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1937 Föds den 5 oktober i Sala. 

1952-54 Arbetade på KA Anderssons Möbelaffär. 

1954-68  Anställd i olika omgångar hos sotarmästare Olof (Olle) Haglund.  

1955 Sotarutbildning i Stockholm vid Sveriges skorstensfejarmästares Riksförbund.   

1956-57 Affärsbiträde på Hilmers Sport.  

1957 Militärtjänstgöring vid F16 i Uppsala. Bosse hade ett stort flygintresse. Ville 
egentligen utbilda sig inom flygteknik.  

Gifter sig med Ingert Eriksson den 26 oktober 1957. Sonen Ronny föddes den 8 
september 1957.  

1960 Flyttade till Väsbygatan 36. Ingert och Bo har bott i samma hus i alla år men i tre 
olika lägenheter! Gatunamn och -nummer ändrades senare till Dammgatan 15. 

 Fotointresset har alltid funnits. Salamotiv och natur. Var jämt ute & fotograferade. 
Bosse inredde ett mörkrum i förrådet i källaren på Väsbygatan 36. 
Prenumererade/läste flera fototidningar.  

  Jobbade några månader som brandman i Sala. 

1966  Arbetade i Bertil Kvarnströms fotoaffär och lärde sig samtidigt mycket om 
fotografering.  

 Arbetade extra, ’pryade’, som fotograf på Sala Allehanda. 

1967  Fotokurser på Hermods/NKI i kamerateknik. 

Släpade på egen hand upp Orrkojan till Helgonmossen. Där var det 
fågelspaning/-fotografering som gällde – orre, tjäder m.m. 

1969-71  Tärna Folkhögskola – allmän kurs, tre läsår. 

1971-75 Teknisk utbildning i Hallstahammar (el/tele, elektronik) och Örebro. Bodde på ett 
elevhem.  

1973 Arbetar extra på Volvo med rekonditionering. 

1977 Arbetade som institutionstekniker på Kungsängsskolan. Ibland också som lärare 
och tog hand om Pryo-elever. På Kungsängsskolan var han anställd fram till sin 
förtidspension på grund av hjärtproblem.  

2015 Avlider i sitt hem den 6 oktober på kvällen efter att ha deltagit i Avlidna 
Salakonstnärers Sällskaps medlemsmöte. Mötet handlade om konstnärer och 
avporträtterade i utställningen Porträtt på Ångbageriet och Bo var, i egenskap av 
Salakännare, gäst tillsammans med Per-Anders Eriksson och Tjalle Forsberg. 

2016 Utställning i april på Ångbageriet med ett 20-tal Salamotiv fotograferade av Bo 
Jansson.  
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Bilder ur Bosses fotoalbum – en del bilder tagna av andra och några före Bosses tid som fotograf: 

 

Ingert och Bosse gifter sig i Kristina kyrka den 26 oktober 1957. 

 

Bosse i Bertil Kvarnströms fotolab. 
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Bo gjorde militärtjänst på F16 i Uppsala. Han hade ett stort flygintresse och ville i sin ungdom utbilda sig inom 

flygteknik. 

 

Bosse och Jalle Lövgren i verkstaden vid Hilmers Sport. 
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Fiskartorget. Bosses Volvo Amazon längst till höger 

 

 

Trafikolycka på Ringgatan. Cyklisten omkom och man ser portföljen framför bilen. 
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Fredsgatan 3, inne på gården. Enligt uppgift skall slangen nere till höger ha använts av Salaligan vid mordet i 

Västerfärnebo. 

 

Taxichauffören som Salaligan dödat och kastat i ån vid Sörbo. 
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Bo Jansson: Gummi-Bäckström (t.v.) hade sin firma på Fredsgatan 3 inne på gården. När vi var smågrabbar fick vi varsin 

tändsticka av ’Gummibäckis, som vi använde för att pysa ur luft på bilarna på Fiskartorget. På så vis fick han lite extrajobb och vi 
fick var sin slant. Han bodde i hörnet Norrbygatan Hyttgatan där Rulles Färg nu ligger. 

Svärdslukare Lundin (t.h.) bodde i Mergölen och var arbetare vid Stråbruken. Jobbade där med lite av varje – kunnig på det 
mesta. På fritiden uppträdde han som svärdslukare på marknader och Barnens Dag. 
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Invigningen av EPA 1963. 
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Bosses orrkoja på Helgonmossen. 
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Självporträtt i julgranskula. 

 


