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Handskrift 35.  

Handlaren Anna Bjurströms arkiv (1893-1937) 

 

Anna Elfrida Bjurström föddes 1878 i Hedemora. Fadern Karl Fredrik Bjurström började med 

torghandel där i mitten på 1880-talet och lade troligen grunden för familjens intresse för handel. År 

1891 gick flyttlasset till Umeå där fadern fortsatte sin verksamhet som handlare tills han flyttade till 

Luleå efter tre år i Umeå. Dock stannade hans hustru och barn kvar i Umeå. Anna hade troligen fått 

smak på att arbeta med handel och fortsatte i faderns fotspår. År 1899 grundade hon företaget 

Bjurströms Frukt, Grönsaks, Delikatess, Matvaru & Konfektaffär, endast 21 år gammal. Företaget blev 

framgångsrikt och hon drev det till sin död 1937.  

Under sin fritid engagerade hon sig tidigt för nykterhetsfrågor och gick med i logen Finch och sedan i 

logen Thule. I den sistnämnda logens barnavdelning verkade hon som intendent under 8 år. Hon 

engagerade sig också i Umeås Vita bandförening och var först dess sekreterare under två år för att 

sen bli dess ordförande. Hon beskrevs i samband med sin 50-årsdag 1928 som blid, omtyckt och 

mycket tjänstvillig i både sitt arbete och i sitt föreningsengagemang. Hon förblev ogift men 

adopterade en son, Lars Erik, 1929. Hans dotter heter Birgitta Bjurström (Handskrift 221). 

Arkivet omfattar 3 volymer (ca. 0,5 hyllmeter) och innehåller ett fotoalbum, ett brevkortsalbum och 

ett minnesalbum. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.  
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Handskrift 35  

Handlaren Anna Bjurström (1893-1937) 

 

Förteckning: 
  

   

E. Samlingar  

 
 Fotoalbum som omfattar   

-foton från resor 1930-1931 
-skolfoton troligen från adoptivsonen Lars-Eriks skolgång 
-2 svartvita foton från 1949, troligen på Lars-Erik m. fl. och 
insatta av honom 
-Ett flertal foton från cirka 1920-talet 
-Vykort både osända och sända. Adressaterna är Anna 
Bjuström, hennes syster Hedvig och hennes mamma Hedvig. 
De använda vykorten är poststämplade mellan 1910-1937 
 

Ca 1910-1937  E:1 

    
 Brevkortsalbum med vykort och brevkort från hela Sverige 

varav från följande platser finns det 10 st eller fler kort: 
Umeå, Hedemora, Norrköping, Stockholm, Visby och 
Västervik. 
Lejonparten av korten är adresserade till Anna Bjurström och 
resten till hennes mamma Hedvig, systrarna Hedvig och Elsa 
samt till sonen Lars Erik. 
De använda korten är poststämplade 1901 – 1936 
 

1901-1936  E:2  

    
 Minnesalbum med inklistrade kort sända till Anna 1896-1901. 

Korten är tillverkade med olika tekniker, bland annat med 
relieftryck, med filigran, adresskort och pop-up kort. 
-minneskort från konfirmationen 
-julkort 
-gratulationskort 
 

1893-1901  E:3 

    
    

 


