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Umeå på påvligt pergament 1314 Lars-Erik Edlund
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3. bygdens resurser
– tjära, järn, glas och annat

Umeå före Umeå.
Om en central plats under stenåldern Thomas Larsson

Flottningen.
En epok av romantik och vedermödor Sven Åke Henriksson
Umeå stads tillblivelse 1621 Lars-Göran Tedebrand 		
Den världsberömda Umeå-tjäran Lassi Fordell
Johan Skytte Lars-Erik Edlund			
Järnvägens ankomst inleder en ny tid Ulrik Almberg
De gräver där vi stod Bo Nilsson		
Järnvägen omistlig del av Umeåregionens
utveckling Lars-Fredrik Andersson 		
Backen. Umeås gamla sockencentrum Björn Olsson 			
Handelshuset Häggström i Dalkarlså Iréne Gustafson		
Stadsprivilegiebreven 1588 och 1621 Björn Olsson 		
Gyllengrips näringspolitiska försök i 1730-talets Umeå
Regementsstaden Umeå Martin Hårdstedt		
mötte problem Tom Ericsson 		
Johan Gustaf Rothoff. Umeås meste borgmästare Lassi Fordell
Glastillverkning i Strömbäcks glasbruk.
Holmöarna. En arkipelag med världsarvskvalitet Åke Sandström 		
Från stormiga försök till framgångsrik epok Kjell Söderberg
Båtar för fem årstider Åke Sandström
Olofsfors bruk. Ett levande industriminne Kent Ottosson 		
Glimtar av trafiken Umeå-Vasa Lassi Fordell
Norrbyskär. Ett mönstersamhälle? Gudrun Norstedt
Politikern Anna Grönfeldt Rolf Hugoson 		
Framgångsrikt industriföretagande. Från trä till stål Jonny Hjelm
Gustav Rosén i trädgården Birgit Petterson
Skogsmaskinernas Mekka Svante Adelhult
Umeå stinker Carl-Oskar Lundström 		
Umeå stads rådhus.
4. berättarna och poeterna
Ett arkitekturhistoriskt minnesmärke Karin Eriksson 		
Romantikern och Umeåförfattaren A. A. Grafström Anders Persson
Det moderna Umeå Karin Eriksson, Lena Tengnér 		

Författaren Lars Widding Anders Öhman
Politikern Torsten W. Persson Rolf Hugoson 		
Trästadens lyriska ögonvittne.
Umeås broar Lassi Fordell
Umeå i poeten Lars Lundkvists dikter Gunnar Balgård
Nydalastugorna Gudrun Norstedt
Frida Åslund. Umeås första barnboksförfattare Jenny Berggren

2. tvenne krig med ryssland
Umeå 1714. Ryssen kommer! Lars-Gunnar Olsson
Umeå 1808–09.
De dramatiska åren då riket sprängdes Martin Hårdstedt
Gungande flottbro lösning på svårforcerad vårflod Lassi Fordell
Döbeln avslutade kriget i Umeå Anders Dybelius

När guldet tog slut. Om den självbiografiska
utvecklingen i Stig Larssons författarskap Peter Berglund
Astrid Väring skräder inte orden Karin Edlund 		
”Detektiven” Thorsten Jonsson Per-Olof Erixon
Berättarakademin i Bjurholm Thure Johansson
Ett författarskap? Fausta Marianovic

5. handens och ögats konstnärer

9. tankar i tiden

Konstnärssläkten Wretling Brit-Marie Andrén

Kättaren i Nybyn lovades skattefrihet av ”Gud i ladan” Jonas Liliequist

Kyske Joseph.
Sveriges första tryckta egentliga roman Lars-Gunnar Olsson
Min far konstnären C. M. Lindqvist Lisbeth Lindqvist-Forsberg		
Nils Grubb och ”Umeoron” Allan Sandström
Konstnären Helge Linden Brita Täljedal
Mästare i trä. Bengt Lidström och Emil Sandberg Ola Kellgren

Sune Jonsson och 1960-talets länsmuseum i Umeå Britta Lundgren
Konstvägen sju älvar – ett kulturprojekt med
europeisk dimension Bo Nilsson

6. på scenen
Jazz-staden Umeå Lars Lystedt

Johan Nyqvist. Smeden som grundade
Umeås stadsbibliotek Allan Sandström

		

Den lågkyrkliga väckelsen i Umeå Stefan Gelfgren
Holmsunds skötsamma arbetare Ronny Ambjörnsson

Sorteringsarbetarnas storstrejk 1906 Björn Olsson		
Umeå-systemet. En kamp mot brännvinsdraken Per Frånberg 		

Musik-staden Umeå Bengt Hultman

Umeåpressens liv i konkurrensens järnnävar Olof Kleberg

Storheten i en liten prick.
Teater- och humorgruppen Klungan Maria Jönsson

Västerbottens museums progressiva
utställningsverksamhet under 1970-talet Richard Pettersson

7. sportsliga prestationer

Radio Ellen Hanna Degerström

Filosofen Erik Olof Burman Inge-Bert Täljedal
Biografkungen Bror Abelli Lennart Forslund 		
Vegetarianism bland ungdomar i Umeå Christel Larsson
Livlig amatörteater i Sävar Mats Enarsson

Umeås kondis- och kafékultur Ulf Meyer

Lärdomsstad, småstad och vildmark.
Umeå i några reseskildringar från artonhundratalet Heidi Hansson
Från Rosendal till Björklöven Olle Rydfjäll 		
Två gamla reseberättelser Björn Olsson
Det började som ett jippo. Damfotbollsstaden Umeå Jonny Hjelm		
Attityd till Umesvenskan Klara Bertils
Friidrotts-Umeå Ivar Söderlind
Björklöven Gunnar Johnsson

”Guld-Martin” Per Runesson

10. lärdomsstaden

8. samiskt perspektiv

Fältskären som blev Umeås förste läkare Lars-Gunnar Olsson

Läkaren och naturforskaren Daniel Erik Naezén Roger Jacobsson
Renrajd över Tegsbron och renkappkörning på Haga Gunel Rönér			
Norrlandsundersökningen 1929–31.
Urfolk i norr.
Odontologi och medicin i Umeå Kjell Asplund
Samisk forskning vid Umeå universitet Peter Sköld 		
Gösta Skoglund stark påskyndare av
Umesamiskan.
universitetets tillkomst Dan Brändström
Det första samiska skriftspråket Olavi Korhonen 		
Läroverkskulturens uppgång och fall Bert Mårald
Umesamiskan.
Umeå universitet. En stark och mångsidig påverkan
Samiskan som föll i glömska Olavi Korhonen
på Umeås utveckling Ulf Wiberg
Ubmejen Biejvieh - Samisk vecka Eva Conradzon
Restauranghögskola sedan 2002.
Mathias Dahlgren. Stjärnkocken från Umeå Carina Dahlberg
Mångkultur inom Umeå universitet Peter Sedlacek

