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PRESSMEDDELANDE 

I skuggan av gårdagen 

 
I skuggan av gårdagen - en personlig, underhållande och utmanande bok av Alf Snellman. Tidigt 
på morgonen den 3 januari 1961 väcktes Vasabladets redaktör Alf Snellman av kollegan Kaj 
Hagman. Ett flygplan hade kraschat i Kvevlax. Snellman ryckte tillsammans med fotograf Kurt 
Björklund ut till olycksplatsen. De var de första journalisterna på plats och de måste gå nära, 
uppleva katastrofen för att kunna berätta och rapportera. Det som mötte dem var fruktansvärt, en 
syn som satte sina spår för resten av livet. Men Snellman och Björklund var där för att jobba. 
Omskakade återvände de till redaktionen på Sandögatan 6 i Vasa. Snellman sökte upp Erik 
Sundquist och föreslog att Vasabladet skulle ge ut ett extranummer. Sundqvist ogillade tanken, 
men sade till sist ja. 

Alf Snellman berättar i sin nya bok - I skuggan av gårdagen - om sin tid på Vasabladet. Det är en 
personlig berättelse, en berättelse om livet på en tidningsreaktion i Vasa och Österbotten i slutet 
av 1950-talet och början av 1960-talet. Men det är också en berättelse om hur Snellman upplevde 
legenden Edvin Sundquist, som hade lett tidningen i fyrtiofem år. Den Sundquist Alf Snellman 
mötte var gammal, men Snellman, då 27 år, var nyfiken, han ville lära känna Edvin Sundquist. 
Snellman kom snabbt fram till att tidningen levde i skuggan av en storslagen och hyllad gårdag. 
Tidningen var i kris, inte ekonomiskt, utan journalistiskt. Snellman ville se en förändring och han 
gick så långt att han i ett brev till tidningens styrelse föreslog att Edvin Sundquist skulle avgå. Efter 
att Sundquist läst brevet såg han på Snellman, reste sig och sade: "Moren har gjort sitt, moren får 
gå." Följande dag återvände han som om ingenting hänt. 

Alf Snellman var en aktiv och mångsidig journalist. Han älskade journalistiken. Han skrev om 
presidentval och lokalpolitik. Han gjorde en hyllad reportagesserie om prästgårdar i Österbotten 
och han hann också fungera som sportreporter nät han bevakade skid-FM i Vörå.  Snellman gjorde 
också en omtumlande reportageresa till Moskva och Volgograd. Han var en av få journalister som 
fick följa med när statsminister Ahti Karjalainen var på statsbesök i Sovjetunionen.  

Boken är full av små och stora berättelser. Som den om Edvin Sundquists nekrolog, skriven av 
honom själv och den om kränkningen av Adolf Hitler. I boken beskrivs många platser, händelser 
och personer i Vasa och Österbotten som speciellt de äldre generationerna minns och känner till. 



För de yngre generationerna är boken ett ypperligt verktyg för att få en uppfattning om livet i Vasa 
och Österbotten i slutet av 1950-talet.  

I skuggan av gårdagen - är Alf Snellmans mest personlig verk. Han berättar, beskriver, tar ställning 
och avslöjar i boken som samtidigt är hans sjätte för Labyrinth Books.  
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