
Lina Persson, fotograf, Dorotea 
 

F: 1885 
D. 1981 
 

Västerbottens första kvinnliga fotograf var från Lavsjön. Hon hette Lina Persson och var född i Grynberget, 

Dorotea, som dotter till småbrukaren Per Jönsson och hans hustru Kajsa. Mellan 1911 och 1913 drev hon 

kafé i Rossön, som ligger vid vägen mellan Hoting och Sollefteå. På kafét blev Lina bekant med den duktige 

fotografen Petrus Ljungö, som under åren 1913–15 gav gratis utbildning i fotokonsten. 

 

Efter de två läroåren fick Lina Persson anställning i Torsås i 

Kalmar län som biträde hos den kvinnliga fotografen Gerda Berg. 

Lina stannade endast ett halvår i Torsås och 1916 etablerade hon 

sig som fotograf. Under somrarna 1922 och -23 var Persson 

verksam i Svanabyn ett par tre mil öster om Hoting, och på hösten 

1923 bosatte hon sig stadigvarande i Lavsjö en dryg mil sydost om 

Dorotea. 

Lina Persson arbetade inom ett begränsat geografiskt område, 

främst de östra och sydöstra byarna i Dorotea socken och vissa byar 

i Åsele socken. Per cykel eller gående besökte hon gårdarna och 

byarna och erbjöd porträttering i samband med allmänna eller 

privata högtider. 

Genom Sune Jonssons förmedling har Lina Perssons bildsamling 

bestående av 289 glasplåtar tillkomna mellan 1922 och -39 

deponerats på Västerbottens museum.  

Källa: http://www.vbm.se/sv/se-and-gora/fotoarkivet1/fotografer-och-fotosamlingar/l-persson.html 

Fr http://www.doroteabyar.nu/default.asp?path=7178%2C7322&pageid=9101 

 

Lina hade en son, Paul, född 1918-1999. Han bodde hos Linas 

föräldrar i Grynberget i 9 år. Mellan 1911-1913 arbetade Lina 

Persson som kafé-idkerska i Rossön Jämtland. Ett arbete som 

hon inte var särskilt förtjust i. Bland gästerna fanns emellertid 

fotografen i Rossön, Petrus Ljungö som var en mycket skicklig 

fotograf med hög teknisk kvalitet. Hos honom lärde hon sig 

yrket 1913-1915. 

På Ljungs inrådan tog hon anställning i Torsås i Kalmar län 

hos den kvinnliga fotografen Gerda Berg som arbetade med en 

mycket primitiv utrustning, hon stannade där i ett halvår. 1923 

bosatte Lina sig i Lavsjö tog sonen dit. 1922-1923 var hon 

fotograf i Svanabyn. Hon slutade som fotograf redan 1936 på 

http://www.vbm.se/sv/se-and-gora/fotoarkivet1/fotografer-och-fotosamlingar/l-persson.html
http://www.doroteabyar.nu/default.asp?path=7178%2C7322&pageid=9101


grund av dålig syn 41 år gammal. 1936 lät hon bygga en stuga uppe i backen `´Klingern´´ som finns kvar ännu 

i dag. 

35 öre kostade porträtten i vykorts- format. Största ruschen var 1920-1930. Arbetsrutinerna var dessa: 

exponeringen gjordes under veckorna ute i byarna och mörkrumsarbetet hemma i Lavsjö på helgerna. Hon 

cyklade för det mest till sitt jobb, ibland fick hon gå i väglöst land eller ro. Använde ofta pär- (potatis) 

källarna i byarna till provisoriska mörkrum. 
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Profiler som levt eller lever i Lavsjön.  
LINA PERSSON  
 
Västerbottens första kvinnliga fotograf var från Lavsjön. Hon hette Lina Persson född 1885-1981 hade en 

son född utom äktenskapet Paul född 1918-1999. Han bodde hos Linas föräldrar i Grynberget i 9 år. Mellan 

1911-1913 arbetade Lina Persson som kafé-idkerska i Rossön Jämtland. Hon tyckte inte om sitt arbete. 

Bland gästerna fanns emellertid fotografen i Rossön, Petrus Ljungö som var en mycket skicklig fotograf med 

hög teknisk kvalitet. Där lärde hon sig yrket 1913-1915. På Ljungs inrådan tog hon anställning i Torsås i 

Kalmar län hos den kvinnliga fotografen Gerda Berg som arbetade med en mycket primitiv utrustning, hon 

stannade där i ett halvår. 

 

1923 bosatte Lina sig i Lavsjö och tog sonen med sig dit. 1922-1923 var hon fotograf i Svanabyn. 41år gammal slutade 

hon som fotograf redan 1936 på grund av dålig syn. 1936 lät hon bygga en stuga uppe i backen `´Klingern´´ som finns 

kvar ännu i dag.  35 öre kostade porträtten i vykorts- format. Största ruschen var 1920-1930. Arbetsrutinerna var dessa: 

exponeringen gjordes under veckorna ute i byarna och mörkrumsarbetet hemma i Lavsjö på helgerna. Hon cyklade för 

det mest till sitt jobb, ibland fick hon gå i väglöst land eller ro. Använde ofta pärkällarna i byarna till provisoriska 

mörkrum.  BenjaminJonsson  
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Fler bilder tagna av Lina Persson finns publicerade i artikeln:  

Västerbotten (Umeå. 1920). - 0346-4938. ; 1982:1, s. 32-55 : ill. Serie: Temanummer om Kvinnliga 

fotografer i Västerbotten. http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/Vbn_history_69f/1982_1.pdf  

http://www.vbm.se/assets/files/Pdf/Vbn_history_69f/1982_1.pdf

