
 

Lisa Svedberg i Nedre Åbyn, Burträsk 
Hanny Elisabeth (Lisa) Svedberg (1898 -1982) föd-
des i Nedre Åbyn, Burträsk socken i en jordbrukar-
familj. 

Hon var i unga år verksam som sjukvårdsbiträde i i 
Linköping och Mariestad. Då fadern dog använde 
hon femhundra kronor av arvet för att återvända 
hem och betala för att 1922–23 gå hon som elev hos 
fotograf Hulda Jonsson i Burträsk.  

För att få utbilda sig var Lisa tvungen att lova att 
hon inte skulle öppna en konkurrerande ateljé. Hon 
arbetar under sommaren 1924 i Lysekil och tar sedan 
anställning hos fotograf Lilly Gustafsson i Skellefteå. 

 

Lisa Svedberg (källa Thomas Nilhzon) 

I januari 1925 sätter Lisa in en annons i Norra Väs-
terbotten där hon vill ha anbud på uppförande av en 
forografiateljé i Byske. Men bygget blir inte av utan i 
stället öppnar Lisa det året ateljé på hemgården i 
Åbyn. 

Vid sidan av ateljéarbetet så färdades Lisa runt på 
sin motorcykel och fotograferade. Under 1930-talets 
arbetslöshetsperiod försämrades utkomstmöjlighet-
erna och hona åker ned till Linköping för att arbeta 
som sjukhusfotograf.  

Vid moderns insjuknande 1933 återkommer hon 
till hembyn och återupptar sitt fotograferande. 

 

Till vänster på bilden så ser man Lisa Svedbergs hus, och 
till höger om husknuten, det som verkar vara en liten lada 
eller ladugård, det är hennes ateljé. Längre bort till höger 
på gatan ser man det så kallade Wilhelm Peterson-Berger 
huset (källa Thomas Nilhzon) 

I början av 1960-talet river Lisa Svedberg det gamla 
bostadshuset och ateljén och uppför en modern en-
plansvilla. I samband med det sorterar hon ut en 
stor del av glasplåtarna och behåller bara de som är 
av personligt intresse för henne. Efter detta ägnar 
Lisa större delen av sin tid till måleri, inspirerad av 
brodern och konstnären Ragna. 

Cirka femhundra glasplåtar finns bevarade. Glas-
plåtarna förvaras hos Thomas Nihlzon i Hjoggböleli-
den 

Visitkorten 

Lisa börajde fotografera i egen regi 1925 så det borde 
finnas viritkort tagana av henne. Men inga har på-
träffats. 

 

1935 Ingegärd Fredriksson (1929-2010) gift Nilsson till-
sammans med sin mor Nanny Fredriksson född Lund-
mark, Bygdsiljum (källa Thomas Nilhzon)




