
Handskrift 61A 

Chefredaktör Matts Balgårds arkiv (1908-1992) 

 
Matts Balgård föddes den 2 maj 1908 som son till småbrukaren Anton Johansson och hans 

hustru Amanda Svantesdotter i Barne Åsaka i Skaraborgs län. Han arbetade i jordbruket på 

fädernegården till 25-årsåldern. Tidigt blev han politiskt och kulturellt intresserad och 

kompletterade därför folkskoleundervisningen med korrespondens- och 

folkhögskolestudier. 

1933 blev Matts Balgård ombudsman för Skaraborgs frisinnade valkretsförbund samtidigt 

som han också började sin journalistiska bana som medarbetare i Skaraborgstidningen i 

Skövde, där han blev redaktionssekreterare 1937 och då lämnade ombudsmannaskapet. 

Åren 1941-1943 var han redaktör för Folkpartiets Ungdomsförbunds organ Frisinnad 

Ungdom och engagerades också som riksstudieledare inom FPU. 

1944 flyttade Balgård med sin familj till Umeå där han efterträdde H-K Rönblom som 

Västerbottens-Kurirens politiske och kulturelle redaktör. På den posten stannade han till 

1968 då han efterträdde Stellan Rosén som chefredaktör för tidningen. Han avgick med 

pension 1973 men fortsatte även därefter som frivillig medarbetare i tidningen ända in på 

80-talet. Matts Balgård och hans hustru flyttade från Umeå till Alingsås 1983 och bosatte 

sig senare i Arboga där han avled den 22 mars 1992. 

Matts Balgård innehade en rad förtroendeuppdrag inom folkpartiet. På riksplanet var han 

vice ordförande i folkpartiets ungdomsförbund 1946-1948, ledamot i partistyrelsen åren 

1952-1972 och dessutom aktiv i Liberala studieförbundet där han var ordförande åren 

1955-1962. 

På det lokala planet verkade han som medlem av drätselkammaren 1949-1958 och ledamot 

av kommunalfullmäktige och under lång tid vice ordförande i kulturnämnden. 

Balgård företrädde folkpartiet som landstingsman 1955-1962 och 1966-1968 samt var 

ledamot av lasarettsdirektionen och länsmuseets styrelse under en följd av år. Dessutom 

var han engagerad i Västerbottens Sparbanks styrelse som vice ordförande 1974-1976 och 

som ordförande 1976-1978. 

1937 ingick Matts Balgård äktenskap med kontoristen Märta Örn, född 1911 som dotter till 

snickaren Herman Örn och hans hustru Elisabet Pettersson i Skövde. I äktenskapet föddes 

fyra barn, Gunnar född 1938, Sture 1942, Lennart och Kerstin 1946. Märta Balgård avled 

kort före sin man 1992. 

Trots att Balgård som västgöte väl inte ursprungligen hade så stor kännedom om 

västerbottningarnas egenart kunde han på kort tid sätta sig in i bygdens speciella 

förhållanden och folkets kynne. Hans övertygelse om nykterhet och frisinne passade väl in 

och som mångsidig och produktiv publicist kom han att få stor betydelse inte bara i sitt eget 

län. De frågor som engagerade honom mest var småfolkets problem och kamp mot 

myndigheter och överhet. Kunskap därom skaffade han sig genom ett flitigt resande runt 

om i sitt län. Han kom t ex att på 50-talet framträda som en av de första miljödebattörerna 

i sin kamp mot Vattenfalls exploatering av Norrlandsälvarna. Förutom rent politiska artiklar 

gjorde han otaliga reportage och kåserier och recenserade gärna skönlitteratur. Hans stora 

konstnärliga intresse resulterade bl a i skickligt gjorda landskapsteckningar. 

Balgårds verksamhet som ledamot i folkpartistyrelsen kännetecknades av stor 

självständighet, sakligt agerande och starkt engagemang för en förstärkt demokrati. 



Matts Balgårds arkiv som omfattar ca 10 hyllmeter handlingar överlämnades 1988 till 

Forskningsarkivet som gåva genom förmedling av sonen Gunnar. En tilläggsleverans har 

inkommit efter Matts Balgårds bortgång 1992. 

Handlingarna omspänner tidsperioden 1917-1990 och speglar Matts Balgårds olika 

verksamhetsgrenar och familjens liv genom åren. Arkivalierna har grupperats i sex 

huvudavdelningar.  

I den första med rubriken Personliga handlingar återfinns bl a Matts Balgårds skolbetyg 

och merithandlingar, 50 års dagböcker, familjens kassaböcker och självdeklarationer.  

Serien Manuskript upptas till största delen av manuskript till föredrag och anföranden i 

olika sammanhang framförallt där Matts Balgård företrätt folkpartiet och 

nykterhetsrörelsen eller varit engagerad i olika samhällsfrågor som t ex framtidsfrågor och 

samhällsplanering. I sin ungdom skrev Matts Balgård även en del skönlitteratur, framförallt 

dikter. Även dessa manuskript finns med.  

Korrespondensen är omfattande och rör till största delen Matts Balgårds politiska 

engagemang, även om en hel del personliga brev ingår.  

Vad beträffar Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet har de grupperats efter 

de olika föreningar och styrelser där Matts Balgård varit aktiv. En stor del utgörs av 

protokollskopior med bilagda handlingar avseende olika beslutande organ inom folkpartiet.  

Under rubriken Samlingar finns en pressklippsamling som Matts Balgård själv delat in i 

olika ämnesområden samt det s k "Pärmarkivet" där Matts Balgård och hans hustru åren 

1944-1972 och 1974-1986 ordnat pressklipp, program och inbjudningskort till de 

evenemang man deltagit i under året, reflektioner kring världshändelser, barns och 

barnbarns brev och teckningar mm. Bland samlingarna finns även ett stort antal fotografier 

från både yrkesliv och familjeliv. 

Serien Övrigt innehåller enstaka teckningar av Matts Balgård, en del avskrifter ur olika 

skönlitterära verk samt ett fåtal broschyrer och tryck. 

Förbehåll 

Vissa handlingar av personlig karaktär, framförallt den personliga korrespondensen, får 

utnyttjas för seriös forskning endast efter tillstånd av sonen Gunnar Balgård i varje enskilt 

fall.  

 

Umeå i Forskningsarkivet den 2 november 1992  

Ingegerd Marell 

arkivarie 



 

 

1. Personliga handlingar 
 
Pass, betyg och merithandlingar  61A:1 
Pass och ID-handlingar 
Intyg från kurser mm 1918-1981 spridda år.  
Skolbetyg 1921,1926,1931.  
Korrespondenskurser u å.  
Handlingar ang Excelsiorförbundets bokklubb uå, 1928-1949 spridda år. 
Inskrivningsbok 1928.  
Kungl Maj:ts resolution ang antagande av släktnamnet Balgård 1936. 
Pensionshandlingar 1945-1978 spridda år.  
Merithandlingar 1954-1961.  
Handlingar ang Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 1955-1959. 
Studieförbundet Vuxenskolans kulturstipendium 1977 
 
Matts Balgårds minne 
Minnesord i pressen efter Balgårds död, tidningsklipp 1992 
Begravningshandlingar, griftetal och gravbrev 1992 
Bouppteckning efter Matts Balgård 1992 
 
Fastighetshandlingar         61A:2 
Kommissionärskontrakt ang kiosk i Skövde 1936-1937. 
Hyreskontrakt på lägenhet, tomt nr 7, kv. Bocken i Skövde 1937-1938.  
Handlingar ang fastigheten tomt nr 11, Älgen Ingegatan 13 i Skövde 
1938-1944 spridda år.  
Försäkringar 1944-1954 spridda år.  
Handlingar ang byggande av villa å tomt nr 3, kv. Spantet, Umeå 1947-1950 
Handlingar ang ombyggnad av villan 1954-1983 spridda år. 
 
Handlingar från bemärkelsedagar       61A:3 
Konfirmationsminnen u å .  
Gratulationskort inom familjen. 
Vigselbevis och bröllopstelegram 1937.  
Hyllningsadresser, gratulationskort och telegram vid Matts Balgårds 
50-årsdag 1958. 
 
Hyllningsadresser, gratulationskort        61A:4 
och telegram vid Matts Balgårds 60-, 70- och 75-årsdagar. 
 
Hyllningstavla vid avgång från V-K 1973.      61A:5 
Gratulationskort och telegram vid guldbröllopsdagen 1987  
Gratulationskort och telegram Matts Balgårds 80-årsdag 1988.  
Innehåller även: Ransoneringskort 1919, 1940-1949. Bildagbok och diverse 
kvitton avs bilen 1961-1966. 
  
Handlingar ang släktkrönikor        61A:6 
Manuskript, korrespondens, kartor, räkenskaper och övriga handlingar avs 
släktkrönikan Anton och Amanda 1890-1988, spridda år.  
Innehåller även: Kassabok ang försäljning av konst 1975-1976. 
 
Dagböcker 
Data ur familjen Balgårds historia       61A:7 
Plock ur femtio års dagboks- och almanacksnoteringar u å, 1922 - 1986. 
Även brevkopiebok 1928-1931 samt förteckning på Matts Balgårds 
publicerade dikter och berättelser 1931-1933, boklån från 
Excelsiorförbundets bokklubb och förteckning över insända ritningar 
1926-1928. 
 



 

 

Dagböcker 1923-1956. Luckor 1942, 1944, 1946-1948, 1955      61A:8 
Åren 1949-1956 kortfattade notiser, delvis skrivna av Märta Balgård. 
Väderleksiakttagelser 1923-1931. 
 
Fickalmanackor 1934 -1936, 1939-1990.      61A:9 
I huvudsak kortfattade anteckningar om möten, sammanträden, resor mm 
 
Vandrad väg. Dagbok för familjen       61A:10 
M Balgård, Skövde 1940-1944. Även tidningsurklipp och foton 
 
Dagboksanteckningar 1944-1955 spridda år. Ingår i 61A:84, 86. 
 
 
Ekonomiska handlingar 
Ransoneringskort 1919, 1940-1949. Ingår i 61A:5. 
 
Kassaböcker 1928-1944         61A:11 
  
Kassaböcker 1945-1955         61A:12 
Lucka 1951. 
 
Kassaböcker 1956-1984,        61A:13  
Lucka 1975-1978. 
 
Verifikat u å, 1926-1946, spridda år.         61A:14 
Innehåller även: Västerbottens FPU-distrikts verifikat 1945. 
 
Verifikat 1947-1983, spridda år 61A:15        
 
Enstaka verifikat 1963-1986 spridda år. Ingår i 61A:84-105. 
 
Familjens allmänna självdeklarationer 1935-1944, 1947-1964, 1983-1984  61A:16 
Debetsedlar 1932-1945. 
Fastighetsdeklarationer 1957, 1965. 
 
Bildagbok och diverse kvitton avs bilen 1961-1966. Ingår i 61A:5 
 
Kassabok ang försäljning av konst 1975-1976. Ingår 61A:6 
 
 
2. Manuskript och egna verk   
 
Manuskript till skönlitterära alster, i huvudsak dikter 1928-1937 spridda år   61A:17 
 
Manuskript till skönlitterära alster u å.       61A:18 
 
Manuskript till anföranden föredrag och tidningsartiklar i skilda ämnen;   61A:19 
politiska, kulturella, sociala och personliga, u å (sannolikt 1930-tal), 
1930-1935, spridda år. 
 
Manuskript till anföranden, föredrag och tal i politiska, kulturella och   61A:20  
personliga sammanhang, 1936-1946 spridda år 
 
Manuskript till anföranden, föredrag och tal i politiska, kulturella och   61A:21 
personliga sammanhang, u å, 1947-1964 spridda år. 
 
Manuskript och utkast till tidnings- och tidskriftsartiklar,    61A:22 
u å, 1954-1987 spridda år. 
 



 

 

Manuskript till anföranden, föredrag och tal i politiska, kulturella och   61A:23 
personliga sammanhang, u å, 1965-1974 spridda år. 
 
Manuskript till anföranden, föredrag och tal i politiska, kulturella och   61A:24 
personliga sammanhang, u å, 1975-1987 spridda år. 
 
Manuskript till anföranden och föredrag i skilda ämnen, u å. 61A:25    
 
Manuskript till släktkrönikan Anton och Amanda (tr 1980). Ingår i 61A:6 
 
 
3. Korrespondens 
 
Korrespondens 1924-1942. Lucka 1936       61A:26 
Innehåller även: Studieledningens (Eric Andersson och Alf Hermansson) för 
FPU i Göteborg korrespondens 1937-1942. 
 
Korrespondens 1943-1944 mars       61A:27 
 
Korrespondens 1944 april-1945        61A:28 
 
Enstaka brev 1944-1986. Ingår i 61A:84-105. 
 
Korrespondens avs Västerbottens FPU-distrikt 1944-1945    61A:29 
Även verksamhetsberättelser 1942-1943, protokollsutdrag och  
skrivelser 1944 och rapporter från lokalavdelningen till distrikts- och 
förbundsstyrelsen 1934-1944. 
 
Korrespondens 1946-1951. Även personliga brev     61A:30 
 
Korrespondens 1952-1971. Även personliga brev.     61A:31 
 
Korrespondens 1972-1978. Även personliga brev.     61A:32 
 
Korrespondens 1979-1982. Även personliga brev.     61A:33 
 
Korrespondens 1983-1985. Även personliga brev.     61A:34 
 
Korrespondens u å, 1986-1991. Även personliga brev.     61A:35 
 
Vykort och tackkort till familjen u å, 1951-1991 spridda år.    61A:36
  
Familjebrev 
Brev till och från Matts Balgårds mor Amanda Johansson    61A:37  
från syskon och svägerskor och från Matts och Märta Balgård  
Brev till Matts Balgårds syster Sigrid från Märta och Matts Balgård 
1907-1970, spridda år.  
Brev från systern Lisa 1925-1949 spridda år, bröderna Nils, Åke och Hugo  
u å, 1941-1949, systern Sigrid 1936, 1940, u å, morbrodern Herman 1950. 
 
Brev och vykort till Matts Balgård från hustrun Märta u å, 1934-1973, spridda år 61A:38  
 
Brev och vykort till Matts Balgård från sönerna Gunnar och Sture Balgård,   61A:39 
även från sonhustrur och barnbarn 1957-1991, u å 
 
 
4. Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet 
 
FPU Protokoll och handlingar 1940-1945      61A:40 



 

 

Även räkenskaper för FPU:s Västerbottensdistrikt 1944-1946  
Medlemsblad för Skövde FPU-avdelning 1943-1947 spridda år. 
 
Korrespondens avs Västerbottens FPU-distrikt 1944-1945. 
Verksamhetsberättelser 1942-1943  
Protokollsutdrag och skrivelser 1944  
Rapporter från lokalavdelningen till distrikts- och förbundsstyrelsen 
1934-1944. Ingår 61A:29. 
 
Västerbottens FPU-distrikts verifikat 1945. Ingår i 61A:14. 
 
FPU Protokoll och handlingar u å, 1946-1948      61A:41 
 
Liberala studieförbundet        61A:42 
Protokoll och handlingar 1947-1951. 
 
Liberala studieförbundet        61A:43 
Protokoll och handlingar 1952-1957. 
 
Liberala studieförbundet        61A:44 
Protokoll och handlingar 1958-1967. 
Även handlingar ang studieplaner för studiecirklar. 
 
Folkpartiets landsmöten        61A:45 
Protokoll och handlingar 1950, 1956-1977 spridda år. 
 
Folkpartiets förtroenderåd        61A:46 
Handlingar 1951-1969 spridda år. Politiska delegationens handlingar 
1952-1956. Verkställande utskottets handlingar 1952-1958 spridda år. 
 
Folkpartiets partistyrelse        61A:47 
Protokoll och handlingar 1958-1961. 
 
Folkpartiets partistyrelse        61A:48 
Protokoll och handlingar 1962-1964. 
 
Folkpartiets partistyrelse        61A:49 
Protokoll och handlingar 1965-1972. 
 
Folkpartiets valkretsförbund i Västerbotten      61A:50 
Protokoll och handlingar u å, 1956-1969. 
 
Folkpartiets valkretsförbund i Västerbotten      61A:51 
Protokoll och handlingar 1970-1972. 
 
Folkpartiets länsförbund i Västerbotten       61A:52 
Protokoll och handlingar 1969-1982. Folkpartiets lokalavdelning i Umeå. 
Protokoll och handlingar 1962-1982 spridda år. Folkpartiets 
kommunförening i Umeå. Protokoll och handlingar 1969-1982. Liberal 
ungdom i Västerbotten. Protokoll och handlingar 1972. Folkpartiets 
kvinnodistrikt i Västerbotten. Protokoll och handlingar 1978-1982. 
 
Sveriges vänsterpressförening.        61A:53 
Handlingar 1952-1973 
 
Liberal Debatt          61A:54 
Handlingar 1964-1981 
 
Breviks folkhögskola.         61A:55 



 

 

Protokoll och handlingar 1947, 1956-1962 
 
Studieförbundet Vuxenskolan.        61A:56 
Handlingar u å, 1974-1979, 1987 
 
Västerbottens-Kuriren. Styrelseprotokoll och handlingar 1969-1973   61A:57 
Handlingar avs organisatoriska frågor mm 1950- 1988 spridda år 
 
Västerbottens-Kuriren. Protokoll och handlingar ang stiftelsen VK-press   61A:58 
1977-1984 
 
Nykterhetsrörelsen          61A:59 
Västerbottens NTO-distrikts handlingar 1951-1973 spridda år,  
protokoll 1978  
Lf 444 Västerbottens Banér av IOGT-NTO protokoll och handlingar 
1977-1981  
Umeå Nykterhetsvänners Byggnadsförening UPA, protokoll och  
handlingar 1977  
Manuskript till IOGT/NTO:s jubileumsskrift 1978. 
Månadssändning/Distriktsnytt 1974-1982 spridda år  
Medlemsböcker i NTO 1932-1992 spridda år 
 
Norrländska författarsällskapet        61A:60 
Protokoll och handlingar 1965-1988 spridda år 
 
Konst 
Handlingar ang Matts Balgårds konstutställningar 1974, 1975 och 1979   61A:61 
Innehåll: Foton, tidningsurklipp och räkenskaper. 
 
Handlingar rörande Stiftelsen Helge Lindens minne 1974-1983    61A:62 
Västerbottens läns konstförenings handlingar 1960-1983.  
Föreningen för byggnadskultur i Umeå, protokoll och handlingar 1977-1983 
Hembygdsföreningen Umbygdas handlingar 1974, 1976-1982. 
 
Kataloger från konstutställningar       61A:63 
med kommentarer av Matts Balgård u å, 1955-1963. 
 
Kataloger från konstutställningar       61A:64 
med kommentarer av Matts Balgård 1964-1980 spridda år. 
 
Rotary 
Umeå Rotaryklubb. Veckobrev        61A:65 
1956, 1963, 1977-1983. 
 
Alingsås Rotaryklubb. Veckobrev       61A:66 
1983-1987. 
 
Handlingar avs övrig förenings verksamhet      61A:67 
Pensionärsföreningar, Västerbottens folkbildningsförbund 1951, 
Folkpartiets lokalavdelning i Alingsås 1984-1988,  
Liberal Press u å, 1951-1988 spridda år. Västerbottens Journalistförening. 
Handlingar avs konferenser 1955-1981 spridda år. Med innehållsförteckning 
Medlemskort JUF, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Föreningen 
Norden, STF m fl föreningar. 
 
Handlingar avs kurser och studiecirklar 1950-1985 spridda år    61A:68 
Med innehållsförteckning. 
 
Referat och anteckningar        61A:69 



 

 

gjorda vid olika sammanträden, möten, kurser och konferenser, u å, 
1945-1983 spridda år. 
 
Referat och anteckningar        61A:70 
gjorda vid olika sammanträden, möten, kurser och konferenser, 1961-1981 
(Anteckningsböcker). 
 
Referat och anteckningar        61A:71 
gjorda vid olika sammanträden, möten, kurser och konferenser, u å. 
 
Resedagböcker, reseberättelser        61A:72 
och övriga handlingar avs resor bl a till Paris 1937, Sovjetunionen 1965, 
Leningrad 1968, Rom 1971, Israel 1974 och Grekland 1980. 
 
Handlingar ang mittensamverkan       61A:73 
folkpartiet-centerpartiet 1964-1969, debatt folkpartiet-socialdemokraterna 
1967, kyrka-statfrågan 1978-1979. 
 
 
5. Samlingar 
 
Tidningsurklipp 
Indelningen i ämnesområden har gjorts av Matts Balgård. 
 
Dikter 1934, 1935 u å         61A:74 
Dagsverser u å, 1959-1983 spridda år. Likt och olikt 1950,  
På tal om u å, 1955-1956.  
 
Matts Balgårds artiklar med genmälen u å, 1960-1984 spridda år.  61A:75 
Gunnar Balgårds artiklar u å, 1960-1990 spridda år  
 
Dikter av Matts Balgård         61A:76 
(P Etter), u å, 1939-1940. Klippbok. 
 
Kultur och pressfrågor         61A:77 
u å, 1959-1984 spridda år. 
 
Historia allmän u å, 1957-1978 spridda år      61A:78 
Västerbottnisk historia u å, 1962-1981 spridda år. 
  
Samhällsfrågor u å, 1966-1988        61A:79 
Innehåller bl a kyrka-stat 1976-1979, nykterhetsfrågan spridda år. 
 
Framtiden 1963, 1971-1979 spridda år       61A:80 
Ekonomi 1977-1985 spridda år. Energi 1973-1978 spridda år.  
Politik u å, 1944-1946, 1952,1971-1985 spridda år. 
 
Västerbottensartiklar 1963-1985 spridda år      61A:81 
Innehåll: Kända Västerbottensprofiler 1963-1985 spridda år. Umeå 
universitet 1982. Kyrkor i Västerbotten 1980-1981. Bild och form i 
Västerbotten 1983. Konstdebatt 1964-1965. Teaterhuset i Umeå 
1975-1981. Kvarteret Balder 1976-1978. Bildmuséet 1978-1980.  
Blå huset 1980. 
 
Konstrecensioner 1961-1965. Klippbok.       61A:82 
 
Konstrecensioner u å, 1965-1976 spridda år       61A:83 
Matts Balgårds litteraturrecensioner u å, 1955-1975 spridda år.  
Recensioner av Matts Balgårds bok Vandrad väg 1989. 
 



 

 

"Pärmarkivet". Samlingspärmar med blandat innehåll 
Dagboksanteckningar, tidningsurklipp, enstaka brev,     61A:84 
barnteckningar m m 1944-1948. Även enstaka brev 1950.  
Innehåller även en sammanfattning av innehållet i samtliga pärmar 
1944-1984. Anteckningarna har gjorts av båda makarna Balgård. 
 
Tidningsurklipp, barnteckningar, inbjudningskort/tackkort,    61A:85 
program, enstaka fotografier mm 1948-1953. 
 
Spridda dagboksanteckningar, tidningsurklipp, barnteckningar,   61A:86 
inbjudningskort/tackkort, program, enstaka brev mm 1952-1955. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, tackkort, matsedlar, placeringslistor,   61A:87 
brev, vykort, referat, barnteckningar mm 1956-1958. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, matsedlar, placeringslistor,    61A:88 
program, enstaka brev mm 1958-1959. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, matsedlar, placeringskort,    61A:89 
hyllningstelegram och adresser, enstaka brev, julklappsadresser mm 
1960-1962. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, matsedlar, placeringslistor, enstaka brev,  61A:90 
kallelser till möten och sammanträden, julklappsadresser, enstaka verifikat 
mm 1963-1965. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, matsedlar, placeringslistor, program,   61A:91 
verifikat, enstaka brev, julklappsrim, bordsvisor mm 1966-1968. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, matsedlar, placeringslistor, program,   61A:92 
bordsvisor, verifikat, enstaka brev, julklappsrim mm 1969-1970. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, tackkort, placeringslistor, matsedlar,   61A:93 
program, verifikat, telegram, enstaka brev, reseberättelse, Rom mm. 
1971-juli 1972. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, matsedlar, placeringslistor, telegram,   61A:94 
gratulationskort, julklappsadresser, verifikat, barnteckningar, enstaka brev 
mm juli-december 1972. 
 
Tidningsurklipp. inbjudningskort, placeringslistor, program, verifikat,   61A:95 
enstaka brev, barnteckningar mm, 1974. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, program, verifikat, brev,    61A:96 
julklappsadresser, barnteckningar mm, 1975. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, tackkort, placeringslistor, program,   61A:97 
enstaka brev, barnteckningar mm, 1976. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, tackkort, program,     61A:98 
barnteckningar mm, 1977. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, placeringslistor, matsedlar, telegram,   61A:99 
gratulationskort, program, brev, verifikat mm, 1978. 
 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, program, brev, verifikat,    61A:100 
barnteckningar mm, 1979. 
 
Tidningsurklipp, program, brev, verifikat, barnteckningar mm, 1980.   61A:101 
 



 

 

 
Tidningsurklipp, inbjudningskort, placeringslistor, program,     61A:102 
barnteckningar, foton, gratulationskort/postogram, verifikat mm 1981. 
 
Tidningsurklipp, tackkort, program, barnteckningar, brev,    61A:103 
verifikat mm, 1982. 
 
Tidningsurklipp, tackkort, program, foton, brev, barnteckningar,   61A:104 
verifikat mm, 1983-1984. 
 
Tidningsurklipp, brev, gratulationskort, julklappsverser,     61A:105 
barnteckningar, verifikat mm, 1985-1986. 
 
 
Fotografier 
Familjebilder, fotografier från arbets- och föreningsliv 1920-1955   61A:106 
 
Familjebilder, fotografier från arbets- och föreningsliv 1956-1960   61A:107 
 
Familjebilder, fotografier från arbets- och föreningsliv 1961-1965   61A:108 
 
Familjebilder, fotografier från arbets- och föreningsliv 1966-1975   61A:109 
 
Familjebilder, fotografier från arbets- och föreningsliv 1976-1990   61A:110 
 
Enstaka foton. Ingår i 61A:84-105. 
 
 
6. Övrigt 
          
Teckningar u å, 1926, 1978-1979.    61A:111 
Valaffisch ritad av Matts Balgård, 1932. 
Två teckningar av Kerstin Balgård 1982    
Citat och tänkespråk ur böcker och tidskrifter 1930, 1932.  
Avskrifter ur olika skönlitterära verk u å. 
Broschyrer och småtryck Umeå, Västerbotten 1950-tal, 1970-tal 
Jag läste i fyrtio år. Stickprov ur gamla VK-lägg 1921-1967 (tryck)  

 
Teckningar, målningar (15 st) av Matts Balgård, 1926-1980, odat   61A:112 


