därför bör stöd till utveckling av museer som
arbetar på angivet sätt bli en allt viktigare del
av kulturpolitiken.

Ekomuseitanken börjar ta form
Vad Världskommissionen så starkt pläderar för är
ekomuseet. En arbetsform som från sitt ursprung
i det tidiga 70-talets Frankrike vinner snabb terräng, inte bara i Östeuropa utan även i Australien,
Kina och Japan.
Fransmannen Hugues de Varine, som ursprungligen myntat begreppet ekomuseum, är socialarbetare och internationellt verkande museolog.
Han betonar att lokal utveckling endast är möjlig
när samhällets invånare är nära knutna till beslutsprocessen. Ekomuseet är varken en process
eller en given fast struktur. Det är som samhället
självt levande, statt i ständig förändring. Ekomuseitanken fick snabbt fotfäste i norr och en särskild skandinavisk modell utarbetades, framförallt
genom den norske museologen John Aage
Gjestrum och hans svenske kollega, Örjan Hamrin på Dalarnas museum i Falun. Vad som främst
skiljer den skandinaviska modellen från den kontinentala är den vikt som den förra lägger vid det
folkbildande arbetet. Det första stora ekomuseet i
Norden, Ekomuseum Bergslagen, öppnades 1986
efter en tioårig startsträcka. Det kan i sin början
beskrivas som en pågående studiecirkel i och om
kulturlandskapet med platsen som ögonöppnare.

I sin inledande fas ingick Ekomuseet som en integrerad del av Dalarnas museums regionala nätverk,
som var baserat på att var och en av länets femton
kommuner formulerade sin egen kulturprofil.
Ekomuseum Bergslagen som begrepp kom
snart att överskrida både kommun- och länsgränser, framförallt genom att utvecklingen i området
inte känner av sådana begränsningar. Det gällde
och gäller att hantera en bekymmersam ekonomisk situation med sviktande arbetsmarknad.
Ekomuseet var och är en arbetsform, ett verktyg för att mobilisera platsens tillgångar. En resurs
for att stärka den egna tilltron, inte minst genom
att vidga perspektivet på omvärlden.
Ett gott exempel på hur kulturinstitutioner
både i teorin och praktiken kan arbeta ihop med

kommuner och många, många frivilliga krafter.
En vägvisare mot framtiden vill jag gärna tro.

Arbetet är en fundamental del av livet
Författaren Göran Palm skrev en gång att oavsett
man hatar eller älskar sitt arbete präglar det en på
intet ytligare sätt, än djupt in i märgen. Och nu
under 2000-talets inledande år är arbetet återigen
samhällets kärnfråga. Att stå utan arbete är inte
att stå utanför historien. Men väl utanför gemenskapen, arbetsplatsen är mångdimensionell och
mångkulturell.
Under 1970-talets sista år formulerade jag vad
som senare under 1980-talet kom att ligga till
grund för förordningen om statsbidrag till arbetslivsmuseerna.

Göran Carlssons bild av
arbetsuppgifterna som
väntade i utredningsuppdraget kring det
nya Arbetets museum
i Norrköping.
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Och jag är övertygad om att det är just inom
området arbetslivet som kultur där de avgörande vinsterna finns att hämta. I dag sker
bokutlåning på över två hundra arbetsplaster.
Detta är en verksamhet som måste komma att
kraftigt öka. Men arbetsplatsen har också sin
egen historia, som i allra flesta fall är oskriven
och oomskriven. Låt oss därför pröva ett arbetsplatsmuseum som drivs under de fackliga
organisationernas ansvar med strålkastaren
riktad mot den egna arbetsplatsens när- och
fjärrhistoria, mot minnen, idéer och åsikter
som grund för aktuella och vitala arbetsmiljöfrågor. Arbetsplatsmuseet, som jag vill se det,
skall ge en mångdimensionell, medmänsklig
insyn i arbetslivet, vara det forum som ger
historien en chans att bevisa sin skärpa som
redskap. Arbetsplatsmuseet vill skildra processen där företagsmuseet visar produkten.
Naturligtvis handlar alla museer om arbete, några
dock mer än andra. Industrialismen kom sent till
Sverige. Men intresset för dess avlagringar i kulturlandskapet väcktes desto tidigare, inte minst
tack vare arbetarlitteraturen och det dokumentära
fotot.
Det är inte främst det särskilt svåra och mörka
i historien som engagerar arbetslivsmuseerna. Det
är berättelserna om vardagens arbete, om gemenskap men också konflikter. Där platsen är minnet,
minnet platsen.
Studs Terkel, den store skildraren av Amerikas
moderna arbetsliv, skrev efter alla sina i nträngande
intervjuer med män och kvinnor att det fanns en
minsta gemensamma nämnare. Viljan och önskan
att bli ihågkommen.
Mer vardagsnära än de offentliga museerna berättar arbetslivsmuseerna om det moderna industrisamhällets Sverige. Statistiken är övertygande.
Av de förras nära 2 000 utställningar under 2002
handlade bara cirka tre procent om teknik, industri och samhälle.
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Vad vore Västerbotten utan sina arbetslivsmuseer i Adak, Boliden, Boviken, Drängsmark, Holmsund, Holmön, Högland, Klabböle, Kristineberg,
Lycksele, Norrbyskär, Olofsfors, Pengsjö, Robertsfors, Krångfors och Varuträsk?
Liksom utan Västerbottensost i Burträsk!

Per-Uno Ågren och museologin
Att tänka om museer är en sak. Att tänka om museer i vetenskaplig mening är en annan. Det är
museologi.
Det skall omedelbart sägas att museologi inte
är liktydligt med ’läran om museerna’. Forskningsområdet är avsevärt mer omfattande än så.
I detta sammanhang har Per-Uno Ågrens arbete
varit av avgörande betydelse. Inte minst för Umeå
universitet som är det enda svenska lärosätet med
egen lärostol i ämnet.
Per-Uno Ågren har tecknat tre huvudperspektiv för den museologiska forskningen:
• ett historiskt, som försöker förstå natur- och
kulturarv vid en viss tid och på en viss plats.
• ett sociologiskt, som studerar de beteenden,
verksamheter och institutioner som blivit en
följd av föreställningen om ett natur- och kultur
arv.
• ett kommunikativt, som gäller miljöarvets förmedling i tid och rum.
Vad som också bör betonas är vidden i det museo
logiska tänkandet. Från studiet av det lokala kulturarvets konstruktion vidgas successivt perspektiven.
Vad som personligen vidgade mina perspektiv
var de internationella museidagar som anordnades
under 1980-talet på Umeå universitet med gästföreläsare som exempelvis Kenneth Hudson eller
Hugues de Varine. Dessa dagar inspirerade i sin
tur till bildandet av Rådet för museivetenskaplig
forskning.
Per-Uno Ågren, stadigt förankrad i sin västerbottniska hembygd, har givit den svenska och
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nordiska museologin en internationell dimension
– en lika nödvändig som stimulerande omvärldssyn.
Och under en lång följd av år var han tillika redaktör för tidskriften Nordisk Museologi, Nordens
vitala röst i det internationella forskarsamfundet.
Den ordkarge Redaktörens många ledare är sällan
lättlästa, men vällästa.
Det finns ytterligare en aspekt som jag vill kort
beröra, relationen mellan museum och universitet,
här exemplifierat med Västerbottens museum
och Umeå universitet.
Till de genomgripande förändringarna av det
svenska kunskapslandet hör grundandet av nya
universitet och högskolor inskrivna i det r egionala
rummet och sammanhanget.
I detta verkade sedan många år Västerbottens
museum med sin forskningsinriktning där inte
minst det egna biblioteket utgjorde en grundsten.
Liksom det personliga engagemanget hos Ågrens
tidigare chef, Gunnar Westin, som var en drivkraft
bakom universitetets tillkomst och som senare
bland annat var med och startade Riksutställningar,
också det en frukt av 1970-talets nationella kultur
politik.
Denna relation är inte unik utan speglar ett
samband, som med Per-Uno och museologin.
Universitetets tre huvuduppgifter formuleras
även de som en treklang. Att forska, att utbilda, att
kommunicera med det omgivande samhället. För
museet är ordningsföljden snarare den omvända,
att kommunicera och vara ett uttryck för just det
omgivande samhället kommer på första plats.
Vad har jag lärt mig under min arbetsvandring?
Att museet som arbetsform är en märklig företeelse, lika gammal som ständigt ny. Att det inte får
stänga sig inne utan stå öppet för världens alla
vindar. Att det alltid måste finnas en relation till
kunskapsbegreppet, till det livslånga och livsnära
lärandet. Att nyckelordet för varje museum borde
vara generositet.

I museets referensbibliotek. Foto 1977.

I likhet med Per-Uno söker jag mig ofta till
böckernas värld – mellan museet och romanen råder en nära släktskap i deras berättande. I Vägen
till Klockrike låter Harry Martinsson sin vandrande
filosof Sandemar komma till insikten att Människan består av sina perspektiv.
Så om museet är svaret på en fundamental
fråga, vad innebär det att vara människa, då är
min egen slutsats klar.
Museet består av sina perspektiv.
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Om idéhistorisk fältforskning
R onn y A mbj ö rnsson

När jag kom till Umeå 1970 kände jag mig till en början ganska ensam. Det syntes nog på
mig för jag blev snart hembjuden till Per-Uno och Katarina i Innertavle. Det var ett hem
som motsvarade mina ideal för hur ett hem skulle vara: varmt, inbjudande och öppet,
samtidigt som det gav ett lätt musealt intryck (ett intryck som förstärktes av att det jämt
drog från ytterdörren, som på gammaldags vis inte slöt tätt). Där blev jag – och snart nog
även Lilian, min fru – införlivad i den ågrenska vänkretsen, Marta och Göran Carlsson,
Eivor och Göran Lundvall, Stina och Sune Jonsson.

Det var en mycket trevlig vänkrets, som påminde
en del om den jag fått lämna i min hemstad Göte
borg, när jag anställdes vid Umeå universitet. Fast
den var mindre studentikos och mer färgad av en
kulturhistorisk inriktning på landskapet och landsdelen. Det passade mig egentligen ganska bra, jag
hade helst velat gå till museivärlden, men blev på
ett tidigt stadium avrådd av en yrkesvägledare.
Det fanns också i kretsen runt Per-Uno en uppfattning av museer som jag sympatiserade med.
Museer har ju en dubbel uppgift, de skall bevara
och samtidigt förevisa, de är både skola och arkiv.
Dessa uppgifter behöver naturligtvis inte komma
i konflikt. Men på de museer, som min kusin och
jag uppsökte så gott som varje söndag under
1940-talet och 50-talet i Göteborg, var den förevisande uppgiften helt fördunklad av den bevarande. Alla de glimmande svärden och hillebarderna från svensk stormaktstid, de peruanska
indianernas sinnrika fällor för marsvin, södra Afrikas regnbågsfärgade dagfjärilar och trollsländor,
alla var de ordnade i tröstlösa rader. Såvida de inte
var gömda i lådor och på hyllor, garanterat oåt-

komliga för fantasin. Vad vi saknade var rekonstruktioner, försök att skapa hypotetiska helheter,
tolkningar av miljö och historia. På Naturhistoriska museet fanns ett antal dioramor, som visade
olika svenska naturmiljöer, jag minns särskilt Fågelberg på Stora Karlsö. Dioramorna var inrymda
i ett mörkt rum, som man inte utan en viss bävan
gick in i. Det var som på bio, fastän oändligt mer
suggestivt: sillgrisslor och tordmular kretsade runt
sina bon, för evigt fastsurrade i den ljusblå himlen, där de svagt synliga penseldragen bidrog till
en sällsam stämning av på samma gång verklighet
och konstruktion. Man ville krypa in i bilden –
den var ju tredimensionell – men insåg samtidigt
att man var för stor. Man var anpassad efter en annan skala, en insikt med metafysisk räckvidd.
Men om det nu var möjligt att med så enkla
trick kunna förpassa en skolpojke från Göteborg
till Stora Karlsö, och samtidigt lära honom ett och
annat om djurens liv, vore det väl inte omöjligt att
också skicka honom på en tidsresa? Till exempel
till 1700-talet, särskilt med tanke på att Göteborgs historiska museum var inrymt i en byggnad
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från frihetstiden (Ostindiska kompaniets hus).
Varför inte göra ett försök? Ett historiskt diorama,
eller kanske en tableau vivant, med inhyrda skådespelare och skolbarn som statister!
Något av denna inställning tyckte jag mig hitta
i Umeå, hos Per-Uno och hans medarbetare och
vänner. Där fanns samma entusiasm som en gång
måste ha besjälat Skansens skapare Artur Hazelius
– ett namn som inte gärna nämndes vid denna tid
– när han började sina insamlingar och byggde
sina rekonstruktioner. Om det då gällde Sverige
och dess folk gällde det nu landsändan och de
miljöer som människorna skapat. Det var i båda
fallen en fråga om identitet, en nationell och en
regional identitet som denna fann sina uttryck i
ting och konkreta strukturer.

Kulturarv är tankar och föreställningar
Men det som betydde mest för mig var inte i första hand de rekonstruktioner och modellbyggen
som senare kom att ingå i den nya basutställningen. Utan det var en idé eller snarare synsätt som
Per-Uno förde fram lite mer privat. Detta kan enkelt formuleras så: vårt kulturarv består inte bara
av ting och miljöer, det inbegriper också tankar
och föreställningar. Per-Uno föreslog helt enkelt
att jag borde företa vad han kallade ”en idéhistorisk fältforskning”. Med det menade han muntlig
idéhistoria, ett begrepp och en företeelse som då
inte existerade i den akademiska världen. Vi borde
som idéhistoriker, menade han, gå ut och intervjua de människor som satt sin prägel på det västerbottniska lokalsamhället. Uppväxt i Obbola
var han förtrogen med idéer och ideal som var
vanliga bland arbetarna i det dåtida industrisamhället. Han kände personer som varit aktiva inom
folkrörelserna i Obbola och Holmsund och ville
att vi skulle ta kontakt med dem innan ”det var
för sent”.
Jag var till en början lite frågande. Intervjustudier – var inte det etnologernas sak? Gick det att
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lita på människornas minnen? Per-Uno antydde
ett svar. Det fanns ett mycket stort källmaterial på
Folkrörelsearkivet som var inrymt i Västerbottens
museum. Här kunde man jämföra muntliga ut
sagor gjorda idag med dåtida skrivna källor. Inte
bara så att det ena skulle utgöra facit för det andra, utan också – och kanske framför allt – så att
intervjun gjorde det möjligt att se vilka idéer och
ideal som den tidiga folkrörelsen lämnat i arv och
som fortfarande var levande.
För det var naturligtvis i första hand idéer och
ideal som intresserade mig som idéhistoriker. Det
kan tyckas självklart men var det till en början
inte alls. Det som först föresvävade mig var att
kartlägga den folkrörelsekultur som var som mest
livlig under 1910-talet och 1920-talet. Målet, som
jag såg det, var en bred undersökning där man
också skulle göra intervjuer med människor vilka
av olika skäl stod utanför folkrörelsekulturen. I
den första lilla grupp som diskuterade projektet,
den bestod av sociologen Eva Hedman förutom
Per-Uno och mig själv, hade vi också planer på att
göra en jämförelse mellan Holmsund och Obbola,
tvillingorter på var sin sida av Umeälvens utlopp i
Bottenviken. En sådan undersökning skulle vara
intressant, inte minst av det skälet att Obbola dominerades av massaindustri och Holmsund av
sågverk och hamn. Holmsund hade i mycket karaktär av bruksort, medan Obbola var ett mer renodlat industrisamhälle, något som rimligen borde
avspeglas i det som med tidens terminologi kallades ”proletärt medvetande”.
I denna diskussion kände jag emellertid allt
tydligare att idéhistorien kom bort. Vad skulle
egentligen skilja sociologi, etnologi och idéhistoria
i en sådan här undersökning? Ingenting, som det
syntes. Men var inte det bara bra, den akademiska
ämnesindelningen var ju när allt kom omkring
bara en konstruktion? Och var det inte tvärvetenskap – tidens lösenord – som eftersträvades? Den
insikt jag till slut kom fram till var att tvärveten-

skap inte kunde innebära att ämnena gav upp sin
egenart, utan att det tvärtom var så att ämnena
just till följd av denna egenart kunde ha någonting
att ge varandra.
Vad hade då idéhistoria att ge, vad var vår
egenart? Idé- och lärdomshistoria är ett ganska
ungt ämne, det kom till på 1930-talet som en utbrytning ur litteraturhistoria. Lärdomshistoriens
ämne var inte skönlitteraturen utan den lärda litteraturen som det hette, det vill säga vetenskapen,
filosofin, det allmänna idélivet (kort sagt idéerna i
det kulturella och politiska etablissemanget). Lärdomshistorien handlade om en mycket liten del
av befolkningen, dess ämne var, för att uttrycka
det rakt på sak, stora mäns idéer. Stora kvinnor
förekom, men inte så ofta (de ansågs ha små idéer). Små män och kvinnor förekom inte alls, natur
ligtvis i första hand av det skälet att de inte efterlämnat något källmaterial, men också därför att
de inte ansågs tillräckligt intressanta.
Detta förhållande började under 1960-talet
och 70-talet att kännas alltmer besvärande. När
Per-Uno föreslog att vi borde få till stånd en idéhistorisk fältforskning väckte därför hans förslag
anklang. Framför allt pekade han på ett möjligt
källmaterial, intervjun i förening med folkrörelsearkivens alla protokoll.

Att skildra det tänkta livet
När jag omkring 1980 satte mig med detta material tyckte jag mig förstå vad som var idéhistorikerns uppgift. Det var inte att rekonstruera en

kultur, utan snarare att rekonstruera de ideal och
idéer som bar upp denna kultur. Idéhistorikerns
uppgift var inte att skildra det så att säga levda
livet, det var etnologens område, utan det tänkta
livet. I mitt fall innebar detta att jag sökte urskilja
vad jag kallade ett skötsamhetsprojekt (nykterhetsrörelsen spelade en central roll i mitt m
 aterial),
som från upptagenhet av yttre beteende och uppförande successivt övergick till en alltmer medveten diskussion av livsåskådningsproblem och politiska frågor.
Vad jag kom fram till redovisade jag 1988 i Den
skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt
sågverkssamhälle 1880–1930, det av mina arbeten
som fått störst uppmärksamhet. Boken ingick i ett
större forskningsprojekt som vi kallade Norrlands
bildningshistoria, och som hade samma inriktning
mot ”folkliga” idémiljöer i Storsjöbygden, Härnösand, Umeå och Holmsund. Flera av de umefors
kare som senare framträtt i olika idéhistoriska sammanhang: Karin Nordberg, Bosse Sundin, Roger
Qvarsell och Björn Olsson var under 1980-talet i
olika grad knutna till detta projekt, något som vid
denna tid bidrog till att ge den umeensiska idéhistorien en bestämd identitet. Idag är det naturligtvis
mycket mer som ingår i denna identitet, i den mån
man kan urskilja en sådan.
För andra forskare på institutionen är det förstås andra erfarenheter och upplevelser som står i
förgrunden. Men för mig hade nog Per-Unos ursprungliga uppmaning till ”idéhistorisk fältforskning” en avgörande betydelse.

En förteckning över Per-Uno Ågrens publicerade böcker och artiklar finns i Nordisk museologi (2004/2).
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nära
notiser
Under denna rubrik är korta notiser från länets
hembygdsföreningar och museer välkomna.
Program, projekt och initiativ är spännande
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser

Edvard Mattsson –
fotograf i Vilhelmina

eller idéer till redaktören senast den 1 mars 2006.

K arl - E inar Löfqvist

Hembygdsfonden
Det är dags att söka stipendium ur
Västerbottens hembygdsfond för utdelning år 2006.
Stipendier delas ut efter ansökan till
hembygdsfrämjande verksamhet såsom
bok- och broschyrutgivning, utställningsverksamhet och därmed jämförbar verksamhet, arkivforskning och fältarbete, inventeringsarbete, studiresor
med mera.
Ansökan ska, för att kunna behandlas av Västerbottens läns hembygdsförbund, dessförinnan vara behandlad av
en hembygdsförening som är ansluten
till länsförbundet. Ett yttrande från före
ningen måste närslutas ansökan. Styrel
sen för hembygdsförbundet utser en
eller flera stipendiemottagare, och ut
del
ning sker normalt vid förbundets
årsstämma som äger rum i maj.
Ansökan insändes senast 1 april 2006
till Västerbottens läns hembygdsförbund, Box 3183, 903 04 UMEÅ.
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Valet stod mellan Lappland och Värmland
när Edvard Mattsson bestämde sig för att
lämna Stockholm i början på 1920-talet.
Varför han som 22-åring valde att lämna
huvudstaden och varför det slutligen blev
Vilhelmina är det ingen som vet. Flydde han
från något i Stockholm där han arbetade
som springschas åt en vinhandlare, eller var
det äventyret och nybyggarandan i Vilhelmina som lockade? Vilhelmina var då den
nordligaste stationen på Inlandsbanan, invigd i februari 1918. Kanske bidrog också
hans mors namn, som var just Vilhelmina,
till det slutliga valet.
Redan innan han lämnade Stockholm
hade han sökt och blivit lovad arbete som
“bodbiträde“ hos Riséns diversehandel i Vilhelmina. Kanske är porträttet från 1919 taget för att bifogas ansökan om anställning.
Förmodligen ångrade han sin planerade
resa i sista stund, för han skrev till handlare
Risén och meddelande att ha inte kunde
anta platsen eftersom han inte hade råd
med tågbiljetten. Som svar fick han en enkel biljett från Stockholm till Vilhelmina.
Troligt är att Edvard anlände till Vilhelmina i slutet av 1919 eller början av 1920.
Hans första bilder därifrån är daterade våren 1920. Några bilder från Stockholm finns

Edvard Mattsson 22 år gammal.
Bilden är tagen 1919, förmodligen
strax innan han reser till Vilhelmina.
Okänd fotograf.

inte, så hans intresse för fotografi tycks ha
startat i och med resan till Vilhelmina.
Edvards kamera var en av den tidens
modernaste, en tysktillverkad “Ica Ideal
111“, avsedd för glasplåtar i storlek 6x9 cm. I
början lämnade han in sina plåtar för framkallning hos traktens fotograf Lilly Rheborg
som hade sin ateljé på Storgatan. Men med
tiden framkallade och kopierade han sina
bilder själv.
Om Edvard närde drömmar om att kunna försörja sig på sitt fotograferande eller
om det bara var en exklusiv hobby är svårt
att veta. Han utförde en del fotograferingsuppdrag på bröllop och andra fester men
merparten av hans bevarade bilder föreställer familj, vänner och arbetskamrater.
Ofta använde han stativ och kamerans
självutlösare för att själv kunna vara med på
bilderna. Hans dotter Anna-Greta, som
föddes 1924, påstods vara det mest fotograferade barnet i Vilhelmina
1920-talet var hans mest aktiva tid som
fotograf samtidigt som han arbetade hos
olika lokala affärsmän. En tid var han ombud för Alfa Lavals jordbruksmaskiner och
Singer symaskiner. Han importerade även
fisk från Norge. Den stora arbetslösheten på
30-talet tvingade Edvard, liksom många an-

dra, att söka sin utkomst i skogen. Livet var
hårt i de enkla kojorna på avverkningsplatserna så kameran lämnade han hemma.
Efter en allvarlig olycka då han ramlade från
en vägbro i samband med underhållsarbete, verkar fotograferandet definitivt ha tagit
slut. Tillfrisknandet tog lång tid, men så
småningom började han i egen regi arbeta
med anläggning av trädgårdar i Vilhelmina.
Det sista bevarade fotografiet är taget 1938.
Motivet är det hus han tillsammans med sin
svärfar, fjärdingsmannen och snickaren Erik
Mattias Sundqvist, byggde snett ovanför
sockenstugan.
År 1958 dog Edvards livskamrat Ragnhild Sundqvist och han flyttade till en liten
enrumslägenhet. Av förklarliga skäl fick han
göra sig av med mycket tillhörigheter för
att få plats i sitt nya boende. Tyvärr fick merparten av glasplåtar och filmer också försvinna i bränngropen. De 100-talet bilder
som i dag finns bevarade är kopior i hans
egna album.
Edvard Mattsson föddes 1897 som första
barnet i en syskonskara på fem i Edebo församling i Norrtälje. Han avled i Vilhelmina
1972.

Till vänster Edvard Mattsson till synes mer uppmärksam på ljudet från kamerans slutare än på kortspelet. Som nummer två sitter Johan Vestin från Siksjöhöjden. Han utvandrade till Amerika och drev
en ranch under 25 år. Omkring 1920 återvände han till Sverige och slog sig ner vid Sågån. Bilden är
tagen med hjälp av stativ och självutlösare.

På baksidan av denna bild har Edvard själv skrivit “ett glatt gäng“. Många av männen förekommer
på andra av hans bilder. Edvard Mattsson själv ligger längst fram till vänster. Bilden är tagen på våren
/ försommaren 1920 eller 1921 med hjälp av stativ och självutlösare.
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Edvard Mattssons livskamrat Ragnhild Sundqvist
(1901–58), dotter till fjärdingsmannen Erik Mattias
Sundqvist (1860–1945) och hans hustru Olivia
Emelinda Persdotter (1866–1955). Flickorna är
Klara (f. 1916) och Rut Backlund (f. 1912), döttrar
till åkare John Backlund och hans hustru Alma
Eriksdotter. Bilden är tagen i Edvards hem ovanpå
Rosells rakstuga på Storgatan år 1927 eller 1928.

Flera av bilderna är arrangerade spexbilder som
denna. Bilden är förmodligen tagen i hans rum i en
takvåning ovanpå Nilssons bosättningsaffär på
Storgatan. Edvard Mattsson står till vänster. De
övriga två är oidentifierade. Bilden är tagen med
stativ, självutlösare och magnesiumblixt.
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Två oidentifierade kvinnor på balkongen mot Storgatan, ovanför Sjödins järnhandel.

Olivia Emelinda Persdotter var Edvard Mattssons
“svärmor“. Bonaden på väggen är broderad av
Olivias dotter Ragnhild. Texten på bonaden lyder:
“Var fågeln lik min själ, som på den minsta kvist sig
svingar; känner hur den böjs, men sjunger likaväl;
han vet att han har vingar”. Som 20-åring reste
Olivia till Umeå och utbildade sig till sömmerska.
Resan gick med hästskjuts och tog tre dagar.
I övrigt gick Olivia endast tre månader i skola. Bilden
är tagen i början av 1920-talet i förstukammaren till
en av Vilhelminas kyrkstugor.

Dottern Anna-Greta (9 år) fotograferad på Kyrkberget våren 1933. Anna-Greta är idag 81 år och
lever i Hässelby utanför Stockholm. Hon minns
när bilden togs. “Det var på våren på bergklacken
bredvid Vilhelmina kyrka. Visserligen var jag van
att pappa fotograferade mig, men det var ändå
speciellt att bli fotograferad, så jag sträckte nog
lite på mig“.

Okänd kvinna med okänt barn på okänd plats.

På denna plats, på berget ovanför Vilhelmina, på
väg mot Baksjön, är många av Edvards bilder på
familjen tagna. Här ligger han tillsammans med
Ragnhild Sundqvist i gröngräset. Under 30-talet
arbetade hon som mjölkförsäljerska och sålde
mjölk åt E.A. Englen från Granberg. Bilden är tagen
med självutlösare och stativ.

Några av Vilhelmina kyrkbys barn fotograferade
sommaren 1925. Pojken till vänster är förmodligen
Erik Backlund (f. 1918) som dog av lunginflammation vid ca 10 års ålder. Flickan till höger om Erik är
Klara Backlund (f. 1916). Flickan längst fram är
oidentifierad. Upplyfta i dörröppningen är Edvards
dotter Anna-Greta Mattson (f. 1924) samt AnnaMaria Backlund (f. 1924). Längst till höger står Rut
Backlund (f. 1912). Syskonen Backlunds föräldrar
var åkaren John Backlund (f. 1880) och hans hustru
Alma Eriksdotter (f. 1885). Klara och Anna-Maria
är idag 89 respektive 81 år och bor i Åsele. Längst
ner i bilden skymtar Edvards fågelhund Klarry, en
norsk vallhund.

Besie Mellström (f. 1901) var en barndomsvän
till Ragnhild Sundqvist. Hennes manlige vän är
oidentifierad, men förekommer flitigt på Edvards
bilder.
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Kraftverkschefens son Erik ”Håji” Ahrmfeldt
hoppar på stenarna i älven vid Finnforsfallet
tillsammans med kamraten Olle Ödman
från Västerås. I bakgrunden kraftstationen.
Foto från 1920-talet inlånat av Gunnel
Svanberg Brolin.

I nästa nummer…
handlar det om människorna i det lilla kraftverkssamhället Finnforsfallet. Där byggde
staden Skellefteå djärvt och stort för 100 år sedan när det första spadtaget till Finnforsens kraftstation togs. I dag hör elektricitet till vår vardag – men för hundra år sedan stod
Sverige ännu i början av den industriella revolutionen.
Kring kraftstationen växte ett nytt litet samhälle upp,
mitt i bondebygden. Hit kom människor från hela landet.
Hur var det att komma hit – och hur var det att bo i en by
i närheten, och se ett främmande samhälle växa fram?
Frilansjournalisten och etnologen Signe Rudberg har
intervjuat femtio personer från hela landet, som har bott
här – eller har äldre släktingar som bott här. Barn och
barnbarn till de män som började vid Finnforsens kraftstation 1908, kan fortfarande berätta.
”Kraft och liv i Finnforsfallet – berättelser om livet
kring en kraftstation” utkommer i början av nästa år.
En liten kraftverkardotter, Margareta
Bergqvist, vid sin sparklåda på 1940-talet.
Foto inlånat av Margareta Selmerbon,
född Bergqvist.
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På vägen vid Mattsdal, Vilhelmina.
Foto Evert Larsson/Västerbottens museums fotoarkiv sommaren 1955.

OMSLAGETS FRAMSIDA
Per-Uno Ågren vid Anders Åbergs modell av Ammarnäs i museets basutställning.
Foto Roland Berggren/Västerbottens-Kuriren.
OMSLAGETS BAKSIDA
På fältarbete vid Gunnar Samuelssons gård i Tensjö, Åsele, sommaren 1953.
I fotoarkivet är noterat: ”Verktyg för att finfördela gödsel med.”
Foto Evert Larsson/Västerbottens museums fotoarkiv.
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