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Maja Nordgren/Åström i Bureå 
Sara Maria (Maja) Åström f Nordgren (1889–1946) f 
i Grundsunda i Västernorrland och d i Bureå.  

Maja börjar 1909 i Örnsköldsvik utbilda sig til fo-
tograf. Hon praktiserar bl.a. hos fotograf Algot 
Åström i Byske där hon träffar hans brorson Karl 
Ivar Åström som hon gifter sig med 1916. 

Maja bedriver förmodligen 1912–1913 ateljé på 
Kallholmen i Skelleftehamn under namnet Maja 
Norgren. Hon hade helt säkert ateljé på Skärvägen i 
Bureå från ca 1913.  

 
1922 Maja Åström f Nordgren (foto Maja Åström) 

Maja är drivande och arrangerar danstillställningar 
i ateljén. Danserna kallas allmänt för »kallvattuba-
ler», då den enda dryck som serveras är kallvatten. 
Kommunfullmäktige reagerar på detta då de anser 
att dansen är skadlig för ungdomarna och att det är 
olämplgt att en kvinna står som arrangör. Maja ör-
bjuds att fortsätta med danserna. 
blir lite för magstarkt för männen i kommunfullm 

Hon arbetar även som kvacksalvare och botar 
”bleksot” (svaghetstillstånd hos framför allt kvin-
nor) genom att med en vanlig nål göra hål i örsnib-
ben samtidigt som hon kyler med en rå potatis. 

Maja gifte sig 1916 med elmontör Åström och dö-
per då om ateljén. 

1928 river man det gamla huset på Skärvägen och 
uppför ett nytt hus där Maja på övervåningen inre-
der en ateljé med 2,5 m höga fönster mot norr. I bot-
tenvåningen har de sin bostad och makens elfirma. 

Majas fotosamling bestående av 12 000 glasplåtar 
finns på Skellefteå museum. 

 

  
1942 Majas ateljé och bostad på Skärvägen i Bureå (foto 
Maja Åström) 

 
Maja Åströms ateljé (foto Maja Åström) 

1914 

 
Familjen Pettersson som senare ändrade efternamn till 
Talsjö. Fritz (1886-1958) d i Bureå, Allan (1912-1992) 
Hilda f. Holmkvist (1889-1975) och Abel (1914-1926) (foto 
Maja Nordgren, källa Anton Rosendahl) 
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1917 

 
Anton Person från Rans sameby och hans kusin Johan 
David Björkvall. Fotot beställt  1917 och då hade Maja 
egentligen bytt efternamn men använde förmodligen flick-
namnet under en övergångstid (foto Maja Nordgren, källa 
Skellefteå Museum) 

1919 

 
Systrarna Margareta (Greta) Fällman (1918–1971) och 
Gerda *1917 i Holmsvattnet (foto Maja Åström, källa Anton 
Rosendahl) 

1922 

 
Hulda Sandström *1882 och Anders Sundkvist *1878 (foto 
Maja Åström, källa Anton Rosendahl) 


