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Vårbrevet 
 
Kära medlemmar! 
 
Styrelsen har i vår varit aktiv på lite olika sätt, 
bl a med att söka värva nya medlemmar, 
liksom att återfå gamla. 
 
Ett möte i april månad med journalisten Malena 
Hilding, resulterade i en stor och välskriven 
artikel om Albert i hälsingetidningarnas helg-
bilaga Helga.  
Temat var Våren, med bilder och text om och 
av Albert. Vår önskan är att artikeln följs upp 
med ett sommar-, höst- och vinterreportage 
med Alberts målande naturbeskrivningar. Inget 
är ännu utlovat!  
Under våren har vi gått igenom tidnings-
artiklar, fotografier, böcker och annat material 
som har varit magasinerade i förråd efter 
Albert i flera år. Allt ska dokumenteras på ett 
överskådligt sätt, så att materialet blir 
tillgängligt för allmänheten och eventuell 
forskning i framtiden. 
Styrelsen har till Ljusdals kommun påtalat 
förfallet i Albert Vikstens kojby vid Lassekrog. 
Vi vill få till stånd en nödvändig renovering av 
den snart 50-åriga skogsarbetarbyn. 
Skapandet av kojbyn var ju Alberts sista stora 
livsverk. Som någon har yttrat, kojorna är lika 
mycket ett historiskt världsarv som de ståtliga 
hälsingegårdarna, och måste bevaras för 
eftervärlden.   

Det vilar ett stort ansvar på oss alla att bidra 
till att kunskapen om arbetarnas hårda villkor i 
skogen, på älven, vid milorna inte glöms bort, 
utan hålls uppe till nya generationer. Deras 
hårda arbete var förutsättningen för den 
levnadsstandard vi har idag. 
  
Att vidga intresset för Ängratörn och kojbyn 
Lassekrog likväl som att lyfta fram Alberts texter i 
olika sammanhang, är styrelsens strävan. Några 
önskemål om föreläsningar i höst har styrelsen 
redan fått, så intresset finns ute i landet! 
 
 

Guidning på Ängratörn 
Guiderna i sommar är i stort samma trogna 
entusiaster som Ni har mött på Torpet tidigare 
år. De är verkligen trofasta Viksten-fans som 
trivs och känner sig som hemma på Torpet. 
Schemat är fyllt för alla dagar, och tiderna för 
ett öppet torp med tillgång till guide är som 
tidigare, kl 12-16 varje dag i juli. 
Vi startar upp med en träff för alla guider i 
början av juni. 
Vi har även ”bussguidning” inbokad. 
 
 
Paradisafton på Ängratörn  
Måndagen den 13 juli, i Färilaveckan, 
arrangeras traditionsenligt ”Paradisafton”. 
Gästtalare är Anders Berghagen, Alberts 
barnbarn. Han berättar om sin ” Resa i tredje 
generation” till British Columbia, Kanada, som 
han gjorde förra året, i morfar Alberts och 
morbror Svens spår. 
 
Färilaflickan Cajsa Färlin, som går på Estetiska 
programmet i Ljusdal, underhåller med sång och 
musik. En talang som kommer att bjuda njutbar 
underhållning!  
 
Ljusdals kommun delar som vanligt ut sitt 
kulturpris samt stipendium. 
 
Med flaggan i topp på Tunet, ett vackert och 
myggfritt väder får vi åter uppleva en 
stämningsfull kväll i Alberts anda!  
Stol och eget fika tar man med, och – eventuellt 
myggmedel och regnrock!  

 

 
 

Vi önskar alla medlemmar ‐ 

Skön sommar! 
          

Albert Viksten Sällskapets styrelse 
Ordförande Gertrud Berglund 


