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FÖRTECKNING ÖVER 
AKADEMISKA FÖRENINGENS I UMEÅ ARKIV 
 
Akademiska föreningen i Umeå bildades i februari 1958. Dess syfte var enligt den ursprungliga 
lydelsen av stadgarna trefaldigt. Föreningen skulle stödja Umeå studentkår, verka för Umeås 
utveckling som högskolestad och genom föredrag, diskussioner och annan samvaro utgöra en 
förbindelselänk mellan olika kategorier av akademiker i staden. Medlemsantalet blev stort redan från 
böljan och sammankomsterna var välbesökta. 
Bland föredragshållarna kan bl a nämnas Alva Myrdal, Vilhelm Moberg, Ingemar Hedenius 
och Harry Schein. 
Efter några år hade förutsättningarna för föreningens verksamhet ändrats. Studentkåren växte hastigt 
och behövde ej något ekonomiskt stöd utifrån.Den började också att arrangera program - bl a 
föreläsningar av kända kulturpersonligheter - med samma inriktning som Akademiska föreningens. I 
detta läge togs initiativ från föreningens sida för att på något sätt samordna studentkårens och 
Akademiska föreningens verksamhet, vilket avvisades av studentkåren. Akademiska föreningen 
inrättade dock resestipendier som kunde sökas av studentkårens medlemmar. 
Föreningen upplöstes vid vårsammankomsten den 19 maj 19691 styrelsens motivering till förslaget 
om upplösning heter det bl a att "det i dagens och ännu mer i framtidens samhälle ter sig som en 
konstruktion att bygga upp en föreningsverksamhet enbart på innehavet av en akademisk examen". 
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A k a d e m i s k a föreningen i Umeå 

inbjuder till höstens första sammankomst tisdagen den 29 
september kl. 19.30 på Sävargården. 

Chefen för Svenska Filminstitutet 

Direktör HARRY S C H E I N 
kommer att tala om "Kulturpolitiska synpunkter på den 
svenska filmreformen." 

Tillfälle till diskussion. 

Efteråt serveras rödvin och ost i Kamenskikällaren. 

Vid nästa sammankomst, den 29 oktober, talar professor 
Ingemar Hedenius. 



Akademiska föreningens i Umeå arkiv 
Handskrift 19 

A, B, D, E, F 

A Protokoll med bilagor 

1 1959 - 1969 Arkivkartong 
19590204 - 19690519 
Styrelsesammanträden och 
föreningsmöten 

B Arkivexemplar av utgående handlingar 

1959 - 1969 Inbjudningar till föreningsmöten 
Ingår iF: ! 

D Matriklar 

1 1959 - Pärm 
Medlemsmatrikel 

1963, u å Medlemsförteckning. 
Ingår i F:1 

E Korrespondens 

1 1959 - 1968, u å Arkivkartong 

F Amnesordnade handlingar 

1 1958 - 1968 Arkivkartong 
Handlingar rörande bildandet av 
Akademiska föreningen, 
intresseanmälningar till medlemskap 
1958, u å, årskrönika 1959, 
protokoll vid seniorkollegiets samman-
träden 1963 - 1966, redogörelse för den 
eventuella sammanslagningen mellan 
Akademiska föreningen och 
studentkåren u å, ansökningar till rese-
stipendier med reseberättelser 
1966 - 1968, manuskript till föredrag av 
Storbritanniens ambassadör sir 
Archibald Ross 22/11 1967 



Akademiska föreningens i Umeå arkiv 
Handskrift 19 

F forts 

" Great Britain and Europé", 
bordsvisor, menuer 1959 - 1960, u å 
Särtryck: Umeå - universitetsstaden i 
norra Sverige 1968 
Innehåller även: Inbjudningar 
till föreningsmöten 1959 - 1969 och 
medlemsförteckningar 1963, u å 

2 1959 - 1968 Pärm 
Pressklipp 




