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Detta nummer av tidskriften Västerbotten ägnas åt Lars Bygdemarks fl ygbilder 
från Västerbottens län. Lars Bygdemark är född och uppvuxen i Bureå, söder om 
Skellefteå. I närmare ett kvartssekel har han ägnat sig åt fl ygfotografering, till en 
början som anställd av Lantmäteriverket i Gävle och sedan 1989 som egen 
företagare. År 1991 utkom hans bok Det fria Perspektivet som i allra högsta grad 
gav skäl åt namnet – fj äll, åkrar, skogar, vattendrag, stadsdelar, ja till och med 
soptippar förvandlades genom Bygdemarks högt seende kameraöga till dittills 
osedda former och mönster. I dagarna kommer boken Sverige från ovan, där 
ambitionen är att täcka in stora delar av hela riket i ett 150-tal bilder.

I Västerbotten från ovan får vi genom Bygdemarks fotografi er färdas genom 
länets olika landskapstyper. I stora drag handlar det om kusten, inlandet och fj ällen 
och de älvdalar som genomskär landskapet. Vi får också stifta bekantskap med 
tätorter och industrier. Med jämna mellanrum gör Bygdemark jämförelser mellan 
gammalt och nytt. I Västerbottens museums fotoarkiv har han bland annat hittat 
AB Flygtrafi ks fotografi er från mitten av förra seklet. Under sommaren har han 
sökt upp några av dessa motiv. Resultatet ser vi nu under vinjetten Då & nu.

Nära notiser berättar om en möbelutställning på Bygdemuseet Gratian i 
Umnäs. Stig Anderback beskriver bakgrunden till utställningen och porträtterar 
byasnickaren Per Johan Wiktor Lundqvist.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbot-
tens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar 
ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten. Samtidigt vill redaktionen rikta 
ett stort tack till alla de företag, kommuner, institutioner, hembygdsföreningar med 
fl era som gett Lars Bygdemark fotouppdrag under sommaren. Dessa uppdrag har i 
sin tur gjort det möjligt för honom att ta många av de bilder som vi nu med stolthet 
kan visa upp för allra första gången.
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Dammanläggning, Boliden, Skellefteå kommun.
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Lars Bygdemarks bilder berättar. De berättar om 

vattnets eroderande kraft genom årtusenden, om 

tidigare generationers odlarmöda, om gårdagens 

och dagens industrilandskap. Ofta är det nog så att 

en bild säger mer än tusen ord.

En annan berättare i ordets egentliga mening är 

Thomas Andersson. På bilden ser vi hur han och 

nyckel harpsspelaren Torbjörn Näsbom framför be-

rättarföreställningen Finnforsrövarna. För att få ett 

så stabilt skelett som möjligt till föreställningen 

 använde man sig av mängder med källmaterial och 

litteratur. Och tänk vilken berättarskatt som finns i 

alla våra arkiv, bibliotek och museer. Berättelserna 

ligger där och väntar på att få bli berättade!

Bland annat av den anledningen har en brokig 

skara människor träffats flitigt under de senaste två 

åren. Berättarrörelsen, Västerbottensteatern, hem-

bygdsrörelsen, museerna, arkiven, biblioteken, 

 universitetet, studieförbunden, folkhögskolorna, 

VästerbottensTurism med flera har tillsammans 

 tagit fram ett visionsdokument med namnet Väster-

botten – Berättarnas län. Där slår vi ett slag för att 

”Västerbotten – Berättarnas län” ska bli ett begrepp 

i hela Sverige. Vi vill att det startas berättarutbild-

ningar och berättarfestivaler, att det ska finnas fler 

scener för berättandet, att stötta och uppmuntra till 

mer berättande. Och varför inte ha ett samlande 

nav i ett alldeles eget Berättarnas Hus?

Vi får hoppas att våra folkvalda också tycker att 

detta låter spännande. Då kommer det att gå ännu 

fortare att förverkliga visionen om Västerbotten 

som berättarnas län.

ANDERS KARLSSON
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Eva Dahlgren lät ofta sina koreografier för Bolidens barnbalett inspireras 
av naturen och kulturen i norr, ”Rendansen” är ett exempel.



3Bottenvikskust i dimma.



Resan ska alltid börja någonstans

– kommer in söderifrån

i ett litet högvingat plan från havet,

det är låga dimmoln

men i övrigt fint väder över land.

Västerbotten tar emot med Lögdeälven som strålar i ljus,

naturligt meandrande slingor

som rätats ut med mänsklig hjälp vid utloppet.

Flyger vidare mot Öreälven

och byn Agnäs med sina böljande åkrar.

Mitt i odlingslandskapet hittar jag en fotbollsplan

med den minsta läktare jag någonsin sett!

Dessa överraskningar – att från 300 meters flyghöjd

se det oväntade dyka upp;

ödetorpet utanför Torvsjö,

den kollapsade ladan i byn Ensamheten...

När vi når Blaikfjället ändrar landskapet karaktär,

från den kompakta skogen med ensligt belägna byar

till mer vida vyer.

Högplatån med myrar och småsjöar

sträcker sig ända bort mot Malgomaj och Saxnäs.

Målet är att via Atoklimpen och Tärnafjällen

nå Vindelälvens källflöden

och sedan följa den oreglerade storälven,

först ner till Ammarnäs med dess storslagna deltalandskap.

Sedan Gargnäs med sitt flygfält,

en avstickare längs Petikån med sina strandängar.

I kustlandet möter industrin upp,

med Boliden och Rönnskärsverken

– gruvnäringens sedimentbassänger

skimrar i starka färger.

Nu är vi ute över hav igen

– Bjuröklubb, Holmön,

Stora Fjäderägg och Norrbyskär.

Resan är över. Tusen bilder. En underbar upplevelse.

Lars Bygdemark



5 Lögdeälvens mynning, Nordmalings kommun.
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7Meanderbågar i Lögdeälven, Nordmalings kommun.



8 Lögdeälven.
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10
Brolandskap över Öreälven vid Tallberg, Nordmalings kommun.

Lada norr om Nyåker, Nordmalings kommun.
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13
Agnäs vid Öreälven, Bjurholms kommun.
Fotbollsplanen i Agnäs, notera läktaren.
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Bjurholm ca 1940 …

 … och samma vy år 2006.

då & nu
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16
Fredrika ca 1954 …

 … och Fredrika år 2006.

då & nu
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19Ödetorp utanför Torvsjö, Åsele kommun.



20
Flottningsränna norr om Åsele.

 Kollapsad lada i byn Ensamheten, Storumans kommun.
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22
Vilhelmina ca 1940 …

 … och samhället år 2006.

då & nu
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25Naturreservatet Blaikfjället, på gränsen mellan Dorotea och Vilhelmina kommun.
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27Saxnäs vid Kultsjön, med Marsfjällen i bakgrunden, Vilhelmina kommun.
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Fatmomakke kyrkstad, Vilhelmina kommun.

 Atoklimpen vid Joesjö, Storumans kommun.
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31 Fjällterräng.
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Övre Jovattnet, Storumans kommun.
Tärnaby, Storumans kommun.



34
 Biflöde till Vindelälven, Sorsele kommun.
 Ensamgård vid Tjulträsket, Sorsele kommun.
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37
Vindelälven vid Nedre Framakselet, Sorsele kommun.
Aitenjas vid Vindelälven, Sorsele kommun.
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39
Byn Gargnäs, Sorsele kommun.
Svansele dammängar vid Petikån, Norsjö kommun.



40



41Byn Lossmen, Skellefteå kommun.
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43
Gård norr om Hällnäs, Vindelns kommun.
Degerforsen i Vindeln.
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45Öar i Bottenviken, utanför Byske, Skellefteå kommun.
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47
Pite-Rönnskär, Skellefteå kommun.
Bonnstan i Skellefteå.
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Boliden ca 1940 …

 … och Boliden år 2006.

då & nu
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Rönnskärsverken ca 1940 …

 … och år 2006.

då & nu
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52
Bureå ca 1940 …

 … och Bureå år 2006.

då & nu
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54
Näs by, Bygdeå, ca 1940 …

 … och samma by år 2006.

då & nu
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57Havboviken i Näs, Bygdeå, Robertsfors kommun.
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59
Västerbottens östligaste utpost Bjuröklubb, Skellefteå kommun.
Byviken, Holmön, Umeå kommun.



60
Holmön ca 1954 …

 … och samma vinkel år 2006.

då & nu
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63Stora Fjäderägg utanför Holmön, Umeå kommun.
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65Vy över Umeå.
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Umeå Lagun, Nydalabadet.
Grustäkt, Brännlandsberget, Umeå kommun.
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69
Sågverkssamhället Norrbyskär, Umeå kommun.
Sjunkna pråmar på Norrbyskär.



Rönnskärsverken, Skellefteå kommun.
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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 

eller idéer för nästa nummer till redaktören 

senast den 15 november 2006.

Möbelutställning på Bygdemuseet Gratian

Idén till sommarens möbelutställning 
kommer från professor Per-Uno Ågren, 
Umeå, tidigare verksam vid Västerbot-
tens museum. En vän till honom hade 
köpt en stol på auktion och de hade bli-
vit imponerade av tillverkarens hant-
verksskicklighet. Ågren tog kontakt med 
Hembygdsföreningen Gratian och före-
slog en efterforskning av fler alster. På 
Bygdemuseet Gratian i Umnäs kan vi nu 
se resultatet.

Byasnickaren Per Johan Wiktor Lund-
qvist (1876–1948) föddes i Höglund, 
Nordanås, son till Israel Anders Eriksson 
från Umnäs och hans hustru Katarina Lo-
visa Abrahamsdotter, Ankarsund. 

Johan Wiktor var gift med Ester 
(1886–1963), dotter till ”Janne i Umnäs”. 
De gifte sig 1906 och fick nio barn, födda 
mellan 1904 och 1924, alla med namn 
som började på H. Familjen lär ha bott 
på hela 13 platser innan de slog sig ner i 
Umnäs i mitten av 1920-talet. Huset och 
verkstaden är kvar, strax väster om  vägen 
ner till kyrkan. Bland annat bodde famil-
jen i Mattenjaur. Enligt uppgift har JWL 
byggt huset där. Det såldes till Amon 
Jonsson 1917. Andra ställen som famil-
jen bodde på var Näset, Gardsjönäs och 
Stålklippen. Det framgår av husförhörs-
protokoll.

I kyrkböckerna står JWL med olika yrkes-
beteckningar – arbetare, jordbruks arbe-
tare och snickare. De möbler som hittills 
fotograferats och dokumenterats är da-
terade från 1922 och fram till 1946. En 
vagga som inte är signerad  – botten är 
utbytt men enligt säkra källor är det en ” 
JWL-are” – måste ha tillverkats före 1915 
eftersom John Johansson, Gardsjönäs, 
som föddes samma år, har legat i den. 
Johns barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
har legat i den vaggan, och den finns 
fortfarande i släktens ägo.

I två pärmar finns ytterligare uppgifter 
att ta del av, den ena med JWL:s ansedel, 
bouppteckningar och foton, den andra 
med foton och uppgifter om nuvarande 
ägare till möbler som han tillverkat.

TExT OcH FOTO: STIG ANDERBAcK

Gå med i 
Hembygdsförbundet!

Västerbottens läns hembygdsförbund 
är den samlande organisationen för lä-
nets hembygdsrörelse. För närvarande är 
cirka 60 hembygdsföreningar och kultur-
historiska stiftelser anslutna till länsför-
bundet. Avgiften är 15 kr per enskild med-
lem. En förening på 100 medlemmar 
betalar således 1 500 kr.

Vilka fördelar får man av ett medlem-
skap? Gratis grundförsäkring och mycket 
förmånliga försäkringsvillkor av förening-
ens byggnader, 20% rabatt på prenumera-
tionsavgiften för tidskriften Västerbotten, 
databasprogrammet SOFIE till kraftigt 
 rabatterat pris och möjlighet att söka sti-
pendier ur Hembygdsfonden är några 
av fördelarna.

Vill du veta mer? Kontakta Ann- Katrin 
Stenmark vid Västerbottens  museum på 
e-post <ann-katrin.stenmark@vasterbot-
tensmuseum.se> eller tel 090-17 18 87 
(förmiddagar).

STURE BäcKSTRÖM, ORDFÖRANDE  
VäSTERBOTTENS LäNS HEMByGDSFÖRBUND
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I nästa nummer…
 

gör vi ett nedslag i nutiden. Vi får möta människor som på olika sätt är 

engagerade i barn och ungdomar som växer upp i ett allt mer föränderligt 

och mångkulturellt samhälle. Möt pedagoger, forskare och eldsjälar som 

berättar historier om egna upplevelser och av arbete med barn och 

ungdom. Berättelserna ger oss glimtar av barnuppfostran, möten mellan 

människor från skilda kulturer och inblick i pedagogiskt arbete. Inte minst 

får vi tillfälle att följa med på resa till Somalia och Ryssland.

Barndomar utkommer lagom till jul.

Pojkar på ett barnhem i Viborg, Ryssland.
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ett stort tack till alla de företag, kommuner, institutioner, hembygdsföreningar med 
fl era som gett Lars Bygdemark fotouppdrag under sommaren. Dessa uppdrag har i 
sin tur gjort det möjligt för honom att ta många av de bilder som vi nu med stolthet 
kan visa upp för allra första gången.
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Dammanläggning, Boliden, Skellefteå kommun.

LA
RS

 B
YG

D
EM

A
RK



O M S L A G E T S  F R A M S I D A
Deltalandskap i Ammarnäs, Sorsele kommun. Foto: Lars Bygdemark.

 
O M S L A G E T S  B A K S I D A

Vägskäl vid byn Lossmen, Skellefteå kommun. Foto: Lars Bygdemark.

Redigeras vid Västerbottens museum 
i samarbete med Skellefteå museum. 

Redaktör 
Anders Karlsson, 090-17 18 16

Chefredaktör & ansvarig utgivare
Ola Kellgren, 090-17 18 02

Grafi sk form
Kikki Lundberg

Prenumeration och distribution
Receptionen, 090-17 18 01 och 
Lena Bertilsson, 090-17 18 05
Telefax 090-77 90 00

Redaktionens adress
Tidskriften Västerbotten
Västerbottens museum
Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00
Telefax 090-77 90 00
E-post: ola.kellgren@vasterbottensmuseum.se
www.vasterbottensmuseum.se

Rekvisitioner och prenumeration
Västerbottens läns hembygdsförbund
Postgiro 6 26 22-6.

Tryck
Wallin & Dalholm boktryckeri AB, Lund 2006.
Tryckeriet är miljöcertifi erat enligt ISO 14001.
Tidskriften är Svanen-märkt.

Prenumeration 
Årets nummer 250:–
Årets nummer i en bok  265:–
Årets nummer och bok  305:–
Medlemmar i en västerbottnisk hembygdsförening, 

ansluten till Västerbottens läns hembygdsförbund, får 

20% rabatt på prenumeration.

ISSN 0346-4938
Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.
Lösnummerpris  75:–

Detta nummer av tidskriften Västerbotten ägnas åt Lars Bygdemarks fl ygbilder 
från Västerbottens län. Lars Bygdemark är född och uppvuxen i Bureå, söder om 
Skellefteå. I närmare ett kvartssekel har han ägnat sig åt fl ygfotografering, till en 
början som anställd av Lantmäteriverket i Gävle och sedan 1989 som egen 
företagare. År 1991 utkom hans bok Det fria Perspektivet som i allra högsta grad 
gav skäl åt namnet – fj äll, åkrar, skogar, vattendrag, stadsdelar, ja till och med 
soptippar förvandlades genom Bygdemarks högt seende kameraöga till dittills 
osedda former och mönster. I dagarna kommer boken Sverige från ovan, där 
ambitionen är att täcka in stora delar av hela riket i ett 150-tal bilder.

I Västerbotten från ovan får vi genom Bygdemarks fotografi er färdas genom 
länets olika landskapstyper. I stora drag handlar det om kusten, inlandet och fj ällen 
och de älvdalar som genomskär landskapet. Vi får också stifta bekantskap med 
tätorter och industrier. Med jämna mellanrum gör Bygdemark jämförelser mellan 
gammalt och nytt. I Västerbottens museums fotoarkiv har han bland annat hittat 
AB Flygtrafi ks fotografi er från mitten av förra seklet. Under sommaren har han 
sökt upp några av dessa motiv. Resultatet ser vi nu under vinjetten Då & nu.

Nära notiser berättar om en möbelutställning på Bygdemuseet Gratian i 
Umnäs. Stig Anderback beskriver bakgrunden till utställningen och porträtterar 
byasnickaren Per Johan Wiktor Lundqvist.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbot-
tens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar 
ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten. Samtidigt vill redaktionen rikta 
ett stort tack till alla de företag, kommuner, institutioner, hembygdsföreningar med 
fl era som gett Lars Bygdemark fotouppdrag under sommaren. Dessa uppdrag har i 
sin tur gjort det möjligt för honom att ta många av de bilder som vi nu med stolthet 
kan visa upp för allra första gången.

I detta nummer …I N N E H Å L L

Västerbotten från ovan 2

Då & nu 14,16, 22, 48, 50, 52, 54, 60

Nära notiser 71

Dammanläggning, Boliden, Skellefteå kommun.

LA
RS

 B
YG

D
EM

A
RK



Tidskriften produceras av Västerbottens museum 
för Västerbottens läns hembygdsförbund

3 • 06Pris: 75:– Västerbotten från ovan


