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Vuornaselet i Vindelälven 1979

bergtagen – vi tänker förstås på Thomas manns magnifika 
epos, och på berättelsens protagonist Hans Castorp som utan 
att det egentligen var tänkt så, blev kvar på sanatoriet i de 
schweiziska alperna under sju år, och som under tiden fick ett 
helt annat perspektiv på livet “där nere”. 

Uppslagsboken vet att berätta om den bergtagna att hon 
på ett övernaturligt sätt tagits in i berget av bergtrollen eller 
bergakungen. Något mera måttfullt är begreppet i sin överför-
da bemärkelse: fascinerad eller fängslad av någonting. inför 
Tore Abrahamssons fotografier är man förvisso benägen att 
tänka på bergtagenhet. fast kanske är det riktigare att säga 
fjälltagen, och inte räcker sju år särskilt långt i hans fall. snarare 
är det ett livslångt förhållande såväl i bitande motvind på väg 
uppför som sittande på toppen i avspänd meditation inför de 
eviga perspektiven.

det kan ju tyckas som en omväg att behöva åka till stock-
holmsförorten gröndal för att träffa en fjällfotograf av Tore 
Abrahamssons kaliber. men så är det, trots att själva fjällen 
finns på närmare håll. inför mitt besök 
har Tore ur ett imponerande och syn-
nerligen välorganiserat arkiv plockat 
ihop ett urval speciellt för tidskriften 
Västerbotten som han brett ut på var-
dagsrumsbordet. som den arkitekt han 
också är har han ritat upp precis hur han 
vill ha det. sida för sida, bild för bild, med 
bildtexter och rubriker. redaktören har 
bara att böja sig. så om det ser det lite 
annorlunda ut än det brukar är det för  

Tore Abrahamsson, 2011.
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Arkitektritad tidskrift.

att den envise bergsbestigaren inte gav sig här heller. Det är To-
res berättelse. En berättelse om den lilla människan och det sto-
ra berget, från de nordiska fjällen till Himalaya, en berättelse om 
att gå nära inpå den livskraftiga örten och om att vänta ut det 
ena norrskenet efter det andra, och om att skåda månen i dess 
vitöga.

Roger Jacobsson, etnolog och föreståndare för journalist-
programmen vid institutionen för kultur- och medievetenska-
per vid Umeå universitet, är bekant med Tore Abrahamsson se-
dan många år. I en personligt hållen text presenterar han 
fotografen, författaren, kulturhistorikern och antropologen 
Tore Abrahamsson: ”rastlöst verksam, mångsidig och självstän-
dig, en slags renässansmänniska.” 

En särskilt väsentlig person vid tillblivelsen av detta num-
mer av tidskriften är Tore Abrahamssons son Örjan. Utan hans 

engagerade medverkan hade det inte flutit så fint som det 
gjort, varför vi lyfter på hatten.

Ingen är ”Hemma i bygden” den här gången. Vi bättrar oss in-
för framtiden genom att ägna sommaren åt besök på plats. Har 
du bra förslag på hembygdsgårdar att ta i närmare beaktande 
och tidpunkter när det händer något extra där är du välkommen 
att höra av dig till redaktionen. 

Till sist rekommenderar vi ett par utställningar som öppnar 
under försommaren, och påminner om att äldre utgåvor av den 
tidskrift du håller i handen numera säljs till synnerligen förmån-
liga priser. 

Samtliga bilder är där annat ej anges fotograferade av Tore 
Abrahamsson.

A n d e r s  B j ö r k m A n ,  r e d A k t ö r
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Piellorieppe östkam 1963
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Sarek från Sadelberget med Ryggåsberget i mitten 1963
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Tore Abrahamsson på Knivkammen Kebnekaise 1981 

Att söka sig själv bland heliga fjäll
r o g e r  j A c o B s s o n

 

 

Jag möter Tore Abrahamsson i Umeå en försommardag i slutet av 1970-talet. Vi ses på stadens 

antikvariat – ett kulturellt andningshål i Umeå vid den här tiden. Här sveper han in i full mundering, 

vilket innebär Fjällräven från topp till tå: röd luva, jacka, klassiska knickers (knäbyxor), och klarröda 

yllestrumpor, samt väl ingådda Lundhagskängor, och runt halsen hänger det två Leica-kameror, 

modell M3, den ena för svartvitt och den andra för färgfilm. Och i bältet hänger det, vill jag minnas  

så här i efterhand, en isyxa och ett rep att använda för branta passager. 

Så ser han ut, fotografen, författaren, fjällvandraren, ar-
kitekten m.m., Tore Abrahamsson, när han över en kopp 
te med en intensiv och uppfordrande blick förhör sig 
om det egentliga tryckåret för Pehr Högströms klassiska 
lapplandssskildring ”Beskrifning Öfwer de til Sweriges 
Krona lydande Lapmarker…”; var det verkligen 1747 
som tryckaren Lars Salvius i Stockholm själv anger i sina 
trycklistor, eller är det korrekta året möjligen 1746? Tore 
hade nämligen hittat ett (unikt) exemplar av boken 
med det tryckåret angivet på titelbladet. Vi har ett in-
tressant och klarläggande samtal kring denna angelägna 
frågeställning, innan han hastar vidare mot norr.

Tore är nämligen på väg upp till Sarek för den årliga 
fjällvandringen tillsammans med hustrun Maj. Jag tror 
det var Pårtemassivet eller möjligen det mer okända 
Piellorieppemassivet som var målet som skulle kartläg-
gas denna sommar, eller var det kanske Skanatjåkkå-
massivet i Sareks utkant som hägrade? 

Det spelar kanske inte så stor roll, det är få personer 
som rör sig så hemtamt som Tore Abrahamsson i den 
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svenska fjällvärlden. Här går han aldrig vilse. Han har 
själv, som resultat av mångåriga fjällvandringar, märkt 
ut merparten av både kända och okända vandringsle-
der, vadställen, glaciärer, sel, jokkar, stigar, passöver-
gångar, klättervägar, liksom nästan varje topp och varje 
kam- eller rygglinje i de svenska fjällmassiven. All den-
na kunskap har han samlat i ett stort antal egna vand-
ringsböcker, i vilka han själv också ritat detaljerade, sti-
liserade kartor och, viktigast av allt, han står naturligtvis 
själv för alla fotografiska illustrationer i sina böcker. 

Vi har av de inledande orden redan förstått att Tore 
Abrahamsson är en mångsidig, engagerad och hängiven 
person. Han är västerbottning av börd, född i Lajksjö-
berg utanför Dorotea, uppvuxen i Holmsund och avla-
de studentexamen i Umeå 1948. Efter studier vid 
Kungl. Tekniska högskolan och arkitektexamen 1955 
har han varit bosatt i Stockholm.

Varifrån kommer då hans starka intresse för den 
svenska fjällvärlden, undrar jag, när vi möts för ett sam-
tal vårvintern 2012. Ja, hans livslånga förhållande till 
fjällen fick sin början 1953 när han vid tjugofem års 
 ålder kom att vistas i fjällen kring Riksgränsen, berättar 
han.

– Det var fjällen som sökte mig, jag var målet. Jag 
 sökte en hemvist för själen och fjällen svarade. Det var 
som en längtan efter något jag förlorat, en kroppsdel jag 
saknade. 

– Allt var nytt och okänt, fyllt av hemligheter. Främ-
ling men ändå hemma – det var som om jag varit där 
förut. Jag tog till mig det orörda fjällandskapet och dess 
skönhetsvärden, det storslagna och vilda där ögonen 
kunde vila i de orörliga fjärrsynerna. Evigheten var nära 
och ändå ogripbart avlägsen.

Fjällvärld

Detta förhållningssätt, det vill säga att ha med sig ett fi-
losofiskt och reflekterande perspektiv i synen på fjäll-

världen, går som ett tydligt stråk genom Tore Abra-
hamssons mångåriga verksamhet både som fotograf 
och författare. Tydligast är detta kanske uttalat i boken 
Fjällvärld: Tidlöshet och trygghet, som utkom 1985. Här 
framträder han i både bild och text som en poetisk skild-
rare av de eviga naturvärdena. Abrahamssons språk är 
sparsmakat och litterärt utmejslat, det är aldrig ett ord 
för mycket; texten har en koncentrerad och avslipad 
form. Han har i andra sammanhang nämnt hur han tagit 
starka intryck av författaren och generationsbrodern 
Willy Kyrklund. Det är nog ingen tillfällighet att den 
bok som ständigt ligger på Abrahamssons nattduks-
bord är Kyrklunds Mästaren Ma (1952). Abrahamsson 
har lärt och inspirerats av mästaren. 

– Fjällvärld är min tänkebok, säger han, för mig är 
en levande relation till naturen, i detta fall fjällvärlden, 
en förutsättning för ett meningsfullt liv. Jag är här inte 
i första hand ute efter att dokumentera, mitt syfte är 
att visa den inre kraft som ryms i den orörda fjällmiljön 
– den står som en symbol för livet självt, för en djupa-
re förståelse.

I boken formulerar han det på följande sätt: ”Vad 
bryr sig korpen som skriar i branterna om evigheten. 
Inte grubblar renen som strövar över vidderna på mor-
gondagen. Är människan den enda levande varelse som 
under sitt gästspel på jorden sysslar med begreppet tid?”

Kebnekaise

Tore Abrahamsson har utgivit ett tiotal böcker. Några 
av dem bör uppmärksammas i detta sammanhang. När 
han debuterade med boken Kebnekaise 1968, bröt han 
direkt ny mark. Det var frågan om en kärleksförklaring 
i ord och bild till den svenska fjällvärlden. Ingen hade 
tidigare beskrivit fjällvandring och framför allt Kebne-
kaise med ett sådant personligt och resonerande tilltal. 
Han lyfte genren till en ny högre och helt egen nivå. 
Boken, som kom i flera upplagor, rosades och lade 
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grunden för ett fortsatt liv för Abrahamsson som foto-
graf och författare. Boken är ett måste i fjällvandrar-
kretsar, och författarens egen 112 cm långa utvikbara 
panoramabild i grafisk karaktär över Kebnekaisefjällen 
är i sig skäl nog för att införskaffa boken.

Okända fjäll

En av Tore Abrahamssons riktigt stora satsningar är bo-
ken Okända fjäll från 1992. Detta projekt som tog flera 
år att förverkliga tillkom på uppdrag av Svenska Turist-
föreningen. Målet var att sprida ljus och kunskap över 
just ”okända” områden i den svenska fjällkedjan, från 
Rogenområdet i Härjedalen till Rassepautastjåkkaområ-
det norr om Kebnekaise. Återigen är Abrahamsson här 
något av en pionjär, och hans naturfotografi från dessa 
mer eller mindre outforskade fjällområden har en allde-
les särskild lyster – mer än 200 naturbilder i färg pryder 
den vackra boken. Här träder också kulturhistorikern 
och antropologen Abrahamsson fram på ett tydligare 
sätt än tidigare. Det är ett myller av platser och männis-
kor; klättrare, tidigare forskare och resenärer, samer och 
nybyggare, som har vistats, vandrat och fortfarande bor i 
dessa fjälltrakter – här synliggörs de och får liv. Ett mer 
eller mindre okänt ingen-mans-land visar sig ingalunda 
ha varit folktomt. 

– Jag vill, säger han, visa hur människors möte med 
fjällen och naturen alltid rymmer en existentiell och po-
etisk dimension.

Utlandsresorna

Det är tydligt hur Tore Abrahamsson lockats av och 
sökt sig till höga och även heliga berg. 1973 deltog han 
tillsammans med hustrun Maj i en av de första svenska 
trekkingexpeditionerna på hög höjd i Himalaya. Om 
denna expedition till Nepal har han i ord och bild på 
ett personligt och högst subjektivt sätt berättat i boken 
Himalaya, Himalaya (1974). Målet var Trashi Labtsa-

passet på 5755 meters höjd. Att det var en vandring/
klättring som var förenad med viss dramatik var helt 
klart. Den förste europé som gick i området 1951 var 
den legendariske Edmund Hillary. Han skriver lako-
niskt att passet ”troligen är ett av världens mest impo-
nerande och svåra pass”. På vägen mot målet träffar 
Abrahamssons expedition på några tyskar som är på 
väg tillbaka till lägre höjder. En av dem berättar: 

 
Tore Abrahamsson på stalostenen vid Giengeljaure 1984 
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– Vi slog läger på 4900 meter. En av oss var lite för-
kyld på kvällen. På natten blev han sämre. På morgo-
nen var han död.

Betydligt lugnare torde det ha varit när Abrahams-
son 1972 i Tanzania tillsammans med regissören Vilgot 
Sjöman gjorde fem barnprogram för teve. En av filmer-
na skildrar bestigningen av Kilimanjaro, med hustrun 
Maj, och sönerna Torgil och Örjan, då blott tio respek-
tive sex år gamla; båda är alltjämt världens yngsta be-
stigare av ”Afrikas tak”. 

Ett par av utlandsresorna har gått till Mexico. 1977 
var han hedersamt inbjuden som en av utställarna på 
NUNSKU – Nämnden för nutida svensk konst i utlan-
det, i Mexico City. Han visade som sig bör ett antal sto-
ra fjällbilder. Vistelsen varade en dryg månad. Tillsam-
mans med familjen bestegs tre av Mexicos högsta 
toppar, de berömda tvillingtopparna Popocatéptl och 
Iztaccihuatl och La Malinche. När familjen återvänder 

till Sverige dröjer sig Tore kvar ytterligare en vecka för 
att lägga ytterligare två toppar till sin ”samling”, nämli-
gen Nevado de Toluca och Pico Orizaba (Citlaltéptl) 
Mexicos högsta berg. Antagligen är Tore den förste 
svensken på denna topp. Denna resa har dokumente-
rats i ord och bild i boken Mexico 1977 (2007).

Det är intressant att se hur mycket familjen betytt 
för Tore Abrahamsson genom åren. Någon solitär är 
han inte. Hustrun Maj har deltagit i merparten av Tores 
fjällvandringar och resor, liksom sönerna Torgil och Ör-
jan från tidiga barnaår. Detta är ett sympatiskt drag. 

– Familjen går som en självklar röd tråd genom hela 
mitt konstnärskap, det är den som ger mig kraft, säger 
han.

Arkitekten och formgivaren

Arkitektutbildningen vid KTH har varit en viktig grund 
för Tore Abrahamsson. Han har haft flera uppdrag hos 

 
Maj Abrahamsson på vulkanen Popocatéptl  

i Mexico 1977

 
Torgil och Örjan Abrahamsson på Uhuru Peak Kilimanjaro 1972
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Svenska Turistföreningen, bland annat anlitades han 
vid ombyggnationen av Sylarna och Kebnekaise fjäll-
station. Till det även utredningar om leder och stugor i 
fjällområdena, bl.a. i Vindelfjällen. Mest känt av hans 
arkitektuppdrag, i alla fall mest välbesökt, är sannolikt 
hans uppmärksammade Fjällstuga 65, som återfinns på 
tjugotalet platser i svenska fjällen, exempelvis Nallo-
stugan i Kebnekaise. I vårt samtal säger Tore att arki-
tektutbildningen har betytt mycket för hans estetiska 
blick, framför allt som fotograf, men även som författa-
re och formgivare. På några undantag när har han själv 
formgivit och ombrutit alla sina böcker. Detta har 
verkligen blivit en del av hans personliga signum. Han 
har konsekvent arbetat och tänkt kring hur han vill be-
rätta sin historia. 

– Jag berättar lika mycket med bild som med text, 
varje uppslag i böckerna är en viktig del i berättelsen, sä-
ger han. Han har hela tiden den presumtive läsaren i fo-
kus. - Den färdiga boken – bilder, text och formgivning 
– är en helhet, ett självständigt konstverk, tillägger han.

Fram träder bilden av en rastlöst verksam fotograf 
och författare, mångsidig och självständig, en slags re-
nässansmänniska, ständigt på språng, det är alltid nya 
expeditioner och bokprojekt som pockar på. Och att 
kameran och ritstiftet är hans främsta verktyg går inte 
att ta miste på.

Nyligen utkom han vid 81 års ålder med sitt mag-
num opus, Drömmar av silver (2009), ett arbete som 
mycket väl kunde ha lagts fram i avhandlingsform. Här 

skriver han om hur den svenska staten under stor-
maktstiden under slutet av 1600-talet drömde om att 
hitta stora silverfyndigheter i den svenska fjällvärlden. 
Detta är en omfattande forskningsinsats som efter fle-
ra decenniers arbete, för övrigt välillustrerat av förfat-
taren själv, nu nått sin fullbordan.

Ett manus om sin föregångare i Sarekfjällen, Axel 
Hamberg, ligger också på skrivbordet för utgivning. 
Som den borne fjällvandraren har Tore Abrahamsson 
den stålblå blicken ständigt riktad framåt – någon an-
nan riktning finns inte.
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Fjälltätört

 
1973
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Brandspira
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Per Skum med dottern Kristina 1984

 
Stalostenen vid Giengeljaure 1984

Sameland
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ARBETET I RENGÄRDAN

Arbetet i rengärdan i Kraipe Bilderna fotade 1977–1978
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Samevistet Bietjenjaure 1979

 
Isranunkel

 
Sameslöjdarna Margareta Grahn och Berit Nilsson 1992
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Guden Tjåltåkerke i Svaipa 1988

 
Knivar av Nikolaus Fanki och Gunnar Persson

I den samiska världen är konst och konsthantverk en viktig del i 
tillvaron. Dit hör kniven som bruksföremål i det dagliga arbetet, 
men även som konst och konsthantverk, uttryck för arbetets 
skönhet och handens skicklighet. Knivarna till höger ingår i Tore 
Abrahamssons egen samling och den vänstra, signerad Niko-
laus Fanki, har Tore alltid haft i bältet under varje fjällturer sedan 
1960-talet. 

Tvillingsystrarna på föregående sida har under hela livet ar-
betat med tennsslöjd och kanske framför allt den sofistikerade 
rotslöjen. Mellan dem syns en traditionell flätad korg gjord av fi-
naste björkrötter vars bark skalats av.

En annan viktig sida är samisk mytologi med andeväsen och 
seitar, föremål som danats av naturens krafter. Hit hör Stalo-
stenen på ett klippstup vid Giengeljaure på sidan 6 och guden 
Tjåltåkerke i Svaipa (nedan).
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Vår i Ladjovagge 1966
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Höst i Unna Räitavagge 1962
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Speglingar  Snöfåglar 
Tarfala i Kebnekaise 1982
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Ripbär

 
Brunkulla

 
Hönsbär
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Fjällgentiana



25

 
Lappljung
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Fjällglim

 
Speglingar från Kaskasavagge i Kebnekaise 1985
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Fjällvallmo
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Sarvesvagge från Ritajåkkos sydsida 1963
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Från Ritatjåkkos topp mot norr 1963
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Pårteglaciären 1979

 
Fjällsippa

 
Fjällsippa utblommad
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Glaciärbrunn på Pårteglaciären 1979
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Sarvesvagge 1963
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Neitarepvagge 1963

 
Pellorieppemassivet 1963



34

 
Midnatssol på Sielmatjåkka 1962
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Morgonsol på Tjäktjatjåkka Nallo i skugga 1980

 
Morgonsol på Nallo 1980
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Natt i Unna Räitavagge 1985

 
Morgontidig halvmåne
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Dag i Unna Räitavagge 1980

 
Gryning på Vaktposten
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Fjällklocka

 
Stuor Räitavagge 1985
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Rosenrot

 
Biellojaure 1979
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Räitatjåkkas brant mot Vistasvagge i september
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Påssusglaciären i Kebnekaise 1966
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Övre Vistasvagge i Kebnekaise 1966
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Vistasvagge med Knivkammen 1979

 
Fjällbrud
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Rusjka med Sarek i fjärran från Tjäktjamassivet 1962

 
Gullspira
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Tjäktjatjåkkamassivet 1962

 
Stuor Räitavagge med Nallostugan 1962
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Koupertjåkka i Kebnekaise 1966

 
Staffan Tengnér i Ladjovagge maj 1966

 
Mossljung
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Singivagge i Kebenkaise 1966
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Platån på Räitatjåkka 1966
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Hemmanet vid Aitenjas i Vindelfjällen 1980

 
Polarull

Vintern är på väg 
     – dags att lämna båten
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Kakerjaure 1966
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Kung Karls spira

Fjällstuga 65
 
 
Som framgår av Roger Jacobssons text har Tore Abrahamsson varit yrkes-
verksam som arkitekt. Även här satte intresset och fascinationen för fjäll-
världen sina spår. Hans kanske mest bekanta insats är Fjällstuga 65 som 
finns på ett tjugotal platser i fjällen, från Nallo i Kebnekaise till Storrödsjön i 
Dalarna.
 
Bakgrunden till Fjällstuga 65 var att Bertil Haglund på dåvarande Domän-
verket bad Tore Abrahamsson att skissa på en ny stugtyp för Padjelanta som 
blivit nationalpark 1962. Domänverket valde emellertid att satsa på småstu-
gor. När Halvar Sehlin, VD på Svenska Turistföreningen, senare fick se skis-
sen förstod han omedelbart att Fjällstuga 65 var en stuga för STF. Förening-
en lät mellan 1967 och -77 uppföra stugan på tjugoen platser.
 
Framgången med den nya stugan vilar på dess funktionalitet och trivsam-
het. Dessutom är den synnerligen väl anpassad för förhållandena i fjällvärl-
den. Tore Abrahamsson utgick från det gemensamhetstänkande som präg-
lar arkitekten John Åkerlunds äldre stugtyp, men utvecklade och förändrade 
fjällstugetillvaron genom bland annat avskärmade sovhytter och ett särskilt 
stugvärdsrum.
 
Många har vittnat om kärleken till Fjällstuga 65, men ingen har gjort det 
bättre än Olaf Rosenqvist, STF:s stugvärd under trettiotre säsonger. Efter sin 
pensionering 2004 skrev han ett personligt brev till Tore Abrahamsson från 
Fjällstuga 65 i Njunjes i Tarradalen väster om Kvikkjokk:

 
Jag har velat säga det länge till dig, dvs skriva till dig. Jag älskar “Din stuga”. 
65‑an var en kärlek vid första ögonkastet vid Vålådalen 1971.
 
Vart man än kommer, till Vistas, Vålåstugan, Nallo eller Fältjägaren – man kän‑
ner sig hemma så snart 65‑an dyker upp.
 
Denna stugmodell är så väl genomtänkt in i minsta detalj! De tre små sittenhe‑
terna med bord och pallar. Sovutrymmena där man kan dra sig tillbaka bakom 
draperierna! Företa en mindre kroppsvård – osedd, medan de andra lagar mat, 
äter, pratar. Förnämligt med det höga taket med den kraftiga taknocken – här 
kan man andas!
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Helagstugan 1976
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Fältjägarstugan 1978

 
Nallostugan från Nalloryggen 1984

 
Hukejaurestugan 1967

 
Singistugan 1980

 
Gåsenstugan 1975

 
Alesjaurestugan 1980

 
Tarrekaisestugan 1975
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Vistasvagge1980 John Åkerlunds stuga från 1946 närmast Fjällstuga 65 till vänster
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Gården Nabbnäs i Ammarnäs 1985

 
Himalaya 1973

 
Lapsk alpros

 
Lappspira

Tre landskap
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Guoletsbäcken Ammarnäs 1984
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Midvinter vid Knivkammen Kebnekaise 1982
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Midnattssol i Avasaksa Finland 1998
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Himalayagam vid Amai Dablang 1973

Himalaya
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Ripmobäckenet 5 200 meter över havet på gränsen mot Tibet 1973
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Heliga Berget nära Beding i Himalaya på gränsen till Tibet 1973

 
Tistel
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Himalayabilderna är tagna under en svensk vandringsexpedition hösten 1973 i Nepal nära 
gränsen till Tibet. Vid övergången till Everestområdet skulle vi passera ett högt pass, Trashi 
Labsta, 5 755 meter över havet. Sista bosättningen före passet var byn Beding där vi 
stannade ett par dagar för acklimatisering. Här fanns bland annat ett kloster och en stor 
grupp barn som övervakade oss, nyfikna men utan att vara närgångna. Bland barnen fanns 
en blyg liten flicka som följde våra förehavanden med sorgsen blick, kanske fem år gammal, 
namnlös för oss från en annan värld.
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Kvällssol på Amai Dablang 1972

 
Natt över Amai Dablang 1972
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I natt har jag sett  
en sommarfågel  
veckla ut sin blekgröna vinge  
och försöka lyfta  
från bergskammen

Norrsken med norrskensdikter av Kerstin Bergström

Som en jättefågel 
som landat bakom bergen 
lyser solvindens vingar 
gulgröna mot natthimlen
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1969

Under en fjälltur i Padjelanta sommaren 1963 passerade Tore  Abra - 
hamsson den oansenliga bergsknallen Silpatjåkko på vars topp det 
finns ett antal märkliga vattenfyllda gruvhål, de sista spåren av ett 
vanvettigt projekt under den svenska stormakts tiden på 1600-talet: 
en silvergruva mitt ute i ödemarken, 37 mil nordöst om Luleå. 

Av silverdrömmarna återstår i dag endast de vattenfyllda gruvhå-
len, som tycktes ruva på en hemlighet – en historia som måste berät-
tas, tänkte Tore Abrahamsson 1963. Han anade inte att det skulle bli 
hans livsprojekt.

Den storslagna boken Drömmar av silver utkom till slut 2009. 
 Bokens berättelser bygger på 8 000 sidor källmaterial från 1600- 
talet och är illustrerad med 130 bilder. Det är en historisk, men per-
sonligt tolkad berättelse om de bortglömda människorna som drev 
och slet i gruvan, om maktens förgängliga män som bestämde i 
Stockholm, och, inte minst, en berättelse om de eviga fjällen.

Drömmar av silver
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1963

 
1975

 
Sarek från Kedkevare i Padjelanta 1975
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Böcker

Kebnekaise, 1968 och 1971.  
Detta är Sarek, 1973 och 1982.
Detta är Sarek (ny bok med samma titel som ovan), 1993. 
Himalaya Himalaya, 1974. 
3 landskap, 1978. 
Fjällvärld. Tidlöshet och trygghet, 1985 och 1986.
Detta är Kebnekaise, 1985 och 1986.
Detta är Vindelfjällen, 1989. 
Okända fjäll, 1992. 
Mexico 1977, 2007.
Drömmar av silver, 2009

Dessutom, bland annat

En lång rad artiklar i olika årsböcker 1963–2012. 
Tillhörde Tiofoto bildbyrå.
Utställningen “Berglandskap” på Moderna Museet i Stockholm 1975.
Medverkan på utställningen “Nutida svensk konst” I Mexico City, 1977.
Teveprogram om fjällpionjären Th.S. Gudjohnsen och Kebnekaise.
Fotografisk förlaga av frimärke med Tolpagorni, Kebnekaisemassivet 1984
Fotokurser i Ammarnäs 1977–85

Författare, fotograf, arkitekt, född i Dorotea 1928.  
Lever sedan 1948 i Stockholm.

Tore Abrahamsson

 
Tolpagorni Kebnekaise  
på frimärke 1984
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Vid Biellojaure 1978

 
Dvärgbjörk
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Om sommaren tar man sig ju gärna en tur – till Nordanå i Skellef-
teå eller till Gammlia i Umeå exempelvis. På Skellefteå museum 
öppnar 27 maj en utställning med verk av Kjell-Olof Holmbom, 
”Skellefteås mest okände konstnär”. Holmbom var autodidakt och 
levde mellan 1942 och 2008. Han var bosatt och verksam på Kå-
gevägen i Skellefteå och inspirerades i sitt konstnärskap av män-
niskor och miljöer i hemstaden. Utställningen visar ett stort antal 
av de verk han lämnade efter sig, mestadels oljor och akvareller, 
många hittills osedda i utställningssammanhang. Stilen varierar, 
men inslaget av dråplig humor är genomgående. 

Västerbottens museum i Umeå håller stängt för ombyggnad 
fram till våren 2013. Fast helt stängt är det inte. Museets satsning 
på att etablera Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi – 
vilket skall stå i full blom lagom till kulturhuvudstadsåret 2014 – 

tjuvstartar redan i sommar med en stor fotoutställning från Mo-
derna museet i Stockholm, ”Åter till verkligheten”. Utställningen 
består av drygt 200 fotografier av cirka 40 – i huvudsak ameri-
kanska och svenska – fotografer. Tidsmässigt ligger fokus på 
1970- talet. Utställningens titel anspelar på att fotograferna vid 
denna tid ofta utgick från, eller återkom till, den verklighet de 
befann sig i. Många letade efter nya vägar att skildra det verkli-
ga livet – andra försökte hitta möjligheter att skapa bilder bortom 
det vardagliga. I utställningen kan besökaren följa en utveckling 
från de tydligt dokumentära projekten från årtiondets början till 
de mer subjektiva, surrealistiskt påverkade, eller kroppsnära moti-
ven mot slutet.

Begreppet ”dokumentär” var centralt under perioden. Grund-
läggande för genren är tron på fotografiet som en möjlighet till 
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Det brinner i hembygdsgårdar 
 
Att drabbas av att hembygdsgården brinner ner till grunden är 
nog en av de största förluster som kan drabba en hembygdsföre-
ning. Inte bara kulturhistoriskt värdefulla byggnader går för-
lorade, man mister också samlingarna och de hembygdsintres-
serade mister en betydelsefull samlingspunkt. Därför är det 
förstås viktigt att föreningen gör allt den kan för att förebygga 
att det händer. Från försäkringskansliet kan alla anslutna fören-
ingar beställa ett gratis arbetsmaterial till hjälp för att förebygga 
 bränder.

Under hela året fortsätter kampanjen Så skyddar vi kultur-
arvet. Föreningarna har möjlighet att vid ett tillfälle få bidrag till 
införskaffande av exempelvis brandsläckare, brandfiltar eller 
brandlarm med upp till 50 %, max 2 000 kr. Ansök genom att 
skicka in kopia på kvitto eller faktura till försäkringskansliet, se 
adress nedan. Glöm inte att ange vart bidraget ska utbetalas. 
Till larm finns ytterligare bidrag att söka.

Många uppdateringar saknas    

Fortfarande är det över hälften av alla föreningar som ännu inte 
uppdaterat sin försäkring. Vid eventuell skada är det mycket 
viktigt att föreningens byggnader och lösegendom är korrekt 
försäkrade. Ett uppdaterat försäkringsunderlag ska skickas in 
även om inga ändringar behövs göras. Kontakta försäkrings-
kansliet om ni är osäkra på om er förening har uppdaterat.

Hembygdsförsäkringen, 
Östra Långgatan 30A 
432 41 Varberg
hembygdsforsakringen@hembygd.se  
0200-22 00 55

 

objektiv skildring av verkligheten, och att man med kameran 
som vapen skulle kunna avslöja dolda orättvisor i samhället. Nu 
började man dock omvärdera dess giltighet, och många av de 
frågeställningar som 1970-talets fotografer arbetade med upp-
tar fortfarande dagens utövare: frågor kring form och innehåll, 
subjektivitet och objektivitet, konst och politik. 

Bland de medverkande kan nämnas Larry Clark, Ann Christi-
ne Eek, Ralph Gibson, Paul Hill, Walter Hirsch, Kenneth Joseph-
son, Chris Killip, Eva Klasson, Duane Michals, Bill Owens, Hasse 
Persson, Anders Petersen, Milton Rogovin, Melissa Shook, Anta-
nas Sutkus och Arthur Tress. I samband med utställningen från 
Moderna museet visas ett urval av Sune Jonssons fotografier från 
samma tid.

Och när du ändå är på Västerbottens museum så rekommen-
derar vi att du botaniserar bland äldre häften och årsböcker av 
tidskriften Västerbotten. Numera köper du lösnummer utgivna 
före 2005 för 20 kronor och dito årsböcker för 40. Rena fynden 
alltså. På www.vbm.se/tidskriften kan du se vad som finns kvar i 
lagren.

Flood Dream, Ocean City, N.Y. 1971.
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I april 1862 inbjöd musikdirektören, folkskolläraren organisten och kantorn Claes Otto 
Oktavius Lagerqvist Umeås ”musikälskare och musikälskarinnor till bildande af ett 
Musik Sällskap”. Ty, som han skriver, ”hvar och en känner den njutning, förädling och 
högre lyftning i samhällslefnaden, hvilka äro en verkan af sångens och musikens troll-
kraft”. Inbjudan föll i god jord och i Västerbotten 3 •12 firar vi Umeå Musiksällskaps 
första 150 år med ett jubileumsnummer vilket innehåller såväl historiska tillbakablickar 
som nutida nedslag i orkesterdiket. Numret landar lagom till festligheterna i oktober.

3 •12
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Repetition inför vårkonserten i april 2012.
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Vuornaselet i Vindelälven 1979

bergtagen – vi tänker förstås på Thomas manns magnifika 
epos, och på berättelsens protagonist Hans Castorp som utan 
att det egentligen var tänkt så, blev kvar på sanatoriet i de 
schweiziska alperna under sju år, och som under tiden fick ett 
helt annat perspektiv på livet “där nere”. 

Uppslagsboken vet att berätta om den bergtagna att hon 
på ett övernaturligt sätt tagits in i berget av bergtrollen eller 
bergakungen. Något mera måttfullt är begreppet i sin överför-
da bemärkelse: fascinerad eller fängslad av någonting. inför 
Tore Abrahamssons fotografier är man förvisso benägen att 
tänka på bergtagenhet. fast kanske är det riktigare att säga 
fjälltagen, och inte räcker sju år särskilt långt i hans fall. snarare 
är det ett livslångt förhållande såväl i bitande motvind på väg 
uppför som sittande på toppen i avspänd meditation inför de 
eviga perspektiven.

det kan ju tyckas som en omväg att behöva åka till stock-
holmsförorten gröndal för att träffa en fjällfotograf av Tore 
Abrahamssons kaliber. men så är det, trots att själva fjällen 
finns på närmare håll. inför mitt besök 
har Tore ur ett imponerande och syn-
nerligen välorganiserat arkiv plockat 
ihop ett urval speciellt för tidskriften 
Västerbotten som han brett ut på var-
dagsrumsbordet. som den arkitekt han 
också är har han ritat upp precis hur han 
vill ha det. sida för sida, bild för bild, med 
bildtexter och rubriker. redaktören har 
bara att böja sig. så om det ser det lite 
annorlunda ut än det brukar är det för  

Tore Abrahamsson, 2011.
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Tore Abrahamsson, fjällfotograf
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