Två mycket framstående lokalhistoriker får prestigefyllt
kulturpris.
Johan Nordlander-sällskapets kulturpris 2017 tilldelas Bertil Öhman Västomån,
Vindeln och Stig-Axel Ericsson Degerfälle, Arnäsvall.
Bertil Öhman är född 1933. Bertil har arbetade hela sitt yrkesverksamma liv på Vattenfalls
laxodling vid Stornorrfors kraftstation. Den lokala historien och den egna och andra släkters
historia har intresserat honom hela livet. På sin fritid under sina yrkesverksamma år och inte
minst efter pensioneringen har han genomfört olika små forskningsprojekt. Exempelvis:
”Avradslax och husbehovsfiske - En studie över fiskets betydelse längs Vindelälven”. Eller
en skrift med titeln: ”Avvittringen och Lagaskiftet av Degerfors by och nybyggena Flakabäck
och Nygård”. Bertil har under många år varit redaktör för lokala tidskriften, Röster från
Vindeln.
Stig-Axel Ericsson är född 1942 och uppvuxen i Ånäset (Robertsfors kommun). Stig-Axel är
utbildad psykolog, har till stora delar av sitt yrkesverksamma liv varit skol- och barnpsykolog
i Örnsköldsviks kommun. Stig-Axel har genom sin far (Folke Ericsson) och andra släktingar
tidigt att intressera sig för lokalhistoria. Eftersom fadern var mejeriföreståndare på det lokala
mejeriet i Ånäset blev Stig-Axel tidigt intresserad av mejerihistoria och då spec.
”Västerbottensosten”, detta arbete resulterade i en artikel i temanumret, Ost och ystning (3,
1994) tidskriften Västerbotten med titeln ”Nysätras mejerihistoria”. Men de arbeten som StigAxel har ägnat sin stora energi till är: ”Ånäset genom tiderna” (i samarbete med läraren Gösta
Ölund 1933 – 2015), kom i trycket 1997. Samt ”Degerfälle genom tiderna” som kom 2015.
Båda böckerna bygger på en mycket grundlig arkiv- och källforskning med ett rikt fotografi
både från dåtid och nutid.
Johan Nordlander-sällskapets motivering lyder: Årets pris går till två nyfikna och
kunskapssökande lokalhistoriker som på ett fullödigt sätt beskskrivit sina gamla och
nya hemorter och sin älvs historia. Utmärkande är den outtröttliga nyfikenheten att
hitta ny kunskap i arkiven.
Priset delas ut vid Johan Nordlander-sällskapets årsmöte torsdag 29 mars 2017. Årsmötet
hålls på Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek. Förutom äran och diplom tilldelas
pristagaren 5000 :- Pristagaren kommer vid tillfället att vid ett samtal med Cuno
Bernhardsson (vice ordf. Johan Nordlander sällskapet) presentera sin forskning.
För information direkt från Bertil Öhman kontakt via telefonnummer: 0933-104 61

Stig-Axel Ericsson: 0660-370220 eller 070-370220
Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå.
Sällskapets främsta syfte är att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och
fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistiskt forskning. Ett
kulturpris utdelas årligen till någon som jämsides med sin normala yrkesgärning gjort en stor
insats inom något område av den norrländska kulturen.

