
	
 
HÖSTPROGRAM 2022 
 
 
Söndag 4 september kl 14.00  
 
Umedalens sjukhus - guidad vandring  
 
Vi bekantar oss med ett av Sveriges största mentalsjukhus, invigt 1934. Sjukhuset bildade  
fram till 1980-talet en sluten värld, med plats för nära 1 000 patienter. Antalet anställda var 
flera hundra. Den som ritade byggnaderna var Carl Westman, en av tidens stora arkitekter. 
Christina Hammarström och Iréne Gustafson berättar om bakgrunden till sjukhusets 
tillblivelse och vägleder oss bland de många byggnaderna.  
Samling vid parkeringen/Entrévägen, nära byggnaden med klocktorn. Avslutning med fika på 
Umedalens bibliotek. 
Arrangemang i samarbete med Umedalens bibliotek. 
 
 
Tisdag 11 oktober kl 18:30 - 20.30 Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
 
Umeås 400-åriga historia 
 
Christina Hammarström berättar och visar bilder om Umeås 400-åriga byggnadshistoria; om 
bakgrund, omvärldshändelser, drivkrafter och utveckling. 
 
Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. 
 
 
Tisdag 8 november, kl 13.00 - 14.00, Lokal: Umeå Universitetsbibliotek.  
 
 J.A. Linder och arkitekturen   
  
Arkivarie Göran Larsson vid Avdelningen för arkiv och specialsamlingar Umeå 
Universitetsbibliotek, berättar om en av Umeå stads främsta kulturpersonligheter under 1800-
talet; J.A. Linder (1783 – 1877). Utöver sin sysselsättning som komminister ägnade sig 
Linder åt mångahanda kulturella intressen, däribland som arkitekt och byggmästare. En stor 
del av hans privata material har bevarats på Universitetsbiblioteket. Vi kan därför se Linders 
egna skisser och ritningar av miljöer som finns kvar eller försvunnit spårlöst.  
 
Samarrangemang mellan Föreningen Byggnadskultur Umeå och Umeå Universitetsbibliotek. 
(Föreläsningslokalen finns uppför trappan när du går in i biblioteket.)   
 
 
 
Fler programpunkter på baksidan 



 
 
Tisdag 22 november kl 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
 
Om Umeås byggnadsordningar  
 
Byggnadsnämnden har låtit ta fram byggnadsordningar för sju stadsdelar i Umeå. De 
behandlar stadsdelarnas historia och bebyggelsens karaktärsdrag och ska vara vägledande 
vid förändring, förnyelse och utveckling. Lena Tengnér, arkitekt och byggnadsantikvarie, 
berättar om arbetet med byggnadsordningarna och hur de kan användas av både privat- och 
tjänstepersoner samt i olika beslutsärenden. 
 
Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. 
 
  
Tisdag 6 december kl. 18.30 - 20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet 
 
Husen som överlevde Umeå 
 
Förre länsantikvarien Bo Sundin berättar om sin bok om de 35 byggnadsminnena som är 
skyddade genom kulturmiljölagen i Umeå kommun.  
 
Fikaförsäljning i pausen. Arrangemang i samarbete med Folkuniversitet. 
 
  
 


