
Tor Ekholtz i Sollefteå, Umeå 
 
Tor Ekholtz (1880-1960) f i Jönköping och d i Umeå. 
Han flyttade 1903 till Sundsvall och blev fotograf där 
till 1911. Han hade då ateljé i Sollefteå som han drev 
under eget namn. Därefter tog han 1911 över Garfves 
atelj i Umeå.  

Nanna Oldin g Ekholtz (1884-1981) f i Torsåker, 
Gävleborg och d i Umeå kom 1902 som retuschelev 
till hovfotografen Carl Larsson i Gävle. När hon slu-
tade efter ett år skrev han ett berömmande arbetsin-
tyg ”… äger goda anslag för teckning har särskilt god 
förmåga att retuschera …”. 

 
1902 Nanna då hon var elev hos Carl Larsson 

Nanna blev sedan som elev arbetade hos ett par 
andra fotografer i Gävle och sedan i Uppsala. År 
1905 fich hon börja porträttfotografera hos Dagmar 
Eriksén i Stockholm.och 1909 fanns hon hos Maria 
Killbaum i Sundsvall och 1910-12 hos Stein i Öster-
sund. 

År 1913 kom hon och Tor Ekholtz till Umeå och 
övertog Garfvés ateljé på Skolgatan. Året därpå 
fanns de i Edgrenska huset. Det brann och de flyt-
tade till Kungsgatan 57 där ateljén fanns till 1980 då 
huset revs.  

Efter giftermålet 1914 fotograferade de tillsam-
mans. Nanna slutade först 1970 då hon var 85 år.  

Nanna hade även ateljé i Robertsfors i slutet av 
1920-talet men där fanns inget laboratorium så fram-
kallning och kopiering skedde i Umeå.  

Under barnens uppväxttid var det Tor som på hel-
gerna åkte till Robertsfors och fotograferade. Tor 
hade i flera år även kvar ateljén i Sollefteå  

1910 

 
Johan Vestling (1888-1971) f i Ås, Ljustorp, Timrå och d i 
Sörberge, Timrå (källa Ina Öhlén)  

1914 

 
Margareta Sofia Burman f. Grape (1857-1918) f i Hedenä-
set Hietaniemi, gift med Tyko Alexander Burman 1879 och 
d i Koivukylä, Övertorneå (källa Widar Högström) 



1916 

 
Erik Johansson (1879-1972) f i Bjurholm och d i Ålidhem, 
Umeå gifte sig 1916 med Anna Johansson (1882-1976) f i 
Umeå och d i Ålidhem, Umeå (källa Anton Rosendahl) 

1917 

 

Emilia Ekholm f. Holmberg (1892-1955) f i Rådom, Hel-
gum, Ångermanland och d i Stockholm. Gift 1917 med 
John Ekholm (källa Cecilia Ekholm) 

1918 

 
Torsten Jonsson (1916-1994) f och d i Sävar 

1922 

 
Erik Hörnell (1871-1953) f i Själevad, Västernorrland och d 
i Grubbe, Umeå lfs gifte sig som änkling med Lydia Gus-
tafsson (1887-1958) f i Umeå lfs och död i Grubbe 



1925 

 
Agnes Ögren (1902-1970) f i Åberget Arvidsjaur och d i 
Vidsel, Älvsbyn gifte sig 1925 med Hugo Kärrman f i Lång-
vattnet, Stensele och d i Åberget, Arvidsjaur 

 

 


