
Nâgra av deltagarna i arbetet med urklippen. Fran vänster: Lilian Gustavs-
son, Britt Jonsson, Haldo Eriksson, Sigrid Norberg, Asta Eriksson, Monica 
Lundberg, Ulla Hedman och Ingrid Gustafsson. 	FOTO MARTIN AXELSSON 

Dokumenterade 
minnen i pärmar 
LANGSELE. Tidningsurklipp 
fran cirka 60 árs tid med han-
delser som inträffat i byn 
Lángsele firms flu sparat for 
framtiden 1 Lângseles byastuga 
Träffpunkten. 

I Lângsele firms mânga ak-
tiva personer som ser värdet 
av att spara gamla minnen fOr 
framtiden. Tidigare âr har man 
gjort olika dokumenteringar 
och den senaste avslutades flu i 
november. Arbetet kommer aft 
fOrevisas fOr allmänheten vid 
en kommande jullunch. 

Under drygt 60 ârs tid har 
Martin Axeisson samlat tid-
ningsurklipp som skrivits och 
berättar om verksamheten i 
byn Lângsele. IntressefOre-
ningens styrelse tyckte det var 
värdefullt aft spara fOr fram-
tiden och i Vuxenskolans regi 
startades under várvintern 
2017 en studiecirkel som flu av-
slutats. 

Det är intressant och värde-
fuilt att spara fOr framtiden, 
ansâg styrelsen, som valde aft 
dokumentera urklippen. Det 
mesta arbetet har legat pa Ake 
Runnman som skannat och 
iordningstallt urklippen samt 
ordfOranden och kursiedaren 

Ingrid Gustafsson. Till deras 
hjalp har ett tiotal Lángsele-
bor medverkat. Ett intressant 
och värdefullt arbete tycker 
deltagarna som har fâtt ta del 
av trevlig lasning och mãnga 
livliga diskussioner kring hag-
komster av skilda slag. 

Vid den senaste träffen fick 
Ingrid Gustafsson en blomma 
som tack, Ake Runnman var 
inte med dá, sá han far vänta 
till jullunchen fOr att fâ sin 
present. Det har känts bra att 
RA della sparat for framtiden 
och deltagarna beromde Ake 

Runnman och Ingrid Gustafs-
son som lett arbetet. 

Dokumentationen är nu 
samlad I flera stora parmar 
i byastugan Traffpunkten. 
Byborna och hemvändare 
samt andra intresserade kan 
gã dit och läsa, ensamma efler 
i sällskap med nâgon av med-
lemmarna i studiegruppen. 

Lángsele by hade cirka 160 
personer omkring 1950, i dag 
är det ett 50-tal och därav flera 
barnfamiljer, sâ det var viktigt 
att fá detta dokumenterat for 
framtiden. 


