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KARIN ERIKSSON 

C. FR. E. SANDGREN 
EN ARKITEKT I UMEÅ UNDER 80-OCH 90-TALEN 

D å Umeå 1888 härjades av brand, var det den tättbebyggda 
äldsta delen mellan nuvarande Renmarksesplanaden och Östra 
Esplanaden ; som helt ödelades. Så snart en ny stadsplan för det 
nedbrända området stadfästs, den 12 april 1889, kom en intensiv 
byggnadsverksamhet igång. Mycket litet har talats och skrivits 
om dem som format detta 90-talets Umeå såsom det reste sig ur 
det nedbrända området. Många av de stora trähusen från den 
tiden är nu dömda till rivning. Deras luftiga placering talar om 
en annan värdering av tomtmarken än våra dagars. Men innan 
det är för sent, innan staden helt bytt ansikte, kan det vara intres-
sant att lära känna någon av de arkitekter, som var med och 
byggde upp staden efter branden. 

I oktober 1888 fick Umeå sin förste stadsarkitekt, F. O. Lind-
ström, som under några år ledde arbetet med Umeå stads åter-
uppbyggnad. På hans lott kom att göra upp ritningar till bl. a. 
offentliga byggnader i staden. Kyrkan, rådhuset och gamla folk-
skolan är exempel på Lindströms stil. Då det gällde privata bo-
stadshus anlitades emellertid i synnerhet en annan arkitekt, som 
redan under 80-talet varit umeborna behjälplig med byggnads-
ritningar. Denne man hette Carl Fridolf Engelbert Sandgren 
(signerade sina ritningar C. Fr. Sandgren] och det är om hans 
insats som arkitekt i Umeå det följande kommer att handla. 
Sandgren har i hög grad satt sin prägel på de centrala delarna av 



KARIN ERIKSSON 

Umeå. Var man går stöter man på byggnader med Sandgren som 
upphovsman — Lutherska Missionshuset och Moritzska gården, 
Danielssons herrekipering och Carlssons skoaffär. 

Arkitekten C. Fr. Sandgren föddes 1854 och levde till 1936. 
(Bild 1.) Fadern var "kakelugns- och pot tomakaren" C. P. Sand-
gren, som flyttade till Umeå på 1850-talet. Båda föräldrarna hade 
arbetat på Rörstrands porslinsfabrik, innan de köpte kakelugns-
fabriken i Umeå. Sonen visade inget intresse att överta fabriken 
och inte heller att bli präst, som fadern ville. Efter att ha gått vid 
högre allmänna läroverket i Umeå reste han på moderns inrådan 
till Stockholm. Där gick han igenom Slöjdskolan och den nybil-
dade Byggnadsyrkesskolan, en avdelning av Tekniska skolan 
(nuv. Konstfackskolan). Här fick Sandgren undervisning inte 
bara i byggnadslära utan också i en mängd andra ämnen, som 
kunde vara till nytta för en arkitekt: matematik, naturlära, arbets-
beskrivningars upprät tande, bokföring m. m. I de viktigaste äm-
nena byggnadskonstruktionslära och byggnadsritning hade Sand-
gren som lärare arkitekten F. R. Ekberg, som också hade anknyt-
ning till Umeå: 1878 hade han ritat Slöjdskolan i Umeå (Slöjdg. 
2) . 

I början på 1880-talet kom C. Fr. Sandgren tillbaka till Umeå. 
Han arbetade 1882—1893 som ritlärare vid "Tekniska söndags-
och aftonskolan", som drevs i stadens regi. Denna skola, där 
Sandgren blev en av de drivande krafterna, hade grundats 1881, 
som en utvidgad fortsättning på "Tekniska söndagsskolan" från 
1857. Undervisningen bedrevs efter mönster från Tekniska sko-
lan i Stockholm, som också hade en kvälls- och söndagskurs. En 
f. d. elev till Sandgren, fabrikör Ot to Wretling, kan berätta, att 
skolan stod öppen för intresserade hantverkarlärlingar, skolung-
domar, bodbiträden och andra. Utom svenska och räkning stod 
ämnena konstruktionsritning, perspektivritning och frihandsteck-
ning på schemat. Raka och böjda linjer ritades efter planscher, 
på fri hand fick eleverna teckna efter gipsmodeller och klotsar. 
Skolan var först belägen öst på stan, men 1887 fick den flytta in 
i Slöjdskolans lokaler, där den disponerade två rum i övre våning-
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C. FR. E. SANDGREN 

en. Arkitekten Sandgren var "myc-
ket kunnig och bra" som lärare 
och ett stort antal intresserade 
elever följde undervisningen på 
kvällar och söndagar. 

Men parallellt med lärarverk-
samheten ägnar sig ritlärarna vid 
skolan åt att utföra byggnadsrit-
ningar åt stadens invånare. Inom 
stadens planerade område fick 
sedan Byggnadsnämnden inrättats 
år 1871 varken ny- eller tillbygg-
nader ske utan nämndens tillstånd. 
Då liksom nu måste byggnadsrit-
ningar medfölja ansökan om 
byggnadstillstånd. C. Fr. Sand-
grens signatur återfinnes på ett stort antal ritningar inlämnade till 
Byggnadsnämnden mellan 1881 och 1896, det år arkitekten läm-
nade staden. 

Med utgångspunkt från detta ritningsmaterial kan man få en upp-
fattning om arkitekt Sandgrens stil, vilken är representativ för sin 
tid. Mycket litet har skrivits om träarkitekturen i de norrländska 
städerna under 1800-talets sista årtionden. Vid denna tid får den 
lokala byggnadstradition som dittills varit rådande i Umeå, allt 
hårdare konkurrens utifrån. Det naturliga byggnadsmaterialet var 
fortfarande trä, men då det blev modernt på 80- och 90-talen att 
genom brädfodring ge byggnaden en viss "stil", hämtades moti-
ven från förebilder i renässansens och barockens stenarkitektur. 
Man var inne i stilimitationens, eklekticismens tidevarv. På Sand-
grens trähusfasader möter vi kolonner eller oftare pilastrar, som, 
försedda med bas och kapitäl, står i tunn relief mot panelen. Vi 
möter konsolburna fönstergavlar, profilerade lister, balustra-
der och tandsnitt, formelement översatta f rån sten till trä. Utom 
denna motivkrets av mer eller mindre klassiska arkitekturelement 
i fasaddekoren, finner vi också stiliserade blad- och blomstermotiv 

Bild 1. Fotografi av arkitekt 
C. Fr. Sandgren lS8b. 
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C. FR. E. SANDGREN 

hg i n n r "Kr n i m c » 

TILL VEHANDA Ä TOMTEN US 
i . 

UMEÄ. 

Bild 3. Förslag till veranda för provinsialläkare Brisman 

samt spetsmönster i lövsågsarbete, med andra ord vad som bru-
kar kallas "snickarglädje". För denna typ av dekoration, som 
Sandgren applicerade mera sparsamt på boningshus än uthus, 
fanns direkta förlagor på rutat papper. [Bild 2.) 

Sandgrens ritningar från de första åren i Umeå är anspråks-
lösare förslag till uthusbyggnader, paviljonger, lusthus och veran-
dor. (Bild 3.) Men umeborna fick upp ögonen för arkitekten och 
snart anlitas han av alla kategorier av stadens invånare, inte 
endast för tillbyggnader och moderniseringar, utan även för ny-
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byggnader. Några exempel på Sandgrens verksamhet före bran-
den skall nu dragas fram. 

Ett av de första boningshusen Sandgren fick i uppdrag att göra 
ritning till ligger ännu vid Skolgatan 94. (Bild 4.) Det byggdes 
1883 för arbetaren Jonas Pettersson. Den enkla fasaden, vars 
enda dekoration utgöres av fönsterramarna, upptar två våningar 
och en vindsvåning. De båda huvudvåningarna innehöll, förutom 
kök och tambur, en sal, en matsal, en sängkammare och ett rum 
med beteckningen "Herrns rum". Det var alltså en ovanligt rym-
lig bostad, för att vara arbetarbostad på den tiden. Möjligt är att 
båda lägenheterna varit avsedda att hyras ut. 

Den nyligen rivna "Karstenska gården" (V. Esplanaden 11} 
fick sin fasad 1885 av Sandgren. 

Bild 5. Handlanden Ullbergs gård. Fasad mot Storgatan. 1887. 
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C. FR. E. SANDGREN 

Bland de större uppdrag Sandgren fick alldeles före branden 
var att planera en ny gård åt handlanden J. Ullberg år 1887. 
(Bild 5.) Här ser vi ett f int exempel på en stor köpmansgård i 
Umeå mot 1800-talets slut. Tomten låg utmed Storgatan, den för-
nämsta gatan före branden. Fasaden mot Storgatan är strängt 
symmetrisk med accenten på mittpartiet och sidopartierna. För 
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att ytterligare betona centralaxeln har mittpartiets fönster för-
setts med gavel. Med ett annat tak skulle fasaden kunnat tillhöra 
ett franskt slott med sido- och mittpaviljonger. Men fasadens 
symmetriska och rytmiska indelning svarar inte mot rummens 
disposition. Fasaden står som en skärm framför byggnaden. Mot 
just detta drag i 1800-talets arkitektur kom som bekant en kraf-
tig reaktion under 90-talet. Fasaden borde vara ett uttryck för 
den inre konstruktionen. 

Gårdsanläggningen består av 4 sammanbyggda längor kring en 
kvadratisk gårdsplan. (Bild 6.) Mangårdslängan är uppdelad i en 
bostadsdel och en del för kontor och butik. 2 rum har betecknats 
med "Herrns r u m " och dessa ligger här i slutet av den vanliga 
rumssviten med förmak, sal och matsal, de tre rummen för fest 
och umgänge. Efter middagarna brukade de manliga gästerna dra 
sig tillbaka till herrummet för att röka och diskutera, medan 
damerna slog sig ned i salen. I vardagslag fungerade herrummet 
som husfaderns privata område, där han ostörd kunde arbeta 
eller ta igen sig. Som sovrum användes det i allmänhet inte. 

I de övriga gårdsflyglarna är alla de utrymmen, som kunde 
fordras för en större köpmansgård belägna. Här finns bagarstuga, 
drängkammare, vagnslider och magasin. I en av längorna ligger 
stallar och ladugård. O m byggnaden hann uppföras före branden 
är osäkert. 

Själv var Sandgren med sin hustru Kristina (f. Fridfelt) bosatt 
vid Brogatan, där han byggde om ett äldre hus och gav det bräd-
fodring med pilastrar i hörnen. 

När tullförvaltare Fliesberg ville modernisera sitt hus 1886, 
vände han sig till Sandgren. Tomten låg utmed Kyrkogatan, men 
kortändan vette mot Kyrkotorget. Sandgren gjorde många förslag 
till fasaden mot torget. Intressant är att jämföra det första för-
slaget och det sista. Fasaden har i det första förslaget delats upp 
med bandade pilastrar, (Bild 7) så att en högre och en lägre pa-
viljong bildats. Den högre paviljongen, som ligger i hörnet mellan 
Kyrkogatan och Kyrkotorget, har försetts med ett brant tak med 
krönande balustrad. Den lägre paviljongbildningen kröns av en 
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Bild 7. Tullförvaltare Fliesbergs gård. Fasad mot Kyrktorget. 
Förslag 1. 1886. 

tw l 

Bild 8. Tullförvaltare Fliesbergs gård. Fasad mot Kyrktorget. 
Förslag 2. 1886. 
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bruten gavel. Hela projektet gör ett franskt intryck. På det sista 
förslaget (Bild 8) är taket dolt av en balustrad, som även bildar 
avslutning på den lägre paviljongen. En förskjutning från franskt 
till italienskt, troligen på byggherrens begäran. 

Vid branden fanns endast tre stenhus i staden, men att fler var 
planerade ser vi på en ritning av Sandgren från 1887. (Bild 9.] 
Stenhuset skulle legat på en tomt vid gamla rådhustorget och 
uppföras för spegelfabrikören C. J. Pettersson, "Oxpelle". I bot-
tenvåningen var butiken inrymd, i övervåningen bostaden. Huset 
skulle ha få t t en rusticerad undervåning, en huvudvåning med 
markerade fönsterramar och en halvvåning med en enkel dekor. 

För överstelöjtnant J. A. von Hedenberg gjorde Sandgren 1887 
ett bostadshus vid Storgatan 32. (Bild 10.) Huset övertogs 1888 
av handlanden J. V. von Ahn och byggdes senare om något: 
salen i bottenvåningen blev butik. Den rytmiska fasadin delningen 
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med betonade sido- och mittpartier känner vi igen. Inte heller 
här motiveras fasaden av rummens disposition. 

Två månader efter branden begärde von Ahn byggnadslov för 
ett magasin vid älven vid sidan av boningshuset. (Bild 11.) Sand-
gren som ritat boningshuset hade kontaktats och gjort upp rit-
ningar till det välkända magasinet. Fasaden är odekorerad så när 
som på de profilerade listerna över fönstren. Ner mot älven ledde 
trappor, så att varor lätt kunde lossas från de fartyg, som lagt 
till vid kajen, och föras in i magasinet. 

11 
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jWacl mot Anluataii 

Efter branden hopar sig arbetsuppgifter över arkitekten C. Fr. 
Sandgren. Många av de byggnader han är upphovsmannen till 
finns fortfarande kvar. Under årens lopp har de genomgått mer 

Bild 13. Moritzska gården. Fotografi. Från Skolgatan. 
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Bild 74. Storgatan 55. Projekt. Fasaden mot Storgatan. 1895. 

eller mindre betydande ändringar. Skyltfönster har tagits upp i 
bottenvåningarna, fasaddekorationerna har förenklats eller bort-
tagits. Någon större skillnad mellan Sandgrens arkitektur före 
och efter branden finns inte. Samma motiv kommer igen i fasa-
derna, kanske använda med litet större plasticitet. 

Bland de större byggnaderna i centrum av Sandgrens hand kan 
nämnas Skolgatan 57 (Moritzska gården). Sandgrens första pro-
jekt, fastställt i februari 1891 (bild 12), visar en symmetrisk fasad 
med höga takfönstergavlar och med ett mittparti dekorerat med 
halvkolonner genom en och en halv våning. Det slutliga projektet 
fastställdes i juni samma år och skiljer sig från det tidigare genom 
en mer plastisk behandling av byggnadens delar. Fasaden ligger 
inte längre i ett plan, utan en rytm uppkommer även genom 
byggnadsdelarnas placering bakom och framför varandra. Taket 
kröns här med två kupoler och mittpartiets halvkolonner har 
blivit en fri arkad. Efter detta projekt uppfördes byggnaden. 
(Bild 13.) 

Ett senare arbete är Storgatan 55 (Danielssons herrekipering) 
från 1895. Mest iögonfallande på fasaden är de höga gavel-
prydda takfönsterinramningarna. Som de nu ser ut, verkar de 
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Bild 15. Storgatan 55. Fotografi. 

emellertid löst påsatta utan samband med fasaden i övrigt. (Bild 
15.) Men om man går tillbaka till arkitekturritningen förstår man 
arkitektens intentioner bättre. (Bild 14.) Den höga takfönster-
konstruktionen kröner sidopartierna. Därvid får huset en höjd-
riktning, som pilastrarna i övervåningen ytterligare förstärker. 

Bland övriga byggnader ritade av Sandgren i Umeå under 90-talet 
kan nämnas Östra Kyrkogatan 2 (Pastorsbostaden) byggd 1895, men 
senare förändrad; Storgatan 44 (Stenmans hat taffär) f rån 1892; 
Vasagatan 10 (Sko-Carlsson) från 1896 (Bild 16); ös t ra Kyrko-
gatan 8 A (ett ofta avbildat motiv från teckningssalen i f. d. läro-
verket) från 1891; Skolgatan 63 (Lutherska Missionshuset) från 
1892, men senare tillbyggt; Skolgatan 64 från 1891; och Kungs-
gatan 60 från 1889. Nämnas bör också Kungsgatan 81 (tandlä-
kare E. Porad), som byggdes 1890 av en annan arkitekt, men som 
fick sin detaljrika brädfodring och sin veranda 1897 efter Sand-
grens ritningar. 

14 
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Bild 16. Vasagatan 10. Fotografi. 

Även utanför Umeå fick Sandgren uppdrag under denna tid. 
Till den nya folkskolan i Lycksele, som byggdes på initiativ av 
prosten Frykholm, 1891—94, har vi ett projekt av Sandgrens 
hand. Av allt att döma uppfördes den nya skolan efter detta 
projekt. 

1896 flyttade C. Fr. Sandgren från Umeå till Stockholm. En-
ligt vad sonen berättar, fick fadern arbete vid Nordiska Museets 
uppbyggnad inför Stockholmsutställningen 1897. Vidare var han 
en tid anställd som kontrollant vid överintendentsämbetet. Vid 
sekelskiftet verkade Sandgren vid två privata byggnadsfirmor i 
Stockholm. Åtskilliga bostadshus är av hans hand, bl. a. Karl 
Smiths hus, Skeppsbron 44. Han gjorde också en insats som skol-
arkitekt: samrealskolan i Saltsjöbaden är hans skapelse. 

Inför den stundande saneringen av Umeå stads centrum, får 
man ändå hoppas att åtminstone några av 90-talets stora trähus 
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kan få bevaras in takta för e f te rvär lden . D e n n a under en lång t id 
fö rak tade a rk i tek tur är ändå den som unde r per ioden ef te r stads-
b randen givit prägel åt hela den centrala s taden. 

K Ä L L O R 

Uppgifter om arkitektens liv har erhållits f r amför allt genom sonen 
Viktor Sandgren, Stockholm. 
I övrigt har bl. a. föl jande källor använts : 
Intervju med fabr ikör Otto Wretling, Umeå (FFÖN:s arkiv) 
Byggnadsnämndens protokoll 
Umeå tekniska söndags- och aftonskolas styrelseprotokoll 
Wollin, Nils G., Från Ritskola till Konstfackskola. Sthlm 1951. 
Löfvenskiöld, Ch. Em., Landtmannabyggnader . Sthlm 1868. 
Gejvall, Birgit, 1800-talets stockholmsbostad. Sthlm 1954. 
Samtliga reproducerade arki tekturr i tn ingar av C. Fr. Sandgren fin-
nes i original i Byggnadsnämndens arkiv, Stadsarkitektkontoret, 
Umeå. 
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FLOTTLEDEN 

.t1 lottningsarbetet i Vajbäcken, som flyter upp fem kilometer 
norr om byn Granträsk och mynnar ut i Öre älv tre kilometer 
norr om Örträsket, ombesörjs av Öre älvs flottningsförening. Bäc-
ken flottas vartannat år och alternerande med Vargån. Transport-
sträckan är cirka tre mil, och de största kunderna är Mo och Dom-
sjö och Domänverket. De flesta timmertransporterna ner till flott-
leden sker med häst. Under de två senaste åren har dock skogs-
bilväg byggts längs Vajbäcken på sträckan mellan allmänna vä-
garna till Vargträsk respektive Flakaträsk. I viss mån kommer 
den nya vägen att minska beläggningen på bäcken, men i huvud-
sak har den kommit till dels för att befrämja avverkning och all-
män skogsvård, dels för att underlätta transporten av arbetskraft 
längs flottleden och övervakning av densamma. 

Flottningen i Vajbäcken anses ge en god teknisk genomsnitts-
bild av transporttypen som den ser ut för närvarande. Anlägg-
ningarna är, sedan det s. k. Broselsdammet (se kartan) en kilo-
meter söder om Flakaträskvägen revs 1961, tre, nämligen två 
sättdammar av modernare typ och med moderna spel (Ulldam-
met och Nybyträskdammet) samt en luckdamm av äldre typ 
(Bäverselsdammet). Rännor finns inga. Vajbäckens standard som 
flottled anses inte vara fullt tillfredsställande. Stränderna är 
mycket risiga på ett flertal ställen och forsarna steniga. På några 
ställen längs bäcken finns dock en del mindre stenläggningar 
längs stränderna eller kring strömfåran. Dessa rensningar kom-
mer att fullföljas ytterligare under hösten 1963, då bland annat 
traktorer kommer att sättas in i det arbetet. 
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Arbetsmetoder av äldre typ med t. ex. spelflottar förekommer 
givetvis inte längre, men reminiscenser finns kvar i t. ex. termen 
"varpning" för nötningen och motorbåtsbogseringen av timret 
över det stillastående Nybyträsket (Vaj t räsket ) . Noten består i 
det här fallet av en i förväg utlagd ringbom, i vilken timret fångas 
upp, sedan det slussats genom Lilldammet. Vid varpningen fästes 
bommens ena ände vid något landfäste. På andra sidan träsket 
arbetar varpbåten, vid vilken ringbommens andra ände fastsatts. 
Efterhand som bommen på så sätt spänns och bogseras in, båtens 
fäste vid bommen ändras kontinuerligt, rör sig timmermassorna 
ner mot dammet i träskets sydända. 

Arbetsetapperna är i huvudsak tre: uppdragning av bäcken 
[öppning), slussning och slutrensning (sladdning). Öppningen 
eller uppdragningen av bäcken innebär i princip — och bortsett 
från eventuella damm — att man ser till, att t imret som under 
vintern lagts i avlägg längs hela bäcken och vid islossningen brö-
tat sig och täppt till flottleden, kommer i rörelse. I det aktuella 
fallet öppnades bäcken i två etapper på sträckan Bäversels-
dammet—Nybyträsket . (Se Dagboken) . Slussningen hör till flott-
ningens mest påtagliga arbetsmoment, och består i princip av att 
dammvakterna ser till, att t imret utan att få tillfälle att bröta sig 
kommer igenom dammöppningen, vilket ingalunda är så lätt som 
det kan låta, eftersom timmerströmmen ibland är strid och utan 
uppehåll och speciellt vid inledningsskedena kan innehålla hela 
vältor, som obevekligt närmar sig dammet med sin enorma tyngd. 
Vid sladdningen eller slutrensningen, som är den avslutande 
etappen, rensas stränderna från t. ex. landbrötar, t immer som 
fastnat i riset, som är ett av Vajbäckens problem, dras loss av 
båtlagen och stockar som fastnat i forsarna avlägsnas etc. 

Arbetsstyrkan våren 1962 utgjordes av 30 man, vilket ligger 
över genomsnittet. Fyra båtlag deltog, och vid arbetet i flottledens 
övre del användes som varpbåt den minsta typen med "13 hästars 
motor på propellern". 
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SUNE JONSSON 

Transportsträckan har delats upp i två ungefär lika delar, i 
"Vajbäckens andra" (Ulldammet- -kronoparken Vajlandet) och 
"Vajbäckens första" (kronoparken Vaj landet—öreälven) . Till-
fällig ledare för de inledande etapperna i Vajbäckens andra var 
flottningschef Rudolf Johansson, Lycksele, men för allt övrigt 
arbete flottningsbasen Ivar Persson, Vänjaur . Arbetsstyrkan hade 
huvudsakligast rekryterats från byarna Vänjaur , Vargträsk och 
Flakaträsk. 

DAGBOKEN 

Vajbäckens andra 

2—16 maj : Utrullning av landvältorna på den uppdämda Stor-
myren tre kilometer söder om Granträskvägen samt 
slussning av timret genom Vajbäckens översta damm, 
Lilldammet, och ner till Nybyträsket. Denna etapp 
blev en ovanligt långdragen procedur beroende dels 
på överbeläggning av bäcken, dels på kall väderlek, 
långsam snösmältning och dålig vattentillrinning. Fyra 
tappningar krävdes för att slussa igenom timmer-
mängden, vilken redan här uppgick till cirka 70.000 
bitar. Varpbåten användes vid denna etapp till att 
skjuta timret över det stillastående dammvattnet. 

19 maj : Den i förväg utlagda noten runt Nybyträsket dras till 
och timret "varpas" över träsket. 

Vajbäckens första 

7 maj : Anskaffning av flottare. 
översyn av bäcken för att kontrollera att ingen is 
eller andra hinder, under vintern nerfallna träd t. ex., 
finns, samt rekognosering för postställen m. m. 

17 ma j— Förflottningen, uppdragningen, börjar. Detta är arbe-
18 maj : tets mest dramatiska och kritiska skede. Då bäcken 
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FLOTTLEDEN 

"öppnas" eller "dras upp" och timmervältorna slits 
iväg av de uppdämda och frisläppta vattenmassorna 
blir bröttillfällena många. 

22 ma j— Anställning av flottare för slussning och slutrensning 
28 maj : (sladdning). Flottningsarbetena pågår t. o. m. 28 ma j 

Virkesmängd 1962: 

Kostnad: 

Total kostnad: 
(ner till sorteringen) 

Arbetsstyrka: 

C:a 130.000 bitar 

Vajbäckens andra: 
Vajbäckens första: 

Vajbäckens andra: 
Vajbäckens första: 

30 man 

16,22 öre/kbf 
12.42 öre/kbf 

21.43 öre/kbf 
17,63 öre/kbf 

Medeltimpenning: C:a 6: - (inkl. övertid). 

Den alltför stora beläggningen i Vajbäcken 1962 hade till följd 
att arbetsstyrkan måste överdimensioneras, om man ville vara 
säker på att få ner virket i tid. 14,32 öre i genomsnitt per kbf 
anses vara en alltför hög transportkostnad. 
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Timmertransporterna ner till flottleden sker företrädesvis med häst. 
Lassen lastas, stampas och björnas ännu ihop på det gamla tysta 
sättet, medan motorsågarna hörs råma som kalv sjuka kor i omgiv-
ningarna, och gaffellunningstraktorer och andra mekaniska fram-
forslingsanordningar med vicla större kapacitet än hästen vrålar 
fram över kalhyggenas rationella rutor. Ibland möts det gamla och 
det nya lite på kallblåsiga myrar eller i animerade samtal, och vid 
de sistnämnda mötena manifesterar sig det förgångnas mindervär-
deskänslor och rädsla inför det nya ofta i ett envetet och nästan 
hatiskt hävdande av hästens företräden i vissa terrängtyper. 





•A • 

' A **** * 



Från inlumningen, en skoglig yrkesgren som också håller på att få 
nya arbetsformer. 

Arbetet vid flottledens övre del inleddes med utrullning av land-
vältorna på den uppdämda Stormyren c:a tre kilometer söder om 
Granträskvägen, samtidigt som slussningen genom Vajbäckens 
översta damm, Lilldammet, påbörjades. Utrullningen sköttes av tre 
man. En stor del av virket fick bäras ut på dammvattnet. Bilden 
visar Albert Westerlund, Vänjaur, i detta krävande arbete. 



Floltningen i Vajbäcken våren 1962 blev en långdragen procedur 
beroende dels på överbeläggning, dels på långsam snösmältning och 
dålig vattentillrinning. Arbetet varade hela maj månad, och års-
tiderna hann växla från vårvinter till försommar och landskapet 
förvandlas. Uppe vid Stormyren var naturen, då arbetet påbörja-
des, vintrig, blåsig, kal och risig. Stora delar av isen fick brytas 
upp med hjälp av varpbåtens tretton hästkrafter och oljedoftande 
metallskrov, och snötäcket var halvmeterdjupt och svårt att forcera 
för dem som måste röra sig längs bäcken. Bilden: en del av de c:a 
70.000 bitarna ute på den uppdämda och ännu isbelagda Stormyren. 



Vajbäckeris naturliga lilla strömfåra hade svårt att göra sig påmind 
i den enorma, lojt stillastående vattenspegeln, och för att få timmer-
massorna i rörelse, särskilt i den envetna sydliga motvinden, an-
vändes varpbåten för att skjuta dem ner mot Lilldammet. 

Sättdammarna introducerades någon gång mellan 1925 och 1930 
i sin enklaste form. Sedan har de moderniserats och efterhand fått 
alltmera invecklade spel. Vattennivån regleras med hj¿ilp av ett 
skiftande antal planbilade stockar som sänks ner i dammet med 
hjälp av spelet. Från slussningen genom Lilldammet, som måste 
tappas fyra gånger under två veckor för att få ner de 70.000 bitarna 
på Stormyren. 



Från slussningen vid Lilldammet: Erik Lidman, Granträsk, Leopold 
Sjögren, Knaften, Arne Rehnman, Granträsk och Rudolf Johansson, 
Lycksele. 

Matrast i Lilldamms-stugan. Fr. v. Arne Rehnman, Granträsk, Åke 
Sjögren, Granträsk och Leopold Sjögren, Knaften. Skulle man ge 
sig på alt statistiskt belysa flottarmatsäckarna, skulle det vanligaste 
medhavda säkerligen bli rökt fläsk och kall palt eller pannkaka att 
steka upp vid rasterna. 



Sättdammet i södra änden av Nybyträsket. Nivåskillnaden är här 
betydligt lägre än vid Lilldammet. Virket har nu bogserats över 
Nybyträsket, vi är inne i andra halvan av maj, snön har smält bort, 
och den rosa tibasten blommar på nakna, rödbruna kvistar som 
darrande sticker upp ur strömvirvlarna. 





Slutrensning med tre båtlag. Från det lugna, risiga och fyra kilo-
meter långa Broselet på ömse sidor om Flakaträskvägen. 

Tillfälligt postställe vid forsen söder om Nybyträsket. Principen 
för posteringarna, som sätts ut vid kritiska punkter längs bäcken 
för att hindra att timret brötar sig vid t. ex. forsar, krökar, aggor, 
broar, trånga sel och dammar, är annars alt karlarna, främst av 
säkerhetsskäl, skall vara två. Vanligt är att en erfaren och mindre 
erfaren flotlningsarbetare delar på poststället. I Vajbäcken skedde 
dessutom kontinuerlig kontroll av postställena, som var ett 15-tal. 



Folke och Bror Johansson, Vän-
jaur, reder ut en hrötunge vid 
bron, Flakaträskvågen. 

Landbröt i Hällforsen söder 
om Broselet. Landbrötarna 
kan, om de som här inte in-
nebär någon omedelbar fara 
för transportens kontinuitet, 
lämnas kvar till flottning-
ens avslutningsskede. Henrik 
Kihl, Vargträsk, slutrensar i 
Hällforsen. 



Buckflottningen har säkerligen 
överskattats då del gäller de dra-
matiska inslagen. Vajbäcken har 
dock sina problem och kan redo-
visa två dödsolyckor i samband 
med flottningarna. Forsränningar-
na var välkomna avbrott i del mo-
notona slutrensningsarbetet, och 
all aktivitet upphörde under detta 
mycket spännande skådespel. Man 
lutade sig mot båtshakarna som 
sköt rygg, och färderna kommen-
terades med berättelser om kant-
ringar, om ryggsäckar som tidiga-
re försvunnit i Vajbäcken eller om 
folk som blivit borta i andra bäc-
kar. Hur som helst kräver forsrod-
den erfaret folk, och i Vajbäcken 
var det en stående kvartett av spe-
cialare, som skötte det grannlaga 
värvet att klara båtarna och kam-
raternas utrustningar någorlunda 
torra och välbärgade genom de 
strida forsarna. Här lyckas Folke 
Johansson, Vänjaur, med det konst-
stycket. Forsrodd förekom i samt-
liga forsar i Vajbäcken, undanta-
gandes det utomordentligt stora 
och farliga Kvarnfallet, någon ki-
lometer söder om Vargträskvägen, 
förbi vilket båtarna drogs på land. 

Från slutrensningen i Krok-
forsen. 



Matrast på skogsbilvägen vid Maraselet. Våren 1962 var den under 
byggnad och har nu fullbordats. Den har byggts bl. a. för alt lättare 
kunna transportera folk längs bäcken på sträckan mellan vägarna 
till Vargträsk respektive Flakaträsk och för att underlätta översy-
nen av flottningsarbetena. Förhandlingarna, som följde på den 
uppmärksammade skogsarbetaromröstningen i april 1962, pågick 
under flottningsarbetena, och radions nyhetskommunikéer i ämnet 
bevakades noga. Manfred Svedlert, Vänjaur, lyssnar till 19.00-nyhe-
terna lördagen den 26 maj. 



Mycket av sin dramatik och hels har bäckflottningen kanske förlo-
rat tack vare timpenningsystemet, som högst avsevärt dämpat ner 
arbetstakten jämfört med förr, då flottningarna gjordes på ackord 
av byalagen, varvid arbetet pågick natt och dag tills del var slut-
fört. TJnder flottningen i Vajbäcken 1962 var det dock på grund av 
den dåliga vattentillgången myckel kritiskt under slutskedet, och 
man arbetade i dubbla skift med en och samma styrka. Ilär sänker 
sig natten över Maraselet. 



Dammvakler vid Bäverselsdammel, ett luckdamm av äldre typ, som 
ligger c:a 700 meter norr om Vargträskvägen, var Helge Lycksell 
och Konrad Uhlander, Skarda. 



Landskapet hann som sagt skifta påtagligt längs den tre mil långa 
transportleden. Från ett vintrigt och ncistan arktiskt kalt myrland 
till det vårliga, böljande och grönskande bygdelandskapet nere vid 
örträskängarna. Här har man kommit en god bit på väg mot som-
maren. Från slutrensningen nedanför Vägskälsforsen (söder om 
Vargträskvägen). Det är Skardabornas gamla slåtterängar som 
dränkts av den uppdämda bäcken. 



De upp mot 15 postställena längs Vajbäcken uppvisade den mest 
skiftande standard. Här har Arvid Thorén från Västra Örträsk tänt 
lägerelden och tar igen sig i vindskyddet ovanför det dånande 
Övre Kvarnfallet, medan sonen Laurentius postar nere på klip-
porna. 



»Bröt i bäcken!» Det är ett rop, som alla gick och lyssnade efter, 
men som ingen ville höra. Då det kom kastade det sig som vård-
kasarnas flammor mellan postställena, eller budades det genom ris 
och moras av mänskor som flåsade och snavade i stor brådska. Ett 
besvärligt bröttillfälle inträffade näst sista dagen, söndagen den 27 
maj, nedanför Brännbron i Skarda, dä några 1000-tal stockar bloc-
kerade en agga söder om Brännbroforsen. 





»Dynamiten är bcista flottarn», är ett skämtsamt uttryck mellan 
arbetarna, men samtidigt är flottarbasen väl medveten om, att den-
na goda flottare är mycket impopulär hos virkesägarna, eftersom 
varje skjutning spolierar en stor mängd bitar, och därför cir basen 
i regel mycket restriktiv, då det gäller att skjuta. Vid den stora sön-
dagsbröten vid Skarda svor man i timmar, bände med stockar, slet 
och drog med båtshakarna, ända tills nilroliten helt enkelt måste 
apteras. Tre laddningar fick Martin Gustafsson från Örträsk knyta 
ihop, innan b röt en med dunder och brak och ett öronbedövande 
trummande mot stenarna gav sig iväg ner mot örträskängarna, och 
folkel hals över huvud fick kasta sig iland och sälta sig i säkerhet. 
Varje gäng en bröt lossnar, innebär det ett visst riskmoment, och 
många av de dödsolyckor som inträffat under flottning, beror just 
på att folk inte hinner lämna brötarna i tid. För att få spränga 
måste man f . ö. visa upp ett skriftligt intyg för flottningsbasen, alt 
man kan hantera sprängämnen. 



»Broten gár!» 



Brötunge i Svartaggan söder om Skarda. Posten har ett ansvarsfullt 
uppdrag, och bråtar beror oftast på bristande uppmärksamhet. I 
varje fall är det svårt att hävda något annat för den post som råkat 
illa ut. Det finns få ljud som är så ominösa för en flotlningsarbetare 
som det ihåliga dunket av timmer som håller på att bröta sig. En 
bröt innebär, att hans prestige och rykte som yrkesman är i fara. 
Brölarna försinkar arbetet högst avsevärt, och är ytterst betungande 
för arbetsstyrkan. Inga svordomar i världen är så desperata och 
skräckblandade som dem, som en ensam flottare på hopbrötande 
timmer kan vräka ur sig. 



Flottarporträtt I: David Fors-
gren, Flakaträsk. 

Bilen som kommunikations-
medel är ett påtagligt inslag 
i det moderna flottningsar-
betet, och den sparar myc-
ken möda under förflytt-
ningarna. Vid det sista rast-
stället under flottningen i 
Vajbäcken kunde man räkna 
till femton bilar på en ar-
betsstyrka om 30 man. 



Flottar porträtt II: Anselm Karls-
son, V. Örträsk och Bror Eriksson, 
Flakaträsk, värmer sig vid den sis-
ta lägerelden. 

Flottarporträtt III: Martin 
Svedlert, Vänjaur. De två 
sista dygnen tillät endast 
några få timmars vila och 
sömn, och det var märkta 
män som i gryningen mån-
dagen den 28 maj avslutade 
flottningen. 



Det var inte bara årstiden och landskapet, som förändrades efter-
hand som arbetet slutfördes. Arbetsstyrkan växte också, och rens-
ningarna gick snabbare, allt eftersom folket vid poslställena fånga-
des in. Fr. v. på väg till sista arbetsetappen, som inleddes söder om 
bron till Västra Örträsk: Helge Rehnman, Anselm Karlsson, Ivar 
Persson, David Forsgren, Manfred Svedlert, Arvid Thorén, Lauren-
tius Thorén och Bert Efraimsson. 



Två vyer från örträskängarna, där Vajbäcken mynnar ut i Öreäl-
ven: bygdelandskap som blir ruinlandskap, örträskborna har över-
givit sina gamla ängar. Iiöhässjor som ännu inte ruttnat ner reser 
sig med sitt vemod över tuvor och mossa, och morgonsolen lyser 
med sin avslöjande diagonal på slåtterladorna, som tomma och 
med hängande dörrar stirrar ut från skogsbrynet. 



Flottarna ser hur de sista stockarna med ökad fart dras ut i öre-
älvens mörka och mäktiga strömfåra. Flottningen är slut, videt har 
blommat ut, grönskan lyser skir från de övervattnade björk-
buskagen. Kvar återstår den avslutande ceremonin, att slå av båts-
hakarna mot Öreälvsbrons stockräcken. 



ERNST WESTERLUND 

EN FORNTIDA SEGELLED 

O m man har en karta i stor skala över Lövånger och Bureå 
socknar, så kommer man efter en stunds betraktande att lägga 
märke till hur en rad större och mindre sjöar ligger i botten längs 
en stor förkastningsspricka från ungefär Avafjärden [Kräkångers-
f järden) i söder, över Gärdefjärden, Högfjärden, Älgträsket, Ut-
tersjöarna, Kåsböleträsken, Bottenfjärden, Kastfjärden till Lill-
sladan och Storsladan och därmed öppna havet längst i norr-
nordväst. 

På båda sidor om denna sänka, som har många större och 
mindre förgreningar, finns rätt avsevärda höjder och berg med en 
h. ö h. av upp till 50 m, i enstaka fall det dubbla. 

I Gärde-Mångbyn delar sig sänkan, varvid en rätt bred och 
öppen dalgång fortsätter upp mot Hökmarksträsket på västsidan 
av det branta Hökmarksberget, varefter en delning åter sker upp 
mot väster och norr-nordost. I de djupaste delarna av sänkorna 
finns även här en rad mindre och större sjöar. 

Älgträsket är f. n. den sjö, som ligger på största höjden över 
havet eller 12 meter. Ännu på 800-talet fanns alltså en väl skyd-
dad och bekväm inomskärsfarled från Kräkånger-Avan i söder 
till öppna havet vid Landsskärs udde strax utanför Bureälvens 
mynning i norr. 

När den smala landrygg, som skiljer Älgträsket och Högfjärden 
omsider blev svårforcerad genom landhöjningen, kunde man 
fortsätta Högfjärden i nordvästlig riktning efter sänkan, där Stora 
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1 Al • r 
och Lilla Fjälsjöarna nu finns, samt vidare i riktning Landt järn— 
Selsträsket till Kåsböle. Höjdskillnaden mellan Kåsböleträsken 
och Högfjärden är endast 5 m. Sträckan var segelbar in på 1400-
talet. Det var även lätt att komma in i Högfjärden över nuvaran-
de Blacke. 

Utanför Avafjärdens mynning ligger självklart ett "Ledskär". 
Vid den nuvarande Avafjärdens inre del ligger Lövångers kyrka, 
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Kastfjärden i Burvik. Den ligger nu några decimeter över havsytan 
men äldre personer har omtalat att i deras ungdom hade fjärden 
förbindelse med havet genom ett smalt sund där nu landsvägen går 
fram. 

alltså vid stranden av den långa farleden. Minnet av den direkta 
förbindelsen med havet lever bl. a. i f järdnamnen. 

Namnet Lövånger har i olika sammanhang varit föremål för 
tolkningsförsök. Det är namnets förled man inte varit enig om. 
Tidigare har det ansetts betyda Löv-, alltså Lövviken. "Namnet 
synes vara taget av Göthiska ordet angur = vik och Lauf = löv 

Har ock i sigill ett Löfträd", skriver Abraham Hiilphers 
på 1700-talet. Han tillägger att på lilla kyrkklockan stod, innan 
den omgjöts:" Hele Maria, bäud for Laufengjur". 

Professor Gösta Holm är mycket skeptisk mot dessa tolkningar. 
Han anser bl. a., att klockans inskription är felaktigt tolkad, där-
för att stavningen är orimlig. Han tolkar namnet kort och gott 
som Läviken, viken som ger lä, skydd. 
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/ botten av den lunga oregelbundna sänkan ligger ett flertal vackra 
sjöar varav flera (innu bär fjärdnamn som minne av den direkta 
förbindelsen med havet. 

Från Kräkånger i söder och upp till Landsskär i norr finns efter 
denna sträcka gravrösen av de vanliga typerna, liggande på 35 m. 
höjd och däröver. I trakten av Selet finns rösen på ett halvdussin 
platser. Så följer en lucka, där man åtminstone f. n. ännu ej kän-
ner till några men de återkommer i Nedre Bäck och här och var 
längre åt nordväst f ram till Landsskär och Harrsjön m.fl. platser 
söder om älven samt Oxviken-Bråtviken norr om Burans dalgång, 
som de f. ö. sedan följer ett gott stycke åt väster. 

Dessa rösen, vilkas placering i terrängen överallt följer samma 
mönster, har allmänt ansetts tillhöra bronsåldern. Ett par lösfynd 
bestyrker denna uppfattning. 

På senare år har emellertid en ny typ gravrösen börjat f ram-
komma längs samma stråk. Tidigare visste man av två, men nu 
är ett dussin kända. 
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Dessa är koncentrerade till trakten av Kåsböle, men det finns 
anledning anta, att de också förekommer längre söderut men 
ännu ej påträffats. De är nämligen ytterst svårupptäckta där de 
ligger dolda av mossa och ris. De hittills kända ligger på höjder 
omkring 20 m. Hit bör man kanske även räkna de rösen, som 
finns norr om Harrsjön, då de ger intryck av att representera en 
övergångsform och troligen bör dateras till århundradena kring 
Kristi födelse. 

Enligt professor Ivar Modéer (Skeppsnamn och skärgårds-
namn, Natur och Kultur 1956) betyder namnet Kåsböle "boplat-
sen vid båtlänningen". 

Det går numera vägar på bottnen av denna sänka hela sträc-
kan från Kräkånger—Avan till öppna havet i norr. Man kan så-
lunda utan ansträngning i terrängen studera förhållandena. Hypo-
tesen om att här gått en förhistorisk farled — med ångernamn i 
sin södra del — och som varit framkomlig ännu vid medeltidens 
början och åtminstone delvis in i nyare tid, har således starkt 
stöd. 

En dylik farled ger också en del av förklaringen till den starka 
bebyggelsen i Mångbyn, till placeringen av Lövångers kyrka och 
till att Bure älvs mynning så tidigt blev föremål för sydskandi-
navisk kolonisation och fast bosättning samt en replipunkt för 
ärkestiftets intressen häruppe, troligen under 1200-talet eller 
kanske rent av ännu tidigare. 

Norr om Rickleån är Bure älv den första fiskeälv man möter 
efter kusten. Bure älv har haf t ett utbret t deltaland i mynningen 
med större och mindre holmar väl lämpade för bosättning. Följde 
man den här skisserade farleden genom en skärgård uppfylld av 
små vikar, holmar och skär, så undgick man inte att uppfångas 
av älvsmynningen. Färden blev mer riskfri, man var väl skyddad 
för öppna havet, och avståndet blev betydligt kortare. A t t inte 
Lövånger eller Bureå längre f ram blev landsdelens bebyggelse-
centrum kan förklaras bl. a. av att Skellefte älv var så mycket 
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större, och att denna dalgång var ett naturligt färdstråk in i landet 
ända upp mot lappmarken. 

Det kan till sist erinras om de vrak efter sjunkna båtar, som 
finns i Avafjärden. En stor del av en dylik båt är upptagen. Den 
har sådana dimensioner, att den ingalunda varit avsedd för insjö-
fart. Flera liknande farkoster finns. Bitar av en båt av ek har 
påträffats. Samtliga synas vara av samma storlek, 8—10 m långa 
och cirka 2 m breda. I den till större delen bevarade kölen av 
den upptagna båten finns inga märken efter att en mast funnits. 
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VÄSTERBOTTENSKONSTNÄRER 
BORTOM LÄNSGRÄNSEN 

1 Västerbotten 1961 inleddes en serie om konstnärer från Väs-
terbotten som av en eller annan anledning kommit att flytta 
sina bopålar utanför länsgränsen. Då porträtterades elva konst-
närer — med de åtta namn, som följer i år uttöms ingalunda till-
gången på konstnärliga västerbottningar i förskingringen. När 
man ger sig i kast med uppgiften att forska efter konstnärer med 
anknytning till länet visar det sig nämligen att antalet är avsevärt 
större än man kunnat tro. Det finns alltså skäl att återkomma. 

Det antyddes tidigare att även några konstnärer som inte är 
födda i Västerbotten kommer att tas med. Berta Hansson är t. ex. 
född i Jämtland, men hon anser sig i alla fall ha hämtat så myc-
ken och för sin konstnärliga konstitution nödvändig näring på 
västerbottnisk mark att hon själv gärna räknar in sig bland väs-
terbo ttningarna. Och viktigare än födelseorten är kanske att ve-
derbörande känner samhörigheten. 

Juryutställningen. 

I min uppsats 1961 drog jag bl. a. en lans för att Västerbottens 
läns konstförening borde intressera sig för att hålla kontaktlinjer-
na öppna till de västerbottniska konstnärer som föredragit att 
flytta från länet. 

Det råder ingen tvekan om att föreningen också dessbättre i 
ökad takt gjort sin publik bekant med västerbottningar som tidi-
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gare inte setts i länets huvudstad — och detta trots deras sedan 
flera år dokumenterade goda konstnärskap. Man föreställer sig 
att det i en ung konstprovins måste ha ett alldeles särskilt stort 
värde, när dess invånare kan få en uppfattning om att denna pro-
vins trots allt inte är så "arm" som det ofta tros. 

Den omfattande juryutställningen under den gångna sommaren 
i Västerbottens läns museum bevisade under alla förhållanden att 
en mängd konstnärer, födda i eller med anknytning till Väster-
botten, känner samhörighet med länet. I förordet till utställnings-
katalogen konstaterade Ingmar Flodström, konstföreningens ord-
förande: "När konstföreningen vintern 1963 inbjöd till en jury-
bedömd utställning räknade vi visserligen med att få ett betydan-
de antal konstverk till bedömning. Intresset för utställningen blev 
dock större än väntat. Mer än 80 Västerbottenskonstnärer läm-
nade in 400 tavlor till bedömning". 

I detta sammanhang kan det vara intressant att konstatera att 
av de 32 utställarna bodde 15 i orter utanför Västerbotten. Detta 
visar på ett slående sätt att kontaktkänslan med en gammal miljö 
är levande. 

De konstnärer som nu skall porträtteras är samtliga bosatta 
söder om länsgränsen. De är följande: Pär Andersson, född i Skel-
lefteå, Margit Blixt-Bjärup, född i Umeå, Inger Ekdahl, född i 
Ystad men med stark anknytning till Umeå, Valter Gibson, född 
i Lycksele, Berta Hansson, född i LIammerdal med den väster-
bottniska lappmarken som konstnärlig födelsemiljö, Sven Hög-
lund, född i Umeå, Aline Rolf, född i Pauträsk, och Bertil Ågren, 
född i Skellefteå. 

Tilläggas bör att det inte här är någon huvudavsikt att värdera 
de porträtterade. De representerar olika åldrar och stilar. Min 
avsikt är endast att objektivt redogöra för deras hittillsvarande 
förehavanden i den värld som är konstens och som alltid kommer 
att erbjuda helt skiftande upplevelser för olika människor. 
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PÄR ANDERSSON 

Pär Andersson såg dagens ljus 
1926 — det var just samma tid 
som tidningarna spred nyheterna 
om guldskimret kring den idoga 
huvudstaden i norra länsdelen. Han har ställt ut i Umeå i ett par 
omgångar och är därför ingalunda obekant för åtminstone ume-
borna. 

Pär Andersson har ett brev från Helge Linden, vari denne ut-
talar sig mycket uppskattande angående Pär Anderssons konst. 
Det skedde i samband med en utställning i Seminariet i Umeå. 
Pär Andersson blev mycket glad över det brevet som blev en vik-
tig stimulans för honom. 

Han genomgick efter skolgång i sin hemstad Konstfackskolan 
och Konsthögskolan. Under åren 1948—1949 förlade han sina 
studier till Paris. Därefter gjorde han omfattande studieresor i 
Frankrike och Italien. Han ställde ut separat i Lilla Galleriet i 
Stockholm 1959. Dessutom har han vid ett flertal tillfällen deltagit 
i samlingsutställningar i Stockholm och Västerbotten. 

Pär Andersson har begåvats med ett flertal stipendier under 
årens lopp. 1948 erhöll han Bobergs från Konstfackskolan, 1954 
Boberghska från Konsthögskolan, Akademiens år 1955, Hakon 
Ahlbergs följande år och nästa år — d. v. s. 1957 — Stora Konst-
lotteriets. 

Pär Andersson är ingalunda någon "tidsenlig" målare — om 
man därmed menar en konstnär med ett exklusivt måleri. Nej, 
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tvärtom har alltid hans stränga, nästan klassiska stil dragit blic-
karna till sig. I någon mån hänger denna konstsyn ihop med hans 
förkärlek för det stora formatet och de dekorativa uppgifterna. 

Kritikerna har också nogsamt konstaterat just denna hans in-
ställning. Sålunda anförde Stig Johansson i Svenska Dagbladet 
med anledning av hans utställning på Lilla Galleriet bl. a. följande: 
". . . hans konst är traditionsbunden och främst inriktad på klassi-
kerna, alltifrån pompejanska freskomålare till de tidiga kubister-
na. Men det betyder inte, att han gör pastischer, tvärtom visar 
hans mogna debututställning på Lilla Galleriet hur självständigt 
och personligt han förhåller sig till sina förebilder och hur de 
klassiska metoderna att organisera en yta blivit ett medel för 
honom att förvandla stilleben och landskap till en värld av höghet 
och allvar". 

Hans Eklund skrev vid samma tillfälle i Aftonbladet apropå 
hans färg: "Pär Anderssons måleri i Lilla Galleriet är högst kulti-
verat. I en rätt stram förenkling utvecklas en ädelt torr färgskala: 
i huvudsak grönt och rött som väl lagts in i vitt. Det gröna är däm-
pat, medan det röda så mycket varmare spelar mellan brun jord 
och c a p u t m o r t u u m . . . " 

Det är ett flertal stora arbeten som Pär Andersson fått på sin 
lott, inte minst i hemlänet. Värda att nämnas är kalkmålningen i 
Bolidens kyrka år 1960, som genomfördes med bidrag från Wi-
kanderska fonden, ytterligare en kalkmålning i Skellefteå krema-
torium år 1961 samt en naturstensmosaik på fasaden till försam-
lingshemmet i Skelleftehamn, år 1962. Men även i många utom-
västerbottniska offentliga byggnadsverk har Pär Andersson med-
verkat med större dekorativa inslag, t. ex. med en mosaik i Lom-
maryds kyrka år 1954, en mosaik i Luleå badhus 1956, en vägg-
målning i Marabou 1957 och en glasmålning i Nässjö krematorium 
år 1962. 

Helt ung är Pär Andersson alltså. Hittills har hans sinne för 
formens och linjernas klassiska harmoni dominerat hans stil. 
Kanske han fortsätter på denna väg — ingenting har hittills mot-
sagt detta förmodande. 
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MARGIT BLIXT-BJÄRUP 

är välkänd för den generation 
Umebor som hunnit till medelål-
dern. Hon är född 1913 i Umeå 
och avlade studentexamen i sin 
hemstad 1932. 

Efter mogenhetsexamen begav sig Margit Blixt-Bjärup till 
Konstfackskolan som hon genomgick. Så tillbaka till Umeå, där 
hon under några år var teckningslärare i hemläroverket. Men 
reslusten var stor, och hon företog studieresor till Italien och 
Frankrike. 

Hon ställde ut i egen ateljé vid Strandgatan men kallades också 
att mitt under kriget ställa ut i Malmö. Där fick hon god kritik. G. 
Sandblad, sedermera professor i konsthistoria, bedömde henne då, 
rentav, som en arvtagare till Helmer Osslund. 

Genom giftermål är Margit Blixt-Bjärup sedan åtskilliga år bo-
fast i Båstad. Hon har blivit en äkta skånska, men hon glömmer 
inte sin västerbottniska hembygd. En personligen blygsam person 
ägnar hon sin talang åt blomstermåleriet. Numera är denna form 
av konst inte så lite både förlegad och "misstänkt". En vän till 
henne anser att detta blomstermåleri är en kompensation för den 
karghet som i hennes barndom onekligen var de västerbottniska 
bygdernas kännetecken framför andra. 

Margit Blixt-Bjärup har inte saknat internationella lovord. Hon 
är bl. a. representerad i Royal Institute i London. Detta hänger 
samman med att hon 1952 inbjöds att ställa ut på Pastel Society 
i London. Hennes kollektion där väckte uppmärksamhet. Och det 
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kan vara intressant att ta del av vad som bl. a. skrevs om henne i 
La Revue Möderne, majnumret 1952: 

"Margit Blixt-Bjärup håller sig inom ytterligheternas gränser, 
men fascineras som den svenska hon är av de exotiska ländernas 
yppiga växtlighet, i synnerhet av blommornas praktfulla färger 
t. ex. av de känsloladdade orkidéerna. Hon visar här ett knippe 
av dessa, som har en överdådig charm förenad med en gammal-
dags behagfullhet som hos ett gammalt venetianskt slott." 

När hon är som bäst finner man en mjuk naivism i hennes na-
tur och en impressionistisk luftighet. Men hon har aldrig syftat 
mot att göra en nyskapande insats, hon vill bara måla. 
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INGER EKDAHL 

Om Inger Ekdahl kan visserli-
gen inte sägas att hon är väster-
bottniska till födseln. Men både 
hennes kollegor och inte minst 
hon själv anser att hon hör hemma i Västerbotten, och framför 
allt då Umeå. Genom nära släktskapsförbindelser består ock-
så denna kontakt alltfort, även om hon inte är bosatt innanför lä-
nets gränser. 

Egendomligt nog var hennes deltagande i juryutställningen på 
länsmuseet hennes första på allvar uppmärksammade insats i hem-
länet. Dessförinnan var hon praktiskt taget okänd på hemmaplan 
— och detta trots att hon redan under ganska lång tid haft ett 
gott rykte som djärv och samlad modernist. 

Inger Ekdahls studier är mångsidiga: Isaac Grunewald, Otte 
Sköld och André Lhote i Paris. Hennes utställningar beskriver en 
i hög grad internationell kurva: 1950 i Galleria del Capello, Vero-
na, separat 1954 Lilla Paviljongen, separat, 1959 i Gummessons 
konstgalleri, separat, 1950—1956 Salon des Réalitées Nouvelles, 
Paris, samlingsutställningar, 1952 Espozione premio internationale 
per la pittrici "Bolzano 1952", samlingsutställning, 1955 L'union 
feminine artistique internationale på Musée de Tourcoing, sam-
lingsutställning, 1959 Club internationale feminine på Musée 
d'Art Moderne, Paris, samlingsutställning. Dessutom har hon varit 
med på ett flertal svenska samlingsutställningar, bl. a. i Umeå 
1950. 
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Inger Ekdahl är representerad i bl. a. Moderna Museet, Stock-
holm, Linköpings Museum, Institut Tessin i Paris och konstsam-
lingen Helge Lindens minne i Umeå. 

På museiutställningen i Umeå sommaren 1963 var Inger Ek-
dahl onekligen ett av de intressantaste namnen. Hon imponerade 
genom sin strama form och sin ko'oristiska finess — som var både 
moderat och ytterligt raffinerad. Att Inger Ekdahl emellertid un-
der en lång följd av år haft kritikernas ögon på sig ger ett snabbt 
bläddrande i klipp om hennes konst belägg för. 

1954 skrev t. ex. Bo Lindwall i AT bl. a.: "Lilla paviljongen 
har sin första utställning för hösten och fortsätter att lansera radi-
kala konstnärer. Inger Ekdahl arbetar helt nonfigurativt men inte 
konstruktivt. Hennes konst får väl närmast kallas spontanistisk, 
inte därför att hon skulle lita helt till sin spontanitet men därför 
att hennes målningar förefaller vara spontant gjorda." Han talar 
vidare om en "koloristisk intensitet som inte lämnar åskådaren 
oberörd." 

Utställningen på Gummessons 1959 gjorde intryck, också den. 
Gerd Reimers anförde i Stockholms-Tidningen att Inger Ekdahl 
"inger respekt för sina målningars kraft och vitalitet inom sitt 
trots friheten ändå begränsade område. Hon uppenbarar för oss 
en romantisk, ogripbar drömvärld fint framtonad ur en ofta mys-
tiskt glödande clairobscure. Huvudfärgerna är fint tonade — 
blått-grönt-svart, vitt-grönt-violett, hela gråskalan — med kon-
trastfärgerna effektfullt ditsatta som små furiöst glödande komma-
tecken eller flödigt spritsade över fondytan . . ." 

Samma utställning lockade Hans Eklund i Aftonbladet att kom-
mentera hennes färg: "Hennes färger har fräschör —• vi får hoppas 
att de håller sig — och de erbjuder ett alldeles lagom stort regis-
ter: uttrycksmöjligheterna är sannerligen inte begränsade." 

Ja, Inger Ekdahl är verkligen ett namn att lägga på minnet. 
Hennes uttrycksmöjligheter är fortfarande lika stora. Men hon 
har nu stramat till, tillägnat sig mycket av Bach-fugans formella 
stränghet - - men med melodiglöden fullt skönjbar. 
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VALTER GIBSON 

Att Lycksele producerat en så 
fin konstnär som Valter Gibson 
var det väl inte många som visste 
före museiutställningen. Valter 
Gibson föddes i Lycksele 1928, men faktum är att han inte haft 
mycken kontakt med vare sig denna stad eller Västerbottens län. 
Han är också bosatt i Stockholm. 

Valter Gibson dokumenterade på juryutställningen att han är 
en experimenterande konstnär. Han arbetar med stora och enkla 
former jämsides med mera komplicerade och detaljrika bilder. 

Låt oss ta en titt på hans hittills framfarna liv. Studieresorna 
har gått till Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike. Men han 
har också farit vida i yngre år — Brasilien och Uruguay — då han 
gillade sjöresor. Redan 1950 gjorde han sin första studieresa till 
Frankrike, där han sysslade med landskapsmålning. Åren 1952— 
55 hade han Endre Nemes som lärare på Valands konstskola i 
Göteborg. Han deltog i Valandsportföljen dessa år och är repre-
senterad i Valands konstskolas arkiv. 

Hans utställningar kom igång på allvar år 1955, då han fanns 
med både bland "20 Westschwedische Mäler" i Lübeck, i Art 
Centre, Edinburgh samt "7 från Valand" i Kungälv och Bochum 
i Rhenlandet. Så följde samlingsutställningen "Lilla formatet" 
Göteborg, 1956, "Grupp Väst", Sveagalleriet Stockholm, 1961, 
gruppen "5 västsvenskar" i Silkeborg, Odense, Oslo, Reykjavik 
och Helsingfors under 1962, "2 års inköp" i Moderna Museet 
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1963 samt samma år Unga tecknare och museiutställningen i 
Umeå. Separatutställningarna har varit tre: 1954, 1959 och 1960. 
Han är representerad i Nationalmuseum, Moderna Museet, Borås 
Museum Göteborgs och Landskrona stads samlingar. Tilläggas 
kan också att han illustrerat Dikter av Pasternak i en privat ut-
gåva från år 1960. 

Sommarsalongen på Umemuseet skulle ha varit en betydande 
fasett fattigare om inte Valter Gibson varit med. Hans stramhet 
och fabulering trädde i öppen dag. Klart framstod också hans 
säkerhet med materialet. 

Redan 1959 i samband med Valter Gibsons debututställning 
som "separatist" i Galleri 54 — konstaterade Gösta Andrén i Ny 
Tid att "det finns stora och bra tag i hans måleri. Han prövar sig 
på rejäla format och fortsätter envist de ideal som hans lärare 
Endre Nemes uttryckt i sitt måleri. . . Valter Gibson behandlar 
färgen på ett fränare sätt än sin lärare. Han håller sig till ganska 
kärva klanger, som på en gång glöder och kylnar av." 

I Västgöta-Demokraten erinrar Torsten Ahlstrand i anledning 
av Valter Gibsons utställning i Borås Museum samma år om hans 
imaginära bildsyn och påpekar: "Här släpper han lös sin fantasi, 
här blir han eggande och här rycker han med betraktaren." 

Ett är till sist säkert beträffande Valter Gibson, att han inga-
lunda har fastslagit sin stil. Man kan vänta sig ett fortsatt experi-
menterande fram till den "idealform" som kanske blir hans 
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Margit Blixt-Bjärup: Parkmotiv från 
Clare College 1952 



Inger Ekdahl: »Lackmålning i 
svart och vitt» 1953 



Valter Gibson: »Mot rymd» 
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Berta Hansson: »Skapelsen» gobeläng vävd av Gunn Leander-
Bjurström. Tillhör förf. Sara Lidman. 



Sven Höglund: Triptyk. Inköpt av 
Sundsvalls Enskilda Bank 
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BERTA HANSSON 

Till de på allvar stora hör Berta ^ H 
Hansson. Det kan som sagt disku- ^ H 
teras, om hon ska inrangeras fl 
bland Västerbottens konstnärer. 
Men hon känner själv livligt sambandet med Västerbotten och 
dess lappmark. Och västerbottningarna gläds själva åt en lika 
varm och uppriktig vänskap med denna konstnär som både avlagt 
sin lärarexamen i Umeå seminarium och under sin första tjänst-
göring i Fredrika kyrkskola mottog intryck av bestående värde 
för sitt konstnärskap. 

Berta Hansson har också blivit representerad i Västerbottens 
län, på ett flertal platser, t. ex. med en gobeläng i seminariets 
aula i Umeå och med en intensivt levande ridå i läroverkets aula 
i Skellefteå. 

Förutom ridån i applikation i Skellefteå — "Fjället och morgo-
nen" är dess titel — finner man större verk av Berta Hansson 
bl. a. i Östersunds landstatshus, nämligen "Tropik", 2 X 4 meter, 
vilken f. ö. beställdes av Statens konstråd, vidare "Vintergatan" 
— fönster till Haverö församlingshus, "Rosor fromma skola blom-
ma" — fönster till Latikbergs kyrka, "Korsfästelse" — gobeläng 
till Hjorthagens kyrka. 

Berta Hansson är född i Hammerdal, 1910. Sin lärarexamen 
avlade hon år 1934 och fortsatte därefter som lärarinna under en 
tid. Först Fredrika, sedan Hammerdal, Jönköping, Västerås, Vis-
by. Men konststudierna var hennes viktigaste ärende, och dessa 
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bedrev hon privat och sedan under en termin hos Otte Sköld. 
Detta var år 1940. 

För att teckna Berta Hanssons porträtt är det inte nödvändigt 
att redovisa mäktiga konstrecensenters omdömen. Dessa har hun-
nit bli så många och så positiva att de tillsammans ger en ovan-
ligt enhetlig bild av konstnärinnan. Hennes utställningsverksam-
het har också varit ganska omfattande. Debuten skedde på Färg 
och Form år 1943. Därefter har hon återkommit dit med två 
separata utställningar. Hon har också ställt ut ensam på många 
platser i landsorten, inte minst i Umeå men också i Östersund, 
Uppsala och andra orter. 

Resorna har hon ställt till så främmande väderstreck som Egyp-
ten och andra länder i Afrika, men för all del också till mera 
konventionella studieländer såsom Frankrike och Italien. Hon har 
också under fyra år varit innehavare av Inez Leanders ateljésti-
pendium. 

Berta Hansson som huvudsakligen kan rubriceras som autodi-
dakt slog igenom med sina ömsinta porträtt av skolbarn i Fred-
rika. D. v. s. de var inte porträtt i vedertagen mening. Man kunde 
snarare kalla dem för meditationer, milda och mjuka, snöigt och 
norrlandsmörkt diffusa och med en viss släktskap med finsk 
konst. 

Detta var grunden. Sedan kom resorna till Afrika och Frank-
rike med påspädningar av modernism i hennes stil. Hon greps av 
de medeltida korsfästelsegrupperna i Bretagne. Det kom in 
naivism och expression i hennes konst. Vi låter henne själv — 
urvalsvis — kommentera sitt konstverk "Tropik": "Något av den 
medkänsla jag gripits av inför de svartas situation, något av upp-
ror och kamp, visste jag att jag ville ha med i min bild . . . Någon 
enbart dekorativ eller idyllisk bild, något tropiskt paradis för 
åskådaren att önskedrömma till, fick det inte bli. Därtill hade 
huvudintrycket av min Afrika-tid varit alltför skakande . . . Även 
den dova, tunga färgskalan i övervägande grönt, blått och svart 
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med kontrasterande vita fält vill understryka Afrikas situation 
idag, så fylld av motsättningar, svartvitt, sorglöst -— tragiskt, gott, 
ont." 

Denna självkarakteristik stämmer rätt väl med hennes gärning 
i stort. Hon är en allvarlig människa, en ömsint poet, en berät-
tare med sinne för känslolägen och stämningar, men också en 
glad människa som kan sjunga höga färg-visor. Men framför allt 
är hon en syntesernas mästare: fabulering, färg, form, stoff blir 
ett. 

En sak tränger sig på eller bör tränga sig på ansvariga i hennes 
ungdoms studiestad att se till: en stor och retrospektiv utställning, 
naturligtvis också aktuell. 
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SVEN HÖGLUND 

För de flesta var Sven Hög-
lunds medverkan i juryutställ-
ningen i Umeå en positiv över-
raskning. Han är född i Umeå 

1935 och alltså en mycket ung man med en lovande framtid i 
beredskap åt sig. Han är bosatt i Sundsvall. 

Först som sist ska omtalas att Sven Inge Höglund är en utpräg-
lad experimentator. Kanske har den lusten kommit som en följd 
av täta flyttningar i unga år. Han är som sagt född i Umeå, men 
följde redan två år gammal föräldrarna till Djäkneboda. Sedan 
ställdes färden till Bjärtrå i Ångermanland, men till sist blev då 
Sundsvall slutstation. 

En experimentator är alltså Sven Höglund. Detta visar sig först 
och främst i hans material. Han har under ganska många år arbe-
tat med olika plastemulsioner. Detta har fått till följd att han 
nästan helt lämnat åt sitt öde konventionella bindemedel såsom 
mastix, terpentin o. dyl. I stället använder han de transparenta 
härdar- och hartsplasterna. Tack vare dessa nya material har han 
fått en färg som blir konstant i lyster och klang. Han har kunnat 
förkorta torktiderna och fått lasyrerna mer levande. Det har inte 
varit lätt för honom att homogenisera oljefärg och hartslacker, 
men tack vare en speciell avvägning har han gått i land också 
med detta. 

Ett annat utslag av hans experimenterande var startandet av 
landets första s. k. bildotek i Sundsvall vårvintern 1963. Han var 
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för all del inte ensam om experimentet, men han var en av stötte-
pelarna. Idén innebar att Sundsvalls stadsbibliotek skulle låna ut 
konstverk till intresserade låntagare under en tid av tre veckor 
mot en avgift av 10 kronor per tavla. Skillnaden gentemot bok-
utlåning var att låntagaren skulle kunna köpa ett konstverk som 
han lånat hem och hade råkat fästa sig vid. 

Sven Inge Höglund har ingen egentlig målarskolning. Han har 
tagit realen och läst upp till studentkompetens i en del ämnen. 
Han har också bevistat kvällskurser av kortare format, och vid en 
av dessa hade han Inge Lindell som lärare. Men med undantag 
härav - - ja, kanske bör också tilläggas att han varit fotograf och 
vunnit flera fototävlingar samt på den vägen skaffat sig bildin-
tresse och känsla för komposition — har han haft att lita till sitt 
eget kunskapsinhämtande i ämnet konst. 

Han har en allvarlig uppfattning om konstnärens och konstens 
uppgift i det moderna samhället. Så här presenterade han denna 
i en intervju i Sundsvalls Tidning: "Konstnären har en mycket 
viktig uppgift i sitt samhälle. Som specialist på sitt område har 
han speciella förutsättningar att ge uttryck för sin tid: när han 
tolkar sin egen livskänsla, tolkar han i bästa fall också sin om-
världs. Det finns en viktig parallell mellan vetenskapsmannens 
arbete och konstnärens: båda vidgar de vår verklighetsuppfatt-
ning. (Låt vara att de använder väsensskilda språk.) Men under-
ligt nog är många av oss inte villiga att dra konsekvenserna av 
denna insikt. Att den vetenskaplige forskarens arbete, även när 
det inte ur krasst materialistisk synpunkt kan anses som lönande, 
skall stödjas ekonomiskt betraktas som ganska självklart, men att 
den nyskapande konstnärens arbete också bör stödjas ekonomiskt 
anses tyvärr inte självklart." 

Så långt Sven Inge Höglund. 
Hans åsikt är fullt acceptabel, och frågan är väl också om inte 

ett medvetande om konstnärens uppgift håller på att växa fram. 
Sven Inge Höglund hade sin första utställning i Örnsköldsvik 

— av i huvudsak spontanistisk konst — år 1958. Året därpå följ-
de en utställning i Luleå - då var bilderna mer konstruktiva. 
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Sin debut räknar han med utställningen i Sundsvalls Museum 
1961. Dragningen åt det konstruktiva hade då gått ett steg längre. 
Utställningen i Umeå sommaren 1963 får väl anses vara en ännu 
större framgång, eftersom han både slapp igenom en jury-skärs-
eld och vann en kritikerframgång. 

Sven Inge Höglund fick en välförtjänt belöning år 1962, då 
han tilldelades Dagbladet Nya Samhällets kulturstipendium på 
1.000 kronor. Detta fick han bl. a. för att han enligt en kritiker 
"envetet vill vandra på rätt väg." Han betecknar själv sitt måleri 
just nu som en reaktion mot spontanismen, nota bene en infor-
mell sådan. 

Intressant ska det bli att följa hans utveckling. Han deltog för-
utom i Umeå-utställningen under försommaren också i grupput-
ställningen "Junge Kunst der Welt" i Wien samt Arild-utställ-
ningen i Skåne. Vad han hoppas kunna realisera är en separat-
utställning i Stockholm — tidigare har han ställt ut i Stockholms-
salongen. — Apropå Wien-utställningen kan också nämnas att 
Inge Höglund premierades på denna med en plakett, en vacker 
framgång med andra ord. 
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ALINE ROLF 

I Pauträsk är Aline Rolf född 
år 1922. Hon är numera bosatt i 
Norrköping, där hon är gift med 
konstnären Åke Rolf. 

Hon minns med glädje sina studieår i Vindelns folkhögskola 
och dess rektor Fredrik Borelius. Att hon skulle ägna sig åt konst-
närlig verksamhet var hon medveten om, i och med att hon av-
verkat sina år i Vindeln. Och så blev det konststudier i Stockholm 
till att börja med och senare hos professor G. Bovini i Ravenna. 
Och studieresor givetvis: Norge, Danmark, Tyskland, Holland, 
Belgien, Frankrike, Spanien, Nordafrika samt Latinamerika -— 
Honduras och Guatemala. 

Skulptur, stengods och mosaik är Aline Rolfs arbetsfält. Hon 
utför i stor utsträckning beställningsarbeten och nöjer sig med en 
mera normal verklighetsåtergivning. Man kan i hennes skulptur 
uppmärksamma en känslig och fast form i framför allt barnhuvu-
den, där troheten mot originalet är ett ledmotiv. I hennes mosai-
ker finner man en klart dekorativ inställning med i stort sett en 
traditionell form. 

Aline Rolf har deltagit i utställningar i bl. a. Stockholm, Härnö-
sand, Östersund och Bollnäs. I fjol utförde hon till Vreta klosters 
800-årsjubileum en beställningsmosaik: Priorinnan Ingegerd. På 
Cloettas direktionsrum finns en annan mosaik: Montezuma. Och 
så finns hon representerad med "Uggla" på biblioteket i Ljungs-
bro, "Dansflirt i Granada" i Karolinska sjukhuset, "Vårblom-
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mor" på grammofonbolaget Cupol i Stockholm/ "Påfågel" hos 
skådespelaren Carl-Gustaf Lindstedt. Hennes senaste beställ-
ningsarbete har gällt Salénrederierna —- en stor mosaik med 
Lapportens fjällvärld som motiv. 

1961 erhöll Aline Rolf, tillsammans med sin make, Vreta klos-
ters kulturstipendium för svenska konstnärer. 
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BERTIL ÅGREN 

Bland dem som först på senare 
tid lämnat Västerbotten är Bertil H M R H 
Ågren, född i Skellefteå år 1930. 
Han var verkligt purung när han 
första gången tog mod till sig och ställde ut tavlor. Det var på 
KFUM i Skellefteå, och gamla Skelleftebladet fann saken så an-
märkningsvärd att tidningen sände dit både journalist och foto-
graf. Det resulterade i både en bild och en bildtext, där det om-
talades att "ett par unga Skelleftebor B. Ågren och S. Meijer 
(denne var nämligen också med) utställer oljemålningar . . , Det 
är en lovande debut för de unga målarna — de är endast 20 resp. 
19 år gamla . . ." 

Sedan dess har både Bertil Ågren och Sture Meijer vandrat en 
lång bit på konstens väg. Samma "gäng" tillhörde f. ö. också Hans 
Östman, numera i Falun och Albert Johansson samt signaturen 
"Eduard", alias Lars Bäckman som senare lämnade konsten och 
gjorde en kometliknande akademisk Uppsala-karriär. 

Fortsättningen av Bertil Ågrens utställningsbana ser ut så här. 
i stora drag: Hagfors 1955, Vindelns folkhögskola samma år, 
realskolan i Vindeln 1956, Hudiksvall samma år (tillsammans 
med Hans Östman), Hantverkshuset i Umeå 1959, Sörmlandssa-
longen, Eskilstuna 1960, Vindeln 1961 (i konstklubbens regi), 
Oppeby, Nyköping samma år samt också 1961 Sörmlandssalong-
en i Nyköping (tre målningar, liksom året innan KRO-jury-
sållade). 1962 medverkade han i Södermanlands läns bildningsför-
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bunds drive in-utställning, vilken f. ö. blev mycket uppmärksam-
mad av press och radio och lockade till sig 2.000 besökare. Sam-
ma år följde utställningar i Skellefteå och Umeå samt 1963 i 
Norrköpings Museum och Juryutställningen i Umeå. 

Bertil Ågren är representerad i Hälsinglands Museum, Hudiks-
vall, samt har även fått inköp från Skellefteortens och Västerbot-
tens läns konstföreningar, Degerfors kommun, AB Atomenergi i 
Studsvik m. fl. 

Det är ingen tvekan om att Bertil Ågren nog får anses vara 
den mest självlärde av de porträtterade konstnärerna i årets Väs-
terbotten. Men han hade — i likhet med sina tidigare omnämnda 
kollegor, det s. k. "källargänget" vid Nygatan —• en intresserad 
handledare i Helge Linden. Denne var enormt öppen för unga 
människor som ville måla och som han ansåg hade fallenhet för 
måleri. Han offrade tid och arbete åt att dela med sig åt dem av 
sin kunnighet och entusiasm. Och Helge Linden tjänstgjorde som 
en slags privatlärare åt detta "källargång" där Bertil Ågren var 
en medlem. Bertil Ågren anser själv också att teckningslärare 
Ragnar Larson lärt honom mycket. Därtill kommer museistudier 
som han haft särskilt god nytta av samt studieresor till Frankrike 
och Spanien. 

Ett välordnat måleri har alltid varit Bertil Ågrens strävan. 
Första tiden var han figural, under senare år har han mer och 
mer gått åt nonfiguralt håll. Men hela tiden, då likaväl som nu, 
förnimmer man hans sinne för ordning och reda: i komposition, 
färg och form. 

Redan tidigt drog han blickarna till sig. Man får förlägga hans 
debut till Umeå, Hantverksutställningen 1955. Vid detta tillfälle 
skrev Einar Härlin i VK bl. a.: "Det finns så pass karaktärsfast 
hållning i hans formstränga bildbyggnad att man med intresse ser 
fram mot den tid hans färg förlösts ur den fattiga grå formskala, 
som nu är förhärskande." Och 1961 kunde Eskilstuna-Kurirens 
konstanmälare, Edmund Bade, förklara med anledning av Bertil 
Ågrens insats i Sörmlandssalongen detta år: "I gruppen som fått 
två till fyra arbeten godkända har jag fäst mig vid Bertil Ågren 
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därför att han representerar det nonfigurativa och därför att jag 
i hans arbeten upplever något intressant och väsentligt." 

Bertil Ågren har — i likhet med alltför många unga — före-
dragit att söka sig söderut. Man måste hoppas att, i Norrland, 
åtminstone Umeå ska kunna bli en magnet som lockar tillbaka 
konstens norrlänningar. Norrland borde vara betjänt av en kon-
centration, inte bara av vetenskap och akademisk odling utan 
också konstnärlig växtkraft och ungdom. 

Hans båda senaste utställningar i Örnsköldsvik och Bjurholm 
hösten 1963 pekar f. ö. fram mot en begynnande förändring, både 
i manér och konstuppfattning. Den tidigare formella strängheten 
tycks vara på glid mot en uppluckring. 
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SKIFFERDOLK MED DJURHUVUD 

D e t vackraste arkeologiska lösfyndet år 1963 i norra läns-
delen är en relativt stor dubbeleggad dolk med ett vackert 
skulpterat djurhuvud [SM. 7. 389). Materialet är mörkgrå 
skiffer. En liten bit av spetsen saknas. Anmärkningsvärt är att 
brottytan har slipspår. Vidare är såväl de flata sidorna som eggen 
på båda sidor avslipade. Man kan allvarligt ifrågasätta om dolken 
verkligen haft en spets. Om så är fallet har man tydligen påbörjat 
slipning för att på nytt få den lämpad som stickvapen. 

Dolken har en största längd av 15 cm, en största bredd av 3,3 
cm och en största tjocklek av 1 cm. Huvudet är 2,5 cm långt från 
nacken till nosen. Såväl nacken som halsen är tandade med c:a 2 
mm djupa skåror varigenom c:a 3 mm breda "tänder" bildats. På 
den ena sidan av halsen finns tvärgående skåror, åtta stycken, 
placerade parvis på c:a 1 cm avstånd från varandra. På den andra 
sidan kan endast fyra dylika skåror urskiljas. Tandningen på både 
hals och nacksidor går ut till nosspetsen. 

Dolken hittades 1961 i trädgårdslandet hos Albin och Ad. Wik-
ström, Boåkern, Kusmark. Upphittarna förklarar att den med 
all säkerhet följt med till fyndplatsen i samband med att jord på-
förts trädgårdslandet från ett icke odlat område ett 100-tal meter 
öster om gården. Platsen där jorden hämtats syns tydligt i ter-
rängen. Ett par tre decimeter djupt jordlager har skalats bort 
från ytan och påförts trädgårdslandet i jordförbättringssyfte 
Dolken har alltså legat högst på detta djup. Jorden består av en 
lerliknande finmjäla med obetydlig förekomst av mycket små 
sten. 
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A:.... - - ¿ I P ^ f : , 
Skifferdolken från Kusmark, längd 15 cm. 

Ursprungligen är området en gammal fäbodvall i nordligaste 
delen av byn som fått fast bosättning på 1820-talet. 

Vid en okulärbesiktning av fyndplatsen kunde man nu icke 
göra några iakttagelser av betydelse i sammanhanget — utom det 
förhållandet att platsen ligger på en svag södersluttning som 
genast övergår till en starkare lutning mot dalbottnen, en typisk 
uttorkad havsvik som in i sen tid varit sankmark och slåtterängar, 
bl. a. i form av ett stort dammänge. Nordvästra delen av denna 
havsvik har gått upp mot det s. k. Brönet och i dess innersta del 
påträffades år 1927 den bekanta holkyxan av brons. 

Kusmark har de senaste decennierna blivit allt mer uppmärk-
sammat genom en rad intressanta förhistoriska fynd. Mest känt 
är det stora flintfyndet som omfattar c:a 150 föremål, de allra 
flesta yxor. 

Men byns marker har gett även andra, mindre vanliga fynd. 
Man har funnit en stor, dubbeleggad stridsyxa med skafthål av 
en typ som är sällsynt häruppe. Där har vidare påträffats sex 
nordbottniska hackor, två skifferyxor, en yxa eller rättare hacka 
med skafthål, två pilspetsar, en dubbelkonisk klubba och en s. k. 
hålsten, tillsammans alltså ett 15-tal föremål. 

Flera forskare har varit inne på frågan om förekomsten av 
dolkar med djurhuvuden, med eller utan sågtandade skaft [se 
t. ex. Hans Christiansson: Kring stenåldern i Övre Norrland, 
Västerbotten 1961, s. 49 f ) . De är relativt sett mycket sällsynta 
redskap. Skellefteå museum har en dylik av rödbrun skiffer, den 
kanske elegantaste av alla. Skaftet är icke sågtandat. En annan 
har ett miniatyrhuvud med sågtänder på halsen och en tredje har 
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huvudet endast antytt. Ett par krumknivar och ett par, närmast 
bananformade knivar, har skåror som dock torde vara remfästen. 

Det nordnorska fyndmaterialet består av inalles fem exemplar 
med sågtandade skaft och P. Simonsen anser att dessa importe-
rats från övre Norrland. 

Hans Christiansson, som senast i Tor 1963 berört frågan, miss-
tänker att dolkar med sågtandade skaft tillverkats i ett område 
mellan Indalsälven och Umeälven. Indicierna härför är knappast 
helt övertygande. Spridningen över länets kustland är ganska 
jämn, möjligen med en viss övervikt för norra länsdelen. 

Då flertalet av dessa dolkar är av rödbrun skiffer vore det på 
tiden att frågan om denna skifferarts förekomst i naturen togs 
upp till granskning. 

Stenarten är rätt speciell och den förekommer såvitt författa-
ren vet inte i kustlandet. 

Är den måhända importvara och i så fall varifrån? 
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LÄNSMUSEETS 
UTSTÄLLNINGSKALENDER 
1962 

Under året visades 20 uts täl lningar , 
varav hälf ten i stora utstäl lningssalen, 
hä l f ten i vestibulen. 

UNG FORM 
20.1—11.2 
Utstäl lningsårets första stora utställ-
n ing kom f r å n Konstfackskolan i 
Stockholm och gav en presenta t ion 
siv arbetet på skolans olika l in jer — 
Kextilarbete, dekorat iv målning, skulp-
Jur, keramik, möbler och in redn ingar , 
metal larbete, samt reklam och bok-
hantverk . Den öppnades av Konst-
fackskolans rektor , Åke Stavenow, 
yilken genom sitt tal gav nyt t stoff åt 
debat ten om en konstfackskola i 
Umeå. 
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Sven Erixson: Lyrans bild. 

8 EMALJMÅLARE 
14.2—16.2 
Arbeten av kons tnä re rna Sven Er ixson, C. O. Hultén, Stig Lindberg , 
Lage Lindeli , Egon Möller-Nielsen, E n d r e Nemes, Acke Oldenburg 
och Eje Öberg i en ny teknik — emaljmåler i på järnplåt . Utställ-
ningen kom f rån Malmö museum och demons t re rades av fil. lic. 
Ar thur Haid, konstnär l ig ledare vid det företag som åt kons tnä re rna 
t i l lhandahål l i t de tekniska resurse rna — Gustavsberg. 
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HELGE LINDENS 
MINNE 

Utställningsaffisch av Sture Meijer. 

HELGE LINDENS MINNE 
4.3—18.3 
Umekons tnären Helge Linden (1897—1961) talade u n d e r sitt sista 
levnadsår mycket om att söka skapa en samling av modern konst i 
Umeå. Han fick ej själv tillfälle att förverkl iga dessa p laner , men 
Västerbottens läns kons t fören ing fann deras genomförande vara ett 
lämpligt sätt att hedra den bor tgångnes minne . Genom en omfat tan-
de insamling av pengar och konstverk vars resultat visades i denna 
utställning, lades sålunda g runden till ett modern t museum i Umeå. 
Samlingen, som gavs namnet »Helge Lindens minne», fö rvaras i mu-
seet, där ett urval nu större delen av året i väntan på nya musei-
lokaler kan s tuderas i den fö ru tvarande kyrksalen. 
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RIKTIGA LEKSAKER 
5.4—1.5 
En tysk vandr ingsuts tä l ln ing f r ån in-
st i tutionen Gutcs Spielzeug i Ulm, vil-
ken gav en exposé över lekens ålders-
s tadier och de för dem rätta leksaker-
na. Vernissagekortet i l lustrerades med 
en barn teckning , vilken i någon mån 
exempl i f ie rade den typ av leksaker 
man ville komma åt. 

TVA GENERATIONER 
21.7—1.8 
»Uttrycket 'ett stycke na tur sett ge-
nom ett t emperament ' som en gång 
präglades för måleriet gäller nu för 
fotografiet» hette det i katalogen till 
denna utställning. Den ä ldre genera-
t ionens synsätt r epresen te rades av 
Rolf Winquis t , elev vid Slöjdförening-
ens skola i Göteborg 1927—31, den 
yngres av Hans Arvidsson, Karl-Gun-
na r Bratt, Björn G. Breitholtz, Bengt 
Er icksson, Carl-Johan Fogelberg, Ja-
cob Mannheimer och Ulf Sjöstedt, 
alla elever i samma skola omkr ing 30 
år senare. Folo: Ulf Sjösledt. 
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TYG OCH FÄRG 
13.5—20.7 
Sommaren 1961 visades ett urval in-
donesiska texti l ier ur färgkonsulent 
Gösta Sandbergs pr ivatsamling. Ytter-
ligare en kollektion, denna gång be-
lysande den textila färgeri- och möns-
ter teknikens his tor ia , visades u n d e r 
sommaren 1962. I mon t r a rna utställ-
des exotiska och europeiska folkliga 
textil ier t i l lsammans med prover på 
medel t ida tyger. Utstäl lningen kom-
plet terades med gammal färgeri l i t te-
ra tu r och f ramstä l ln ingar ur bild-
konsten. Gösta Sandberg demonstre-
rade vid öppnande t själv utstäl lningen. 

Katalogomslag: tapa från 
Fidji. 

Persisk vcivnad med kombination av tryck och batik. 
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Avdrag av tryckstockar av P. O. Lax. 

GAMLA KISTEBREV 
24.1—3. 2 
Vårens vest ibuluts täl lningar in leddes med en visning av svenska 
kistebrev f r ån 1700- och 1800-talen i ett urval f r ån Österlens mu-
seum, S imr ishamn och Kulturen i Lund . Här visades också tre 
t ryckstockar använda av den närmas te västerbot tniska motsvarig-
heten till de sydsvenska k is tebrevs t ryckarna , soldaten P. O. Lax i 
Norrmjöle , verksam omkr ing 1800-talets mitt. 

KONSTENS SKILLINGTRYCK 
4.2—14.2 
Kistebreven i t räsni t t f ick sina närmas te e f te r fö l ja re på den folkliga 
kons tmarknaden i l i tograf ier och oljetryck, som mot 1800-talets slut 
f r ån kont inenta la o f f ic iner spreds över hela landet . Ett urval u r 
läns- och Skel lef temuseernas samlingar gav en översikt av deras 
viktigaste b i ld typer . Deras inf ly tande på al lmogekonsten illustre-
rades av nedans tående bi lder f r ån Skellefteå museum. 

Oscar I och hans 
gemål i frihands-
målade akvarel-
ler efter litogra-
fier. 
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STAFFANS STOLLAR 
18.2—25.2 
Det gyckel med t idsandan var-
om vidstående teckning vi t tnar , 
var ett genomgående tema i de 
fi losofiska r andan teckn ingar till 
dagsaktual i teterna, som teckna-
ren Staffan Linden presentera-
de i en liten vestibulutstäl lning. 

SÖDERSLÄTT 
25.3—4.4 
Teckningar av Hja lmar Asp (1879—1940) med skånska motiv. 

BOKBAND 
14.4—25.4 
Arbeten av den nyligen bor tgångne hovbokbindaren Nils Linde, 
Göteborg. 

BOPLATS, GRAVROSE, LÖSFYND 
29. 4—6.5 
Arbetet på u t forskandet av länets förh is tor ia ha r de senaste åren 
var i t ovanligt livligt. Det är f r a m f ö r allt tre saker som bidragi t här-
till. För det första ha r fo rnminnes inven te r ingen i samband med 
utgivandet av den nya ekonomiska kar tan berör t länets hela kust-
bygd och bragt många förut okända fasta fo rn lämningar i dagen. 
För det andra ha r genom Riksant ikvar ieämbete ts vat tenreglerings-
undersökn ingar de lappländska s jöområdena noggrant inventerats . 
För det t redje liar detta fäl tarbete st imulerat till sammanfa t tn ingar 
och övers ikter var igenom arkeologerna bör ja t teckna en ny bild av 
länets fornl i is toria . Glimtar av allt detta visades i denna som en 
vandr ingsuts tä l ln ing byggda presentat ion, vilken först ställdes upp 
i museet för att sedan ambulera mellan de lokala hembygdsföre-
n ingarna . 
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KERAMIK O C H TEXTIL I 
12.5—19.5 

Kollektioner av ke ramikerna 
Gerd Heyman och Ulla Yiotti 
samt text i lkonstni i r innan Clara 
Salander. 

KERAMIK O C H TEXTIL II 
20.5—30.5 

FRÄN GÄRD O C H BY 
31.5—11.6 

Konstnären Bror Jonsson, Långed, har unde r en lång följd av år 
ägnat den syd västerbottniska bebyggelsen och na turen ett tålmo-
digt s tudium. Av hans teckningar visades hä r ett urval. 

Arbeten av ke ramikern Eva Sjö-
gren och tex t i lkons tnär innan 
Inger Sarin. Tiggarstudenten, applikation av 

Clara Salander. 



FARG OCH FORM 
2.8—5.9 
Professor Carl Malmstens Nyekelviksskola ha r i tre år ha f t kurser 
för lagda till Västerbotten, de båda senaste till Umeå. Vid kursav-
s lutningar har del tagarnas arbeten visats i okonventionella och 
mycket populära uts tä l lningar i museets stora sal. Kursen ha r även 
haf t en del av sina lokaler på Gammliaområdet . 

ETT MINNE AV VÄRDE 
23.6—1.9 
I de moderna souveni rs tåndens föremålst rängsel h i t tar den tillfäl-
lige besökaren inte alltid rät t och som en vägledning för sommar-
tur i s te rna visades i denna vest ibulutstäl lning ett urval minnessaker 
f r ån olika delar av länet. De var alla t i l lverkade inom länet, de 
flesta i t raktens t radi t ionel la material och former , men några repre-
senterande exklusivt nyskapande . Dessa föremål var handplockade 
i a f fä re r runt om i länet och de exponerades med angivande av pr is 
och försäl jningsstäl le . 
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(anmiticfsar 
VÄSTERBOTTENS LÄNS 
MUSEUM 

100 LANDSTINGSÅR 
1.10—31.10 

Hundraå r sminne t av de svens-
ka kommunal lagarnas til lkomst 
f i r ades 1962 runt om i landet av 
landst ing, kommuner och stä-
der. Västerbottens läns lands-
ting begick jubileet bl. a. med 
utgivandet av första delen av 
Övre Nor r l ands historia tillsam-
mans med Norrbot tens läns 
landst ing samt med denna ut-
ställning, som inledde höstsä-
songen i museets stora sal. Den 
skildrade landstingets utveckling 
och olika verksamhetsgrenar , 
f rämst sjukvården, där de äldre 
tiders förhållanden, som repre-

senteras av bilden nedan på ett tankeväckande sätt kontrasterades 
mot den moderna sjukvårdstekniken. I utställningen presenterades 
för första gången modell och r i tningar till det nya universitetsområ-
det för allmänheten. 

-
1 

1 
" v V i Ä 

ià ^ - > 
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Doktor Dillberg opererar på Skellefteå lasarett när seklet var ungt. 
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Arbeten av Stig L indbe rg i en 
vandr ingsuts tä l ln ing f r å n Gus-
tavsberg, ano rdnad med anled-
ning av kons tnärens 25-åriga 
verksamhet där . Här i visades 
dels en kollektion nytt stengods, 
dels en re t rospekt iv överblick 
av hans omfångsr ika och r ikt 
facetterade produktion f ö r Gus-
tavsberg. »De kapriciösa, stund-
om bisarra formerna i hans 
skulpturer , hans emaljmåleri, de 
rationella genomarbetade servis-
modellerna, sanitetsgodset eller 
köksgrejorna i porslin eller plast 
spänner över ett stort register, 

där skaparglädje och hå r t målmedvetet arbete ingår som likvärdiga 
delar.» Utställningen anordnades i samarbete med Västerbottens läns 
konstförening. Konstnären själv visade utställningen vid vernissagen 
samt höll en föreläsning i anslutning därtill . 

STENGODS OCH BRUKSVARA 
4.11—25.11 
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L Ä N S M U S E E T 2 - 3 1 DEC. 

NYA KYRKOR I LULEÅ STIFT 
2.12—31.12 
Utstäl lningsåret avslutades med 
en visning av aktuell kyrkoar -
ki tektur , vi lken i Luleå sam-
manställ ts av Nor rbo t tens mu-
seum till s t if ts t inget i septem-
skick visades i Umeå. En ex-
posé gavs över kyrkoarki tektu-
rens utveckling i stiftet f r ån 
1940 och f ramåt inom de olika 
byggnadsuppgi f te r som repre-
senterades av utstäl lningsrubri-
kerna Församlingskyrkor , Mindre 
kyrkor och kapell, Krematorier 
och Restaurer ingar . Det tema som 

utställningen koncentrerades på v ä r d e n arkitektoniska helhetsgestalt-
ningen av kyrkorummet medan kyrkobyggnadernas sociala upp-
gif ter endast kunde antydas . Utstäl lningen öppnades av biskop 
Ivar Hylander samt demons t re rades av ky rkohe rde Karl-Gunnar 
Grape och arkitekt Åke Lundberg , Umeå. I ans lutning till utställ-
ningen föreläste senare arkitekt Harald Thafvel in , Stockholm. 

N Y A K Y R K O R 
I L U L E Å S T I F T ? 

Arkitekt SAR Jan Thurfjell: Vidsels kyrka, utställningsmodeU. 
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HÄNT 
1962 

IlltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllttllllllllllllllllllllllllllllUI 

UR K R Ö N I K A N 
lillllllllllNIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIII 

Januari 

Den första barnlä-
karkonferensen norr 
om Uppsala hålls i 
Umeå. Längst t h 

professor Bertil Lind-
quist, Umeå, värd för 
konferensen. Övriga 
på bilden fr v: över-

läkare Bertil Hamre, Falun, professorerna Bo Vahlquist, Uppsala, 
och John Lind, Stockholm, samt överläkare Gert von Sydow, Sunds-
vall. 

Den 
1 F y r a nya f ö r s a m l i n g a r b i ldas i l äne t : Björksele, Åmsele, Garg-

näs och Bol iden. 

3 F ö r fö r s ta gången b ö r j a r en man l ig fö rs te skötare — Hugo 
J o n s s o n — arbe ta på kv inn l ig avde ln ing vid U m e d a l e n s s juk-
hus . 
Det medde las , att Asea om u n g e f ä r ett å r k o m m e r att f ly t ta 
t i l lve rkn ingen av g las f iber f r å n R o b e r t s f o r s till Fa lkenbe rg . 

4 F r u Ul r ika Karo l ina Svensson, Asele, Väs te rbo t t ens ä lds ta kvin-
na, av l ider . Hon va r f ö d d 21 m a j 1861. 

6 Det t j eck iska div . I-laget Spa r t ak Sokolovo beseg ra r i Umeå 
Väs te rbo t t ens läns lag i i shockey med 5—1. 

11 De förs ta p a t i e n t e r n a tas in på Lyckse le lasare t t . 
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12 Lycksele drä t se lkammare t i l ls tyrker skolstyrelsens förslag om 
att in föra grundskolan läsåret 1962/63 och högstadiet läsåret 
1964/65. 

14 För t jänstgör ing vid Svenska kyrkans missionsfäl t i Syd-Rho-
desia avskils i Burt räsk kyrka folkskollärare Tycko Holgers-
son och hans maka. 

Sture Grahn, Lycksele, v inner Monoli t t rennet i Oslo. 

20 Västerbottenslaget, Assar Rönnlund , Umeå, Sture Grahn, Lyck-
sele, och Lennar t Larsson, Jörn , segrar i stafett 3 x 1 0 km vid 
Svenska skidspelen i Falun på t iden 1.46,9 — 6 sekunder före 
F in land . Rönnlund och Grahn segrar på första och andra 
s t räckorna med resp. 35.01 och 34.58. 

21 Lennar t Larsson, Jörn , blir trea på 30 km vid Svenska skid-
spelen i Falun, 1.50.57 — 20 sekunder ef ter segraren, Rolf 
Rämgård . 

23 Umeå laborantskola s tar tar som den första i sitt slag i Norr-
land med 18 elever. 

26 Lycksele kommuns kommunalfu l lmäkt ige beslutar med 21 rös-
ter mot 7 att u p p f ö r a två skolbyggnader för högstadiet , en i 
själva staden och en i Furuvik . 

Konsul Emil Lundmark , Umeå, avl ider . Han var född 1879. 

28 Konstnären Albert Johansson utställer i Umeå. Utstäl lningen 
pågår t o m den 5 februar i . 

Sture Grahn, Lycksele, blir svensk mästare på 30 km i Sollef-
teå på 1.48.03. Assar Rönnlund , Umeå, tvåa, 13 sekunder efter , 
och Lennar t Larsson, Jörn , femma. Lycksele IF (Sture Grahn, 
Stig Gunnarsson och Åke Karlsson) tvåa i lag med 5.39.40. Sä-
lens IF segrar på 5.35.44. 

Barbro Martinsson, Skellefteå, trea i damernas mil lopp på 
44.05. Segrare: Toini Gustafsson, Likenäs, 42.16. Lycksele I F 
(Karin Wallberg, Rakel Karlsson och Harr ie t Bränns t röm) tvåa 
i lagtävlingen ef ter Edsbyn . 

27- Nor r l ands första ba rn läka rkonfe rens hålls i Umeå. 
28 Nors jö kommunalfu l lmäkt ige beslutar in leda försök med nio-

årig enhetsskola f r o m läsåret 1963/64. 
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29 Komminis ter Sigurd Holmberg, Stensele, väljs till ky rkoherde 
i Gunnarsbyns församling. 

30 Utbi ldning av tolv elever (elva kvinnliga, en manlig) till rönt-
gen- och rad io terapiass i s ten ter bö r j a r vid Umeå stads yrkes-
skola. Kursen är den första i sitt slag i Skandinavien. 

Assar Rönnlund, Umeå, blir svensk mästare på 15 km i Sollef-
teå med 52.50, en sekund före Lennar t Larsson, Jö rn . Sture 
Grahn, Lycksele, sexa på 53.56. Lycksele IF (Sture Grahn, Stig 
Gunnarsson och Evert Holmgren) trea i lag med 2.46.20. Sä-
lens IF segrare på 2.44.41. 

Barbro Martinsson, Skellefteå, tvåa på 5 km för damer vid 
SM på skidor i Sollefteå, 21.38, ef ter Toin i Gustafsson, Likenäs, 
20.56. Karin Wallberg, Lycksele, sexa på 22.29. I lag bl ir Lyck-
sele IF (Karin Wallberg, Rakel Karlsson och Harr ie t Bränn-
ström) tvåa på 1.08.57 ef ter Älvdalens IF, 1.08.43. Skellefteå 
SK trea, 1.09.32. 

31 Den tekniska u t rus tn ingen i Sveriges radios Umeå-studio (ar-
nerska gården) tas i bruk. 

Mentalsjukvårdsberedningen lägger fram principplan för upp-
rustning av Umedalens sjukhus. Preliminärt uppskattas kost-
naderna till 30 miljoner kr, men skall vissa vårdavdelningar 
ersättas genom nybyggnad tillkommer 5 miljoner kr. 

Länsstyrelsen framhåller i yttrande till k mt över reglerings-
avgifter för Ajaure-projektet önskvärdheten av att frågan om 
ett lappmarksmuseum i Tärnaby utredes. Landsantikvarie Gun-
nar Westin har på uppdrag av riksantikvarieämbetet gjort ut-
redning härom och låtit upprätta förslag till sådant museum. 

I statsverkspropositionen föreslås socialinstitut i Umeå för 70 
elever från den i juli. 

Vid medicinska högskolan i Umeå föreslås i statsverksproposi-
tionen fullständig personalorganisation för propedeutisk och 
klinisk undervisning. 

Betydande utbyggnad av utbildningskapaciteten vid tandläkar-
institutet i Umeå föreslås. 
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Till legodriften vid statsgruvorna i Västerbotten begär handels-
ministern för nästa budgetår 5 miljoner kr, varav 2 miljoner 
kr till anläggningarna i Adak och större delen av resten till 
påbörjande av väg från Klimpfjälls by till Stekenjokk-området 
i Vilhelmina. 

Geologiska undersökningens malmletning inom Skelleftefältel 
föreslås intensifierad och anslag med 2 miljoner kr tillstyrks. 

Till fortsatta arbeten på regleringsförelag för kraftdistributio-
nen föreslås 44 miljoner kr, berörande bl a Umeälvens och 
Skellefteälvens flodområden. 

Röbäcksdalens försöksanstalt föreslås bli utbyggd, bl a skall 
husdjurs- och trädgårdsförsök förläggas dit. För slutlig lösning 
av maskinprovningsanslaltens lokalfråga föreslås 770.000 kr. 

Luleå domkapitel föreslår i yttrande till länsstyrelsen i Umeå, 
att Umeå landsförsamling fr o m den 1 januari 1963 delas i tre 
församlingar, nämligen Umeå landsförsamling, Tegs försam-
ling och Tavelsjö församling. Umeå landsförsamling och Tavel-
sjö församling föreslås bilda pastorat. 

Enligt gåvobrev har Stiftelsen J. C. Kempes minne avsatt 
300.000 kr till en fond, benämnd "J. C. Kempes minnes akade-
miska fond", som skall överlämnas till medicinska högskolan 
i Umeå. 

Skolstyrelsen i Lycksele begär hos skolöverstyrelsen att en tek-
nisk gren försöksvis inrättas vid Lycksele läroverk från läsåret 
1962/63 och att en sådan gren snarast möjligt kompletteras med 
skoglig teknisk gren, som ev. ombildas till skoglig linje på 
gymnasiet. 

I motion i riksdagens andra kammare föreslår hr Sörlin i Åsele 
och fru Lindekvist i Skellefteå att medicinska högskolan i 
Umeå får en professur i medicinsk genelik redan på ett tidigt 
stadium. 

Försvarets fastighetsnämnd hemställer att regeringen skall god-
känna den av nämnden träffade överenskommelsen med Umeå 
stad om överlåtelse till staden av huvuddelen av det av Norr-
lands dragoner disponerade kasern- och övningsområdet jämte 
Kronans byggnader där. Den mark, som staden får, rör sig om 
ca 61,5 hektar. 
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Februari 

Från invigningen av 
Umeå församlings-
gård. På främre ra-
den fr v: statsrådet 
Gösta Skoglund, fru 
Elisabeth Hylander, 
biskop I. Hylander, 

fru Tora Kristens-
son, landshövding 
Filip Kristensson, 
borgmästare Sigvard 
Bälter och kommi-
nister Jacob Meethz. 

Den 
1 Den t redje f jä r rb locker ingsanläggningen på det no r r l ändska 

järnvägsnätet — s k ctc-panelen i Vännäs — t räde r officiell t 
i funkt ion för d i r iger ingen av tågtraf iken på s t räckan Långsele 
—Mellansel, en sträcka på 91 km. 
IFK Umeå (Tord Karlsson, Birger Åström och Assar Rönn-
lund) segrar i skidstafet ten 3 x 1 0 km vid SM i Sollefteå på 
2.03.15 före Lycksele (Stig Gunnarsson, Evert Holmgren och 
Sture Grahn) , 2.04.00. SK Järven, Jörn , bl ir sjua. Skellefteå SK 
(Hi ldur Hellman, Sunna Kuoljok och Barbro Mart insson) bl ir 
tvåa i damstafet ten 3 x 5 km med 1.13.25 ef ter Edsbyns IF, 
1.13.00. 

2 Leg. läkare H. K. J. Magnusson u tnämns till provins ia l läkare i 
Vindelns östra distr ikt . 
Regeringen medger , att den lediga c iv i l rådmans t jäns ten i Skel-
lefteå snarast får återbesättas. 
Svenska sk id förbunde t u t ta r bl a Assar Rönnlund , Umeå, Sture 
Grahn, Lycksele, Lennar t Larsson, Jörn , och Barbro Martins-
son, Skellefteå, samt b röde rna Tore och Bengt Er ik Grahn, 
Tärnaby , till VM på skidor i Zakopane. 
Ut redningen rö r ande vissa medic inska u tb i ldn ingsf rågor före-
slår, att det b l ivande universi tetet i Umeå skall bli u tan skarpt 
avgränsade forsknings- och u tb i ldnings l in jer . Vid utbyggandet 
av den akademiska organisa t ionen i Umeå bör enligt utred-
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ningen en rationell kontakt etableras mellan de nya enhe te rna 
och de redan befintl iga. 

4 Umeå församlingsgård invigs av biskop I. Hylander . 

Till komminis te r i Skellefteå landsförsaml ing väljs komminis-
ter Carl Bertil Nygren, Lövånger. 

SCA:s f r i t idsområde i Borgafjäll , Dorotea, invigs av landsseik-
re te ra re Lennar t Lindblad , Umeå. 

Assar Rönnlund , Umeå, blir femmilsmästare på skidor i Sollef-
teå, med 2.56.26. Sture Grahn, Lycksele, t rea på 2.56.28, Len-
nar t Larsson, Jörn , sjua, 2.58.19. I lagtävlingen blir Lycksele IF 
(Sture Grahn, Åke Karlsson och Evert Holmgren) femma på 
t iden 9.11.53 — 11 min. och 42 sek. ef ter segraren, Sälens IF. 

SM-facit: Assar Rönnlund svensk skidkung med den bästa se-
rie, som någon västerbot tning har ås tadkommit vid ett SM på 
skidor . 

5 Grosshandlare Carl Wikström, Stockholm, huvudin t ressent i 
Nordmal ings ångsågs ab och styrelsens o rd fö rande sedan 1920, 
avlider, 77-årig. Han in t roducerade 1928 boarden i Europa 
genom att bygga masoni te fabr iken i Rundvik . 

7 Fö rhand l inga r i Umeå mellan represen tan te r för ecklesiastik-
och f inansdepar tementen samt Västerbottens läns landst ing 
resul terar i ett p re l iminär t avtal om den medic inska och odon-
tologiska u tb i ldningen vid Umeå lasarett . Landst inget kommer 
att inkallas till u r t ima möte. Avtalets innebörd offentl iggöres 
först sedan man har tagit s täl lning till det i resp. depar tement . 

12 Länsstyrelsen ha r i Umeå in fo rmat ionskonfe rens för länskam-
p a n j mot a lkoholfaran. Alla över 15 år i Västerbotten skall ut-
f rågas om de u n d e r minst ett år frivil l igt vill fö rb inda sig att 
motarbeta langning och avstå f r ån b r ännv in och annan stark-
spri t . Ingen får tvingas eller ens påverkas . 

16 Till professor i farmakologi vid medic inska högskolan i Umeå 
u t n ä m n s docent Er ik Gunnar Hollunger, Lund. 

Den värs ta ovädersdagen på 30 år inregis t re ras i länet. Snö-
svängen beräknas kosta 192.000 kr . 

18 Komminis ter Valter Bergstadius, Robertsfors , väljs till kyrko-
herde i Berg och Äsarne församling med placer ing i Hover-
berg. 
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Assar Rönnlund , Umeå, sjätte man på 30 km vid VM i Zako-
pane med 1.53.41. Segrare: E. Mäntyranta , F in land, 1.52.39. 
Sture Grahn, Lycksele, n r 11 med 1.55.01. 
Komminis ter Sture Bjärnhall , Dorotea, väljs till ky rkoherde i 
Fros tvikens pastorat . 

19 Barbro Martinsson, Skellefteå, blir åtta i damloppet 5 km vid 
VM i Zakopane med 21.18. Segrare: Alevtina Koltj ina, Sovjet, 
19.28. 

20 Assar Rönnlund, Umeå, vär ldsmästare på 15 km i Zakopane, 
med 55.22. Lennar t Larsson, Jörn , n r 11 på 58.04. 

21 Barbro Martinsson, Skellefteå, sexa i damernas 10 km-lopp i 
Zakopane med 42.28. Segrare: Alevtina Koltj ina, Sovjet, 39.42. 

22 Svensk seger i VM-stafetten på skidor 4 x 1 0 km i Zakopane 
med t iden 2.24.40 — eller 44 sekunder före F in land , som i sin 
tur är 50 sekunder före Sovjet. Det svenska laget r äkna r två 
väs terbot tn ingar , Sture Grahn, Lycksele, och Assar Rönnlund , 
Umeå; de övriga är Sixten Jernberg , Lima, och Lasse Olsson, 
Finnskoga. 

23 Sveriges sjuksköterskeelevers r iks fö rbund ha r årsmöte i Umeå 
med ett 70-tal deltagare f r ån hela Sverige och represen tan te r 
för Danmark , F in land och Norge. 
Labora tor G. Hett inger, Umeå, får forskningsanslag med 55.000 
kr av Riksföreningen mot cancer . 
I damstafet ten 3 x 1 0 km vid VM i Zakopane tar Sveriges lag 
andra platsen med 59.27 ef ter Sovjet, 58.09. I svenska laget in-
går Barbro Martinsson, Skellefteå — övriga lagmedlemmar är 
Britt St randberg, Edsbyn , och Toini Gustafsson, Likenäs. 

24 Utstäl lningen "Kar tan och samhället" öppnas i Umeå. 
25 Assar Rönnlund , Umeå, tvåa på 50 km vid VM i Zakopane med 

3.05.39 ef ter Sixten Jernberg , Lima, 3.03.48. 
ö rnsköldsv iks skogsägareförening, som omfat tar bl a södra de-
len av Västerbotten, 25-årsjubilerar . 

26 Kommuna lo rd fö randen Erns t Johansson, Hemavan, Tärna , av-
l ider . Han var född 1891. 

Hovrättspresident Mauritz Wijnbladh, Umeå, får justitieminis-
terns uppdrag alt se över lagstiftningen om rikets vapen och 
flagga m m. Utredningen skall bl a gälla frågan om en enhetlig 
ordning för rikets samtliga flaggdagar. 
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Bolidens gruvaktiebolag blir en av intressenterna bakom ett 
nytt gruvbolag, som stiftats i Köpenhamn för alt i första hand 
fortsätta undersökningarna av en stor molybdenförekomst i 
närheten av Mestersvig på Grönland. 

Professor Lars-Gunnar Larsson, Umeå, kallas av ecklesiastik-
ministern till ledamot av organisationskommittén för medi-
cinska högskolan i Umeå efter professor G. Herberts, som flyt-
tat till Göteborg. 

Länsskolnämnden bifaller ansökningar från Sorsele, Nordma-
ling, Sävar och Bjurholm—Örträsk att from läsåret 1962/63 
övergå till enhetsskola. 

Till rektor vid det obligatoriska skolväsendet i Umeå för tiden 
1 mars 1962—30 juni 1967 förordnar skolöverstyrelsen t f rek-
tor S. I. Kvarnbrink, Umeå. 

Arbetsplan föreligger för ombyggnad av riksväg 13 Umeå— 
Skellefteå, delen Mångbyn—Önnesmark, Nysälra vägnämnds-
område. Kostnaden beräknas till 2,5 miljoner kr. 

Proposition i riksdagen om överenskommelse mellan Umeå 
siad och Kronan om försäljning till staden av Norrlands dra-
goners kasernetablissement och övningsområde. 

Länsskolnämnden beslutar att en högstadieskola för Lycksele-
området skall vara belägen i Lycksele stad och omfatta elever 
från staden och landskommunen med undantag av Björksele 
församling. Björksele-eleverna hänvisas till högstadieskola i 
Malåträsk. 

Västerbottens läns landstings förvaltningsutskott godkänner 
överenskommelse mellan särskilda delegerade för landstinget 
och staten om utbyggnad av landläkarinstilutet i Umeå, så all 
intagningen ökas till 60 tandlåkarkandidater per år. 

Umeå föreslås av läroverkslärarnas riksförbund i skrivelse till 
1960 års lärarulbildningssakkunniga som lämplig plats för nästa 
lärarhögskola. 

Kammarkollegium föreslår regeringen förordna, att Umeå 
landsförsamling från den 1 januari 1963 uppdelas på tre för-
samlingar: Umeå landsförsamling, Tavelsjö församling och 
Tegs församling. 

Till ny redaktör för Umeå-studenternas tidning Verlex utses 
med. kand. Ragnar Jonsell. 
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Ytterboda—Ostnäs lutherska förening 50-årsjubilerar. 

Tredje aggregatet vid Bjurfors övre kraftverk sätts i gång. 

Till avdelningschef (pensionsf öredragande) vid allmänna sjuk-
kassan i Västerbottens län utnämner riksräkenskapsverkel t f 
socialvårdskonsulent Gösta Skarin, vid länsstyrelsen i Luleå. 

Mars 

Överläkare Ingmar 
Flodström, konst-
föreningens ordfö-
rande, kan vid ver-
nissagen presentera 
ett vackert resultat 
av insamlingen till 
Helge Lindens Min-

Ven 
1 Skellefteå s tadsful lmäktige bifal ler förslag om omorganisat ion 

på drätselkontoret , om ny a rbe t so rdn ing för ful lmäktige samt 
om en grat i f ikat ion på 5.000 kr. till f. o rd fö randen Oskar 
Dahlqvist . 
Med änd r ing av f i skevärder ingsnämndens dom fastställer hov-
rät ten den Sävar byamän t i l lkommande ersät tningen för mis-
tad f iskerät t till 35.000 kr jämte rän ta f r ån 1 januar i 1954. 

2 Vägsekreterare Boo Selander, Umeå, fö ro rdnas att till 1 juli 
1963 uppehål la t jänsten som e. o. byråd i rek tö r vid medic inska 
högskolan i Umeå. 
Till s tadsnotar ie i Umeå utses jur. kand. Lil lemor Steneberg. 
Till p ro jek ter ings ingenjör vid Umeå s tadsbyggnadskontor ut-
ses c ivi l ingenjör Lars Engdahl , Göteborg. 
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3 Sorsele kommunalfu l lmäkt ige beslutar upp fö ra centralskola i 
Sorsele för 3,5 mi l joner kr . 

4 Utstäl lningen Helge Lindens minne — över 100 konstverk — 
över lämnas till Länsmuseet i väntan på en bl ivande konsthall . 
Tore Grahn, Tärna , blir svensk mästare i specialslalom i Malm-
berget. 

5 I s tuden tskr ivn ingarna i svenska deltar vid läroverket i Umeå 
202 abi tur ienter , i Skellefteå 132 och i Lycksele 45. 

8 Nedre Nor rbygdens vat tendomstol s ammant räde r i Holmsund 
för att ta ställning till ett stort projekt för Umeå u thamn, vari-
genom hamnområde t skulle bli i runt tal 200.000 kvm, d v s 
20 hektar . Projektet be räknas bli genomför t unde r de närmas te 
åtta åren . 

9 Sammant räde i Umeå under l andshövding F. Kris tenssons ord-
fö randeskap med represen tan te r för landst inget , Umeå stads 
ku l tu rnämnd, kons t föreningen och hembygdsfören ingen enar 
sig om att fö ro rda en utbyggnad av museet på Gammlia för att 
lösa lokalf rågan för konstsamlingar i Umeå. 

11 Tä rna IK Fjäl lv inden (Er land Dahlberg, Thore Grahn och 
Sven Mikaelsson) lagsegrare i storslalom vid SM i Malmberget. 

13 Tre skelleftespelare — Lennar t Häggrotli, Acka Andersson och 
Eilert "Garvis" Määtä — med i svenska ishockeylaget, som i 
Colorado Springs besegrar Kanada med 5—3 (2—0, 2—1, 1—2) 
och bl ir senare vär ldsmästare genom seger över Västtyskland 
med 4—0 (2—0, 2—0, 0—0) samt även Europamäs ta re . 

16 Umeå stadsful lmäktige godtar de båda avtalen med Kronan, 
inköp av K 4-området för 4 mi l joner kr och bor t skänkande till 
staten av 104 hektar mark till högskoleområde. 
Docent L. I. Torstensson, Umeå, u t n ä m n s till överläkare vid 
medic inska kl iniken på länslasaret tet i Sollefteå. 
Skellefteå AIK blir svensk jun iormäs ta re i ishockey genom 
seger över Älgarna, Härnösand med 6—2 (2—1, 1—1, 3—0). 

17 De regionala p rog rammen i rad io över Västerbot ten ha r pre-
miär . 
Assar Rönnlund , Umeå, segrar i Holmenkollens femmils lopp 
med t iden 3.12.44 — 1 minut och 56 sekunder före R. Hjerm-
stad, Norge. Lennar t Larsson, Jörn , nr 11 med 3.21.29. 
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18 Vid f inalen i isbane-SM för bilar segrar Simon Boström, Skel-
lefteå, i klassen 1.000—1.600 cc, tur is tvagnar . 
Skellefteå stad v inner i Lycksele kommunal f ina len för skid-
ser ierna . På andra plats kommer Malå, lag 2. 

20 Urp remiä r på Strömbäcks folkhögskola på Rickard Tegström-
fi lmen Umebygden, inspelad på u p p d r a g av Umeå landskom-
mun och hembygdsfören ingen Umbygda. 

21 Riksdagen godkänner överlåtelse till Umeå stad av Nor r l ands 
dragoners kasernetabl issement och övningsområde . P r inc ip fö r -
slaget om u p p f ö r a n d e av nya byggnader för Nor r l ands drago-
ner vid I 20 :s kaserner godkänns. 

23- De 67 :e svenska mästerskapen i grekisk-romersk bro t tn ing i 
25 Lycksele. Bästa l änsp lacer ingar : Holger Sundst röm och Leif 

Samuelsson, Umeå IK, på t redje plats i resp. flugvikt och f jä-
dervikt . 

24 Västerbottens läns ur t ima landst ing godkänner avtalet mellan 
staten och landst inget om en utbyggnad av Umeå lasaret t med 
sikte på högskolornas och regionsjukhusets behov. Lokaler för 
tandläkarhögskolan i Umeå skall byggas för 8,7 mi l joner kr , 
varav 5,8 mi l joner kr faller på landst inget . En ny central-
byggnad skall upp fö ra s på lasare t tsområdet för 18 mi l joner kr , 
varav 13,5 mi l joner kr fal ler på landst inget . Till övriga arbeten 
vid lasarettet , bl a ett påbö r j ande av det s k neuroblocket an-
slås ca 5 mi l joner kr . 

24- Vid Umespelen på skidor segrar Assar Rönn lund på 10 km 
25 med 34.45 — 28 sekunder före Harald Grönningen, Norge — 

och på 30 km med 1.45.56 före Grönningen, 1.47.21. 

25 Kyrkoherde R. Hj. Sunds t röm instal leras av biskop I. Hylan-
der som Björksele församlings förste kyrkoherde . 

26 Den af r ikanske för fa t ta ren Exekiel Mplialele besöker Umeå 
som första stad u n d e r sin visit i Sverige och gör två f ramt rä -
danden . Senare talar han vid univers i te ten i Uppsala och 
Stockholm. 

28 F. överläkaren och s jukhuschefen vid Umedalens s jukhus Gös-
ta Er iksson avlider. Han var född 1892. 

29 Kyrkoherde Rune Knutsson-Hall, Örträsk, avl ider . Han var 
född 1905. 
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30 Den sista dynamitsa lvan i avloppskanalen vid Gardikforsen 
de tonera r och dä rmed leds sista delen av den ursprungl iga 
Gardikforsen in i sin nya fåra . 
Nedre Nor rbygdens vat tendomstol ger Graningeverken till-
stånd att i Kvis t forsens kraf tverk dels u tnyt t ja den vat tenkraf t , 
som t i l lkommer bolaget på g rund av äganderät t , dels tillgodo-
göra sig de delar av strömfallet , som tillhör andra . 

31 Skel lef teå/Rönnskär erövrar i Göteborg svenska mästerskapet 
i 4 x 1 0 0 m ryggsim på 4.37,1 före Elfsborg, Borås, 4.39,7. 

Proposition till riksdagen om fortsatt högskoleutbyggnad i 
Umeå med förslag bl a om ombildning av tandlåkarinstitutet 
till tandläkarhögskola med ökad kapacitet. 

I proposition begärs 7,2 miljoner kr till lasarettet i Umeå. 

Västerbottens läns turistförening tilldelas 30.000 kr av vatten-
regleringsavgifter. 

Till distriktsföreståndare i Västerbotten kallar Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen predikant Sven Andersson, Nordmaling, 
efter distriktsföreståndare Josef Nygren, Umeå, som den 1 sep-
tember avgår med pension. 

I arkitekttävling om ett nytt turisthotell i Vilhelmina segrar 
arkitekterna Barbro och Olle Ståhl, Stockholm. 

Bitr. jägmästare Samuel Elirlin, Skinnskattebergs revir, blir 
jägmästare i Norra Sorsele revir från 1 april. 

Bolidens Gruvakliebolag redovisar för 1961 en nettovinst på 
Ib,3 miljoner kr ( f . å . lb,l). Oförändrad utdelning med 10 kr 
per aktie föreslås. 

I riksantikvariens årsberättelse meddelas, att Tärna socken nu 
praktiskt taget är helt arkeologiskt kartlagd. Man kan säga, att 
det inte finns något mer betydande vattendrag i Tärna, där 
inte stenåldersfolkets lägereldar har brunnit. 

Hovrättspresident Mauritz Wijnbladh anhåller hos regeringen 
om avsked med pension från 1 oktober. 

Till rektor vid Skellefteå läroverk till 1 juli 1967 förordnas lek-
tor D. Löfgren, Umeå. 
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Folkskollärare A. G. Nilsson förordnas till rektor vid det obli-
gatoriska skolväsendet i Skellefteå landskommun under fem 
år från 1 juli 1962. 
Rektorn vid kommunala realskolan i Lövånger R. E. Johansson 
förordnas att under fem år från 1 juli 1962 vara rektor vid 
det obligatoriska skolväsendet i Bureå. 

Leksaksutställning 
på Länsmuseet. På 
bilden antikvarie 
Göran Rosander och 
amanuens Katarina 
Ågren. 

Den 
1 Kyrkoherde Åke Sundelin, Vilhelmina, instal leras i ämbetet av 

biskop I. Hylander . 
Till komminis ter i överk l in tens församling väljs kyrkoad junk t 
Kaare Juul, Bygdsi l jum. 

3 Propos i t ion i r iksdagen om utvidgning av g ränserna för Ste-
kenjokks statsgruvefält i Vilhelmina. För nästa budgetår be-
gärs 3 mi l joner kr för påbör j ande av undersökn ingar vid Ste-
kenjokk. 

4 Sjöfarten på Umeå u thamn öppnas för säsongen. 
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5 Norr ländska h a m n f ö r b u n d e t liar årsmöte i Umeå. 

6 Lagman Arne Fallenius, Umeå, u tnämns till borgmästare i Öre-
bro. 
Till skol inspektör vid länsskolnämnden i Västerbot tens län ut-
nämns skoldirektör B. H. Andersson, Nederkal ix, ef ter J. G. 
Waara-Grape, Skellefteå, som beviljas avsked med pension. 
Till provins ia l läkare i Sävar dis tr ikt u tnämns leg. läkare S. M. 
R. Siösteen. 

7 Den av kammarkollegiet f ö ro rdnade u t r edn ingsmannen , över-
lan tmätare Torsten Sander , Umeå, föreslår en sammanslagning 
f rån den 1 januar i 1965 av Umeå stad och Umeå landskom-
mun. Ut redn ingsmannen antyder , att detta bara är ett första 
steg, och att den nya kommuninde ln ingen kan resul tera i det 
verkliga Stor-Umeå, innefa t t ande även Holmsunds köping, Sä-
vars och Holmöns kommuner samt ev. också Hörnefors kom-
mun. 
Åsele han tve rks fö ren ing f i r a r 40-årsjubileum. 
Umeå drä t se lkammare beslutar begära expropr ia t ion av när-
mare 1,2 mil jon kvm mark för bl ivande bos tadsområden n o r r 
och öster om Sofiehem. 

8 Lappmarkens hantverksdis t r ik t 30-årsjubilerar . 
Till komminis te r i Nysät ra församl ing väljs ky rkoad junk t Lars 
(Lasse) Lundgren , Umeå. 

16 Lycksele kyrkoful lmäkt ige beslutar bygga församl ingshus för 
1.150.000 kr. 

17 Nedre Nor rbygdens vat tendomstol ger vat tenfal lsstyrelsen och 
dess medin t ressen te r t i l lstånd till Gardikens reglering och att 
anlägga Gardikforsens kraf ts ta t ion i Stensele socken. Enligt 
godkänd ersät tningslängd tilldelas ca 180 sakägare inalles nå-
got över en miljon kr, varav Tä rna församling enligt avtal får 
100.000 kr . 

27 Riksdagen beslutar enligt jo rdbruksmin i s t e rns förslag, att hus-
djurs- och t rädgårdsförsökss ta t ionerna skall f lyttas till Rö-
bäcksdalen vid Umeå. Beslutet fat tas i första kammaren med 
62 röster mot 37 och i and ra kammaren med 77 röster mot 66. 
Minori teten rös tar för jordbruksutskot te ts förslag om att sta-
t ionerna skall bibehål las vid Öjebyns försöksgård i Norrbot ten . 
Handelsminis te rn meddelar i ett in terpel la t ionssvar till h r Sör-
lin i Åsele (s) , att kommerskol legium beräknat , att g ruvdr i f t i 
Stekenjokk, Vilhelmina, kan komma i gång i bästa fall 1967. 
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Medicinska forskningsrådet beviljar anslag med sammanlagt 
407.456 kr, bl a till laborator A. Strålfors, med. lic. G. Dahlén 
och docent L. Lindgren, alla i Umeå. 
Assar Rönnlund, Umeå, koras till "Vinterns man" i en av 
Idrottsbladet bland läsekretsen anordnad omröstning. 
Regeringen medger alt vid centrala verkstadsskolan i Skellef-
teå får utöver tidigare medgivna avdelningar inrättas ytterli-
gare fem. 
Västerbottens län tilldelas för nästa budgetår av bostadsstyrel-
sen 61,6 miljoner kr i statliga bostadslån, varav 10 miljoner kr 
till flerfamiljshus och 41,6 miljoner till småhus. 
Statistiska centralbyrån konstaterar, att folkmängden i Väster-
bottens län den 1 januari 1962 befunnits utgöra 238.5S1 perso-
ner, innebärande en minskning av 4,34 personer på varje tu-
sental invånare under 1961 (motsvarande siffra 1960 var 1,4-3). 
Länsskolnämnden tillstyrker inrättande av allmänt gymnasium 
i Vännäs. 

En förnämlig fransk 
bokgåva av medi-
cinsk och odontolo-
gisk speciallitteratur 
överlämnas i Umeå 
av franske ambassa-
dören greve de la 
Chauviniére (t v) 
och kulturrådet vid 
franska ambassaden 
i Stockholm Marcel 
Gigout. De ses här 
vid de utställda bok-
verken i stadsbiblio-
teket. 

Den 
Kommuna lnämnden i Malå föreslår u p p f ö r a n d e av en skol-
byggnad i Malåträsk, avsedd som centralskola och yrkesskola. 
Kostnaden beräknas till ca 4 mi l joner kr . 
Vindelns fabriks- och han tverks fören ing 30-årsjubilerar . 
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6 Lektorn vid folkskolseminar ie t i Umeå Herber t Markström av-
l ider . Han var 46 år gammal. 

9 Riksdagen beslutar inrä t ta ett socialinsti tut i Umeå med årlig 
in tagning av 70 elever. Verksamheten skall påbör jas hösten 
1962. Vid inst i tutet inrä t tas i första hand en rek torsbefa t tn ing 
och två lektorsbefa t tn ingar . 
Riksdagen anvisar ett reservat ionsanslag på 3,5 mi l joner kr 
för u p p f ö r a n d e av nya anläggningar för statens bi l inspekt ion 
i bl a Umeå. Kostnaden för Umeå-byggnaden beräknas till ca 
800.000 kr . 

11 Som genera ld i rektör och chef för kar tverket fö ro rdnas stats-
sekreterare Har ry Wiks t röm i jo rdbruksdepar temente t . Han är 
född i Lövånger 1913. 
T f s ta tssekreterare Valfr id Paulsson blir o rd ina r i e statssekre-
terare i jo rdbruksdepar temente t . Han är född i Lycksele 1925. 

12 F ranske ambassadören i Sverige greve de la Chauviniére över-
l ämnar som gåva f r ån f ranska reger ingen en samling medi-
cinsk och odontologisk l i t tera tur till medic inska högskolan 
och tandläkar ins t i tu te t i Umeå. Över lämnandet sker i samband 
med en mot tagning på Stadsbiblioteket. 

13 Förs ta div. I l -matchen i fotboll i Umeå med något umelag: 
Gimonäs CK och IFK Luleå. Resul tat : 2—2. 

14 Vid sammant räde i Vindeln lämnas av Vattenfall uppgi f te r om 
planer ingen i stort för kommande kraf tverksbyggen inom De-
gerfors kommun. Det blir f y r a till antalet med det största i 
Vindeln och de övriga i S t ryckforsen, Mårdseleforsen och 
Trol l forsen. Arbetena beräknas komma i gång tidigast 1966. 

15 Medicinska högskolan i Umeå över lämnar sitt första examens-
bevis på avlagd medicinsk l icent iat-examen till Hans E. Åberg, 
ursprungl igen Fagersta-bo — "en märkesdag så god som någon 
i den svenska b i ldningshis tor ien" , skr iver en umet id ing (VK). 

18 Hovrät t spres ident Mauritz Wi jnb ladh bevil jas avsked f rån 1 
oktober. 

20 Till o rd fö rande i Västerbot tensdis tr iktet av Svenska Röda kor-
set f r ån 1963 väljs vid årsmöte i Åsele doktor Hampus Kloek-
hoff , Nordmal ing, ef ter bankdi rek tö r Yngve Hambäck, Umeå, 
som avsagt sig. 

23 Riksdagen godkänner propos i t ionen om utv idgning av Steken-
jokks statsgruvefält . 
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24 Åtta ledande amer ikanska och kanadens iska fackfören ingsmän 
gästar i Vattenfalls regi Umeå och S tornor r fo rs samt kastar 
även en blick på Tuggenjbygget . 

24 Direktören för Västerbottens före tagar fören ing Elof Lindgren, 
Umeå, avlider, 56-årig. 

25 Till prosektor i patologi vid medic inska högskolan i Umeå ut-
nämns docent F. 0 . Bergman, Lund . 
Till c iv i l rådman i Skellefteå u tnämns fiskalen i Svea hovrät t 
R. G. Hammars t röm. 

26- Sveriges Arki tekters Riksförbund har konfe rens i Umeå. 

27 
27 Vilhelmina församling 150-årsjubilerar. 

Umeå flygfält invigs av kommunika t ionsmin is te r Gösta Skog-
lund . 

29 Ungdomsgården Hammargå rden i Nordmal ing invigs. 

30 Överläkaren vid Häl lnäs sanator ium L. E. War fv inge försvarar 
doktorsavhandl ing i Umeå. 
Kyrkoful lmäkt ige i Stensele beslutar inköpa markområde i kv 
Sälgen i Sloruman för u p p f ö r a n d e av en småkyrka . 
Skytteanska Samfundets högt idssammant räde i Umeå med fö-
redrag av professor Niilo Söyr inki över ämnet Universi tetet i 
Uleåborg, Europas nordl igaste akademi. 

Statens humanistiska forskningsråd utdelar anslag till lands-
antikvarie Gunnar Westin för arkeologiska undersökningar i 
Västerbotten och till Västerbottens läns museum för kultur-
historisk undersökning i Hössjö by, Umeå socken. Undersök-
ningen skall ledas av antikvarie Per-Uno Ågren. Forsknings-
bidragen uppgår till sammanlagt 8.000 kr. 

Det kungliga brevet om delning av Umeå landsförsamling i tre 
delar expedieras. 

Skolstyrelsen i Umeå landsförsamling ingår till kommunalfull-
mäktige med förslag om ett tekniskt gymnasium och en med 
delta kombinerad teknisk fackskola i Grubbe eller Teg. 

Länsstyrelsen framlägger förslag till användning av i,7 miljon 
kr, som av Vattenfall erhållits för medgivandet till regleringen 
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av Kultsjön, Vilhelmina socken. Länsstyrelsen ansluter sig till 
det förslag, som framlagts av Vilhelmina landskommun. 
Till rektor för socialinstitutet i Umeå väljer institutets styrelse 
docent Lars Sköld, Stockholm, och till lektor i social metodik 
och administration vid institutet socionomen och kuratorn 
Eva-Karin Unell. 
Till direktör för Västerbottens läns sparbank från 1 juni 1963 
utses huvudkamrern i banken Knut Träff efter bankdirektör 
Yngve Hambäck, som avgår med pension. 
Ett kommunblock kring Umeå, bestående av staden och lands-
kommunen, Holmsunds köping, Hohnön, Hörnefors och Sävar 
socken, föreslås av länsstyrelsen. 
Till komminister i Bobertsfors från 1 juli utnämns komminis-
ter K. E. Antemar, Älvsbyn. 
Kyrkoadjunkt Sven Nygren, Nordmaling, utnämns till kommi-
nister i Älvsbyn. 
Länsstyrelsen hemställer om utredning av lämpligheten av 
sammanslagning mellan Vilhelmina landskommun och köping. 
Till professor i olorhinolaryngologi vid medicinska högskolan 
i Umeå kallar lärarkollegiet docent Herman Diamant, Stock-
holm. 

Juni 

Landshövding Filip 
Kristensson, statsrå-
det Gösta Skoglund, 
landstingsordföran-
den Oscar Dahlqvist 
och riksdagsman 
Gunnar Lundmark 
vid invigningen av 
lasarettet i Lycksele. 

Den 
1-2 Sveriges l äka r fö rbund har r iksmöte i Skellefteå med ca 350 

deltagare. 
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Byggnadskommit té för kyrka i Tavelsjö får av kyrkoful lmäk-
tige i Umeå landsförsaml ing ful lmakt att upprä t t a detalj- och 
kons t ruk t ionsr i tn ingar samt söka igångsät tningst i l ls tånd. 

3 Folkpar t ie ts va lkre ts förbund i Västerbot ten f i r a r 60-årsjubi-
leum. Karl Staaff-plaketten över lämnas till f. r iksdagsman P. 
J. Näslund, Äsele, och f. l ands t ingsman Oscar Brandt , Löv-
ånger . 

9 Sista läsårsavslutningen i Håknäs skola. F r å n nästa läsår flyt-
tas eleverna till Nordmal ings centralskola. 

10 Den nya orgeln i Umeå stads kyrka invigs av biskop I. Hylan-
der. 

Västerbot tens sångar fö rbund 50-årsjubilerar i Umeå. 

Landskamp i motocross på Pengs jöbanan i Vännäs mellan 
Sverige och Danmark slutar med överlägsen svensk seger. Tor-
björn Helgesson, Vännäs, v inner 500 cc klassen. 

11- Sveriges byggnads inspektörer h a r r iksmöte i Umeå. 
13 

12 I Umeå bör j a r 40 f inska akademiker en 5-veckors kurs i 
svenska språket i Nordiska kul turkommiss ionens regi. 

13 Skolkonferensen "Aktuell skolor ienter ing" öppnas i Skellefteå 
med 550 deltagare f r ån hela landet för att pågå fy ra dagar. 

Den nya o l jehamnen på Näsudden , Skellefteå, invigs av lands-
hövding F. Kris tensson. 

14 Överenskommelse t rä f fas mellan Katt isavans byamän , Lyck-
sele, och Vattenfall , att Vattenfall skall u t föra en badanlägg-
n ing intill byn för en kostnad av 60.000—70.000 kr . 

Det nya lasarettet i Lycksele invigs av statsrådet Gösta Skog-
lund. 

Regeringen ti l lsätter en p rogramkommit té för u tbyggnad av 
univers i te tsorganisa t ionen i Umeå. Huvuduppgi f ten bl ir att 
p lanera uppbyggnad av en matemat isk-naturvetenskapl ig och 
samhällsvetenskaplig utbi ldnings- och forskningsorganisa t ion . 
Samarbete skall ske med den norr.ka kommitté , som arbetar 
med en utbyggnad av högre utbildr, ing i T rondhe im och med 
f inska myndighe te r om en eventuell samverkan med universi-
tetet i Uleåborg. 
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14- Riksspelmansstä inma i Åsele. 
17 

16 Nor r l ands första laborantskola invigs i Umeå av professor 
Lars-Gunnar Larsson. 

Kommunalful lmäkt ige i Åsele köping beslutar upp fö ra ett 
han tverkshus för 925.000 kr . 

17 Jak tvårdsgård i Baggböle invigs. 

18 In format ionsmöte i Sorsele, varvid Vattenfall f ramlägger plan 
på Vindelälvens utbyggnad, enligt vilken ett 70-tal gå rdar får 
överges och ca 300 personer söka sig annan boplats. Avsikten 
är att leda över Vindelälvens vatten i det övre loppet via Skån-
javaremagasinet till Tä rnas jön och på så sätt ge de bl ivande 
s ta t ionerna i övre Umeälven ett kraft t i l lskott . De båda största 
magasinen får var sin kraf ts ta t ion, Gauto och Gransele, med 
en årlig energ iprodukt ion av resp. 190 och 260 mil joner kWh. 

19- Sveriges kommunalekonomiska förening har föreningss tämma 
20 i Umeå. 

22 Nordmal ings hembygdsmuseum öppnas ef ter omfa t tande res-
taurer ing. 

27 Korsse lbränna kraf tverk invigs. 

28 Till p res ident i Hovrät ten för övre Norr land f rån den 1 okto-
ber u tnämns hovrä t t s rådet Karl Sidenbladh, Stockholm. 

Till professor i bakteriologi vid medic inska högskolan i Umeå 
u tnämns docenten vid Karol inska insti tutet C. P. W. Weibull . 

Till laborator i farmakologi vid högskolan u tnämns docent 
K. A. P. Edman , Uppsala , och till labora tor och tillika över-
läkare vid kliniska-bakteriologiska laborator ie t vid länslasaret-
tet docent S. E. Bergman, Lund . 

Lektor C. J. Rönnow, Umeå, u t n ä m n s till lektor i geografi vid 
f l ickläroverket i Göteborg. 

Till skoldirektör i Umeå landskommun till den 1 januar i 1965 
fö ro rdnas rek torn vid det obligatoriska skolväsendet där Si-
mon Johansson. 

Vattenfal lsstyrelsen och dess medsökande, Bålforsens, Betsele, 
Hällforsens, Bjurfors , Harrsele och Pengfors kraf tbolag f å r av 

118 



HÄNT 19G2 

Nor rbygdens vat tendomstol tillstånd att anlägga Ajaure kraf t -
station i Umeälven och att där utöva kort t idsregler ing. 
Två Decca navigatorkedjor , som har upprä t t a t s i svenskt-finskt 
samarbete för Bottenviken, invigs i Skutskär av statsrådet 
Hermansson. Av ked jornas tre huvudsta t ioner ligger en i Löv-
ånger. 
Sommaruts tä l ln ing av konst öppnas i långlogen på Gammlia 
av Västerbottens läns kons t förening och T u r i s t n ä m n d e n för att 
pågå till den 19 augusti. 

29 Stadsful lmäktige i Umeå beslutar inrä t ta en kommunal musik-
skola f r ån hösten 1962. 
I motion i Umeå stadsful lmäktige föres lår Gerda Sandst röm, 
Sigrid Fahlgren och Gun Stenberg u t redn ing om in rä t t ande av 
en konstfackskola i Umeå. 

30 Statens skogsindustr ier sågar de sista t immers tockarna vid 
Sandvikssågen, Holmsund. 
Dorotea kommunalfu l lmäkt ige an ta r ett förs lag till camping-
och f r i t idsanläggning i Dorotea samhälle till en be räknad kost-
nad av 200.000 kr . Anläggningen skall u t föras i två e tapper . 

Skellefteå stads investeringar beräknas under en femårsperiod 
belöpa sig till närmare 37 miljoner kr enligt av Ekonomisk fö-
retagsledning uppgjord plan — alltjämt med fortsalt utdebite-
ring av kr 11: 10 per skattekrona. 

Enligt av länsstyrelsen uppgjord plan kommer Jörn socken 
att sammanföras med Skellefteå siad och landskommun i ett 
kommunblock. 

Ornilologisk sensation i Åsele: gräshoppssångaren spelar i 
Norrstrand. Den har tidigare hörts i Ångermanland, och i hela 
Sverige har hittills hittats endast tre häckningsplatser. 

Svanö AB köper forsar i Åsele för 1,5 miljon kr. 

Skellefteå stadsfullmäktige hemställer hos justitieministern att 
få inrätta en tjänst som biträdande sladsfiskal i Igr A 23. 

Medicinalstyrelsen framlägger förslag för regeringen till åtgär-
der för sammanslagning av de rältspsykiatriska avdelningarna 
inom fångvården och mentalsjukvården till en gemensam or-
ganisation med rätlspsykiatrisk klinik i bl a Umeå. 
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Juli 

Nyckelviksskolans 
sommarkurser i 
Umeå samlade detta 
dr 56 elever, varav 
ungefär hälften väs-
terbottningar. Kurs-
ledare var skulptör 
Nils Bruland — här 
i färd med att spri-
da glädje med fagra 
blomster. 

Den 

1 P remiä r för Västerbotten i Vindeln med hel ikopter vid bröt-
sprängning . 

3 Nyckelviksskolans sommarkurse r — fy ra l in je r — bör j a r i 
Umeå med 56 elever. 

6 Labora torn , p rofessor Lennar t Lysell, u tnämns till p rofessor 
i b a rn t andvå rd vid tandläkarhögskolan i Stockholm med pla-
cer ing vid tandläkar ins t i tu te t i Umeå. 

15 Tors ten Born, Skellef teå/Rönnskär SK, bl ir i Kotka nordisk 
jun iormäs ta re på 100 m ryggsim på 1.09,3. 

21- Svenska jun iormäs te rskapen i f r i idrot t i Skellefteå. Västerbot-
22 ten e rövrar två mästerskap, två silver- och en bronsmedal j . 

26 Till lagman i Hovrät ten för övre Nor r l and u tnämns t ingsdoma-
ren i Södra Roslags domsaga Bengt Sandst röm. 

27- Luleå stifts 34 :e s t i f tsmöte hålls i Vilhelmina. 
28 

29 Landsde lsmatch i fotboll Nordnorge—Nordsver ige spelas i 
Bardufors och slutar 3—3. 

28- Landsde lsmatch i Boden i f r i idrot t mot Nordf in l and och 
29 Nordnorge . Sverige v inne r med 163 poäng mot 150 för Nord-
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f in land och 100 för Nordnorge , I damkampen v inner Sverige 
med 93 poäng mot F in lands 88 och Norges 45. 

Peter Bergengren, Skellefteå, segrar vid nor r l ändska mäster-
skapen i Ånge på 100 m tfrisim på 59,9. 

Statskontoret föreslår en mj administration för universitetsvä-
sendet med fem integrerande universitetscentra, bland dem 
Umeå. 

Till ordförande i Umeå konsert- och teaterhuskommitté efter 
president Mauritz Wijnbladh utses landsantikvarie Gunnar 
Westin. 

Rickard Tegströms film The crowning experience belönas vid 
en filmfestival i Vichy med första pris som bästa film samt 
för bästa manliga och bästa kvinnliga skådespelarprestationer. 

Byggnadsstyrelsen framlägger för regeringen byggnadspro-
gram för institutionerna för anatomi och histologi vid medi-
cinska högskolan i Umeå. För projektering begär styrelsen 
800.000 kr. 

Arbetsmarknadsstyrelsen tillstyrker inrättande av gymnasium 
i Vännäs. 

Statens geologiska undersökning återupptar efter sju års uppe-
håll sin malmforskning vid statsgruvefältet i Stekenjokk i Vil-
helminafjällen. 

Västerbottens län tilldelas av regeringen 38 miljoner kr i väg-
anslag för nästa budgetår. 

Till komminister i Lövånger utnämner domkapitlet kyrko-
adjunkten i Nederkalix församling Åke Lindström. 

Förre lapptillsyningsman Petrus Holmgren, Vardofjäll, Vilhel-
mina, och landstingsdirektör Gunnar Iieimer, Umeå, tilldelas 
Norrlandsförbundets hedersbelöning (Norrlandsbjörnen) för 
pion jårgärning. 

Rektor J. E. Nyman, Lycksele, och dr Sigrid Nygren, Skellef-
teå, belönas med Norrlandsförbundets Högbergsplakett i guld 
för konstnärliga eller kulturella prestationer. 
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Augusti 

Ett litet museum blir 
klart i en loftbod på 
hembygdsgården i 
Vindeln. På bilden 
bygdegårds förening-
ens ordförande O. A. 
Karlsson med en 
verkligt rejäl stug-
nyckel. 

Den 
2 Bengt Persson, Umeå, tvåa på 5.000 m i l andskampen mot Fin-

land i Hels ingfors med 14.14,6. Segrare: Sven-Olof Larsson, 
Sundsvall, 14.09,6. 

4 Korsholm II, som t ra f ikera t l in jen Vasa—Umeå sedan 1946, 
gör sin sista resa över Kvarken fö r att ef ter en resa längs f in-
landskusten bli skrot. 

4-5 Greger Linds t röm, Skellefteå, segrar i hö jdhopp med 202 cm 
och Karl Uno Olofsson, Umeå, på 1.500 m på 3.50,0 i f r i idrot ts -
kampen i Kar lshamn mellan Sverige, Danmark och F in land . 

5 Till ky rkohe rde i Örträsk fö r saml ing väljs komminis te r Carl 
Arne Ingemar Lindquis t , Lat ikberg. 

8-91 svenska mäs terskapen i f r i idrot t i Göteborg p lacerar sig 
Er l ing Edvinsson, Umeå, som tvåa i längd med 703 cm, Bengt 
Persson, Umeå, som trea på 5.000 m med 14.30,4 och Greger 
Linds t röm, Skellefteå, som trea i höjd med 198 cm. 

9 Bengt Persson, Umeå, och Er l ing Edvinsson, Umeå, ut tagas att 
r epresen te ra Sverige i l andskamp i f r i idrot t mot I tal ien. 

9-13 Riks förbunde t Kyrkl ig Ungdom har r iksmöte i Skellefteå, var i 
del tar över 1.000 ungdomar f r å n tret ton stift och ett 35-tal tyska 
ungdomar . 

11- Västerbotten segrar i t r iangelmatch i f r i idrot t i Skellefteå med 
12 170 poäng före Norrbot ten 135 och Ångermanland 107. I dam-
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matchen segrar Norrbot ten , 111 poäng, före Västerbotten, 59, 
och Ångermanland, 58. 

12 Hembygdsområde t i Burträsk invigs av landshövding F. Kris-
tensson. 

Lycksele vanföre fö ren ing inviger sin f r i t idsgård i Bränn land , 
ha lvannan mil no r r om staden. 

15 Till professor i o torhinolaryngologi vid medic inska högsko-
lan i Umeå, tillika överläkare vid öron-, näs- och halskl iniken, 
u tnämns docent Herman Diamant , Karolinska insti tutet . 

16 Byggnadsnämnden i Umeå ger byggnadslov för över 330 lägen-
heter . Största projektet är HSB:s på Berghem med 188 lägen-
heter och en ansenlig mängd parker ingspla tser . 

Lycksele kommun s tar tar husmorsskola i Umgransele . 

18 Västerbotten få r tre no r r l andsmäs ta re i gång vid tävlingar i 
Ottsjö, Jämt land . 

18- Västerbotten dominera r vid nor r l andsmäs te r skapen i f r i i d r o t t 
19 i Umeå och hemför 12 ti t lar. 

24 På möte i S toruman med represen tan te r för Västerbotten, 
norska kommune r och Vasa väljs in ter imstyre lse f ö r vägföre-
ningen Vasa—Umeå- Mo. Fören ingen skall ge in fo rmat ion om 
och driva p ropaganda för "den blå vägen", som f ö r b i n d e r E 4 
och E 6. Ord fö rande : r iksdagsman Gunnar Lundmark , Lyck-
sele. F in land och Norge b i d r a r med va rde ra två man i styrel-
sen, Sverige med fem. 

24- Nordnorska tandläkare kongressar i Umeå. I p rogrammet in-
25 går ett stort antal före läsn ingar på tandläkarhögskolan. 

25 Kommunernas kul tur insa tser debat teras vid nor r lands för fa t -
ta rnas t radi t ionel la träff på Medlefors folkhögskola. 

26 Lappmarken v inner landsdelsrnatch i f r i idrot t i Vilhelmina 
mot Helgeland med 72—36 poäng. 
Över 400 h u n d a r på en av Västerbot tensavdelningen av Svenska 
Kennelklubben ano rdnad uts täl lning i Umeå. 

27- Nor r l ands fö rbunde t f i r a r 10-årsjubileum i Lycksele . 
28 

30 Professor Hans Brunnberg , Stockholm, som ha r i uppd rag att 
p lanera det b l ivande universi tetet i Umeå på lasare t t sområdet 
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ut mot Tavlesjön, f ramlägger projektet in för länsstyrelsen och 
represen tan te r för Umeå stads och landst ingets förval tning. 
Statens invester ing upptages till omkr ing 100 mil joner kr . 

Vilhelmina f lygklubb beslutar föreslå k o m m u n a l n ä m n d e r n a i 
köpingen och l andskommunen bi ldande av en flygfältskom-
mitté. 

I Degerfors färdigställes det lilla museet i loflboderi på hem-
bygdsgården, och socknens hembygdsförening har därmed en 
västerbottensgård i fullständigt skick. Ett 28 år gammalt pro-
jekt är förverkligat. 

Norrlandsförbundet beslutar en expertutredning av befolk-
ningsproblemet i Norrland i samband med näringslivet och 
möjligheterna till en mera aktiv företagslokalisering. 

Västerbottens läns landsting redovisar ett budgetöverskott för 
1961 på kr 1.886.346: 34. 

Motion i Umeå sockens kommunalfullmäktige av hrr Folke 
Gabrielsson, Teg, och Sixten Marklund, Grubbe, om utredning 
om fritidsområde för Stor-Umeå vid Mjösjön, Överboda. 

Kommitté föreslår, att byggnadsstyrelsen skall få fem bygg-
nadsavdelningar, när det gäller den statliga fastighetsförvalt-
ningen och byggnadsverksamheten. En av dessa avdelningar 
föreslås förlagd till Umeå för en region, omfattande Väster-
norrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 

Dr Ulla Marklund, bördig från Norsjö, avlider under tjänstgö-
ring vid missionssjukhuset i Nankante, Etiopien. Hon var 30 år. 

Asea-ledningen meddelar, att glasfibertillverkningen i Roberts-
fors skall efterträdas av framställning av industridiamanter. 

I kampen mot cancer uppmonteras vid Umeå lasarett en beta-
tron — den första i sitt slag i Sverige. I bruk är två kobolt-
kanoner, av vilka den större angriper djupt liggande tumörer. 

Yrkesskolöverstyrelsen föreslår att ett tekniskt gymnasium från 
den 1 juli 1964 inrättas i Umeå landskommun. 
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September 

Sveriges radios di-
striktscentral i JJmeå 
invigs. Längst t h 
radiochefen Olof 
Rijdbeck, t v överste 
Åke Söderbom. 

Den 
1 Sveriges radios dis t r ik tskontor i Umeå invigs av statsrådet 

Gösta Skoglund. 
Stalons kraf ts ta t ion i Ångermanälven, Vilhelmina, invigs av 
statsrådet Skoglund. 
Svenska ve te r inä r fö ren ingen har årsmöte i Umeå — första 
gången föreningen har årsmöte nor r om Stockholm. 

2 Ende sökanden, komminis te r Staffan Wallmark, Jokkmokk, 
utses enligt präst lagens bes tämmelser till ky rkohe rde i Tegs 
nybi ldade pastorat f r ån den 1 januar i 1963. 
ABF:s ku l tu rs t ipendium på 1.000 kr ti l ldelas vid årsmötet på 
Medlefors folkhögskola bibl iotekarie Andreas Berg, Holmsund. 
Snödjup på mellan 5 och 10 cm över ett ganska stort område 
av byn Gräsmyr i Nordmal ings socken. 
Halvard Nilsson, Skellefteå, v inner Västerbottens 40 :e senior-
DM i or ien ter ing och Skellefteå OK blir genom Nilsson, Valter 
Marklund och Jan-Er ik Holmstedt lagmästare . Tävlingen går i 
marke rna mellan Bröns t jä rn , Djupl iden, Skråmträsk och Bur-
l iden. 

3-6 Luleå stifts s t i f ts t ing — en motsvar ighet till landst ingen och 
det första i landet — väljer folkskollärare Torsten Tegby, 
Skellefteå, till o rd fö rande . 

5-6 Svenska Elverksföreningens tekniska möte i Umeå med gäster 
f r ån hela landet , Danmark , F in land och Norge. 

6 Socialinsti tutet i Umeå bö r j a r med 60 elever. 
Varuhuset Domus, Umeå, invigs av landshövding F. Kristens-
son. 
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Manne Briandt , u n d e r många år förste ban ingen jö r i Umeå, 
avl ider . Han var född 1879. 

7 Sydostbrot tens fy r åter på plats. Fy rens l jus 31 m över havs-
ytan kommer först nästa år att ersätta fy rskeppe t Sydostbrot-
ten. 

8 Rektorn vid Solviks kristl iga folkhögskola, Frostkåge, Sven 
Bodin avlider. Han var född 1902. 

8-9 Nordmal ings nya församlingsgård, f. d. gamla präs tgården, och 
den jord, som tas i bruk för Nya kyrkogården , invigs av biskop 
I. Hylander . 

12- Svenska mästerskapen i modern f emkamp i Umeå med 42 del-
16 tagare. Per-Er ik Ritzén, K 4, blir nr 5. I lagtävlingen om Kung-

ens kanna segrar K 4. 

15 Nitton medlemmar i FN:s ekonomiska kommission för Europa 
(ECE) s tar tar i Umeå sverigebesök för s tudier av landets kraf t -
fö r sö r jn ing med tonvikten lagd på d is t r ibut ionen på landsbyg-
den och gästar därvid Övre Nor r l ands k ra f tverk . ECE:s ordfö-
r ande är N. Sassonov, Sovjetunionen, och vice o rd fö rande Ca-
meron Brown, S torbr i tannien . 
För första gången i SM-skyttets his tor ia får ett och samma län 
två mästare, då Sten Edlund, Umeå, v inner fältskyttet med 45 
t r ä f f a r och Gideon Lundqvis t , Skellefteå, skolskjutningen med 
217 poäng. I fä l tskyt temästerskapets lagtävlan blir Västerbot-
ten trea. 

16 Stensele kommunalfu l lmäkt ige beslutar att i Storuman uppfö ra 
yrkesskola och husmodersskola för totalt 1,8 miljon kr. 
Vid landst ingsvalen i Västerbotten blir manda t fö rde ln ingen : 
högern 8 (—1), centerpar t ie t 8 (—1), folkpart ie t 15 ( + 2) och 
soc ia ldemokra terna 32 ( + 2) . 

23 Till ky rkoherde i Burt räsk väljs ky rkoherde teol. dr Olaus 
Bränns t röm, Tä rendö . 

24 Vid kronoskogsaukt ion i Umeå säljs 67 proc . av kubikmassan 
och p r i se rna sänks med ca 25 proc. Inalles säljs 595.790 träd 
(301.815 år 1961) för kr 2.636.785:80 (kr 2.056.859:01). 

24 Vattenfallsstyrelsen och dess medin t ressenter får tillstånd av 
Nedre Nor rbygdens vat tendomstol att göra er forder l iga anlägg-
n ingar för reglering av sjösystemet Överuman—Stora Umevat-
ten längst uppe i Tärnaf jä l l en . Med en regler ingshöjd av 4,4 m 
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skapas vat tenmagasin om 350 mi l joner k'bm, som alla kraf t -
verk i Umeälven få r nyt ta av. 

25 Vid kronoskogsaukt ion i Skellefteå e rb juds 922.898 t räd om 
156.967 kbm. Härav säljs 61 poster (70 år 1961) om 557.714 
t räd (806.303) och 99.447 kbm (114.387). Den totala försälj-
n ingssumman uppgår till 2.314.812 kr (3.227.453). 

28 Till överläkare vid Skellefteå lasaret ts ögonklinik u tnämns leg. 
läkare E. M. Kröning. 

29 Sandviks såg i Holmsund s tannar för alltid. Den första sågen 
på platsen ti l lkom 1858. 
Västerbottens befä l su tb i ldn ingsförbund 50-årsjubilerar i Umeå. 
Till ledamöter i r iksdagens första kammare nyväljs pedagog-
assistent Gunvor Stenberg, Umeå (h ) , och arbetsförmedl ings-
föres tåndare Gunnar Rönnberg, Rundviksverken (s) . 

30 Degerfors gamla kyrka åter invigs av biskop I. Hylander och 
får namnet "S:t Mikaels kapell" . 
Småkyrka i byn Långviken, F redr ika , invigs av biskop I. Hy-
lander . Totalkostnaden är 100.000 kr. 
IFK Holmsund säkrar en plats i allsvenska kval turner ingen i 
fotboll genom att på hemmaplan besegra GIF Sundsvall med 
2—0. 
Karl Gustaf Burlin, Skellefteliamn, sätter vid skolungdomens 
höst tävl ingar i Stockholm nytt skolrekord i s tavhopp med 428 
cm och Lennar t Hedmark , Skellefteå, nytt skolrekord i spjut 
med 67.43. 
Till o rd fö rande i Västerbottens läns j ak tvårds fören ing ef ter 
förval tare Axel E:son Le i jonhufvud , Teg, som avflyttat , väljs 
på årsmöte i Skellefteå förval tare P. O. Löfs t rand , Lycksele. 

29- Vilhelmina miss ionsförsamling f i r a r 80-årsjubileum. 
30 

Lanlbruksstyrelsen förordar hos regeringen länsstyrelsens för-
slag att 48.000 kr av vattenregleringsmedel snarast skall ställas 
till förfogande för utförande av en för Vilhelmina södra och 
Frostvikens norra lappbyar gemensam slaktplats vid Velmes-
makke i Vilhelmina socken. 

En kronhjort iakttas under första dagarna i månaden i Ava, 
Rundvik och Klabböle. 
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Telestyrelsen begär i sina anslagsäskanden för nästa budgetår 
700.000 kr för att påbörja arbetena med ny telestation i Vilhel-
mina. 
Fr o m höstterminen 1962 kan medicinare gå även tredje året, 
det propedeuliska, vid medicinska högskolan i Umeå. 
Enligt av väg- och vallenbyggnadsstyrelsen uppgjorda kost-
nadskalkyler för en upprustning av riksvägsnätet uppgår in-
vesteringsbehovet för riksvägarna i Västerbottens län till 300 
miljoner kr, varav på europavägarna kommer 50 miljoner kr. 
En av de 125 seismografiska stationer som USA bekostar jor-
den runt tas i bruk i Umeå. 
Till direktör i Västerbottens företagareförening utses Ilanns 
B. S. Pärsson, Oskarshamn. 
Regeringen avslår en framställning från Umeå stads försam-
ling om inrättande av ytterligare en kyrkoadjunktstjänst. 
Till skattetyngda kommuner i Västerbollens län beviljar km:t 
bidrag för 1963 med 8.719.707 kr. 
I väganslag för nästa år erhåller Västerbottens län 34 miljoner 
kr. 
Till komminister i Gargnäs, Sorsele pastorat, utnämner dom-
kapitlet vice komministern där John Walther Lång. 

Oktober 

Avsnitt av flingtorlc-
anläggningen — den 
största i Europa •—* 
vid den utbyggda 
Obbola sulfatfabrik. 

Den 
1 öv re Nor r l ands historia , del I, u tkommer . Utgivare: Norrbot-

tens och Västerbottens läns landst ing. Fö r fa t t a r e : fil. dr Sven 
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Ingemar Olofsson och landsant ikvar ie Gunnar West in. Redak-
t ion: landsant ikvar ie Gunnar West in. 588 sidor. 
Utstäl lningen "100 lands t ingsår" öppnas på Länsmuseet . 
Hovrä t t spres ident Karl Sidenbladh t i l l t räder sitt ämbete. 

3 Landst inget beslutar ny värmecent ra l för 1.767.500 kr, gemen-
sam för Umeå lasaret t och det nya universi tetet . 
Landst inget u p p d r a r åt förval tningsutskot tet att p lanera och 
iordningsstäl la för cp-vården er forder l iga lokaler samt att 
t r ä f fa överenskommelser med övriga region-landst ing. 

5 Landst inget antar s jukhusstater för länet på 42,8 mi l joner kr . 
Ut redn ingar om å ldr ingsvård och in landsf lyg beslutas av 
landst inget . 
Nybyggnad vid Skellefteå lasaret ts k i rurgiska kl inik beslutas 
av landst inget . Den är kos tnadsberäknad till 3,5 mi l joner kr. 
Landst inget an ta r ett positivt ut ta lande om sjukhushotel l vid 
länets lasarett . 
Ett ku l tu rs t ipendium på 5.000 kr unde r 1963 till ett eller f lera 
s t ipendier till konstutövare i l i t teratur , musik, skulptur eller 
måler i inrä t tas av landst inget . 
Landst inget överväger medicinskt-his tor iskt museum på Gamm-
l iaområdet . Umeå stad ha r ställt i utsikt att gamla epidemi-
sjukhuset vid Rosendal genom stadens försorg skall f lyttas till 
området och upplåtas som lokaler för ändamålet . 

6 Ord fö randen i Västerbottens läns landst ing Oscar Dahlqvist 
p res ide ra r för sista gången i tinget. 
Landst ingsskat ten fastställes till o fö rändra t kr 5 : 5 0 . Staten 
slutar på över 82 mi l joner kr . 
Landst inget beslutar omorganisat ion av kansliet , var igenom 
detta får fö l jande avde ln ingar : hälso- och s jukvårdsavdelning, 
fo lk tandvårdsavdeln ing , kamera l avdelning och revisionsav-
delning. Fö red ragande i alla f rågor vid förval tningsutskot tets 
s ammant räden bl ir l ands t ingsd i rek tören . 

7 IFK Holmsund bl ir ser iesegrare i div. II Nor r l and i fotboll 
med 27 poäng. Tvåa och trea resp. Lycksele IF, 26 och Skel-
lefteå AIK, 22 poäng. 
Sandåkerns SK v inner div. III Mellersta Norr land i fotboll med 
31 poäng före Älgarna, Härnösand , 30 poäng och går därmed 
u p p i div. II Norr land . 
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7-15 Professor Arne Jones utställer i Hantverkshuset , Umeå. 
11 Byggnadsnämnden i Umeå begär anslag med 285.000 kr för 

att av konsulter beställa s tadsplaner för Mariehem, Ålidbacken 
och s tudents taden. 

13 IFK Holmsund besegras i Stockholm i kvalmatch till all-
svenskan inför 27.000 åskådare av AIK Stockholm med 3—1. 

13- Åsele miss ionsförsamling 100-årsjubilerar. 
14 

18 Nor r l andskörens väs terbot tenssångare å te rkommer till Umeå 
ef ter tre veckors t u rne rande i Amerika. 

20 Vattenfallsstyrelsen och dess medpar te r , Bålforsens, Betsele, 
Hällforsens, Bjurfors , Harrsele och Pengfors kraftbolag, få r 
vat tendomstolens ti l lstånd att vid Rusfors kraf ts ta t ion verk-
ställa dämning, taga stat ionen i d r i f t samt att inom däinnings-
magasinet verkställa årsregler ing, allt inom Lycksele och Sten-
sele socknar . Företaget berör ca 250 fast igheter , samfäl lda 
marke r och k rono to rp och till dessas innehavare u tdömer dom-
stolen 1.424.485 kr i e rsä t tn ingar av olika slag. 

21 Vid kval i f icer ingsmatch i Holmsund till al lsvenskan besegras 
IFK Holmsund av IS Halmia, Halmstad, med 3—0. 

25- Univers i te tskansler Bengt Pet r i på umebesök. 
26 

26 Umeå stadsful lmäktige godkänner hamndi rek t ionens förslag 
om fortsat t utbyggnad av Umeå u thamn för inalles 6,5 miljo-
ner kr . Därmed anses ett viktigt steg ha tagits för att åstad-
komma landets första cen t ra lhamn för en stor del av landsän-
dans export av massagods. 
Länsif lygnämnden i Västerbotten ha r sitt förs ta sammant räde . 

27 I sin t red je kvalmatch till al lsvenskan i fotboll besegras IFK 
Holmsund i Örebro av Landskrona BOIS, som v inner med 
3—1. Därmed slutar Holmsundslaget sist i kval if iceringstabel-
len med 0 poäng och målkvoten 2—8. 

Flygtrafiken på Umeå slår rekord: LIN transporterar 2.517 
passagerare från Umeå medan antalet ankommande är 2.238. 

Kommerskollegium uppdrar åt Bolidens gruvaktiebolag att för 
kollegiets räkning utreda och preliminärt projektera anlägg-

130 



HÄNT 19G2 

ningar för såväl brytning av kopparmalmsfyndigheterna i Ste-
kenjokk, Vilhelmina socken, som för anrikning av malmen, se-
dan bolagets styrelse tillmötesgått en framställning därom. 

1 byggnadsstyrelsens finansieringsplaner för byggnadsarbeten 
vid universitet och högskolor begärs för universitetet i Umeå 
ett investeringsanslag på 4 miljoner kr. Planen upptar arbeten 
för 5 miljoner kr men reservationer finns. Det gäller nybygg-
nader för anatomi och histologi. 

Folkuniversitetet kan sätta i gång samtliga ettbetyg skur ser i 
Umeå, sedan minimikravet, 25 elever i vardera kursen historia, 
statskunskap, pedagogik, nationalekonomi, matematik och 
konsthistoria blivit fyllt. 

Kulturnämnden i Umeå inköper för stadens räkning Arne 
Jonesverket "Delad kontinuitet" för 13.000 kr. 

Till ordförande i länsnykterhetsnumnden förordnar socialsty-
relsen länsskolinspektör Gunnar Berg, Umeå. 

Skolöverstyrelsen föreslår hos regeringen, all framställning 
från Vännäs köping om upprättande av allmänt gymnasium i 
köpingen ej skall föranleda någon åtgärd. 

Obbola utbyggda sulfatfabrik visas för pressen. Förutom långt 
driven automatik visas en europanyhet i fråga om torkning 
av kemisk massa. Fabriken har byggts ut från W.000 ton till 
en årsproduktion av 110.000 ton oblekt massa. Kostnaden upp-
går till totalt 91,5 miljoner kr. 

Arbetsmarknadsstyrelsen uppdrar ål länsarbetsnämnden i Väs-
terbottens län att planera sysselsättning i beredskapsarbeten 
för 2.000 man till vintern, eller en fördubbling jämfört med 
förra året. Programmet beräknas kosta ca 85 miljoner kr. 

I sin utredning om utbildning av sjukgymnaster fastslår pro-
fessor Torgny Sjöstrand, att det finns förutsättningar alt in-
rätta ett institut för utbildning av sjukgymnaster i Umeå från 
1 juli 1966. 

Regeringen beslutar inrättande av skogsbruksskola i Burträsk. 

Arbetena får dock ej scittas i gäng ulan särskilt medgivande av 
regeringen, sedan detaljplanering skett av skogsstyrelsen i 
Stockholm. 
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November 

Asele skogsbruks-
skola invigs. 

Den 
5 Åsele skogsbruksskola invigs av jo rdbruksmin i s te r E r i c Ilolm-

qvist. 

17 Vid Svenska Tandläkare-Säl lskapets hög t idssammant räde över-
lämnas sällskapets p r i s till docent Holger Thi lander , Umeå, för 
hans gradualavl iandl ing. 

19 Assar Rönnlund, Umeå, ti l ldelas Svenska Dagbladets guldme-
dalj " för årets f rämsta svenska idrot t sbragd" . 
Riksdagsman Sigvard Larsson avsäger sig uppdragen som ord-
fö rande och ledamot i d rä t se lkammaren i Umeå. 

20 Kommuna lnämnden i Umeå socken accepterar u t rednings-
mannens över lantmätare Torsten Sander, förslag om samman-
läggning av Umeå stad och l andskommun f r o m den 1 januar i 
1965. 
Kennet Israelsson, Umeå, bl ir svensk mästare i boxning, flug-
vikt, genom att i f inalen besegra Kjell Fredr iksson , Boden, 
med domarrös te rna 4—1. 

23 Till lektor i h is tor ia vid läroverket i Umeå u tnämns lektorn 
vid folkskolseminariet där fil. dr Karin Borgström. 

24 Umeå musiksäl lskap 100-årsjubiIerar. 
Sorsele han tverks fören ing f i r a r 30-årsjubileum. 
Till o rd fö rande i Västerbottens lo t ta förbund efter f r u Inga 
Burström, Umeå, som avsagt sig, väljs f röken Harr ie t Åberg, 
Grubbe. 
Umeå NTO-avdelning 70-årsjubilerar. 
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28 Rober tsfors taxeoinråde färdigautomat isera t . 

30 Till kommunal musikledare i Umeå utses mus ikdi rek tör Sven 
Helander , Jönköping, född i Umeå 1924. 
Vid av länsstyrelsen o rdna t sammant räde i Lycksele för att 
in fo rmera om regionbebyggelsen i Furuviks- och Nydalaområ-
dena aktual iseras f rågan om sammanslagning mellan Lycksele 
stad och l andskommun och under s t ryks önskvärdheten av ett 
på skyndande av f rågan. 

/ länsstyrelsens yttrande över 1960 års naturvårdsutrednings 
betänkande om naturen och samhället framförs tanken, att 
Umeå stad badplats Bettnesand skulle kunna bli en naturpark 
med staden som förvaltare. Goda förutsättningar finns att för 
fritidsändamål avsätta stora delar av fjällvärlden inom Väster-
bottens län. Marken är i betydande utsträckning redan krono-
park. 

Fyra stockholmsarkitekter, hrr Engström, Landberg, Larsson 
och Törneman åtar sig att upprätta förslag till stadsplan för 
bostadsområde och studentstad vid Ålidhem och Sofiehem. 
Stadsplaneförslaget skall ligga på byggnadsnämndens bord i 
juni 1963. 

Till överingenjör och teknisk chef för Masonitefabriken i Rund-
vik och Olofsfors bruk i Nordmaling från den 1 mars 1963 ut-
ses civilingenjör Sören Westin, sedan 1960 överingenjör och 
platschef vid Johannedals board- och plywoodfabriker. Han 
är född 1921. 

Författarinnan Loka Enmark sänder ut sin fjärde roman, 
"Tjuvgods". Den blir livligt uppmärksammad. 

Till legodriftsgruvorna i Adakfältet begär kommerskollegium 
för nästa budgetår 1.800.000 kr och för utvecklingsarbeten 
inom Stekenjokks malmfält - - Slekenjokkprojektet — 4.500.000 
kr. 

Aseas diamantsektor Quinlus installerar sig i Robertsfors med 
överingenjör Erik Lundblad som chef. De första Robertsfors-
diamanterna beräknas släppas ut till beskådande under decem-
ber. 
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December 

Brottningslandskamp 
i Umeå mot Finland 
slutar med seger för 
gästerna. På bilden: 
P. A. Ytterström, 
Rovland, i överläge 
under en av de spän-
nande uppgörelser-
na. 

Den 
2-3 Bro t tn ings landskamp i Umeå mot F in land slutar med f insk 

seger, 17% poäng mot 14%. 

3 Kommunalful lmäkt ige i Umeå l andskommun beslutar med 23 
röster mot 12 uppgång i Umeå stad f rån 1 j anuar i 1965 i enlig-
het med u t redarens , över lantmätare Torsten Sander, förslag. 

5 Umeå s tudentkör ger sin första inomhuskonser t — i kårhuset . 
Kons tnären Jonne Bergström, Örnsköldsvik, avslutar en ut-
stäl lning i Umeå, med en sammanlagd försä l jn ing av 23 mål-
n ingar , varav två till länets landst ing. 
Lycksele stads skolstyrelse och drä t se lkammare godkänner 
förste rektor Staffan Åbergs förslag om in rä t t ande av ett ge-
mensamt högstadium för staden och de delar av landskommu-
nen, som hör till Lycksele församling, samt en gemensam yr-
kesskola för stad och landskommun på Skytteanska skolbolet 
i s taden. 

6 Umeå stadsful lmäktige beslutar med 25 röster mot 6 samman-
läggning av Umeå stad och Umeå landskommun till Stor-Umeå 
f r å n den 1 januar i 1965. Minoriteten rös tar för fö rord för den 
1 januar i 1967 som t idpunkt . Tre ledamöter är f r å n v a r a n d e 
och en nedlägger sin röst. Med detta beslut för ful lmäktiges 
y t t rande till länsstyrelsen är den stora f rågan i reali teten av-
gjord. 
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F. hä radsdomare Emil Boström i Bodbysund, Burträsk, avli-
der, 84 år gammal. 
Den nybi ldade Stensele-Storumans kons t fö ren ing ha r sin första 
vernissage — en utstäl lning av stenselefödde kons tnären Al-
bert Johansson, Huddinge . 

7 Till professor i psykia t r i vid medic inska högskolan i Umeå, 
tillika överläkare vid psykia t r i ska kl iniken på länslasaret tet i 
Umeå, u tnämns docent J. O. Ottosson, Karol inska insti tutet . 
Han är född i Kalmar 1925. 
Apotekare Maria Åström, Norsjö, får personliga privilegiet på 
apoteket i Lycksele. 

8 Bygdeå kommunalfu l lmäkt ige beslutar med 14 röster mot 13 
att å lderdomshemmet sikall förläggas till Robertsfors . Minorite-
ten röstar för Bygdeå. Två ledamöter lägger ned sin röst och 
en är f r ånva rande . 

10 Länsstyrelsen över lämnar förslag till kommuninde ln ing . Enligt 
förslaget skall Västerbottens län få sammanlagt 16 kommun-
block. 
Västerbot tens-Kurirens guldplakett fö r årets f rämsta idrotts-
prestat ion tilldelas i shockeymålvakten Lennar t "Kl impen" 
Häggroth, Skellefteå. 
Statsrådet Gösta Skoglund avgår ur Umeå stads kyrkoful lmäk-
tige, som han t i l lhört i 30 år, därav 13 som o rd fö rande . 

12 Köldrekord för no r ra l appmarken med 30—40 minusgrader . 
13 Umeå kommunala fl ickskola fyl ler 100 år. 

Tärnabygden får TV. 

14 Lövånger kommunalfu l lmäkt ige beslutar att genom en sjuman-
naikommitté u t reda f rågan om å ldr ingsvården. 
Kar in Wallberg, Lycksele, tilldelas Västerbot tens-Kuri rens 
guldmedal jong för bästa kvinnliga idrot t spres ta t ion i Väster-
botten unde r 1962. 

16 Johanneskyrkans i Vännäs nya orgel invigs av biskop I. Hy-
lander . 
Umeå läroverks f l ickor e rövrar skol-SM i basketboll genom att 
i Umeå besegra Borås läroverk med 39—36. 

17 Lövånger kyrkoful lmäkt ige beslutar bygga ny kyrkorgel för 
130.000 kr . 
Full enighet nås om s t räckningen av en 1,4 mil lång skogsbil-
väg Långs jöby—Lubbträsk inom Stensele socken. Föru tom att 
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bet jäna skogsbruket kommer vägen att öppna hittills svåråt-
komliga h j o r t r o n m a r k e r för a l lmänheten. 
Landskommunernas fö rbunds fö r t j äns tmeda l j i guld överläm-
nas till f abr ikör Carl Jacobson, Tvärå lund , o rd fö rande i De-
gerfors kommunal fu l lmäkt ige som han til lhört sedan insti tu-
t ionens start 1919. 

18 Till Helena El isabeth-kyrkan i Umeå över lämnas av Umeå 
zontaklubb mässkrud, an tependium, predikstols- och kalkkläde 
samt stola, allt i röt t . 

19 Före tagsnämnden vid Aseas fabr ik i Rober ts fors in fo rmeras 
om att Asea kommer att f lytta hela sin t i l lverkning i automat-
maskiner till Robertsfors . 
Ord fö randen i Vännäs köpings kommunal fu l lmäkt ige förste 
rek tor P. J. W. Åström avtackas. Han ha r t i l lhört ful lmäktige 
sedan 1927 och varit o rd fö rande sedan 1932. Till h r Åström 
över lämnas 10.000 kr till en fond, som skall bära hans namn. 

20 I e rsä t tn ingar för va t tenkraf t m m fastställer Nedre Norrbyg-
dens vat tendomstol i mål om Umluspens kraf ts ta t ion belopp 
på ca en kvarts mil jon kr till sakägare. 
Den första ingenjörskul len vid Skellefteå stads tekniska skola 
u texamineras : 12 f r ån husbyggnadstekniska l injen, 18 f r ån 
maskintekniska . 

21 Umeå stadsful lmäktige beslutar med anledning av att köpeskil-
l ingen för K 4-området fastställts till 3.130.000 kr att beloppet 
skall täckas med lån med 20-årig amorter ings t id . 
Till o rd fö rande i Umeå stads d rä t se lkammare utses med 18 
röster mot 13 vat tenrä t t s ingenjör Gunnar Aspegren ef ter riks-
dagsman Sigvard Larsson, som avsagt sig. Minoriteten rös tar 
för ombudsman Sigurd Karlsson. 
Stadsful lmäktige i Umeå beslutar akt ie teckning med 280.000 
kr i AB Umeortens isstadion. 
För pro jek te r ing av utbyggnad av Umeå stadsbibliotek anslår 
s tadsful lmäktige 25.000 kr. 
Dr P. G. Lundgren avtackas ef ter 32 år i Umeå stadsful lmäktige 
för märkl ig insats som kommunal fö r t roendeman . 
Överadjutanten och överstelöj tnanten vid generals taben P. I. 
Bondesor fö ro rdnas som överstelöj tnant vid kavalleriet och 
chef för Nor r l ands dragoner f r ån den 1 apri l 1963. Han är född 
1916. 

28 Regeringen u p p d r a r åt s tatskontoret att företa en organisato-
r isk översyn av den statliga verksamheten på lan tbrukets om-

136 



HÄNT 19G2 

råde i Röbäcksdalen. Samtidigt får byggnadss tyre lsen i upp-
drag att i samråd ined be rö rda myndighe te r u tarbeta ett bygg-
nadsprogram för att tillgodose lokalbehovet för verksamheten 
i Röbäcksdalen. 
Nedre Nor rbygdens vat tendomstol ger Mo och Domsjö ab defi-
nit ivt t i l lstånd att bibehålla det laxfiske, som anlagts i dam-
men vid Håknäs. 
Med 1962 u p p h ö r Nordrnalings, Bjurliolms och Hällnäs muni-
cip. 

Umeå studentkår beslutar att i sig uppta de studerande vid So-
eialinstitutel i Umeå. Därmed får Umeå studentkår nära 400 
medlemmar. 
Det meddelas, att Norrbottens järnverk under vintern kommer 
all skeppa en del av sin export över Umeå uthamn. 
Byggnadsstyrelsen överlämnar till regeringen förslag till för-
sörjningsplan för universitetet i Umeå. 
I 1962 års och föregående års förslagstävling på arbetsmark-
naden, "Vardagsvis", tilldelas reparationsverkmästare Sigurd 
Larsson, Bolidens Gruv AB, Rönnskärsverken, andra pris 5.000 
kr för kylanordningar i blygjutningsmaskin. 
Umeå och Skellefteå blir storstäder enligt det förslag till ny 
kommunindelning, som länsstyrelsen framlägger. Med Umeå 
stad föreslås en sammanslagning av Holmsunds köping, Umeå, 
Hörnefors, Sävars och Holmöns landskommuner. Med Skellef-
teå stad är det meningen sammanföra Skellefteå och Jörns 
landskommuner. Folkmängden i dessa kommunblock beräknas 
1975 bli resp. 70.000 och 51.000 personer. Lycksele och Örträsk 
kommuner föreslås sammanslagna med Lycksele stad. Av lä-
nets 33 kommuner skulle efter sammanslagningen bli kvar en-
dast 16. 
Enligt en av en arbetsgrupp inom ecklasiastikdeparlementet 
utarbetad PM rörande det högre undervisningsväsendets ut-
byggnad kommer matematisk-naturvetenskaplig utbildning san-
nolikt att påbörjas i Umeå hösten 1963. En utbildnings- och 
forskningsorganisation i samhällsvetenskapliga ämnen torde 
också inom kort byggas upp i Umeå. Av promemorian fram-
går, att Umeå i början av 1970-talet sannolikt kommer att ha 
3.200 studerande. 
Laborator Sven Bergman, Umeå, och professorerna Carl Gustaf 
Ahlslröm och Albert Levan, Lund, tilldelas för de närmaste 
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tre åren forskningsanslag från National Institute of Health 
med 98.200 dollar eller nära 508.000 kr. 

Landstingets förvaltningsutskott uppdrar åt byggnadskommit-
tén vid Umeå lasarett alt låta uppföra ett kronikerhem- och 
konvalescenthem vid Hamrinsberget norr om sjuksköterskesko-
lan. Det skall benämnas K. H. Giertz sjukhem. 
Landstingels förvaltningsutskott beslutar att i de gamla köks-
lokalerna vid Umeå lasarett anordna ett arbetsprövnings- och 
arbetsträningsinstitut med tio platser var. 

Hembygdsboken för Nordmalings och Bjurholms socknar ut-
kommer. 

Umekommittén föreslår i sitt första betänkande, alt det 1963 
ordnas akademisk undervisning för ett hundratal studerande i 
vart och ett av ämnena matematik och statistik, och alt det blir 
professurer i dessa ämnen den 1 juli 1963. Därefter bör enligt 
kommittén komma fysik, teoretisk fysik och nationalekonomi 
följande budgetår. Kommittén anser, att den medicinska, odon-
tologiska, matematik-naturvetenskapliga och samhällsveten-
skapliga utbildningen och forskningen bör sammanföras till 
ett universitet 1963. 

Under 1962 minskar Västerbottens läns folkmängd enligt vid 
årsskiftet föreliggande preliminära siffror med 1.723 personer 
till 237.092. Av städerna ökar Umeå med 887 till 24.095, Skel-
lefteå med 359 till 23.502 och Lycksele med 107 till 6.191. Stä-
dernas sammanlagda folkmängd är alltså 53.788 och ökningen 
under året inalles 1.353. Folkmängden i köpingarna — Holm-
sund, Vilhelmina, Vännäs och Åsele — är 17.739 med minsk-
ning för alla, inalles 91 personer. Landsbygdens sammanlagda 
folkmängd är 165.338 eller en minskning med 3.212 personer. 

Länets äldsta invånare vid 1962 års utgång är f . hemmansäga-
re Olof Samuelsson i Kåsböle, Lövånger socken, som skall fylla 
103 år den 1 juli 1963. Näst äldsta är fru Karin Pettersson, f . 
Jonsson, Holmön, som skall fylla 98 dr den 13 april 1963, och 
fru Amanda Grenholm, Slätmark, Bjurholm, 98 år den 3 okto-
ber 1963. 

SAMMANSTALLNING: TORSTEN CEDERBERG 
BILDER- BERTIL EKHOLTZ, VF, VK 
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HEDERSLEDAMÖTER. 

Direktör Axel En ström. 
Intendent Ernst Manker. 
Länsarkitekt Karl Sörensen. 
Banktjänsteman Petrus Lundström. 
Direktör Ragnar Kempe. 

STYRELSEMEDLEMMAR. 

Ordförande: Landshövding Filip Kristensson, Umeå. 
v. Ordförande: Kraftverksdir. C. D. Bredberg, Skellefteå. 

Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå. 

1964. 

Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå. 
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå. 
Folkskollärare Ruben Ådell, Nordmaling. 
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå. 
Intendent Ernst Westerlund, Skellefteå. 
Länsskolinspektör G. Berg, Umeå. 
Prost Olof Waernér, Sorsele. 

1963—1966. 

Fru Elna Nordin, Umeå. 
överstelöjtnant Sven Huldt, Umeå. 
Statsrådet Gösta Skoglund, Umeå. 
Leg. läkare Sigrid Nygren, Skellefteå. 
Rektor Elis Essegård, Vilhelmina. 
Bankkamrer Martin Backman, Vilhelmina. 
Riksdagsman Uno Olofsson, Hornmyr. 
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1962—1965. 

Disponent E. Planhammar, Hörnefors. 
Konservator Evert Larsson, Hössjöäng. 
Landstingsman Holmfrid Nordström, Stöckeby. 
Landstingsman Oscar Dahlqvist, Skelleftehamn. 
Landstingsman K. S. Östlund, Bureå. 
Samekonsulent H. Ritzén, Umeå. 

1961—1964. 

Konstsmed Seth Lindgren, Umeå. 
Disponent Artur Näsström, Dorotea. 
Skoldirektör Simon Johansson, Teg. 
Arkitekt Åke Lundberg, Umeå. 
Länsarkitekt Hjalmar Bergman, Umeå. 
Länsblockledare J. P. Johansson, Vännäsby. 
Arkitekt Birger Dahlberg, Skellefteå. 

Styrelseledamöter, utsedda av Västerbottens läns landsting 

1960—1963: 

Rektor K. Fahlgren, Umeå. 
Fru Valborg Lodin, Umeå. 

Suppleanter: 
Hemmansägare Sigvard Hedlund, Myckle, Skellefteå. 
Direktör John Lindberg, Norsjö. 

Styrelseledamöter, utsedda av stadsfullmäktige i Umeå: 

Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Redaktör Bertil Olson, Umeå. 

Arbetsutskott: 

Ordförande: Landshövding Filip Kristensson, Umeå. 
v. Ordförande: Kraftverksdir. C. D. Bredberg, Skellefteå. 

Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
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Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå. 
överstelöjtnant Sven Huldt, Umeå. 
Samekonsulent H. Ritzén, Umeå. 
Statsrådet Gösta Skoglund, Umeå. 
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå. 

Suppleanter: 
Arkitekt Åke Lundberg, Umeå. 
Konservator Evert Larsson, Hössjöäng. 

Kassaförvaltare: 

Syssloman Klas Järvholm, Grubbe. 

Revisorer: 

Direktör A. Digerfors, Umeå. 
Kamrer Ruben Ericsson, Umeå. 

Suppleanter: 
Direktör Bengt Bäckman, Umeå. 
Stadskassör E. Dahlgren, Umeå. 

Revisor, utsedd av Västerbottens läns landsting: 

Annonschef Tore Lundqvist, Umeå. 

Suppleant: 
Inköpschef Bertil Carlsson, Umeå. 

Revisor, utsedd av länsstyrelsen: 

Landskanslist Gösta Andersson, Umeå. 

Revisor, utsedd av stadsfullmäktige i Umeå: 

Grosshandlare F. Paul Wikner, Umeå. 
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1962. 

Allmänna förhållanden. 

Styrelsen har under året haft 2 och arbetsutskottet ett samman-
träde. 

Anslagen från Landstinget, Umeå stad och Umeå landsförsam-
ling har utgått med samma belopp som föregående år. De på alla 
områden fördyrade omkostnaderna har nödvändiggjort att för 
nästkommande år begära högre anslag. 

Genom att hälsovårdsnämnden utdömt Sävargårdens köksloka-
ler har föreningen varit tvungen att projektera en genomgripande 
ombyggnad för restaurangrörelsen. Projekteringen som utförts av 
VAB genom arkitekten Åke Lundberg har till lika delar betalats 
av Arbetsmarknadsstyrelsen och Umeå stad. Då sonderingar givit 
vid handen, att medel från Arbetsmarknadsstyrelsen och från 
Umeå stad skulle kunna erhållas, har föreningen beslutat att söka 
genomföra en grundlig renovering av Sävargården med nybyggnad 
av ett kök och en konditorilokal. Föreningen har fattat detta be-
slut med viss tvekan om lämpligheten av att den ikläder sig an-
svaret för ett restaurangbygge. När föreningen likväl har beslutat 
att göra detta har det skett i anseende till Sävargårdens kultur-
historiska värde, på grund av de traditioner som finnes på platsen 
och lämpligheten av att en restaurang finnes inom Gammliaområ-
det och att — inte minst — ej någon annan utväg synes vara 
för handen. 

Den betydande konstsamling som hopbragts av Fonden Helge 
Lindens Minne har placerats på museet. Inför det starkt ökade 
konstintresset i Umeå har hållits ett sammanträde mellan repre-
sentanter för hembygdsföreningen, landstinget, Umeå stad och 
Västerbottens läns konstförening angående var ett konstmuseum 
lämpligen bör placeras i staden. Man har därvid funnit, att den 
lämpligaste platsen är vid museet i anslutning till detta som en 
utbyggnad av det redan befintliga museet. En särskild kommitté 
för främjande av museiutbyggnadsfrågan tillsattes också vid sam-
manträdet. Som följd härav har även en programutredning an-
gående museiutbyggnaden beslutats. Även till denna har Arbets-
marknadsstyrelsen lämnat anslag med lika belopp. Utredningen 
har anförtrotts arkitekten Åke Lundberg i samarbete med lands-
antikvarien. För programutredningen har arkitekten Lundberg och 
sekreteraren företagit en studieresa till museer i Sverige, Dan-
mark, Holland och Tyskland. 
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överenskommelse har träffats med Skid- och Friluftsfrämjan-
det om att mottaga Svenska Skidmuseet. Avsikten är, att när det-
ta uppställts på ett sätt som kan godkännas av Skidfrämjandet den 
stora samlingen skall övergå att bliva hembygdsföreningens egen-
dom. Den aktuella lokalen för museets uppställning är den mindre 
källaren i Lars Färgares. Stiftelsen J. C. Kempes Minne har läm-
nat ett betydande anslag för museets uppställning. 

Hembygdsföreningen har förklarat sig positiv till att ställa sig 
som huvudman för ett medicinhistoriskt museum i Umeå. På 
uppdrag av landstinget har museet insamlat en omfattande sam-
ling av äldre sjukvårdsmaterial framförallt ifrån landstingets äldre 
anstalter. Umeå stad har med anledning av landstingets 100-års-
jubileum ställt i utsikt, att staden skulle bekosta en byggnad för 
museet på Gammlia. Närmast aktuellt för ändamålet är det gamla 
s. k. Epidemisjukhuset i Umeå. 

Nyckelviksskolans sommarkurs har hållits i anslutning till mu-
seet och delvis beretts lokaler inom Gammlia. 

Den Nordiska Kulturkommissionens sommarkurs för finska stu-
denter har haft viss anknytning till museet. 

Museet har även haft det hedersamma uppdraget att biträda 
FFÖN i utgivandet av det av Västerbottens och Norrbottens läns 
landsting bekostade verket Övre Norrlands Historia del I som ut-
kom till landstingsjubileet. 

Genom anslag från olika håll kunde en turistintendent för 
länet anställas under senare delen av 1961. För att stödja denna 
med föreningen närstående och värdefulla verksamhet har rum 
upplåtits på museet. Turistintendenten har härigenom fått tillgång 
till museets arkiv, telefonpassning och hjälp till skrivarbete. Före-
ningen erhåller givetvis skälig ersättning härför. 

Den yttre verksamheten. 

Genom anslag från Statens Humanistiska Forskningsråd har 
kunnat påbörjas arkeologiska undersökningar av platsen för flint-
fynd vid Bjurselet i Byske. Undersökningarna har stått under led-
ning av docenten Hans Christiansson. 

Degerfors gamla kyrka vid vars återuppförande biträde har 
lämnats har invigts under hösten. Biträde har vidare lämnats bl. a. 
vid restaureringen av Norsjö kyrka. 

Under våren har antikvarien Göran Rosander i samarbete med 
VAB utfört en undersökning av Vilhelmina kyrkstad närmast för 
en planering att använda kyrkstaden för turiständamål och där-
med säkerställa dess fortvaro. 
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Katarina Hammarström ledde under våren arbetet med nyupp-
ställningen av Nordmalings hembygdsgård och höll invigningstalet 
vid gårdens öppnande för allmänheten. Likaså ledde hon uppord-
nandet av en del av Degerfors bygdegårdsförenings samlingar till 
en mindre utställning i portboden på Vindelns hembygdsgård. 

Följande undersökningar har utförts. 
By under sökning i Hössjö. Denna föregående år påbörjade un-

dersökning fortsattes i mindre omfattning under våren av Per-
Uno Ågren. 

Västerbottnisk möbel- och redskapskultur. Dessa undersök-
ningar fortsattes med genomgång av hembygdsgårdarna i Bjur-
holm och Nordmaling. 

Kustundersökning. Den under 1961 påbörjade undersökningen 
fortsattes och berörde Lövångers socken samt en del av Nordma-
lings socken. I undersökningen deltog Katarina Hammarström och 
Per-Uno Ågren. 

Umeå stadsplane- och arkitekturhistoria. Genomgången och 
förtecknandet av äldre byggnadsritningar i Byggnadsnämndens 
arkiv fortsattes av fil. kand. Karin Eriksson. 

Sjukstugor. I anslutning till utställningen "100 landstingsår" in-
venterades av Katarina Hammarström tillsammans med sjukskö-
terskan Emelia Nygren några av länets äldre sjukstugor på deras 
bestånd av äldre inventarier, vilka i stor utsträckning sedermera 
lånades till utställningen. Efter dennas slut magasinerades föremå-
len på landstingets uppdrag till ett kommande sjukstugemuseum. 

Sune Jonssons undersökningar. Med anslag från Stiftelsen J. C. 
Kempes Minne fortsatte Sune Jonsson den fotografiska dokumen-
teringen av vissa miljötyper. Sålunda arbetade han under våren i 
Lycksele socken och ägnade sig därvid åt en dokumentering av 
skogs- och flottningsarbete, under sommaren i några byar i Löv-
ånger socken. 

I det av Norrbottens Museum 28—31 mars ordnade symposiet 
"Livet i en traditionell jägar- och fiskarmiljö" deltog sekreteraren, 
antikvarie Ågren och amanuens Hammarström. Sekreteraren höll 
därvid en föreläsning över ämnet "Övre Norrlands förbindelser 
vid forntidens slut". 

Landsantikvarie Westin har varit expert hos 1960 års Natur-
vårdsutredning som under året avlämnat sitt betänkande. Han 
har även som tidigare varit sekreterare i Landsantikvarieorgani-
sationernas Samarbetsråd. 
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Den inre verksamheten. 

Föremålskatalogen ökade med 141 nummer. 
Under året har 2.008 negativ registrerats. Färgbildssamlingen 

har ökat med 375 färgbilder. Under Sune Jonssons ledning påbör-
jades en insamling av gamla bilder, vilken givit c:a 200 original-
och repronegativ i resultat. 

Biblioteket ökade med 200 band. C:a 450 böcker har bundits 
på länsmuseets verkstad. 

Fil. kand. Gunnel Kernell har utfört renritning av möbelrit-
ningar från 1961 års undersökningar. 

Inlåning av arkivalier för enskilda forskare har skett. 
På museet hölls under våren följande utställningar. 

Salsutställningar. 

Ung form. Vandringsutställning från Konstfackskolan i Stock-
holm. 8 emaljmålare. En utställning från Malmö museum med 
arbeten av Sven Erixson, C. O. Hultén, Stig Lindberg, Lage Lin-
deli, Egon Möller-Nielsen, Endre Nemes, Acke Oldenburg och 
Eje Öberg. Helge Lindens Minne. Konstverk skänkta till en sam-
ling av modern konst till den bortgångne umekonstnärens minne. 

Riktiga leksaker. En tysk vandringsutställning från institutionen 
Gutes Spielzeug i Ulm. 

Två generationer. Fotoutställning med arbeten av elever vid 
Slöjdföreningens skola i Göteborg. 

Tyg och färg. En kollektion ur färgkonsulent Gösta Sandbergs 
samlingar belysande den textila färgeri- och mönsterteknikens 
historia. 

V estibulut ställningar. 

Gamla kistebrev. En visning av svenska kistebrev huvudsakli-
gen från Österlens museum i Simrishamn. 

Konstens skillingtryck. Folkliga litografier och oljetryck. 
Staffans stoilar. Teckningar av Staffan Linden. 
Söderslätt. Teckningar av Hjalmar Asp med skånska motiv. 
Bokband. Arbeten av hovbokbindare Nils Linde, Göteborg. 
Boplats, gravröse, lösfynd. Glimtar ur de senaste årens arbete 

inom västerbottnisk arkeologi. 
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Keramik och textil I. Kollektioner av keramikerna Gerd Hey-
man och Ulla Viotti samt textilkonstnärinnan Clara Salander. 

Keramik och textil II. Arbeten av keramikern Eva Sjögren och 
textilkonstnärinnan Inger Sarin. 

Från gård och by. Teckningar av konstnären Bror Jonsson, 
Långed. 

Ett minne av värde. Ett urval souvenirer från olika delar av 
länet. 

Under hösten hölls följande utställningar. 

Färg och form. Arbeten från sommarens Nyckelvikskurs i 
Umeå. 

100 landstingsår. Till landstingets hundraårsjubileum. 
Stengods och bruksvara. Arbeten av Stig Lindberg i en vand-

ringsutställning från Gustavsberg. 
Nya kyrkor i Luleå stift. Aktuell kyrkoarkitektur i stiftet. Ut-

ställningen ursprungligen sammanställd av Norrbottens museum, 
Luleå. 

Utställningen Träålder som 1961 iordningställdes till invigning-
en av Norrlands Byggtjänst visades under året i Byggtjänsts loka-
ler i Stockholm. 

Vandringsutställningen Boplats, gravröse, lösfynd visades under 
hösten i Nordmaling, Bjurholm, Lycksele, Burträsk, Bureå, Vän-
näs, Tärnaby och Storuman varvid demonstrationer utfördes av 
Per-Uno Ågren. 

"Antikt eller ej?", en föreläsningsserie med filmvisning i an-
slutning till en studiecirkel anordnad av Liberala Studieförbundet 
omfattande fyra föreläsningar under hösten leddes av Katarina 
Hammarström och Per-Uno Ågren. 

Under året ägde allmänheten tillträde till Folkuniversitetets 
föreläsningar i konsthistoria, vilka hölls i museets föreläsningssal. 

Antalet besökare på länsmuseet uppgick till 23.570, varvav 
10.128 skolbarn fördelade på 475 grupper. 

Föreläsningssalen har utöver för museets egna program använts 
för sammanträden, föredrag o. dyl. bl. a. av Folkuniversitetet. 

Länsherbariet har som tidigare stått under tillsyn av dr Björn 
Moraeus. 
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Gammlia. 

I kyrkan Helena Elisabeth har gudstjänst hållits varje söndag 
kl. 13. 

En omfattande ungdomsverksamhet under ledning av student-
prästen, stiftsadjunkten Karl-Johan Bergström och Ingemar Lund-
gren har haft kyrkan som centrum. 

Till såväl de ordinarie gudstjänsterna som till studentprästens 
begagnande av kyrkan har Umeå stads församling lämnat bidrag. 
Många vigslar har ägt rum, därjämte har förekommit dop och kon-
firmation. Lars Färgares har enligt Stadsfullmäktiges beslut den 
27 oktober 1961 § 264 sid. 94 i trycket, ser. B. 1961 nr 201 a nu 
som tidigare stått under föreningens förvaltning och har kommit 
till stor användning för olika ändamål. Det i Lars Färgares inrym-
da vandrarhemmet har varit livligt använt. Vandrarhemsavdel-
ningen har under sommarmånaderna haft 3.328 logi. Med de gäs-
ter som tagit in i uthyrningsrummen under samma tid och med 
dem, som under övriga tider av året beretts tillfälligt nattkvarter, 
har gården haft cirka 6.930 övernattningar. Som tidigare har res-
taurangchefen Sigrid Holmström förestått vandrarhemmet och 
hotellrörelsen. 

Friluftsmuseets byggnader har hållits öppna under sommarmå-
naderna. I långlogen har anordnats en utställning av västerbottens-
konstnärer i samarbete med Västerbottens läns konstförening och 
Umeå stads turistnämnd. I de olika byggnaderna har sammanlagt 
9.002 besök registrerats under denna tid. Det något lägre antalet 
än föregående år beror på den regniga sommaren. 

Röjningarna och markvårdsarbetena har fortsatts och kunnat 
intensifieras genom att betydande anslag erhållits av Arbetsmark-
nadsstyrelsen. 

Valborgsmässoaftonen firades med kanonsalut, fyrverkeri och 
brasa under hävdvunna former och stor tillslutning. Från museets 
översta gavelbalkong talade författaren Albert Viksten. 

Personal. 

Verkställande ledamot har varit landsantikvarie Gunnar Wes-
tin. Antikvarie Per-Uno Ågren har åtnjutit tjänstledighet under 
våren. Amanuens har varit fil. kand. Katarina Hammarström som 
efter den 1 juli har titeln antikvarie. Som t. f. antikvarie har tjänst-
gjort antikvarie Göran Rosander. Tillfälligt anställda har ytterli-
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gare varit fil. kand. Karin Eriksson, fil. kand. Sune Jonsson och 
fil. kand. Gunnel Kernell. Konservator Evert Larsson har tjänst-
gjort en kortare tid. Syssloman har varit Klas Järvholm, kanslibi-
träde Inga-Lisa Grahnberg, skrivbiträde Inga Agestedt och Barbro 
Högdahl. Rustmästare har varit Ragnar Grahn. Som extra befatt-
ningshavare har tjänstgjort Wiant Schöldström. Städerska har va-
rit Gunhild Granberg. Ytterligare två städerskor har tidvis anli-
tats. 

Föreningen har som tidigare haft tillgång till kostnadsfri arbets-
kraft ställd till förfogande av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen. 
Antalet sålunda anställda har varit 9. 

För vakthållning vid stugorna har föreningen anlitat 12 ungdo-
mar, för parkvård och diverse handräckning 16 diversearbetare. 
Sammanlagt har under året anlitats 71 personer, med en lönekost-
nad av 323.386 kronor. Summan ger en antydan om omfattningen 
av den verksamhet som bedrives vid länsmuseet och bokföres i 
räkenskaperna, men som ej ingår i hembygdsföreningens omsätt-
ning. 

Ekonomisk översikt. 

Beträffande föreningens utgifter och inkomster under året hän-
visas till särskild tablå, enligt vilken inkomsterna och utgifterna 
uppgår till kr. 372.767: 77. 

Tillgångar och skulder balanserar på kr. 782.932: 53. 
Umeå den 25 oktober 1963. 

FILIP KRISTENSSON. 

Gunnar Westin. 
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Balansräkning den 31 december. 

Anläggningstillgångar: 
Fastigheter 713.090:47 
Inredningar och inventarier 3: 
Museiföremål 1 : 

Omsättningstillgångar: 
Förskotterade anslagsmedel 23.474:51 
Kassa, bank och postgiro 34.819: 86 
Debitorer 11.543:69 

Summa tillgångar 782.932: 53 

Skulder: 
Långfristiga skulder: 

Värderegleringsfond 135.000: — 
Lån till Sävargårdens ombyggnad 120.000: 

Kortfristiga skulder: 
Kreditorer 11.154:34 
Källskatt 15.244: — 
Avräkning med AMS 2.054: 90 
Reserverat statsbidrag 16.825: 
Reserverade medel 69.167:06 
Ragnhild Sandströms fond 1.410: 
Amy och Väinö Nyqvists fond 22.305: 92 
Eget kapital 389.771:31 

Summa skulder 782.932:53 

Vinst- och Förlust Konto för år 1962. 

Kostnader: 
Löner 
Pensionsavgifter 
Allmän sjukförsäkring . . . . 
Underhåll av fastigheter . . 
Fastigheters driftskostnader 

172.735:05 
5.575: 16 

11.964: — 
16.521: 16 
23.702:08 

149 



FÖRENINGSMEDDELANDEN 

Mark och parkvård 16.401: 11 
Skrivmaterial 4.343:38 
Telefon och porton 8.014: 26 
Foto 4.957:39 
Bibliotek 7.807:50 
Museiföremål 1.886: 
Underhåll av inventarier 654:45 

„ „ samlingarna 5.337:56 
Försäkringar 3.517: 
Bilkostnader 11.435:47 
Årsbokens kostnader 22.031:85 
Utställningsverksamheten 16.525:66 
Utgiftsräntor 7.200: -
Skatter 600: — 
Hyror 2.460: — 
Övriga utgifter 24.994:82 
Avskrivningar 4.103: 87 

Summa kronor 372.767:77 

Intäkter: 
Anslag från Statsverket 35.111: 

„ Landstinget 100.000: 
„ Umeå stad 100 .000: - -
„ „ stads kyrkoförsaml. 4.000: 

„ landskommun . . . . 8.000: — 247.111: — 
Medlemsavgifter 24.468: 
Gåvor 72: 75 
Försäljning av vykort m. m 1.829: 68 
Annonser och årsboken 11 -659: 85 
Inträden och visningar 11.008: 10 
Hyror 31.860: — 
Kyrkan Helena Elisabeth 7.897:57 
Bankräntor 1.306:22 
övriga inkomster . . . 35.554: 60 

Summa Kronor 372.767: 77 

Umeå den 31 december 1962. 

Klas Järvholm. 
Kassaförvaltare. 
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REVISIONSBERÄTTELSE. 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hem-
bygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1962 få här-
med avgiva följande berättelse. 

Av styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava vi tagit del. 
Saldon och bankräkningar överensstämma med räkenskaperna. 
Byggnader och inventarier äro försäkrade till betryggande be-

lopp. 
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter samt 

tillgångar och skulder överensstämma med räkenskaperna. 
Siffergranskning har under året utförts av undertecknad Dahl-

gren. 
Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen ej 

föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförval-
taren för den tid revisionen omfattar. 

Umeå den 21 oktober 1963. 

R. Ericsson B. Bäckman 
av hembygdsföreningen utsedda revisorer. 

G. Andersson 
av länsstyrelsen utsedd revisor. 

Tore Lundqvist 
av landstinget utsedd revisor. 

F. Paul Wikner 
av stadsfullmäktige utsedd revisor. 

Elmar Dahlgren 
siffergranskare. 
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VÄSTERBOTTENS NORRA FORNMINNESFÖRENING 1962. 

Föreningens styrelse har under året bestått av följande perso-
ner: Redaktör Carl-Ola Andersson, ordförande, kommunal-
nämndsordförande V. Stenberg, v. ordförande, lärarinnan Zelma 
Lindström, Ursviken (suppl. hemmansägare Sven Svensson, Finn-
fors], advokat Ulf Berglöf, arkitekt Birger Dahlberg, köpman 
Gunnar Lindekvist, Skellefteå, samt folkskollärare Sivar Olsson, 
Gummark, konstnären Hannes Wagnstedt, Skellefteå, yrkesvals-
lärare Torsten Tegby, Skellefteå och förrådsförvaltare K. S. Öst-
lund, Bureå. 

Intendenten har fungerat som sekreterare och kassör. 
Arbetsutskottet har utgjorts av hrr Andersson, Stenberg, Dahl-

berg och Tegby samt fröken Lindström. 
Revisorer har varit hemmansägare Arthur Hedlund, Myckle 

och grosshandlare Bengt Hallberg, Skellefteå, med kommunalkam-
rer Rud. Fahlgren som suppleant. 

Föreningen har under året hållit ett sammanträde, styrelsen två 
och arbetsutskottet två sammanträden. 

Fältarbeten och fynd. 

Även under 1962 har ett antal fasta fornlämningar upptäckts 
i norra länsdelen. Sålunda uppmärksammades först nu i Bissjön, 
Lövångers socken en offersten, s. k. "liggande höna" i skogen sö-
der om byn och ett 100-tal meter Öster om vägen till Ersnäs. På 
åsen ligger ett litet gravfält och stenen ligger alldeles i kanten av 
detta. Stenen avviker från de tidigare kända i så måtto att den är 
flat och bildar liksom ett bord, väl underbyggt av mindre stenar. 
Stenen är triangulär och basen drygt två meter. De två övriga si-
dorna är något kortare. I närheten av de förut kända rösena upp-
täcktes ytterligare ett mindre, ganska hårt utrivet gravröse som 
tidigare icke uppmärksammats. 

I Kåsböle påträffades ett förut icke observerat röse på drygt 20 
meters höjd ö. h. Antalet nu kända smårösen av denna typ kring 
Kåsböleträsken är sex men med all sannolikhet finns det flera. 
Rösena ligger försåtligt dolda i vegetationen och att de observeras 
beror till största delen på en ren slump. 

Flintfyndplatsen i Kusmark har även i år i samband med plöj-
ningsarbete gett ett antal fynd, därav ett par fragment av redskap 
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och i övrigt skärvor och avslag, sammanlagt nära ett tjog bitar. 
Denna gång gjordes fynden alldeles ute på den höga och branta 
stråndbrinken mot Kågeälven. 

Vid brunnsgrävning för något år sedan fann herr Alvar Grön-
lund i Bjurselet, Byske, en vacker flintyxa av samma typ som de 
övriga från den stora flintfyndplatsen. Fyndstället är beläget nå-
got hundratal meter nordost från den plats där huvudmassan av 
fynd påträffats. Omständigheterna talar för att yxan inte låg på 
ursprunglig plats. Samma är förhållandet med en liten rund knuta 
av flinta som hittades framför brotrappan till Grönlunds fastighet. 

I nära anslutning till den plats i Fahlmarksheden där man tidi-
gare hittat skifferfynd av olika slag, har en rätt stor spets av röd-
brun skiffer hittats. Samtliga fynd på denna plats har påträffats 
inom ett ganska begränsat område inte långt från stranden av 
Bure älv och i en terräng som uppenbarligen utgör en gammal 
strandkant. Omständigheterna gör det mycket sannolikt att här 
legat en boplats i anslutning till en bäck som faller ut i det sel eller 
den sjö som älven tidigare bildat. Största delen av marken är od-
lad varför undersökningar knappast ger något resultat. 

Ungefär detsamma är förhållandet beträffande en skifferspets 
från Vikmoran. Även här intill Bure älv, har skiffer- och kvarts-
föremål hittats tidigare. 

Under juli månad påbörjades en undersökning på den stora 
flintfyndplatsen i Bjurselet, Byske socken. Arbetet stod under led-
ning av docenten Hans Christiansson, Uppsala. Förutom kartlägg-
ning av området och en mängd provgrävningar över ett större om-
råde, påbörjades en mer planmässig utgrävning av ett icke odlat 
område nära den översta, höga strandbrinken och i omedelbar 
närhet till en plats där tidigare större fynd gjorts. Eftersom gräv-
ningarna på långt när inte är avslutade och det tillvaratagna ma-
terialet icke bearbetats, är det för tidigt att lämna en detaljerad 
redogörelse för de iakttagelser som gjordes. Omedelbart under ett 
tunt vegetationsskikt på den f. ö. praktiskt taget stenfria marken 
anträffades små samlingar av mindre sten, omgiven av en ringa 
mängd aska, kol och sot. Dessa stensamlingar kan möjligen vara 
rester av härdar. Av bearbetat material framkom endast obetyd-
liga skärvor av kvarts eller kvartsit. Men dessutom påträffades, 
delvis i riklig mängd bitar av svagt bränd lera. På ett ställe låg 
denna lera i ett sammanhängande flak cirka 30X20 cm. Samtliga 
större bitar har ena sidan slät och ytan är gråaktig till ett djup av 
någon millimeter. Den andra sidan har karaktären av ojämn brott-
yta och ger intryck av att ha kunnat ligga mot jord eller sand. Bi-
tarnas tjocklek varierar från en till cirka tre centimeter. Avtryck 
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av korn har påträffats i leran. Det kanske bör anmärkas att mar-
ken består av ren sand men att lera förekommer ett stycke norr 
om gårdarna och landsvägen alltså på rätt långt avstånd från gräv-
ningsplatsen. En del lerbitar är brända så pass hårt att de har ka-
raktären av keramik. Tanken att leran varit tätning av nåt i en 
timmervägg kunde snart av flera skäl avföras från diskussionen. 

Marken intill det område där grävningarna påbörjades är dels 
odlad och dels gårdsplan sedan lång tid. Längre bort vidtar relativt 
grov tallskog. I marken omedelbart intill skogsbrynet och vidare 
ett stycke in bland träden, uppmärksammades ett stort antal run-
da gropar. Groparnas diameter varierar något liksom djupet som 
synes vara några decimeter. Diametern är vanligen 1—1,5 m. Fyra 
av groparna undersöktes och befanns vara regelbundet formade 
med relativt svag lutning av kanterna. I botten på en av dem fanns 
en oredig samling mindre stenar jämte kol och bitar av den ovan 
nämnda brända leran. Det kanske kan påpekas att gropen inte 
var stensatt i vanlig bemärkelse och att stenarna knappast kan sä-
gas vara ordnade som en härd. Emellertid kan deras ordning lätt 
ha rubbats i senare tid då samtliga gropar synes ha använts som 
avfallsgropar. 

Ett mycket större antal av dessa gropar måste undersökas om 
man skall ha någon förhoppning om att utreda vilket ändamål de 
tjänat eller hur de uppkommit. 

Det kan också påpekas att vid plöjning senare på sommaren av 
det odlade området omedelbart norr om grävningsplatsen, påträf-
fades två spetsar av mjölkvit kvarts. 

I samband med grävningarna, som tilldrog sig stort intresse, 
meddelade herr Ivan Ekenstedt, Blankselet, Jörn, att han gjort 
några fynd som han misstänkte vara förhistoriska. Ekenstedt be-
söktes och det befanns att bland diverse sten- och benbitar av mer 
obestämt slag, fanns två flintskärvor. På grund av den framskridna 
årstiden kunde några närmare undersökningar inte ske just då. 

Byggnaderna. 

De påbörjade reparationerna av byggnaderna inom museiom-
rådet fortsattes under våren och sommaren. Tegeltak lades även 
på en hölada som flyttats till området. Huvudbyggnadens tak be-
fanns vid närmare undersökning i så dåligt skick att reparation 
inte ansågs möjlig. Framställning gjordes till staden om anslag till 
ett tak av skiffer, vilket beviljades. Instundande sommar torde 
därför huvudgårdens reparation kunna slutföras. 

154 



FÖRENINGSMEDDELANDEN 

Under sommaren utfördes revisionsbesiktning av samtliga 
elektriska anläggningar inom området. En del därvid gjorda smär-
re anmärkningar föranledde omedelbara åtgärder. 

Under sensommaren inreddes toaletter för allmänheten i den 
förutvarande vedboden. Därvid erhölls även en del mycket väl-
behövligt magasinsutrymme. Någon lösning på den verkligt be-
kymmersamma magasinsfrågan utgör dock inte detta tillskott, som 
uppgår till cirka 50 kvm. golvyta. 

Bebyggelseundersökningarna. 

Bebyggelseundersökningarna i Kåge kunde avslutas och dess-
utom var vid årsskiftet liknande undersökningar avslutade i Ö. 
och N. Bäck i Bureå socken samt Kåsböle och Daglösten i Löv-
ångers socken. Rapporter förelåg i koncept. Rapporterna komma 
att färdigställas instundande vår. Sammanlagt omfattar rapporter-
na från dessa undersökningar 120 bilder, 30 kartor och ritningar 
samt 250 blad text. 

Förberedande åtgärder för liknande undersökningar i ytterligare 
ett par byar i Skellefteå socken har vidtagits. 

Verksamheten vid museet. 

Skådesamlingen har under tiden 1 juni—31 augusti som vanligt 
hållits tillgänglig varje dag kl. 13 -15, samt andra tider efter sär-
skild framställning. Visningar för skolklasser och studiegrupper 
har skett i vanlig omfattning. Kyrkostaden och Skellefteå lands-
församlings kyrka har vid många tillfällen demonstrerats för olika 
grupper. 

Över 2.300 skolbarn åtföljda av lärare besökte samlingarna un-
der sommaren. Totala antalet besökare är omkring 3.600 personer. 

De accessionsförda nyförvärven uppgår till cirka 150 nummer. 
Biblioteket har ökat med 238 nummer, i huvudsak genom byten 
och gåvor. Antalet diarieförda skrivelser uppgår till 193. Fotoarki-
vet har ökat med något över 1.000 negativ och bilder i svart-vitt 
och cirka 175 diapositiv i färg. Bland bilderna märks ett 70-tal av-
fotograferingar av gamla bilder från Skelleftehamn, Sävenäs, Urs-
viken, Furunäs, Örviken, Nyhamn och Björnsholmen. Negativen 
har donerats av Rönnskärs fotoklubb. 
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Aktarkivet har - - utöver de ovan nämnda bebyggelseundersök-
ningarna — ökat med ett 1.000-tal blad och klipparkivet med nå-
got 100-tal. 

Inbindningen av bibliotekets böcker har pågått under vinter-
månaderna. Under den varma årstiden har herr Lars Malomsoky 
varit fullt sysselsatt med rengörings- och konserveringsarbeten av 
magasinerade föremål. 

Ett avsevärt antal gamla handlingar har även detta år inlånats 
för avskrift, utförd av fröken Birgitta Nerström. I ett par fall har 
byaskrin inlånats för avskrifter och uppordning. Åtskilliga trasiga 
kartor har därvid restaurerats. 

Ytterligare väggmåleri har framkommit och fotograferats i 
färg. En del prover har tagits och mönster kopierats. 

Bland nyförvärven i övrigt under året kan nämnas en omfattan-
de samling handverktyg för garvare från Norlunds garveri i Bureå. 
Omkring 12.000 glasnegativ, i huvudsak porträtt, men därutöver 
ett avsevärt antal av mycket stort intresse, har tillvaratagits efter 
fotograf Maja Åström i Bureå. Vidare har museet som gåva av f. 
stadsfiskal G. Strindlund fått mottaga en stadsfiskalsuniform, se-
nast buren av givaren men ursprungligen tillhörig stadsfiskalen 
O. Häggbom, Skellefteå. 

De 152 ärenden som under året föranlett längre eller kortare 
resor fördelar sig på de olika socknarna på följande sätt: Skellef-
teå socken 58, Bureå socken 27, Byske socken 23, Norsjö socken 
9, Jörns socken 2, Burträsk socken 1 och övriga platser 19. 

Vid årsskiftet balanserade ärenden utgör 48. 
Museet har även detta år fått utnyttja arbetskraft, ställd till för-

fogande av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Ekonomi. 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogat räken-
skapsutdrag. Inkomster och utgifter balanserar på kr. 78.562: 52. 
I anslag har föreningen erhållit av landstinget 25.000 kr., av Skel-
lefteå landskommun 15.000 kr. och av Skellefteå stad 15.000 kr. 
Men därutöver har staden som vanligt skött parken vid Nordanå 
m. m. och till vissa reparationsarbeten på byggnaderna för 1962 
anslagit 15.000 kr. 
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BYGDEÅ HEMBYGDSFÖRENING. 

Styrelsen för Bygdeå hembygdsförening har under år 1962 be-
stått av följande personer: Martin Edström, Knut Norman, Greta 
Strömbäck, Bengt Pettersson, Tycko Hammarberg, Helge Nilsson, 
Seth Nilsson, Edvin Lundström och Thorwald Jacobsson. Supple-
anter: K. W. Bäckström, Sixten Axelsson, Melvin Nilsson och 
Karl-Gustav Stenman. 

Revisorer: A. E. Andersson och Harry Hällgren, suppl. Oskar 
Olofsson. 

Ordförande under året har varit Bengt Pettersson, vice ordfö-
rande Tycko Hammarberg, kassör Knut Norman och sekreterare 
Martin Edström. 

Föreningen har av Bygdeå kommun erhållit 5.000 kr., varav sty-
relsen har kunnat betala föreningens skulder. 

Styrelsen får framföra ett tack för verksamhetsåret. 

DEGERFORS SOCKENS HEMBYGDSGÅRDSFÖRENING. 

Styrelsen för Degerfors sockens hembygdsgårdsförening får här-
med avgiva redogörelse för föreningens verksamhet under år 1962, 
föreningens 28 :e verksamhetsår. Styrelsen har under året bestått 
av följande personer valda för tiden 1962--1963: O. A. Karlsson, 
Karl Jakobsson, Signe Sandgren, Hjalmar Enström och Ruth Edin. 

Suppleanter åren 1962—1963: Ellen Karlsson, Ulla-Britt Ham-
mar, Karl Johan Nord och Rudolf Andersson. 

Styrelseledamöter 1961—1962: Franz Olsson, Rune Jonsson, 
Astrid Hörnberg, Per Johansson och Ebba Lindgren. Suppleanter: 
Halvard Bergström, Rut Johansson, Svea Olofsson, Karl Lindberg 
och Gerda Forsberg Andersson. 

Arbetsutskott har varit: O. A. Karlsson, Signe Sandgren, Ruth 
Edin, Per Johansson och Rune Jonsson. 

Under året har utställningslokalerna i loftboden iordningställts. 
Till föreståndare för utställningen har antagits fru Ingrid Lund-
ström, Vindeln, under juli och augusti månader, vilken skött ar-
betet på ett föredömligt sätt. 

Elektrifiering i kök och loftbod har dragit rätt stora kostnader, 
c:a 1.100 kronor. 

Spinnel Anna (festen] släkten hade begärt att föreningen skulle 
anordna servering vid ett släktmöte som skulle anordnas den 15 
juli. Arbetsutskottet åtog sig uppgiften, men hade svårt att få en 
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klar uppgift om huru många besökare, som skulle komma till fes-
ten. Det beräknades att minst femhundra personer skulle komma, 
men det visade sig att minst 1.500 personer besökte släktmötet. 
Det blev därför att improvisera, men detta lyckades över förvän-
tan och lämnade en behållen inkomst av kr. 1.277: 39. 

Föreningen hade även nöjet att från Vindeln-avdelningen av 
Norsjö Kreaturförsäkringsbolag vid dess likvidation erhålla en gå-
va av 347: 32, utgörande föreningens behållning vid likvidationen. 

Föreningens kostnader för öppethållande av utställningen i loft-
boden har gått till 837 kr. och inkomsterna till kr. 280: 40. 

Bygdegårdsfesten har lämnat en behållning av kr. 5.120: 41. 
I övrigt har underhållskostnaderna dragit avsevärda belopp. 

Ekträskboden har lyfts upp och Kamsjöstugan har dragits ihop. 
Såsom framgår av redogörelsen har föreningens kostnader för 

öppethållande av utställningen uppgått till 557 kr. Styrelsen anser 
dock att dessa pengar är väl använda med hänsyn till den större 
kännedom vår tids befolkning erhåller om forna tiders seder och 
bruk. 

Fru Ingrid Lundström har även i år lovat tjänstgöra som före-
ståndare. 

Enligt årsmötets beslut har styrelsen låtit gallra bort en del över-
flödig skog, samt i övrigt rensat upp på tomten. 

FREDRIKA HEMBYGDSFÖRENING. 

Fredrika hembygdsförening har under sommaren 1963 fått sin 
tredje stuga klar för möblering. Denna stuga hade tillhört släkten 
Hörling i Viska och skänktes av siste ägaren, kommunalkamrer 
Verner Hörling, till hembygdsgården. Stugans kök och två rum 
voro helt väggmålade av Davidsson i Bjurholm. I början av 1900-
talet blev väggarna tapetserade men har nu frammålats i ursprung-
ligt skick av fil. kand. Gunnel Kernell och konservator Everl 
Larsson. Fredrikaborna gläds storligen över detta arbete. Rummen 
möbleras med ortens gamla möbler. 

Styrelsens sammansättning är oförändrad. 

JÖRNSBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING. 

Verksamhetsberättelse för Jörnsbygdens hembygdsförenings 
verksamhet under tiden den 16/5- 31/12 1962. 
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Tidigare har redovisats per räkenskapsår men nu har beslutats 
att redovisningen skall ske enligt Jörnsbygdens hembygdsföre-
nings stadgar, nämligen per kalenderår. 

Som styrelse har under året fungerat A. V. Eriksson (ordföran-
de), Hugo Norberg (kommunens ombud), Sten Lundmark, Karl 
Olovsson, Greta Åström, Albert Nilsson och Seth Lundström. 
Styrelsesuppleanter har varit Ruth Sandström, Hulda Vertin, Ru-
dolf Öster och Sigurd Karlsson. 

Ordinarie ledamöter, som äro i tur att avgå, äro Seth Lund-
ström, Albert Nilsson och Karl Olovsson. 

Hembygdsföreningens arbetsutskott består av följande ledamö-
ter, nämligen Hugo Norberg, Joel Karlsson, Georg Salomonsson, 
Sandfrid Andersson, Hillevi Hedlund och Valborg Lundgren. Ar-
betsutskottets suppleanter: Ines Andersson, Perlström, och Elin 
Fjällström, Jörn. 

Revisorer: vald av Jörns kommun Evert Lind och av Hembygds-
föreningen Anselm Larsson. 

Styrelsen har under tiden 16/5—31/12 1962 hållit fyra proto-
kollförda sammanträden. Beträffande föreningens ekonomi hänvi-
sas till den av kassören förda kassaboken. 

Brandförsäkring på hembygdsgården jämte inventarier uppgår 
till 100.000 kr. 

Lagfart på hembygdsgården har erhållits under benämning Mos-
sarotträsk 1: 239 med ett taxeringsvärde av 8.000 kr., därav bygg-
nadsvärde 4.000 kr . 

Vid "Svanselegården" har bro med tak färdigställts. Planerad 
markberedning har utförts och matjord pålagts. Reparation av 
bord och stolar har gjorts samt målning av desamma. Upprens-
ning av logen för plats åt gamla skänkta föremål har utförts. "Stav-
träskgården" behöver ännu en hel del arbete, innan den blir färdig 
för egentlig visning. 

Med biläggande av en kostnadsberäkning på 13.317 kr. för åren 
1962—1964 har hembygdsföreningen sökt anslag hos Jörns kom-
mun till diverse olika ändamål inom Hembygdsgården. Av kom-
munalfullmäktige har beviljats ett anslag på 4 . 0 0 0 kr. att utbeta-
las under 1963. 

Under verksamhetstiden har försålts fyra choklad- och kaffe-
tombolor. 

Visning av Hembygdsgården har skett under sommarmånader-
na varje söndag kl. 12.30—16.00 under tiden 10/6—26/8. 

Till Ernst Pettersson och Rudolf Öster har föreningen utdelat 
diplom. 
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Jörns kommun och makarna Sandfrid och Lisa Andersson har 
skänkt var sin orgel till hembygdsföreningen. 

Samarbetet mellan styrelse och arbetsutskott har varit mycket 
gott och stor hjälp har lämnats av alla och särskilt kan nämnas 
Ernst Pettersson och Rudolf Öster. 

Årsberättelse 1962: På hösten kunde "Svanselegården" anses i 
huvudsak färdig, men ett lån på 2.000 kr. hade måst upptas för 
ändamålet. 

Vid årsmötet den 6 /6 beslöts att kostnadsberäkning skulle gö-
ras av en del arbeten, summan av denna kostnadsberäkning gick 
till 13.317 kr. Med stöd av denna kostnadsberäkning gjordes en 
vördsam anhållan hos Jörns kommun om största möjliga bidrag för 
fortsatt arbete på Hembygdsgården och dess tomt. Den 22/9 med-
delade kommunalfullmäktige att de i enlighet med kommunal-
nämndens förslag beviljat ett anslag av 4.000 kr. att utbekommas 
under 1963. 

Under tioårsperioden från föreningens start 1953 54 har Jörns 
kommun bidragit med anslag av kr. 19.744: 59. 

LYCKSELE HEMBYGDSGILLE. 

Styrelsen för Lycksele hembygdsgille får härmed avge berättel-
se rörande verksamheten under 1962. 

Stenkullastugan har under året inretts. Den är utrustad med 
bakugn, där bakning av tunnbröd kan äga rum. Den kommer i 
fortsättningen att upplåtas för tunnbrödsbak mot en rimlig avgift. 

Nya takrännor av plåt har anskaffats till Hembygdsgården, då 
de gamla trärännorna var uppruttnade. 

Av kyrkvärden Erik Borgström har hembygdsgillet förvärvat en 
gammal men väl bibehållen logbyggnad, som rivits, transporterats 
till Gammplatsen och uppförts i skogsbrynet vid det s. k. torget. 
Byggnaden tjänstgör sommartid som scen och musikestrad och 
vintertid som magasin för bord, stolar, bänkar m. m. 

Den av jägmästaren Bert Strandberg skänkta timmerkojan från 
Granseleavan har uppförts på kullen vid vägen på Gammplatsen. 
Även tillhörande stallbyggnad har flyttats dit och uppförts. 

Av hemmansägaren Fabian Holmgren, Busjön, har hembygds-
gillet som gåva fått en tröskvandring av gammal modell. Den har 
transporterats till Gammplatsen och återuppförts intill logbygg-
naden. I anslutning till det skjul, som hör till tröskvandringen, har 
ett vagnsskjul för åkdon och brandspruta byggts upp. 
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Hembygdsgården har under tiden mars—april försöksvis hållits 
öppen kl. 13.00—17.00. Under sommarmånaderna hölls den öp-
pen lördagar och söndagar samma tid. 

Valborgsmässoafton och midsommarafton firades under sed-
vanliga former. Midsommaraftonens fest gav en god ekonomisk 
behållning . 

Under hösten har åter en gallring av skogen ägt rum och virkes-
posten har sålts till Mo och Domsjö, Lycksele skogsförvaltning. 

Landsantikvarien Gunnar "Westin har efter hänvändelse av 
hembygdsgillets styrelse gjort en undersökning rörande möjlighe-
terna att uppföra en replik av den andra kyrkan, som stod på 
Gammplatsen 1736—1799. 

Av Lycksele landskommun och Lycksele stad har hembygds-
gillet erhållit 3.000 kr. i anslag frän vardera kommunen. 

Styrelsen har under året bestått av hrr Uno Olofsson, Holger 
Lithner, J. E. Nyman, Jonas Johansson, Joh. A. Barrmo, Axel Bi-
lare, Wolmar Söderholm, Edvin Eriksson och fröken Ebba Hed-
man. 

Arbetsutskottet har bestått av hrr J. E. Nyman, Jonas Johans-
son, Wolmar Söderholm och fröken Ebba Hedman. 

MALÅ HEMBYGDSFÖRENING. 

Verksamheten 1962 har omfattat skötsel av Hembygdsgården 
samt tillvaratagande av forntidsvärden. Skötseln har ägnats mest 
åt turismen med hållande av tältplats och vandrarhemmet i för-
svarligt skick. 

Hembygdsföreningen har under året inköpt en s. k. rundloge 
från Kvorbevare, den kommer att flyttas till Hembygdsgården un-
der sommarens lopp, behövligt virke för återuppbyggande av logen 
är framkört och förädlat. 

Hembygdsboken har kommit så långt i redigering, att allt stoff 
från forntiden har insamlats så långt det går och meningen är att 
den skall sättas i tryck i slutet av år 1963. 

Styrelsens sammansättning: John Renström, ordförande, Johan 
Granberg, kassör, Elis Norén, sekreterare, Karl Marklund, kom-
munombud, och Margareta Ågren, aktförvarare. 

NORDMALINGS HEMBYGDSFÖRENING. 

Verksamhetsberättelse för Nordmalings hembygdsförening av-
seende år 1962. 
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Styrelsen, som är vald fram till utgången av 1962, har i och 
med det gångna året fullgjort sin uppgift. Styrelsen har bestått av 
prosten Johan Hedquist (självskriven ordförande), redaktör Her-
bert Bylund [sekreterare], konditor Arnold Engman (kassör), 
köpman Erik Forsberg, bankkamrer Ragnar Berglund, f. folkskol-
läraren Ruben Ådell, konditor Martin Lundgren och som repre-
sentant för kommunalfullmäktige dess vice ordförande, hemmans-
ägare Evert Molin, Tallberg. 

Styrelsen har haft tre sammanträden under året, nämligen den 
9 april, 23 april och 12 juni. 

Under det gångna året har den s. k. Asplundska gården i Lög-
deå, som inköptes av hembygdsföreningen för flera år sedan att 
så småningom flyttas till Nordmaling och uppföras som hembygds-
gård, sålts och rivits. Det vagnslider, som hembygdsföreningen ef-
terlyste redan vid förra årsmötet, med avsikt att flyttas till hem-
bygdsområdet och utgöra förrådslokaler för en massa gamla jord-
bruksredskap, som inte kunnat få plats i museet efter restaure-
ringen, har inte kunnat realiseras. Styrelsen har inte lyckats spåra 
upp en lämplig byggnad för ändamålet, men frågan måste på ett 
eller annat sätt lösas och styrelsen kommer även framgent att få 
denna fråga som en av de just nu viktigaste. De gamla museiföre-
målen måste få en enhetlig lokal att förvaras i. 

I samverkan med kyrkans representanter anordnade hembygds-
föreningen på midsommarafton en samling vid hembygdsområdet, 
som mottogs med stort intresse av allmänheten. I samband med 
fjolårets midsommarträff invigdes också sockenmuseet efter res-
taureringen. För invigningstalet svarade amanuens Katarina Ham-
marström, Umeå. Midsommarstång restes på midsommarafton och 
mycket folk hade mött upp. Bland andra programpunkter kan 
nämnas skämtlekar, dragkamp mellan byalag, lekar kring midsom-
marstången och allsång. Det hela blev så lyckat att styrelsen redan 
beslutat anordna en liknande hembygdsdag även 1963, på mid-
sommarafton och även nu i samverkan med kyrkan. 

För att hembygdsföreningen ska kunna få det ekonomiska un-
derlag som behövs för den fortsatta verksamheten fordras i första 
hand en förstärkning av antalet medlemmar. Här måste ske kraft-
tag främst från byaombuden. Medlemsvärvningen är ett viktigt led 
i det här sammanhanget och i effektiv medlemsvärvning har nog 
hembygdsföreningens styrelse mycket att lära av sina kolleger i 
Röda Korset. 

Föreningens kassa verkar kanske vid en första anblick tillfreds-
ställande, men om man beaktar de framtida kostnader som före-
ningen står inför så är summan rätt blygsam. 
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Hembygdsboken för Nordmaling och Bjurholm har nu utkom-
mit. Försäljningen har börjat och beräknas vara slutförd under 
året. Det ligger självfallet i hembygdsföreningens intresse att sti-
mulera arbetet med försäljningen. Redaktionskommittén har nöd-
gats låna betydande belopp av de båda berörda kommunerna för 
att få bokverket i tryck. Dessa lån måste återbetalas under inne-
varande år 1963. Hembygdsföreningens styrelse uppmanar alla 
hembygdsintresserade att propagera för boken. Det är en bok som 
bör finnas i varje nordmalingshem. 

HEMBYGDSFÖRENINGEN UMBYGDA. 

Det gångna verksamhetsåret torde kunna betecknas som det 
hittills händelserikaste för Umbygda. Föreningens engagemang i 
ett betydelsefullt arbete har avslutats, nämligen inspelningen av 
sockenfilmen "Nära älven", och flera år av diskussioner och för-
handlingar har resulterat i att den präktiga timmergården från 
Norrfors nu är upptimrad och under tak i Brännland soldat-
torpen har fått sin "rotebondegård". 

Mötesverksamheten. 

Tyvärr har mötesverksamheten blivit lidande på att styrelsen i 
så stor utsträckning måst satsa tid och krafter på att föra de stora 
projekten i hamn. Utöver årsmötet den 23 mars 1962 har hållits 
en gökotta vid torpen den 31 maj. Därjämte hölls under april ett 
15-tal filmmöten runt om i bygden. Vid dessa deltog en eller flera 
styrelseledamöter, och i inledningsanföranden presenterades Um-
bygda och dess verksamhet. Uppskattningsvis kom Umbygda på 
detta sätt i kontakt med omkring 1.000 personer, och vi fick också 
åtskilliga nya medlemmar. 

Styrelsen har under året hållit sju protokollförda sammanträden. 
Förhandlingar och andra kontakter har redovisats i fyra i proto-
kollsboken intagna PM. 

Medlemsantal och ekonomi. 

Föreningen har under året haft 254 betalande medlemmar, en 
ökning med 49 sedan föregående årsskifte. 
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Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till kassarapporten. 
Till det nya verksamhetsåret finns en kassabehållning på 2.420:46. 
Då är emellertid att märka, att ytterligare räntebetalning och 
amortering på bankskuld skulle ske omedelbart efter årsskiftet, 
samt att föreningen i väntan på lantmäteriförrättning icke kunnat 
avsluta det preliminära köpet av mark som angränsar till torpen. 
I anslag från Umeå landskommun erhöll vi 2.000 kronor. 

Norrfors-gdrden. 

Förhandlingar med berörda myndigheter drog ut på tiden så 
länge, att bygget i Brännland tyvärr inte kom i gång förrän under 
sommaren. Umbygda fick slutligen ultimatum från Vattenfall att 
gården i Norrfors skulle vara bortforslad senast den 9 juli 1962. 
Lyckligtvis klarades arbetet inom den utsatta tidsfristen. 

Vad som skett är att Umeå landskommun åtog sig att som stats-
kommunalt beredskapsarbete för svårplacerad arbetskraft dels ut-
föra VA-ledningar och dels svara för grund för Norrforsgården 
och upptimring av densamma. VA-ledningar drogs till den torp-
stuga som fungerat som serveringskök och till byggplatsen för 
Norrfors-gården. En vattenledning drogs också ned till sluttningen 
mot älven med tanke på det blivande campingområdet. 

Upptimringen av gården leddes av två duktiga timmerkarlar 
med värdefull erfarenhet från liknande arbeten på Gammlia. De 
hade dessförinnan också gjort nedmonteringen av huset. 

Glädjande nog visade det sig, att husets timmerstomme var i 
bättre skick än man vågat tro, och som timmerstommen nu står 
är den ett vackert prov på gammal förnämlig timringskonst. 

Taklagsfest för gården hölls den 8 oktober 1962. 
Umbygda hade hoppats att en ny etapp i byggnadens färdig-

ställande omedelbart skulle kunnat igångsättas som beredskaps-
arbete, men erforderliga beslut i kommunala organ lät tyvärr vän-
ta på sig. Våra planer gick ut på att genom beredskapsarbete få 
huset färdigställt utvändigt och i bottenvåningen, varefter bostad 
i övre våningen för tillsynsman skulle iordningställas med hjälp 
av ett bostadslån. Utvecklingen den senaste tiden kan emellertid 
medföra en modifiering av planerna. 

Det förtjänar understrykas, att byggnadskommittén detta år 
haft särskilt maktpåliggande arbete. Föreningen kan känna sig 
tacksam över att vi bland våra medlemmar har förnämlig expertis 
på gamla byggnader. 
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Soldattorpen. 

Torpstugorna har liksom tidigare år varit utarrenderade till hr 
Gunnar Granberg, Överboda, som drivit serveringen. Byggnads-
arbetet har naturligtvis medfört svårigheter och i någon mån stört 
idyllen. Trots detta och trots det bedrövliga vädret har besöks-
frekvensen varit god, och makarna Granberg har verksamt bidra-
git till att många tänker på Umbygdas torp som ett trivsamt ställe. 

Gåvor. 

Umbygda har under året fått gåvor och hjälp av mångahanda 
slag. Av Kungl. Vattenfallsstyrelsen fick vi Norrforsgården och ett 
flyttningsbidrag på 2.000 kronor. Till den flaggstång vi förra året 
fick av Skogsägareföreningen har gaffel skänkts av Ålömaskiner, 
betong till fundament fick vi genom Bengt Sandgren, toppkula 
och lina från Bäcklunds varuhus — och flaggan fick Umbygda 
från bestyreisen för Svenska flaggans dag. 

Av Thorsten Sandström, Grisbacka, fick vi det ytterligare tim-
mer som behövdes vid Norrfors-gårdens upptimring, då botten-
varvet utbyttes och gården dessutom höjdes ett varv. Takbjälkar-
na fick vi ta på Bengt Sandgrens mark. 

Vi har också under året bl. a. fått löfte om en sängstol och en 
del andra inventarier, som vid lägligt tillfälle skall forslas till Bränn-
land. Direktör Thure Holmström har lovat bekosta en stilenlig 
armatur till en torpstuga, och många andra har gett oss stöd med 
råd och dåd och lovat hjälp med speciella saker till den nya bygg-
naden. 

Filmen "Nära älven". 

Om vi sålunda fått mycken resonans för Umbygdas strävanden, 
har vi också måst inregistrera ett något överraskande bakslag. Det 
gäller Umbygdas engagemang i arbetet för sockenfilmen "Nära äl-
ven". Eftersom Umbygdas styrelse fått många förfrågningar vgr-
för filmen inte visats i ännu större utsträckning är det på sin plats 
med en redogörelse: 

Tanken på inspelning av en sockenfilm blev aktuell ungefär 
samtidigt inom Umeå landskommuns kyrkofullmäktige och inom 
Umbygda. Kyrkofullmäktige beslöt att ta det ekonomiska ansva-
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ret för inspelningen av en sådan film, varvid den av kyrkofullmäk-
tige utsedda kommittén skulle ta kontakt med hembygdsförening-
en. Under sådana omständigheter ansågs inom Umbygda att före-
ningen inte skulle arbeta med ett eget filmprojekt — bl. a. skulle 
knappast de personella resurserna i bygden förslå för ett sådant 
"dubbelarbete". Efter samråd mellan kyrkofullmäktiges kommit-
té och Umbygdas styrelse tillsattes därför en gemensam filmkom-
mitté. Dess arbetsutskott kom sedan att bestå av en ledamot av 
kyrkofullmäktiges kommitté och två från Umbygda, och Umbyg-
da-representanterna har givetvis tagit verksam del i förhandlingar 
och fältarbete för filmen. 

Filmen ekonomiserades genom anslag på sammanlagt 26.500 
kronor från kyrkofullmäktige och 55.000 kronor från Vattenfalls-
styrelsen — samt genom en myckenhet frivilligt arbete. 

Tyvärr gjordes inte från början något formellt avtal om dispo-
sitionerna för den färdiga filmen. Med rätt eller orätt hade vi en 
känsla av att det var klart att Umbygda skulle få disponera den 
och till sin verksamhet få de intäkter som visningar kunde in-
bringa. Genom att filmarbetet på grund av många samverkande 
olyckliga omständigheter kom att dra ut på tiden är emellertid 
andra kretsar nu tongivande inom kyrkofullmäktige än de vi från 
början hade att göra med. 

Filmkommittén har — enhälligt — vid två tillfällen skrivit till 
kyrkofullmäktige med förslag att visningsrätten skulle upplåtas åt 
Umbygda. I samband med premiären på filmen i mars 1962 fick vi 
underhandslöfte att disponera filmen till utgången av april månad. 
Senare har kyrkofullmäktige vid sammanträde i Tavelsjö enligt 
uppgift beslutat att i den mån filmen icke visas vid kyrkliga sam-
mankomster skall betalas en filmhyra på 50 kr. Man gjorde därvid-
lag inte ens undantag för Umbygda. 

Under den korta tid vi disponerade filmen hann vi göra ett 15-
tal visningar. Som bekant inföll påskhelgen i april, och detta re-
ducerade ytterligare den tid som stod till buds. Vi ansåg oss då 
moraliskt skyldiga att se till att filmen först visades i byar där be-
folkningen hjälpt till med inspelningen. Visningarna kom därför 
att ske i åtskilliga orter, där publikunderlaget inte kunde bli stort. 

Vid de visningar vi ordnade blev nettointäkten tack vare frivil-
ligt arbete ungefär hälften av bruttot. 

Mot bakgrunden av dessa erfarenheter har vi inte ansett oss 
kunna gå i författning om visningar, där vi måste betala hyra till 
kyrkofullmäktige. Det skulle medföra ett allt för stort risktagande 
för Umbygda, helst som vi måste räkna med att vilken som helst 
organisation kan hyra filmen på samma villkor och ordna egna vis-
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ningar. Vi skulle då kunna råka ut för rätt ödesdigra sammanträf-
fanden, t. ex. om en förening visat filmen i en ort dagen innan 
Umbygda skulle komma med den. Tanken på att organisera vis-
ningar för skolorna i Umeå stad och i andra orter samt förhopp-
ningar att filmen helt eller delvis skulle kunna visas i svensk och 
utländsk TV får väl också nu skrinläggas. 

Vi får alltså nu konstatera att vi fått en läxa, och att man måste 
ha skriftliga överenskommelser från början. Umbygda får väl nöja 
sig med vetskapen att genom vår medverkan ändå skapats en 
film av stort dokumentariskt värde för framtiden. Men det är 
tråkigt att många inte fått tillfälle att se filmen under det år som 
förflutit sedan den färdigställdes. 

Representation. 

Umbygda har varit representerad av sin ordförande och vice 
ordförande vid förberedande möte för organisationen "Blå vägen" 

Vi kan överhuvud taget tack vare intresserade medlemmar 
glädja oss åt god kontakt med alla strävanden för hembygdsvård, 
naturvård, kulturliv och turism i stad och landskommun. 

Styrelsen har bestått av Harriet Åberg, ordförande, Bertil Ols-
son, sekreterare, Holger Forsberg, kassör, Elsa Åström, Karin Lid-
ström, Thure Jonsson och Oscar Larsson. 

VÄNNÄSBYGDENS FORNMINNES- O C H HEMBYGDS-
FÖRENING. 

Styrelsen för Vännäsbygdens fornminnes- och hembygdsföre-
ning får härmed avgiva berättelse för sin verksamhet under 1962. 

Beträffande ny väg upp till hembygdsgården på Hemberget har 
styrelsen hos kommunalfullmäktige i Vännäs socken hemställt om 
bidrag för vägprojektering och fullmäktige har genom beslut den 
2 juni 1962 beslutat lämna sådant bidrag med 1.200 kr. På grund 
härav har styrelsen uppdragit åt vågmästare Arne Wänström, 
Vännäsby, att verkställa mätningar och upprätta handlingar för 
enskild väg till hembygdsgården och fullständigt förslag, dagteck-
nat den 29 oktober 1962 har överlämnats till styrelsen. I skrivelse 
till Vännäs sockens kommunalnämnd den 1 november 1962 har 
styrelsen hemställt att ärendet anmäles för Vännäs sockens kom-
munalfullmäktige för nödiga beslut. Ansökan om vägprojektets 
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utförande som beredskapsarbete har genom kommunalnämndens 
försorg ingivits till länsarbetsnämnden, vilken med eget yttrande 
skall översända ansökan till arbetsmarknadsstyrelsen. Vägprojek-
tet har kostnadsberäknats till 55.700 kr., vägsträckan 413 meter, 
nettovägbredd 4 meter, mötesplatser 6 meter. 

Under året har, genom benäget tillmötesgående från Västerbot-
tens läns museum, en utställning "Boplats, gravröse och lösfynd" 
anordnats den 27 oktober- 2 november. Utställningen omfatta-
des med stort intresse och besöktes av 714 personer, varav större 
delen utgjorts av skolungdom. Numrerade utställningsprogram 
tillhandahölls och försåldes till ett pris av 50 öre. Vid utställning-
ens slut utlottades två vinster, vilka utföllo på n:ris 245 och 285. 

Beträffande föreningens tomtiörvärv har genom ägoutbyte och 
avstyckning föreningen förvärvat Vännäs 619. Avstyckningen har 
fastställts av överlantmätaren i Västerbottens län den 1 juni 1962, 
§ 177. Den 3 oktober 1962, nr 856, beviljade inskrivningsdoma-
ren i Umeå domsaga lagfart på förenämnda område. 

Ifråga om hembygdsföreningens inkomster och utgifter konsta-
teras, att desamma balansera på kr. 7.857: 29 med en inkluderad 
kassabehållning vid årets slut med kr. 899: 75. Specifikation läm-
nas i revisorernas berättelse. 

Under året har föreningen hållit ett ordinarie sammanträde. En-
ligt förda protokoll har styrelsen hållit åtta sammanträden och sty-
relsens arbetsutskott ett protokollfört sammanträde. 

Styrelsen har bestått av: Fru Irma Gothnell, Vännäsby, Carl-
Hjalmar Nygren, Hednäs, Joh. P. Johansson, Strand, Amelius 
Ohlsson, Vännäsby, Axel Jonsson, Vännäsby, Carl Lundgren och 
Rolf Nyberg båda Vännäsby. I tur att avgå äro: Amelius Ohlsson, 
Rolf Nyberg, Carl-Hjalmar Nygren och Joh. P. Johansson. Supp-
leanter i tur att avgå äro: Fru Anna Salomonsson och Alvar Olofs-
son, båda Vännäsby, Olle Johansson, Vännäs köping och Vilhelm 
Jonasson, Eriksborg. 
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Firmor och företag som 
genom annonsering i års-
boken lämnat bidrag till 
tryckningen 



Ett värdefullt fynd? 
Fortfarande finns det oupptäckta malmer i Västerbot-
tens bergslag. Specialisternas intensiva malmletning 
utesluter inte att också privatpersoner kan komma med 
viktiga uppslag. Fynd av tunga och rostiga stenar kan 
visa vägen till en värdefull malm. Gör Ni sådana fynd, 
tag då kontakt med 

B O L I D E N S GRUVAKTIEBOLAG 

Prospekteringsavdelningen, Boliden. Telefon Skellefteå 60600 



HOLM-
SUND 

G O L V 
— marknadens mest 

gångbara golv. 
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i K L A F F I i 
Representerar ledande möbelf i rmor! 

S t o r g a t a n 49 - UMEÅ - Tel. 10865, 10840 

Konsumköp är sparköp! B l i medlem och handla i Konsum! 

BUREÅ KONSUM 
Vackra kläder i alla väder • 

S m M W U K L Ä D E R AB 
UMEÅ - K u n g s g a t a n 42. Tel. 10601, 10602 

bI/£mans UR-OPTIK-MUSIK 
Tempohuse t , UMEÅ. Tel. 10427, 10437 

Kungsg . 47 A, U M E Å - Tel. 11000, 11211, bost . 11615 



A l l t i r a d i o 

l i e i n L Carlssons Radio 

— G. A. Hamberg — 

K u n g s g a t a n 73 - UMEÅ - Tel. 10455, 10856 

Hilding Carlssons Mek. 
Verkstad AB 

Tel. 10015, 13009 - UMEÅ - Sko lga tan 89 

Vid allo tillfällen 

JflblstrÖTOS KLÄDER 
S t o r g a t a n 49 - U M E Å 

Tel. damavd. 14524, he r ravd . 10525 

för i ] e r r e k i ¡3 e r i n g 
- , il III III III II III I III III IIII! IIIIIIII III IIIIIIIII III IIIIII11!III! 
DANIELSSONS . .. 

r i e r r R o n t e k t i o n 
T e l . 1 8 3 5 0 växel 

S to rga tan 55 . U M E Å F l i c l ! " ° c h G o s s l ^ < l « 



Gynna 
Hembygdens 

affär 
M a n u f a k t u r A B 

Kungsg . 48 Umeå 

N ä r det gäl ler 

Böcker 

Kontorsmaterial 

Reservoarpennor 

gå till Tel. 10909 o. 17349 

VAR 4:e BILIST 
KÖR TILL 

ViSTERROTTEN 



P L A C E R A E D R A SPARMEDEL 

J O R D B R U K S K A S S A N 
Kapi ta l räkning — Sparkasseräkning — Checkräkning 

Bröderna Lindfors, Umeå 
T e l e g r a m a d r e s s : L i n d f o r s a r n a 

U m e å tel. 18530 vx - Skel le f teå tel. 14100 vx 

E n d a s t i p a r t i : 
Byggnadsvaror - Järnvaror - Rörbranschens 

ar t ik lar 

Apoteket Järvens 
A N A L Y T I S K A AVD. 

K u n g s g a t . 45 U M E Å Tel. 233 41 

Bakteriologiska och fysikal isk-kemiska 
vattenundersökningar. 

Pastörings- och fet thal tskontrol l på mejeriprodukter 
m. m. 

Medlefors Folkhögskola 
— S K E L L E F T E Å 3 — 

ligger vacke r t vid Kl in t fo r sån , 500 m e t e r vä s t e r om 
lands fö r saml ingens k y r k a . T a r emot 80 elever, fö rde l ade 
på t r e å r s k u r s e r . V in t e rku r sen p å g å r f r å n b ö r j a n av 
oktober till s lu te t av m a j . U n d e r s o m m a r e n och hös ten 
s t å r skolan öppen f ö r k o r t a r e k u r s e r och konfe rense r 



N ä r det gä l ler 

VIT- tvätt ELLER KEM." tvätt 

U M E Å Tel. 186 2 7 

N O R D I C A 
Inköpscentral för enskilda köpmän 

i södra Västerbotten. 

Tel. 18730 U M E Å Tel. 18730 

I 
H A N D L A FÖRSTÅNDIGT! H A N D L A KOOPERATIVT ! 

Öbbola Köopeiaiioa tiandelsjeleninij 

PYD FJÄLLS S p e c i a l f i r m a i j ä r n v a r o r 
Kungsgatan 101, tel. 18460 

J Ä R N A F F Ä R u m e å 



^cecléns HeMelzipetiiMj 
med välsorterad gossavdelning 

U M E Å Tel. 10149 

Sjöstedt & Co Elektriska KB 
Kungsg . 51 U M E Å Tel. 113 14 

U t f ö r e lek t r i ska ins ta l la t ioner och r epa ra t ione r 

D I N A W ^ 

B a n k i i 

:A 

B O L I D E N 
S K E L L E F T E H A M N 
S K E L L E F T E Å 
U M E Å 

Skellefteå Lanthushållsskola 
A N D E R S T O R P - S K E L L E F T E Å 

E n 42 veckors kurs , som b ö r j a r i no v. månad . Undervis-
n ing i allt , som hör till e t t hems skötsel . Goda st ipendie-
möj l ighe te r . P r o s p e k t på b e g ä r a n f r å n skolans r ek to r . 

Tel. Skel le f teå 11036. 

12 



Ske l le f teå L a n t b r u k s s k o l a 
meddela r teore t i sk och p rak t i sk underv isn ing i jord- och 
skogsbruk . V in t e rku r s . P rak t i sk - t eo re t i sk s o m m a r k u r s . 

Skogsbe tonad f o r t s ä t t n i n g s k u r s . L å g a kos tnade r . 

Upp lysn inga r genom rektor , tel . S k e l l e f t e å 114 36. 

Slakteriföreningen 
Umeå 

Skellefteå tel. 12310, Lycksele tel. 10151, 10889 

Umeå tel. 18150, Vi lhelmina tel. n a m n a n r o p 

Folkhögskolan i Si o ruin au 
H u v u d m a n : V ä s t e r b o t t e n s läns lands t ing . 

V i n t e r k u r s på 34 veckor med b ö r j a n omkr ing 1 sept . 
F ö r s t a och a n d r a å r s k u r s . Ämneskur se r . 

S ta t s s t ipendie r enligt f ö r fo lkhögsko lo rna gäl lande 
g runde r . P r o s p e k t på b e g ä r a n . 

A d r e s s : S t o r u m a n . Tel. 284. 

Strömbäcks Folkhögskola 
STÖCKEBY Tel. U m e å 43118 

V i n t e r k u r s om 34 veckor l : a och 2 : d r a å r s k u r s . 

Skolan ä r ans lu ten till Evange l i ska Fos t e r l andss t i f t e l s en . 



Alltid till Er tjänst 

SUNDSVALLS BANKEN 

~<Jifö>OiIanxclÅ $a/rik 
^Två tancjLvanÅe -jjitmot t Åanthtanåclien 

k a p p a f f ä r ^ ^ S ^ ^ 
Kungsg. 53 U M E Å Rådhusespl. 4 

0 K l i c h é e r 
Umeå ( 
KLICHEANSTALT är A °ch °för en effektiv 

trycksak. Låt oss tillgodose 
S t o r g a t a n 7 1 - U m e å E d r a k r °v på klichéer av 
Tel. 109 8 9 Bost. tel. 141 75 högsta kvalitet. 



E r k ä n t g o d västerbottensprodukt 

Hygieniska och ändamåls-

enliga lokaler, m o d e r n 

maskinutrustning och iack-

kunnig personal ha r givit 

vårt namn anseende, även 

utom länets gränser . . . 

U m e å Å n g b r y g g e r i 

J ä r n v a r o r — B y g g v a r o r 
Umeå - Nordmal ing - Holmsund 

Vflsterboiiens Lans FiskiörsäljoiDgsföreniDg 
u. p. a. - UMEÅ 

Tel. P a r t i a f f ä r o. kon to r 13300, 13301. 

M i n u t a f f ä r e r 13299, 13302, 14375. 



Västerbottens Löns 
B rand försäkringsbolag 

V a s a g a t a n 19 - UMEÅ - Tel. 22210 växel 

— S t i f t a t 1855 — 

E l e k t r i s k a ins ta l la t ioner 

i hela Väs t e rbo t t en och L a p p m a r k e n 

A R M A T U R U T S T Ä L L N I N G 

R i d d a r e g a t a n 2 a, H a g a 

Västerbottens Elektriska A B 
Tel. Umeå 18030 

— t idning m e d 

| l ä n s s p r i d n i n g 



Till fest och vardag! 
Beställ dryckerna f rån 

Tel. r i k t a r 0935/10018 

rZJäsiQr£ottens *Jl>äns 

^¡^q m s f ö j c / s J ö r a n i n y 

Umeå tel. 10429 Skellefteå tel. 10893 

Lycksele tel. 10852 Vi lhelmina tel. 302 

Västerbottens Södra 
Mejeriförening 

Tel. 18005 - U M E Å 

Mejer ier i Köbäcksby, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, 

Bjurholm, Ånäset, Överklinten. 

Västerbottens Läns 
Stadshypoteksförening 

Tel. 10204, 10553 U M E Å Ö. R å d h u s g a t . 8 A 



E G N A B E M S B Y G G A 1 E 
Vi u t f ö r r i tn ingar , o rdna r l ånehand l ingar och o f f e r e r a r 

komple t t a byggsa t se r . 

VÄSTERBOTTENS SKOGSÄGAREFÖRENING 
Ek. fören. 

Skogens Hus , T E G Tel. U m e å 18160 

I n g e n j ö r L inds t röm e f t e r f r å g a s 

/ J N I V E R S I T E T S -
f B O K H A N D E L 

S t o r g a t a n 53 - UMEÅ 
Tel. 100 61, 101 61 

L Ä N E T S L E D A N D E INOM B R A N S C H E N 

ÅTVIDABERGS 
Umeå - Vi lhelmina - Lycksele - Skellefteå 



B O W A T E R S S V E N S K A 
T R Ä M A S S E F A B R I K E R 

A B 
- S O F I E H E M , U M E Å -

Tillverkning 

S L I P M A S S A F O R E X P O R T 
ÅRSKAPACITET 210.000 VATTON 



P l a t t o r m e d k v a l i t é 

I l JåC-lETBMB 
J a c o b s o n & Co — T v ä r å l u n d 

Tel. växel 3, 45 
Tel. ef ter kontorst id: 

Chefen 3, J . Lundström 45, Verkm. 73 



ROBERTSFORS AKTIEBOLAG 
ROBERTSFORS 

TEL. 105 00 

* 

GJUT- OCH MASKINGODS 
SÅGADE TRÄVAROR 

IMPREGNERADE STOLPAR 
ANNAT IMPREGNERAT VIRKE 

JORDBRUKSPRODUKTER 



Ett nytt byggnadsmaterial 
I n o m b y g g n a d s i n d u s t r i n h a r 
s e d a n l ä n g e f u n n i t s b e h o v a v 
e n b y g g n a d s p l a t f a a v s å d a n 
f j o c k l e k o c h m e d e g e n s k a p e r 

i ö v r i g t s å d e n k a n 
u p p s ä t t a s d i r e k t p å 
r e g l a r u t a n u n d e r -
l a g a v t r ä p a n e l . 

ByggUnile u p p f y l l e r d e s s a 
ö n s k e m å l ; t j o c k l e k e n V2" g e r 
p l a t t a n s t o r f a s t h e t o c h b ö j -
s t y v h e t , d e n h å r d a s l ä t a o l j e -

b e h a n d l a d e y t a n ä r f ä r g s n å l o c h lä t t a t t m å l a , 
s a m t i d i g t s o m p l a t t a n s inre , n å g o t p o r ö s a r e 
k o n s i s t e n s ä r l j u d - o c h v ä r m e i s o l e r a n d e . 
ByggUnite ä r d i m e n s i o n s s t a b i l o c h b e h ö v e r e j 
f u k t a s . 
ByggUnite f ö r e n k l a r a r b e t e t o c h f ö r b i l l i g a r 
m a t e r i a l k o s t n a d e r n a . 

ByggUnite 
ä r d e t 

i d e a l i s k a 
b y g g n a d s -
m a t e r i a l e t 

f ö r 
v i l l o r 

o c h 
s p o r t s t u g o r 

Återförsäljare över hela landet! 



Nästan alla 
läser VK! 

Inte mindre än 

89% av hushållen 
i Umeå köper 

Västerbottens-Kuriren 



denna bok är tryckt hos 

] N ^ H e t e r n A s " ] r y c K e r i y ^ f o 

KUNGSGATAN 46 TELEFON 10294 • U M E Å 
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Oberoende at vilken 
sparbank som utfär-

dat Er sparbanks-
bok kan Ni göra 

insättningar och 
uttag pä den i 

:'v landet:, alla 

sparbanker. 

mxrnm 
m 

VÄSTERBOTTENS LÄNS SPARBANK 




