100 år av resande

Temat för Arkivens dag i Norden 2013 är ”resan i arkivet”.
Svenska litteratursällskapets arkiv uppmärksammar
dagen med en digital utställning.
Vi har valt bilder av olika typer av resor
under 1900-talet.
Stig på!
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Vi startar år 1900 på Franska Rivieran där ett adelssällskap vistas för bildning och
rekreation. Från Rivieran förflyttar vi oss till Transkaspien 1902, där far och son
Nyberg reser omkring för att anteckna och fotografera det lokala livet. Efter det
följer vi med veterinären Bernhard Åström på hans resa 1930 från Kyrkslätt till
ishavskusten i Petsamo. Man sover i tält eller bil och dokumenterar samernas liv
och traditioner.
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Följande helhet gäller krigsbarnsförflyttningen under vinter- och fortsättningskriget,
här illustrerad med några bilder från 1941–1944. Efter detta står läkaren Bernhard
Landtman i tur – vi får följa med honom till Indien 1950 där han tjänstgör som
läkare. Från slutet av 1950-talet tar vi båten över till Sverige, en serie bilder visar
passagerartrafik från Vasa till Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Stockholm. Ett
exempel på den tidiga söderturismen utgörs av sjuksköterskan Werna Ulfves resa
till Italien 1965.
Slutligen får vi följa med några stämmobussar s om i glada spelmäns sällskap tar
oss runt till spelmansstämmor runt om i Svenskfinland. Från tidigt 1970-tal rullar
de vidare in på 2000-talet.

Att resa var långsamt i början av seklet. Till Europa reste man
med tåg eller båt och ofta för längre tider. (SLSA 1070)

Franska rivieran 1900

100 år av resande

Chic dam utanför Maison
Auguste Appartements pour
Familles på Franska Rivieran ca 1900. (SLSA 1070)
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Här ser vi Axel Boijes rum på Hotel St. James i Cannes ca 1900. I början av seklet
reste man i väg för flera månader och hade med sig personliga ägodelar, t.ex.
fotografier, att ställa fram i hotellrummet. (SLSA 1070)
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Att vistas utomlands hörde till bildningen och var i
början av seklet ett privilegium för de övre samhällsklasserna. På en balkong i Cannes år 1900. (SLSA 1070)
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Turister förr som nu spelar gärna tennis. (SLSA 1070)
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Damer som skriver brev, läser och broderar under
palmerna i hotellträdgården år 1900. (SLSA 1070)

Ett omständligt projekt. Kvinna fotograferar på stranden på
Iles Saint-Honorat år 1900. (SLSA 1070)
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Strandliv från början av seklet. Iles Saint – Honorat, Cannes. (SLSA 1070)
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En kopp kaffe i solen. På Café Restaurant De France på Rivieran, ca 1900.
(SLSA 1070)
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Far och son i Transkaspien
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År 1902 reste Frans Nyberg d.ä. med sin son
Frans Nyberg d.y. till Transkaspien. Frans
Nyberg d.y. dokumenterade resan genom att
fotografera och göra anteckningar. Här står
far och son på däcket till ångaren Talmud.
(SLSA 1070)

På stationen i Tjardzjou 1902
(senare Türkmenabat/Turkmenabad), Turkmenistan. Stationsinspektor Ahnger med döttrar till vänster,
turkmeniska män till höger.
Foto: Frans Nyberg d.y. (SLSA 1070)
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Torget i Buchara, Uzbekistan,
Uzbekistan. 1902.
Foto: frans
Foto: Nyberg
frans Nyberg
d.y. (SLSA
d.y.817)
(SLSA 817)
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Tedrickande män på basaren i gamla stan i
Tasjkent 1902. Foto: Frans Nyberg d.y. (SLSA 817)
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Kirgiser invid en station i närheten av Tasjkent,
Uzbekistan 1902. Foto: Frans Nyberg d.y. (SLSA 817)
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I Tjardzjou, Turkmenistan. Foto: Frans Nyberg d.y. (SLSA 817)
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Frans Nyberg d.ä. i Samarkand, Uzbekistan 1902.
Foto: Frans Nyberg d.y. (SLSA 817)

Några judiska kvinnor och barn i Samarkand, Uzbekistan, 1902. Foto: Frans Nyberg d.y. (SLSA 817)
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Åströms resa till Ishavet
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Övernattning i skogen 18−19
augusti 1930. Veterinär Bernhard
Åström (1884−1959) gjorde en
bilresa från Kyrkslätt till Ishavskusten i Petsamo, som var en del
av Finland mellan åren 1920 och
1944. Foto: Bernhard Åström.
(SLS 1555_1031)
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Petsamoexpeditionens läger. Sällskapet på
fyra personer sov både i bilen och i tältet.
Foto: Bernhard Åström. (SLS1555_837)

Bernhard Åström tvättar sin amerikanska bil av
märket Peerless, i trakten av Punkaharju. Foto:
Bernhard Åström. (SLS1555_673)

28
_

29
_

73

73

i

Camping 1930. Foto: Bernhard Åström. (SLS1555_676)
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Laxfiske vid Pasvik älv 26 augusti 1930. Foto: Bernhard Åström. (SLS1555_1042)

i

30
_

Utfodring av svin
Foto: Bernad Åström (SLS1555_1922)
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Skoltsame i renskinnspäls.
Foto: Bernhard Åström. (SLS1555_1929)
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Som amatörfotograf dokumenterade Bernhard Åström skoltsamernas
levnadsmiljö i Petsamo. Han använde 9 x 12 centimeters glasnegativ.
Kaffekokning i Petsamo. Foto: Bernhard Åström. (SLS1555_1933)

Krigsbarnsförflyttningen
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Resa kan man av många orsaker.
Under vinter- och fortsättningskriget 1939 – 1945 skickades
ca 70 000 barn till Sverige och
Danmark. Den här händelsen har
kallats för världshistoriens största
barnförflyttning. (SLSA 1213)
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På väg mot Stockholm fick krigsbarnen ombord på Bore I bevittna hur
menföresångaren Aranda får bogseringsassistens av isbytaren Apu.
Aranda körde rutten Åbo – Mariehamn och klarade inte av den tjocka
isen utan hjälp. (SLSA 1213)
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Thelma Starckjohann (med vit scarf) verkade som lotta under kriget
och reste över till Sverige i mars 1942 tillsammans med en båtlast
krigsbarn. Fartyget är s/s Bore I som åkte från Åbo till Stockholm.
(SLSA 1213)
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Raili och Maire var åtta år gamla då de reste till Sverige som krigsbarn. De åkte
tåg. Maire (t.h.) beskriver tågresan i ett brev till sin mamma:
”I natt kunde jag knappast sova. Jag vaknade kl 2 och 4 och
kunde inte sova på länge. Det gungar så hämskt att jag inte
kan skriva. I går fick vi köttsoppa och välling. Man fick äta ur
odiskade kärl. Ett ägg var ruttet. Det var grönt och luktade
illa. Jag slängde det i v.c. I Tammerfors var det hämskt mycket snö. Dom gör hela tiden ner sig så tanterna är alldeles
oppställda när de inte har byxor. Ja, mina smörgåsar är slut
från röda väskan. Jag längtar så. Jag kommer snart hem.
Dom sjunger alla möjliga sånger. Det är så långsamt här. Det
är bräder för fönstret och det regnar genom springorna på
mig.”
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Maires tågresa till Göteborg tog ca tio dagar. (SLSA 1051)
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Med namnlapp om halsen. Krigsbarn ankommer
till Helsingfors i maj 1943. (SLSA 1239)
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Barnläkaren i Indien
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Brita och Bernhard Landtman som nygifta framför mausoleet Taj Mahal i Agra 1950.
Barnläkaren, professor Bernhard Landtman (1916−1979) från Helsingfors vistades från
och med juni 1950 ett år i Indien som expert för Världshälsoorganisationen (WHO).
Bernhards fästmö Brita Thune från Stockholm besökte honom i New Delhi och de gifte
sig i november. Redan vid sitt första besök i Agra i juli skriver Bernhard i sin dagbok:
”Tänker hela tiden på Brita, tänk om vi finge fira honey moon här.”
Foto: Bernhard Landtman. (SLS 2231_258)
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Från en stor parad med utsmyckade elefanter, hästar och kameler, marscherande
soldater, pansarvagnar, pompa och ståt. Indien 1950 var ytterligheternas land.
Foto: Bernhard Landtman. (SLS 2231_260)
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Klädtvätt i floden, som också fungerar som badstrand, fiskeplats och vattenhål för djuren.
Bernhard Landtman var inte bara ute efter att knäppa estetiska turistbilder utan intresserad
av att dokumentera traditioner och vardagsliv. Foto: Bernhard Landtman. (SLS 2231_265)
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Färgprakt med mödrar och barn. Flera av kvinnorna döljer sitt ansikte för fotografen.
Foto: Bernhard Landtman. (SLS 2231_267)
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Brita Landtman flankerad
av två av Bernhards indiska
läkarkollegor. I ett brev till
Brita daterat den 28 september 1950 skriver Bernhard
att temperaturen kan sjunka
till 0° i Delhi, och att hon
måste packa med sig varma
kläder: ”Ylleklänningar
för vintermånaderna lär
vara nödvändiga, likaså
en ulster.” Foto: Bernhard
Landtman. (SLS 2231_287)
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Brita Landtman vid matbordet med Bernhards kollegor.
De indiska betjänterna var
ständigt redo att passa upp.
Bernhard hade redan från
början av sin indienvistelse
en egen ”boy” på Constitution House, där han bodde
i New Delhi. Foto: Bernhard
Landtman. (SLS 2231_261)
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I sitt arbete med att
utveckla vården av
barnpatienter vid de
indiska sjukhusen mötte
Bernhard Landtman
mycket fattigdom och
svåra levnadsförhållanden. Han skriver i ett
brev till Brita från New
Delhi den 20 juni 1950:
”Barnläkekonsten sover
här sin törnrosasömn
och det kommer att
kräva ett stort och mödosamt arbete att väcka
den till livs.”
Foto: Bernhard Landtman.
(SLS 2231_259)
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En indisk trafikpolis med vita lösärmar och kvinnor som bär
vattenkärl på huvudet.
Bernhard Landtman fotograferade med en Kodac- kamera med
35 millimeters film. Han använde bl.a. Kodachrome färgdiafilm
som har en ovanligt lång hållbarhet och bildernas mättade
färger är fortfarande klara och skarpa.
Foto: Bernhard Landtman. (SLS 2231_262 och 266)
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Båten över till Sverige

i

48
_
73

Båten kommer! Vasabor möter Korsholm III vid kajen en solig dag i slutet
av 1950-talet. Mellan 1958 och 1965 trafikerade ångfartygen Korsholm II,
Korsholm III och Örnen mellan Vasa och Umeå.
De ägdes av rederiet Vasa-Umeå AB. Före det hade rederiet trafikerat
rutten med båtarna S/S Pörtö (1948) och S/S Korsholm (1949-1959).
Passagerar- och tullterminalen i Vasa låg bredvid Packhuset i inre hamnen.
Foto: Karl Alfred Nyström (öta 139 foto 128)

På Valborgsmässoaftonen 1959 målades
och smyckades skorstenen på nyförvärvet Korsholm III med en Vasa-kärve, en
känd symbol för staden.
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Första passagerarturen skulle avgå
den 12 maj, men flyttades på grund av
isläget till den 23 maj. Foto: Rafael Olin
(öta 112-4 foto 3380)
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”Observera – Ni kan själv köra Er bil ombord på bildäck genom en port
i fartygssidan – snabbt och utan att utsätta Er bil för risker” stod det i
tidtabellsbroschyren sommaren 1961. Korsholm III och Örnen var specialbyggda för att ta bilar över Kvarken, som var den kortaste sjövägen till
Sverige.
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På Örnens däck rymdes 45 personbilar (ditlastade med kran), medan
Korsholm III kunde ta 35 personbilar ombord. Med den ökande privatbilismen och turismen kunde det bli konkurrens om platserna.
Foto: Karl Alfred Nyström (öta 139 foto 529)
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Borta bra men hemma bäst? Kreaturstransporter över Kvarken har gamla anor
och passagerarfärjorna kunde också utnyttjas för överfarten. Kor och hästar fick
samsas med bilarna på bildäck. Foto: Rafael Olin (öta 112-2 foto 2198)
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”Fartygens soldäck, salonger och restauranger står resenärerna till buds för den
verkliga avkopplingen från vardagen.” Resan mellan Vasa och Umeå tog drygt sex
timmar, medan restiden Vasa-Härnösand och Vasa-Örnsköldsvik var elva respektive
drygt nio timmar. Korsholm III kunde ta 354 passagerare, och Örnen 456 personer.
Passagerartrafiken upprätthölls vanligen från maj till september eller oktober, från
mitten av 1960-talet ända in i november. Foto: Karl Alfred Nyström (öta 139 foto 528)
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Tervetuloa, välkommen till Umeå! Resenärerna anlände bekvämt direkt från Vasa centrum till kajen i Umeås innerstad.
Sommaren 1961 öppnades en kortare rutt mellan Vasa och
Umeås uthamn Holmsund, där passagerartrafiken sedan dess
haft sin hamn. Busstransport från Holmsund till Umeå centrum
ingick i biljettpriset. Foto: Karl Alfred Nyström (öta 139 foto 503)
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På 1950- och 1960-talet kunde man också ta båten från Vasa
centrum till Stockholm. Det svenska rederiet Ab Svea trafikerade rutten Stockholm – Sundsvall – Vasa med turbinfartyget
T/S Ragne 1949–1963. Kontakterna till Sverige var täta, inte
minst genom arbetsemigrationen från Österbotten till grannlandet. Foto: Karl Alfred Nyström (öta 139 foto 874)
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Tillbaka till hemhamnen. Passagerare fullastade med kappsäckar, väskor och paket har stigit iland från S/S Örnen i Vasa. Textiler, kaffe, smör, marmelad och olika hushållsapparater hörde till
de eftertraktade varor som var billigare att köpa i Sverige än i
Finland. Tullen nästa! Foto: Rafael Olin (öta 112-2 foto 2221)
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Wasa Express var den första egentliga moderna bilfärjan på
rutten Vasa – Umeå. Första året, 1965, var den i trafik mellan
10 maj och 15 december.

73

När den tio år senare såldes till Egypten hade den trafikerat
rutterna från Vasa till Umeå, Sundsvall och Örnsköldsvik. 1974
var den chartrad av Jakob Lines på rutten Jakobstad-Skellefteå.
Foto: Rafael Olin (öta 112-5 foto 132)
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Full ruljangs i hamnen i Vasa den 11 augusti år 1968. Wasa
Express har anlänt till piren i Vasklot klockan 16.00 och båten
töms på passagerare, bilar och tomglas. Tre timmar senare avgår
färjan fullastad till Holmsund, så det gäller att vara flink i vändningarna. Foto: Rafael Olin (öta 112-8 foto 681)
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Resan til Italien
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Sjuksköterskan Werna Ulfves (1900 – 1992) fotoalbum från olika resor är rikt illustrerade klippböcker
som innehåller allt från fotografier och vykort till
inträdesbiljetter, urklipp, kartor, restaurangnotor och
torkade blommor.
Stort och smått vävs ihop till en berättelse; de olika
sevärdheterna och deras historia får dela utrymme
med naturskildringar, vardagliga iakttagelser och beskrivningar av måltider. Werna Ulfves album vittnar
om genuin upptäckarglädje i en tid då turismen ännu
var en relativt ny företeelse. Detta album dokumenterar en resa till Italien 1965. (SLSA 950)
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Florens 1965: ”Spedali degli innocenti – byggnaden inrymmer barnsjukhus och
kanske också barnhem. De här barnen såg inte sjuka ut, de ropade mamma
karamella åt oss”. (SLSA 950)
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Med utsikt över Florens. ”Piazzale Michelangelo. Där åt vi vår lunch under
blommande kastanjer och med Santa Maria del Fiore i soldiset i Arnodalen.”
(SLSA 950)

61
_
73

i

62
_
73

Under resan bytte Werna Ulfves plötsligt till färgfilm. Färden gick vidare med
buss från Florens till Salerno. (SLSA 950)
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I Taormina på Sicilien. ”Vi bodde centralt och bra på Hotel Intercontinental, där
jag fick eget rum, och första morgonen drack vi vår espresso i söderns gassande
sol vid en liten slingrande gränd i ett gatukafé.” (SLSA 950)
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Catania, Sicilien. ”1669 ödelades Catania till stor del av Etnas utbrott, då
lavaströmmen flöt genom staden. Staden återuppbyggdes av den grå och svarta
lavastenen – ett byggnadsmaterial som alltfort används och räcker till.”
(SLSA 950)
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Etna. ”Vid bergets fot upp till 1300 m:s höjd odlas citroner och apelsiner,
fruktträd och vin, sedan följer skogar av kastanjer, ekar, pinjer och björkar.
Vi for upp till 1900 m:s höjd.” ”Nunan är min” tillägger Werna Ulfves (bakom
kameran). (SLSA 950)
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Stämmobussarna
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Medlemmar ur spelmanslaget Halsbrytarna (t.v.) och några spelmän från Åboland (t.h.) har
tillsammans med en mängd övriga deltagare anlänt till spelmanstämman på Åland 1974.
Foto: Anonym donator (FMI 1e)

Mästerspelmännen Erik Johan Lindvall från Oravais (t.v.) och Gösta Bergström
från Vörå spelar tillsammans i bussen på väg hem från Finlands svenska
spelmansförbunds första spelmansstämma, som hölls i Tenala sommaren 1972
Foto. Anonym donator (FMI 67)
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Några medlemmar ur Sibbo spelmanslag på väg till spelmansstämman i Nykarleby 1977.
Man hinner spela många låtar på resorna genom Svenskfinland. Kontrabasen hänger – inte
med – men upphängd i hyllan. Foto: Reijo Turunen (FMI 1h)
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Bussar från hela Svenskfinland samlade på Nykarleby torg vid spelmanstämman i Nykarleby
1977. Foto: Reijo Turunen (FMI 1h)
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Under en spelmansstämma uppträder spelmännen på olika platser på stämmoorten. På bilden syns Oravais spelmansgille på väg till en spelning under spelmansstämman i Lovisa 1978.
Under de tidigaste spelmansstämmorna var det vanligt att stämmoarrangören skickade ut
stämmoaffischer att sätta upp i bussarnas bakfönster. Foto: Esko Salmela (FMI 128)
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Spelmännen anländer med buss till danstillställningen på Byarsborg i Spjutsund under spelmansstämman i Sibbo 1992. Foto: Peter Strang (FMI 122)

70
_

71
_

73

73

i

En av spelmansförbundets
styrelsemedlemmar anno
2007 spelar fiol i bussen
från Österbotten till förbundsdagen och vinterstämman i Ekenäs. Foto: Birgitta
Eklund-Strang (FMI 338)
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Spelmän från Lappfjärd och
Vörå spelar dragspel i förbundsdagsbussen med destination Borgå 2012. Från bakbänken kompas de på gitarr.
Foto: Marie Lönnblad (FMI 412)

Arkivens dag i Norden 2013

100 år av resande

”spojken i hängmattan?”
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