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I detta nummer
A tt flytta historien, i form av byggnader och föremål, 
till särskilda p latser undan det m oderna fram väx
ande sam hället, blev vanligt under några decennier 
i 1900-talets början. Ar 1919 beslutades a tt  anlägga 
en fornpark med tillhörande idrottsplats i Umeå. 
Länets första friluftsm useum  Gammlia föddes och 
hus började flyttas d it från  Sävar, Y ttervik och 
Jämteböle.

H ur arbetet gick till och om om rådets utveckling 
under 1900-talet skriver Per-Uno Ågren, som under 
åren 1953-1984 var verksam  vid Västerbottens m u
seum.

A rkitekt Åke Lundberg, som sedan 1953 varit 
engagerad i om rådets utveckling och r ita t flera av 
byggnaderna i museikomplexet, har på e tt värdefullt 
sä tt bidragit med sina minnen.

Annika Hallinder, etnolog vid Skellefteå museum, 
ger en presentation av N ordanåparkens tillkom st 
och utveckling.

Bo-Martin Norrman, ordförande i Lycksele hem- 
bygdsgille, skriver om Gam m platsen i Lycksele.

Länsantikvarie Karin Eriksson skriver i anslu t
ning härtill om nya synsätt på kulturm iljöers beva
rande.

Andre vice talm an Görel Thurdin, som talade vid 
Sveriges hembygdsförbunds riksstäm m a i Kramfors 
i maj, betonar vikten av a tt  hembygdsrörelsen, och 
särskilt då kvinnorna, engagerar sig i sam hällspla
neringen.

Om residensparkens blomstringstid på 1930-ta- 
let skriver författaren Bo Rosén. Fadern, landshöv
ding Gustav Rosén, var mycket in tresserad av a tt 
utveckla trädgårdsodlingen i länet, och parken fun
gerade som dem onstrationsanläggning för a tt  bevisa 
a tt trädgårdsodling var möjlig även i norr. Gustav 
Rosén var även engagerad i hembygdsföreningens 
tillkom st och Gammlias utveckling under de första 
decennierna. H an var föreningens ordförande under 
åren 1931-37.

I en ny serie, Tinget i sig, p resenterar vi några 
särskilda föremål från hem bygdsgårdarnas sam 
lingar.
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FöreMålet

Hela tiden öppnas nya m use
er. Varje vecka, m ånad, år...
M änniskans behov av a tt  sam 
la och bevara och därm ed for
m a sin självkänsla tycks 
omättligt.

I somras höll m useernas 
världsorganisation sin gene
ralkonferens i Stavanger,
Norge. Tem at var ”M useerna 
i sam hället”, där det m useala 
sam landets m ening diskute
rades i e tt otal sem inarier.
1500 m änniskor från hela 
världen möttes, alla på olika 
sä tt engagerade i m useiarbe
te. D är fanns Constantino, 
indianen från  de inre delarna 
av Amazonas i Brasilien. H ans m useum  uppstod i 
kam pen mot skogsbolagens m assaw erkn ingar när 
indianernas självklara identitet och hem vist plöts
ligt u tsa ttes  för livsfara. Där fanns M aria da Graca 
och C lara från två lokala m useer i Portugal. De 
arbetar oförtröttligt med a tt  hålla  hantverk  och t ra 
ditioner levande i sam hällen som hela tiden u tsä tts  
för de globala kommersiella krafter (inte m inst ge
nom turistström m en — som landet ändock är beroen
de av) som hotar a tt  u tradera  det egna kulturarvet.

Boris Groys, rysk filosof och konstvetare, höll e tt 
av konferensens huvudanföranden. Det handlade 
om m useernas roll i e tt sam hälle vars ideologi plöts
ligt ä r  död. E tt sam hälle i upplösning. H ur skapas en 
kulturell identitet, vem bestäm m er exempelvis vad 
som ska sam las i sam hällets museer? Vi ä r vad vi 
sam lar, säger Groys. I e tt förändrat sam hälle får 
m useet därför en förändrad roll. M useet blir en plats 
där det kulturh istoriska ”skräpet” m åste genomgå 
en återvinningsprocess för a tt  hållbara kulturella  
identite ter i e tt nyfött sam hälle ska kunna uppstå.

Därefter kan dessa konstruk
tioner nyttjas politiskt, liksom 
de autom atiskt tas upp av den 
globala m assm ediakulturen, 
som gör e tt sorts skenbart m u
seum av hela världen.

Det finns tre  iögonenfallan
de trätav lor i Kam sjöstugan på 
Vindelns hembygdsområde. 
De är 48 x 45 cm med röda trä 
ram ar. På tavlorna ä r en lång 
predikan handtextad med 
svart bläck. Varför finns tav 
lorna i stugan? Var hörde de 
hemma? Vem skrev och gjorde i 
ordning dem? Varför?

M useiutredningen ”Minne 
och bildning” resulterade i en 

jä tte lik  satsning på a tt  ta  hand om de 40 miljoner 
museiföremål vi h a r i Sverige. D etta ku lturarv  kal
las nu, något nedvärderande, för ”vårdberg”. E tt 
stort m ått av kunskap ligger ännu dolt i tingen. Man 
skulle önska a tt  resurserna även räckte till a tt  fors
ka om föremålens betydelser i tidigare samhällsliv. 
En sam verkan med universitet och högskolor vore 
härvidlag självklar.

Till nya hembygdsm useer tas in itiativet i regel av 
eldsjälar med e tt patos för hembygden. Insam lingen 
börjar med föremål som Groys kallar ”the rubbish pit 
of history”, historiens skräphög, saker vi inte längre 
behöver.

Men det som Groys kallade återvinningsproces- 
sen är viktigare än någonsin, dvs a tt  knyta hem- 
bygdsarbetet till nutidsfrågorna. I varje hembygds
gård borde finnas e tt rum  för lokalhistoriska studier, 
men även för en lokal kulturell samvaro, där en 
diskussion kan föras om aktuella frågor, exempelvis 
pågående sam hällsplanering.

Britta M  Lundgren

1



A tt flytta
till en egen

Britta M Lundgren
o

Per-Uno Agren

I en tid  av samhällsomvandling föddes en rad histo
riska parker i vårt land. Inspirationen för de största 
i Norrland -  M urberget (1913), Jam tli (1912) och 
Gammlia (1919) -  var naturligtvis huvudstadens 
anläggning Skansen.

A rtur Hazelius grundade Skansen 1891 efter a tt  
19 år tidigare ha påbörjat det sam lande och den 
utställningsverksam het som skulle bli Nordiska 
m useet. Var Hazelius i sin tu r  häm ta t idén ä r om
tvistat. Möjligen kom den från  Oskar den II:s anlägg
ning Oscarshall på Bygdöy utanför Oslo. Dit fly tta
des den första historiska byggnaden, Hovestua, 
1881. V ärldsutställn ingarna i Paris från 1867 hade 
gjort återgivningar i full skala av byggda miljöer 
från olika håll i världen populära. A rtur Hazelius, 
som visade miljödioramor av den typ han  med fram 
gång lanserat i sin första ”skandinavisk-etnografis
ka” u tställn ing  i Drottninggatspaviljongen från 
1872, och B ernhard Olsen som skulle komma a tt  bli 
drivkraften bakom Dansk Folkemuseum och Fri- 
landsm useet i Köpenhamn, befann sig båda i Paris 
under utställningen 1878 och torde ha påverkats av 
detta  sä tt a tt  bygga ”pedagogiska” miljöer.

Frågorna kring friluftsm useets ursprung är 
emellertid komplicerade. Otvivelaktigt ä r  dock de 
skandinaviska insatserna för m useitypens utveck
ling och spridning betydande -  ”Skansen” är exem
pelvis i flera europeiska språk e tt lånord som an

vänds ju st om friluftsm useer. M ånga vill se en för
klaring till m useitypens popularitet häruppe i a tt 
det varit relativ t lä tt a tt  flytta knuttim rade hus. De 
är ju  i sig en sorts byggsatser, som ofta även i äldre 
tid  togs ned för a tt  sä ttas  upp på en ny tomt.

I en artikel i första num ret av tidskriften Ord och 
Bild 1892 får m an en glimt av hu r sam tiden upplev
de ”doktor Hazelius’ anläggning”. Det ä r  författaren 
G ustaf a f  Geijerstam  som förmedlar sina intryck. 
Varje m änniska h a r  e tt behov av lugn, skriver han, 
och det finns en längtan  till det prim itiva  som rör sig 
i djupet hos den nervösa nutidsm änniskan. Hon 
behöver ”hvila u t från  stadens buller, gatularm , tele
fonklockor, spårvägsringning och ånghvisslor”. På 
Skansen kan m an n ju ta  denna frid. Dessutom väck
er landsbygdens olika byggnader och scener m innen 
till liv och i de skilda byggnadskulturerna finner han 
en förklaring till olika landsdelars kynne: ”Ja , an
blicken af en stuga eller e tt bohag, bibehållet från 
äldre dagar, ger fantasien ofta en omedelbar bild af 
en nations intim a lif, hvilken är vältaligare än alla 
skildringar och beskrivningar i världen”.

I friluftsm useet känner han  också en frihet från 
”en nutida pessimism”. M änniskorna som bodde i 
husen kände inte till de brott och olyckor som hela 
tiden pågick i världen. De frestades inte av ”den 
äggande retelse, som ligger i känslan  a tt  hastig t 
kunna förflytta sig från  den ena änden av jordklotet 
till den andra.” De var i sin egen värld och det var en 
värld för sig, rofylld och stilla.

K ulturarv i reservat
Skansen-idén svepte över landet i den fram ryckande 
moderniseringens spår. Det gällde a tt  ta  till vara 
landsbygdens försvinnande kultur. Lösningen var 
a tt  flytta e tt urval byggnader till e tt reservat, en 
”fornvaU”, en ”gamm elgård”. H istorien var, föreföll 
det, avslutad, den m åste ställas å t sidan på en egen 
plats för a tt  ge utrym m e åt det nya sam hälle som var 
under tillblivelse -  ”hä r rivs för a tt  få luft och ljus; ä r 
kanske inte det tillräckligt?” Tanken på värdet av 
den historiska dimensionens närvaro i en levande 
miljö var ännu avlägsen.
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Ofta var de som ute i landet tog sig an uppgiften 
a tt  skapa hem bygdsgårdar och sam lingar personer 
som i sin utbildning, eller genom a tt  ha  levt och 
arbetat på flera ställen, tillägnat sig e tt utifrånper- 
spektiv. Ofta var de lärare  som inspirerats genom 
uppgiften a tt  undervisa i hem bygdskunskap med det 
behov av åskådningsm aterial de tta  ledde till. Det 
gällde a tt  rädda så mycket som möjligt av det ku ltu r
arv som höll på a tt  gå förlorat, undan träng t inte 
m inst av m assm ediernas utveckling.

Carl Segerståhl, lärare  och sederm era rektor vid 
Vindelns folkhögskola, ledde arbetet med bildandet 
av Degerfors sockens bygdegårdsförening i Vindeln. 
H an skriver 1946:

De bygdekulturella strävandena, riktigt skötta, 
öppna säkerligen, tillsam m ans med andra ideella 
bemödanden, en väg framåt. Vi leva i en tid, då 
flykten från landsbygden är ett brännande problem. 
M åhända en inte oväsentlig del av lösningen till 
detta problem ligger i arbetet på att våra svenska 
bygder utan att förtröttas göra de idéer levande, som  
äro hembygdsrörelsens, och att alltmera målmedve
tet inlänka ungdomen i dessa intressen.

Det gäller bara att inte förlora sig i det gam la utan  
att få  en vettig balans mellan inriktningen mot det, 
som varit, och mot det, som är, och det, som hör 
fram tiden till. E tt ensidigt bygderomantiserande är 
något, som bör skys.

För Degerfors sockens vidkommande är det ett 
nöje att konstatera, a tt de män och kvinnor, som mest 
hängivet arbetat för ett bevarande av kontakten med 
det förgångna, sam tidigt och inte mindre hängivet 
varit och äro engagerade i de frågor av social, politisk  
och kulturell art, som ligga utanför gammelgårdar, 
storskifteskartor och vittersägner.

I V ästerbotten ä r det särskilt hos Carl Segerståhl 
och Elis Essegård i Vilhelmina m an kan notera hu r 
denna dröm vaknat, drömmen om a tt  kunna knyta 
den lokala historien sam m an med en hållbar fram 
tid. En dröm som redan under seklets första decen
nier form ulerades av ungdomsrörelsens pionjärer, 
främ st K arl-Erik Forsslund i D alarna. Den skym tar 
ännu hos hembygdsrörelsens moderna ideologer och 
i den internationella ekomuseirörelsen.

U nder efterkrigsårens ohejdbara glesbygdsut- 
veckling, då drömmen om det goda livet i de växande 
tä to rte rna  svikits, blir det nostalgiska tillbakablick- 
andet vanligt och söker sig näring på m ånga håll. 
Inte m inst i släktforskning vill åtskilliga m änniskor 
h itta  sina rötter, sin identitet.

F örem ål som  bär h istoria
Kanske får de veta, a tt  en anfader för tvåhundra år 
sedan bodde i en viss by. De kan föreställa sig a tt  han 
gick över ängsm arken med sin lie följd av en räfser- 
ska, sin hustru  eller kanske dotter. Och i skogen 
fanns korna med de h a lw u x n a  barnen som getare. 
F år inte då det stum m a landskapet en annan  aura, 
bär det inte en berättelse om oss själva som det är 
angeläget a tt  vi tillägnar oss genom a tt  försöka för
s tå  dess innehåll och betydelser?

Men vilka ägodelar kunde han  ha omgett sig 
med? Vilka möbler, verktyg och vardagsting? Oftast 
ä r ingenting kvar, om inte släkten s tan n a t på sam 
ma gård i generationer. I lyckligaste fall kan  de ses -  
i en hembygdsgård.

Ägodelar ä r  personliga tillhörigheter och därm ed 
prisgivna å t ägarnas aktsam het, likgiltighet eller 
slarv. Saker kan byta ägare, i svunnen tid  ha r de följt 
generationerna från far till son, från  mor till dotter, 
i nu tid  går de från ägaren till en uppköpare från 
Stockholm eller Tyskland. Så skingras e tt väster
bottniskt kulturarv.

Gör det något, kan m an kanske fråga. H ar före
m ålen annat än möjligen e tt kom mersiellt värde? 
Svaret ligger i själva begreppet ku lturarv . Tingen 
som tillverkats av lokala m aterial, av hemslöjdare 
eller hantverkare på platsen h a r därigenom del i den 
gemensamma traditionskunskap om na tu rm ateria 
lens egenskaper och möjligheter, om tingens form 
och användning som byggts upp, förts vidare och 
utvecklats genom m ånga släktled. I dem finns såväl 
en ekologisk/teknisk som estetisk tradition  investe
rad  -  föremålen h a r a lltså inte bara  en tillfällig 
enskild ägare, u tan  ”ägs” av den lokala gemenskap 
som delar och ha r plikten a tt  föra en orts eller 
regions ku ltu rarv  vidare. D är finns det gemensam 
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m a ansvaret för a tt  bevara och vårda det m ateriella 
ku lturarvet så nära  dess ursprung som möjligt och 
det ä r  naturligtvis h ä r  hembygdsrörelsen gör sin 
viktiga insats.

En ny syn  på bevarande
Av fornminnes- och hembygdsföreningarnas tidiga 
en tusiaster tillm ättes det historiskt unika, den en
staka m ärkvärdigheten, det största  värdet. Det av
tecknade sig ännu mot en bakgrund av en täm ligen 
välbevarad byggnads- och förem ålskultur. Till de 
tidiga friluftsm useerna fördes därför m er av enastå
ende än representativa byggnader och ting. N är 
professionaliseringen av m useerna började göra sig 
gällande förändrades synsättet. Då blev representa
tiviteten och helhetssynen på bebyggelsen med hu 
sens infattning och gruppering viktiga bestäm m an
de faktorer för h u r friluftsm useer skulle byggas upp.

Steget var då inte långt till a tt ifrågasätta  bygg
naders flyttning överhuvud. Synen på h u r en god 
bebyggelsemiljö skulle vara  beskaffad om fattade 
dessutom så småningom även den historiska dimen
sionen. Bilismens genombrott innebar a tt  det blev 
lä tta re  för m änniskor a tt  söka upp in tressan ta  miljö
er; sevärdheter blev plötsligt värdefulla tillgångar i 
kom m unerna. Det lokalhistoriska intresse som hör
de ihop med sökandet efter rö tter och identitet ta r  sig 
u ttryck i hem vändardagar, men också i en ny akt- 
sam het n ä r det gäller även triviala ”byggnadsmin- 
nen”.

Allt samverkade till en k ritisk  syn på friluftsm u
seernas ”förfalskade” verklighetsbilder, inte m inst 
hos kulturm iljövårdare och museifolk. Autenticitet 
blir e tt honnörsord och ambitionen inrik tas mot be
varande på plats -  vi m öter den hä r i Västerbotten 
från 1950-talet i bedömningar och u tta landen  av 
landsantikvarie W estin i Umeå och in tendent Wes- 
terlund i Skellefteå. M ålsättningen kom särskilt till 
u ttryck i granskningen av byggnadsplaner och upp
rä ttande t av bevarandeplaner för a tt  förekomma 
konflikter kring rivnings ärenden.

Det lovvärda i denna miljösyn får ändå inte un 
danskym m a friluftsm useernas betydelse och ännu 
högst levande uppgift. Dock -  nä r tiden tankem äs

sigt hunn it i kapp och förbi, s tå r  hembygdsfören
ingarna där med underhållskostnaderna för de bygg
nader de en gång fram synt räddade å t ”sam hället”. 
De m åste ägna all k raft å t själva bevarandet och 
vården av byggnader och ting de som sam hällets 
ställföreträdare tillvaratog. Men ägnas dessvärre 
ofta bara besvärade professionella näsrynkningar 
och h a r sällan u tsik t a tt  få erkännande och resurser 
som kunde underlä tta  strävet med a tt  hålla  område 
och byggnader i stånd.

M an orkar inte i den situationen se möjligheterna 
i sina m ärkvärdiga möbler och andra ting exempel
vis som användbara förebilder för nyproduktion. 
Inte i m asstillverkning u tan  i små byaverkstäder, 
som hela tiden kunde häm ta ny inspiration u r det 
västerbottniska kulturarvet.

E rfarenhetskunskap
Kanske är det något av hembygdsrörelsens dilem
ma, a tt  verksam heten inte längre förefaller ha  kon
ta k t med ”de allm änna bygdekulturella strävande
na” och därm ed den fram åtsyftande aspekten av 
kulturarvet. Nu borde den prim ära uppgiften vara 
a tt  mobilisera historien genom a tt  till nutidens 
m änniskor överföra en äldre tids erfarenhetskun
skap och förståelsen av de villkor och tän k esä tt som 
formade överlevnadskonsten hos tidigare genera
tioner.

Det som uppfattas som fram steg i m ånga fall — 
a tt  arbetsm om ent rationaliseras bort, och blir onödi
ga, därför a tt  tillverkningsprocesser förändras, ä r i 
andra  fall tragedier. H antverk försvinner och det 
blir en tidsödande återvinningsprocess a tt  rekon
struera  det förlorade när det gäller de traditionella 
m aterialens egenskaper och tekniska hantering. 
H är finns i första hand för skolan en oerhört viktig 
uppgift: a tt  förmedla väsentliga delar av vårt grund
läggande kulturarv. För m useerna, hemslöjds- och 
hembygdsrörelsen ä r det likaså angeläget a tt  upp
rä tta  kunskapsbanker och b iträda skolorna i för- 
m edlingsuppgiften.

Hembygdsgården eller friluftsm useet var nog en 
gång tän k t som ett åskådningsundervisningens cen
trum , där m änniskor skulle kunna häm ta sin hem-
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bygdskunskap. Borde inte sådana centra ännu m era 
i dagens m ångkulturella samhälle ha  en väsentlig 
uppgift: a tt  fungera som en m ötesplats för kulturella 
erfarenheter från  m ånga håll i världen och a tt  erbju
da nya medborgare en lokal kunskap och identifika- 
tionsmöjlighet?

Vaije hus är  e tt citat från alla skogar, gruvor 
och stenbrott; varje m änniska ä r e tt citat 
från sina förfäder.

R  W  Em erson

Hembygdsprojekt i skolorna efterlyses!
N ästa  å r  ä r  det Hembygdens År. Nils Holgersson 
kommer a tt  på ny tt se sig om i Sverige. Vad h a r 
h än t sedan 1906 n ä r  Selma Lagerlöfs bok utkom?

Den riksom fattande kam panjen består av 
m ånga delar. En viktig m ålsättning ä r a tt  skolor 
och hembygdsföreningar på ny tt ska upptäcka 
och utveckla givande sam arbetsform er. Hem
bygdsgårdarna med sina sam lingar ä r  slum rande 
resurser för lärande och upplevelse.

M ånga skolor arbetar redan med in tressan ta  
projekt i hembygden. Det kan röra sig om restau 
rering av gam la byggnader, kvarnar, smedjor, 
spånhyvlar och liknande. Det kan också vara

skolskogar, trädgårdar, ku ltu rdagar med hant- 
verksinslag osv. Undersökningar kan  också göras 
om dialekter, k läder m.m.

N ästa å r  kommer e tt tem anum m er a tt  närm a
re presentera h u r skolan idag arbetar med hem 
bygdkunskap. Vi söker därför kontakt med lärare  
och annan  skolpersonal som vill be rä tta  om sina 
erfarenheter.

Ring till redaktören snarast möjligt! Eller skriv 
e tt brev (fax) och berä tta  kort om ert projekt så ta r  
vi kontakt.

Mer information om Hembygdens År finns på 
sidorna 56-57.
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"Gammlia -  en alla västerbottningars 
gemensamma gammelgå

o

Per-Uno Agren

Berättelsen om Gammlia, som här följer, är grundad på hem bygdsföreningens och från 1967 
m useistiftelsens årsberättelser. Per-Uno Agren, under trettio års tid verksam  vid länsm u
seet, har sam m anställt uppgifterna. Till särskilt god hjälp har varit en skriftlig redogörelse  
av arkitekt Åke Lundberg om den utveckling av området som båda synnerligen aktivt 
deltagit i alltsedan 1950-talet. Ur Åke Lundbergs skrift, som främst behandlar olika byggna
ders tillkom st eller restaurering, återges om fattande avsnitt med kursiv stil. Avsikten har 
varit att försöka ge en bild av hur om rådets yttre gestaltn ing gått till, hur byggnadsbestån
det vuxit fram och något om byggnadernas historia. Men det handlar också om hur det 
använts samt om några av hem bygdsrörelsens m ärkespersoner och trotjänare -  numera 
avlidna eller avgångna -  som gjort särskilda insatser.

Gammlia, m useiom rådet i Umeå, speglar den drygt 
70-åriga historien om h u r Västerbottens läns hem 
bygdsförening där sökt förverkliga e tt västerbott
n isk t Skansen -  a tt  sam la och bevara m ärkliga kul
turh istoriska byggnader från länet sam t a tt ordna 
och presentera dem som en sam m anhållen bild av 
västerbottnisk byggnadskultur och bebyggelse. H är 
skulle, for a tt  använda pionjärernas egna ord, en 
fornvall eller gamm elgård  skapas.

På Gammlia finns nu m ånga byggnader -  från 
herrgård  och borgargård till bondgård med tillhö
rande ekonomibyggnader och en enkel fattigstuga. 
H är finns också m innen av föreningens strävan a tt 
med aktiv iteter från friluftsteater och spelmans- 
stäm m or till årstidsbundna festdagar och demon
strationer av traditionellt arbetsliv hålla  ku ltu rh is
torien levande. Men h är ryms dessutom helt konkret 
drygt femtio å r  av västerbottnisk m useihistoria, som

inneburit en intensiv byggnadsverksam het och är en 
viktig del av om rådets historia.

Om hur verksam heten började i slu tet av 1800- 
ta le t och om den fortsatta  historien ha r Ruben Erics
son skrivit i Västerbotten 1984. H är ska endast 
några huvuddrag av Gammlias tillkom st återges.

I jun i 1917 motionerade kapten H. Olsen och 
förrådsförvaltare Bengt G. Swahn i Umeå stadsfull
m äktige om a tt  staden borde anskaffa m ark för 
idrottsplats, eventuellt i förening med folkpark. Det
ta  eftersom tillgång till en lämplig idrottsplats var 
”e tt nödvändigt villkor för befräm jandet av idrotten 
inom e tt sam hälle”. Efter beredning avslog visserli
gen fullmäktige i septem ber motionen, men tillsa tte  
en kom mitté på tre  personer -  Olsen, Swahn och 
läroverksadjunkten Carl Cederblad -  a tt  uppgöra 
plan och kostnadsförslag för anordnande av idrotts
plats och folkpark. Kommittén hör av sig i jun i
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Den första  byggnad som  fly tta d es till G am m lia  var Sävargården , bruksherrgården frå n  Sävar. B ild en  ä r frå n  1920-talet. Foto i V äster
bottens m useum .

följande år, då med en begäran a tt  den m åtte  få 
kom pletteras med fyra personer. Tre skulle repre
sentera var och en av stadens tre  idrottsföreningar, 
den fjärde folkparksintresset. Så skedde varvid 
folkparksidén kom a tt  företrädas av redaktör Gus
tav Rosén. Kommittén avgav i oktober 1918 sitt 
slutliga förslag, vilket efter beredning i huvudsak 
antogs av fullmäktige dagen före nyårsafton. Lokali
seringen bestäm des till e tt ”täm ligen rymligt om rå
de kring den gamla skjutbanan å Stadsliden” för 
folkparkens del och den nedanför belägna ”Lidgär- 
dan å norra delen av Fredrikshög” för idrottsplatsen. 
”Att idrottsplatsen och folkparken få höra ihop anser 
kom m ittén vara  mycket betydelsefullt”. Beslutet 
innebar också a tt en fristående ekonomisk förening 
skulle bildas för a tt  driva projektet. Vid beredningen 
hade fram hållits a tt  staden behöver en lämplig plats 
för den planerade jubileum sutställningen 1922 och

a tt  frågan om idrottsplats och folkpark ”lämpligen 
kan  lösas i sam band därm ed” (utställningen kom i 
själva verket till stånd först 1929).

Arbetet kommer igång. Den 22 februari 1919 
hålls e tt sam m anträde för a tt  bilda den ekonomiska 
föreningen. Och en viktig förändring sker. Istället 
för en förening begränsad till Umeå stad  beslutas om 
bildandet av en länstäckande förening -  V ästerbott
ens läns hembygdsförening. Bland stiftarna finns -  
utom landshövding Nils R ingstrand -  redaktörerna 
Gustav Rosén och E rnst Gafvelin, kapten  L ennart 
W ahlberg, förvaltare Thor sten Hellström  och ad
ju n k t Cederblad -  en rad  välkända personligheter 
som de första åren med stor kraft och livfullt engage
m ang driver föreningsverksam heten.

Den organisationskom m itté som bildades fick 
bl.a. som uppgift a tt  u tarbe ta  stadgeförslag och a tt 
anordna en nam npristävlan. Det vinnande förslaget
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’Gamli’ gavs så småningom formen ’Gamm-lia’. Re
dan följande år anställs Ragnar Jirlow som in ten
dent. Hans stora uppgift blir a tt förbereda de första 
byggnadernas flyttning till friluftsm useet -  Sävar- 
gården, Ytterviksboden och Jäm tebölegården. I den 
första verksam hetsberättelsen i föreningens första 
årsskrift 1920 om talar han  också i förbigående a tt 
ritn ingar till e tt nytt m useum  h ar upprättats. N är 
han  tre  å r senare läm nar Umeå, nödgas han dock 
medge a tt  museibyggnadsprojektet m åst uppges 
p.g.a. de dåliga tiderna. Inte heller hade idrottsplat
sen -  den blivande Gammliavallen -  kommit till 
utförande. Ansvaret för denna fråga hade lagts på 
hembygdsföreningens idrottsutskott, m en hela pro
jek te t skildes 1923 från föreningen. Då bildades en 
särskild ekonomisk förening för a tt  förverkliga 
idrottsplatsen.

Gamm-lia invigdes med en hembygds- och folk
fest 9-10 juli 1921. Om rådets följande, nu  drygt 70- 
åriga historia, kan  för överblickens skull lämpligen 
uppdelas i fyra avsnitt.

Det första sträcker sig fram  till 1943, då den nya 
m useibyggnaden på om rådet invigs. Det andra till 
1958, då friluftsm useets byggnader får den gruppe
ring som de alltjäm t har. Den tredje, drygt tioåriga 
perioden, sträcker sig fram  till invigningen av läns
m useets första utbyggnadsetapp 1970. U nder de 
därpå följande decennierna pågår en nästan  konti
nuerlig utbyggnad av museikomplexet och en stark  
utveckling av ak tiv iteterna i friluftsm useet.

Om G am m lias första  byggnader och  
a k tiv iteter
Den första fasen av Gammlias liv handlar om uppfö
randet av friluftsm useets tidigaste byggnader och 
den nybildade föreningens ansträngningar a tt  med 
hembygdsfester göra ”folkparken” lockande. Först 
på plats var Sävargården, bruksherrgården från Sä- 
var, skänkt av disponenten Carl Sahlin.

Byggnaden var uppförd 1806 och representativ för 
de högreståndsbostäder som byggdes vid bruksorter 
tillkomna utmed den västerbottniska kusten från  
mitten av 1700-talet och långt in på  1800-talet. Den

uppfördes i sengustaviansk stil och exteriören har i 
stort bevarats från brukstiden. Intressanta drag är 
bl.a. de två entréerna med sina kraftiga omfattningar 
och de naiva små förgyllda lejonen i gavelfälten över 
dubbeldörrarna. M ansardtaket med den övre delen 
valm ad vid gavlarna ger byggnaden en kraftfull ka
raktär.

Den 19 augusti 1809 kom herrgården att spela en 
roll i slaget vid Sävar. Den svenske befälhavaren, 
G ustaf Wachtmeister, hade sitt högkvarter i byggna
den under slaget, men när svenskarna retirerade mot 
Ratan, tog den ryske generalen Kam enskij byggna
den i besittning.

Herrgården hade 1920 tjänat ut. Bruket ägdes då  
av Sandviks Ångsågs AB  och avsikten var att riva 
huset. Timmerstommen tänkte man sälja för att an
vändas till bostadsbyggen i Umeå. Men den nybilda
de hembygdsföreningen tog då initiativet till en fly tt
ning och ett återuppförande som restaurang i sitt 
friluftsm useum  under vardande .

Byggnaden blev som näm nts en gåva. Efter väd
ja n  om hjälp med flyttningen, bl. a. genom ett upprop, 
publicerat 28 december 1920, lovade ett stort antal 
bönder i närliggande byar a tt hjälpa till med häst
transporter. Under februari-mars 1921 flyttades så 
den gam la herrgården till Umeå. Det blev omkring  
140 lass innan det hela var klart.

U ppsättningen skedde sam m a år. Då kunde om
rådet också som näm nts invigas.

Men helt färdigställd var byggnaden först 1923. 
För planering och detaljutformning svarade länsar
kitekt Edvard Lundquist. Vad som i form av listverk, 
dörrar m.m. är original och vad som kompletterades 
med nytt material har varit svårt att avgöra. L und 
quist behärskade det klassicistiska formspråket och 
satte i mycket sin prägel på interiören bl.a. med 
vackert profilerade lister och tandsnitt. Den stora 
vinden formades till en vacker festsal. Den var tänkt 
som ett forum  med en arkad av dubbla pilastrar med 
rikt utformade kapitäl i de smala väggstyckena mel
lan båsen vid ytterväggarna. De kom dock inte till 
utförande, förmodligen av besparingsskäl. Den kraf
tiga taklisten och det rikt dekorerade taket i tre fä lt



L a n d sh ö vd in g  G ustav R osén i S ävargårdens festsa l 1937. Ä lg kro 
nor p rydde  väggarna. Foton i V ästerbottens m useum .

utfördes dock. I  takfältens rutmönster satt glas för 
indirekt dagsljusbelysning från fönster i östra takfal
let.

Salen förblev omålad. Med visst fog ville man  
antagligen låta den vackra furupanelen vara obe
handlad. Träytorna mörknade emellertid med åren 
och det rika listverket med många tandsnitt kom inte 
till sin rätt. Två kraftiga smideskronor, älgkronor på  
väggarna och profilerade trälistverk kring de stora 
öppna spisarna bidrog ytterligare till a tt salen fick en 
mer nationalromantisk tyngd än den gustavianska  
lätthet som Lundquists ritningar antyder.

Sam lingen av de ”synnerligen vackra” älghornen 
hade inköpts 1922 av jägm ästare Karl Gram för den 
aktningsvärda sum m an 1.500 kr. Högtidssalen er
höll därigenom enligt styrelsen ”en värdig dekorativ 
utsm yckning”.

Vid invigningen 1921 fanns även en friluftsteater 
strax  norr om den lilla bergshöjden, Årdersparrkläp- 
pen. Då spelades ’En söndag på Amager’ på initiativ 
av Thorsten Hellström  mot kulisser ritade av Ed
vard Lundquist och m ålade av Otto W retling. D är
med inleds en teaterverksam het på Gammlia som 
särskilt de första åren får stor betydelse. E rnst Gaf- 
velins postum a skådespel ’V ästerbottningar’ upp
förs där första gången 1929.

F rilu ftstea tern  spelade 1921 ”E n  söndag p å  A m a g er”. K ulisserna  
ritades av E d va rd  L u n d q u is t och m ålades av Otto W retling.

Om hösten kom så den andra byggnaden, boden 
från  Yttervik, Bureå, skänkt av disponent Th. Hed
berg, Sävenäs. Tim ret forslades ner sjövägen med 
pråm. Denna svalgångsbod med genomkörsport, 
som ursprungligen gav tillträde till en sluten fyrsi- 
dig gårdsbildning, är med inskuret å rta l da te ra t till 
1664. De två kam rarna  innanför svalgången tjänade 
ursprungligen som sommarsovrum. De nedre bodar
na på ömse sidor om porten var förvaringsrum  för 
spannm ål, m atvaror och redskap.

Följande å r förvärvades en ”å ttak n y tt” m an
byggnad (alltså av parstugutyp) från  Jämteböle, 
Vännäs. På en av åsarna  finns å rta le t 1681. Byggna
dens särskilda betydelse ansågs vara  a tt  Carl von 
Linné under sin Lapplandsresa 1732 skulle ha över
n a tta t i den. D ateringen ha r em ellertid ifrågasatts — 
möjligen ha r takåsen  fly ttats från en äldre byggnad. 
Dock är den en fin exponent för e tt ålderdomligt 
sydvästerbottniskt byggnadssätt med interiörens 
b ru tna  tak , fönsterformerna, rum m ens disposition 
och dekoration. Förstukvisten hör ej ursprungligen 
ihop med huset. Den kommer från B urträsk. Jäm te- 
bölegården sattes upp i vinkel med Ytterviksboden. 
Båda fick sin plats strax  söder om Sävargården.

Ar 1923 var e tt för föreningen viktigt år, eftersom 
Västerbottens Fornminnesförening, som arbetat 
med två avdelningar, då delades i den fortfarande
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Jäm tebölegården och portboden frå n  Inneru ik  tillhör de byggna
der som  fly tta d es på  1920-talet. 1930 tillkom  bagarstugan frå n  
Tväråm ark, t.h. i bild.

bestående N orra fornminnesföreningen och Södra 
föreningen. Den senare upplöstes och överlämnade 
sina sam lingar till länets hembygdsförening.

Sam ma å r kom väderkvarnen till Årdersparr- 
kläppen, skänkt av hem m ansägare Robert Vikan- 
der, Holmön. Men drömmen om e tt m useum  på 
Gammlia m åste a lltså skrinläggas -  medel gick inte 
a tt  uppbringa. Föreningen accepterar i stället möj
ligheten a tt  tillsam m ans med föreläsningsförening- 
en M inerva få disponera det statlig t ägda gamla 
sem inariet vid Storgatan väst på stan  för sina sam 
lingar. Det nya folkskoleseminariet stod ju  nu fär
digt a tt tas i anspråk. Föreningen får dessutom 
igång hem bygdskurser i Umeå och Skellefteå med 
prom inenta föreläsare som Åke Campbell, C.W. von 
Sydow och E rik Salvén.

En å ttkan tig  västerbottensloge skänks av Umeå 
stad  och sä tts  upp 1925. Den kom pletteras två år 
senare med en kornhässja från Y tterhiske och ett 
hästvandringströskverk. En skvaltkvarn med över- 
fallshjul från V. Ormsjö, Dorotea, skänkt av landsfis
kal F. W allmark, placeras 1928 i sluttningen norr om 
Sävargården.

U nder dessa å r  börjar underhållsproblem  göra 
sig gällande med Sävargården. Den restaurangrö
relse som inrym ts i byggnaden vill heller inte blomst
ra  och arrendatorerna avlöser varandra. År 1930

1925 uppfördes en å ttk a n tig  loge m ed  h ä stva n d rin g  sa m t en stor- 
hässja. U nder 1950-talet fick  gården  och boden en ny p lacering  på  
om rådet, m edan  logen och hässjan  revs, då  båda var i då lig t skick. 
Foton i V ästerbottens m useum ,

beslu tar sig föreningen för a tt  driva restaurangen  i 
egen regi. En särskild restaurangkom m itté bildas. 
Det särskilda problem som styrelsen brottas med är 
huruvida ”allm än dans” ska tillå tas eller bara  ”folk
dans och lekar” på hembygdsföreningens område.

D etta år förvärvas också en liten ”sexknytt” ba
garstuga (alltså av enkelstugutyp) från Tväråm ark, 
Sävar, och placeras i vinkel med Jämtebölegården. 
Tegsstugan -  också den av enkelstugutyp m en ålder
domlig med sina genomgående innertakåsar -  
skänkt av Umeå landsförsam lings fattigvårdsstyrel- 
se, tillkom 1936. Den hade av styrelsen tidigare 
upplåtits å t fattigfolk på Teg, senast hade den be- 
botts av en gipsm akare. Invid Sävargården och 
allmogebyggnaderna anlades följande å r en fågel
damm genom restaurangkom m itténs försorg. F ri
luftsm useet hade därm ed i stort se tt få tt det u tseen
de som bestod resten  av den första perioden.

En svårighet under dessa å r var a tt  föreningens 
verksam het var uppdelad på två platser. Ragnar 
Jirlow fick visserligen ägna sina krafter å t Gammlia 
och den nystartade årsskriften. Men n är han  slutade 
1923 fanns inte längre medel för en ny tjänstem an. 
En ny intendent, Holger Möllman-Palmgren, kunde 
anställas först 1926, sedan han  svarat för uppställ
ningen av sam lingarna i gamla sem inariet. För ho
nom gällde nu a tt  ansvara för både m useet och
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In til l  Sävargården  fa n n s  i början en sva n d a m m  och en m u s ik 
paviljong.

Gammlia. Mycket händer i m useet, m indre på 
Gammlia, där underhålls- och reparationsproblem  
hopar sig och blir en tröstlös följetong i protokollen. 
Dock h a r m useifrågan på ny tt aktualiserats. Skisser 
till en nybyggnad på Gammlia u tarbetas på styrel
sens uppdrag av a rk itek t Denis J. Sundberg. Det 
visar sig vara  hög tid. H yreskontraktet på lokalen i 
sem inariet sägs upp av sta ten  -  H ovrätten för Övre 
Norrland ska nu in i byggnaden. M inerva och Hem
bygdsföreningen hänvisas till den närliggande 
”Gamla banken”, som är i stadens ägo -  hyresfritt, 
men så trång t a tt  sam lingarna bara  kan lagras, inte 
u tställas.

Ar 1937 beslutar så hembygdsföreningens styrel
se a tt  en museibyggnad på Gammlia skall uppföras 
och förläggas till en plats m ellan Sävargården och 
väderkvarnen. Följande år inbjuds fem ark itek ter 
till tävling om utformningen.

Lokaliseringsbeslutet h a r föregåtts av en diskus
sion om e tt m useum  verkligen skulle byggas i s ta 
dens u tkan t. Dess kulturella  betydelse borde motive
ra  a tt  byggnaden skulle vara lä tt tillgänglig i s ta 
dens centrum . Den alternativa plats som det framfor 
allt argum enterades för var nuvarande Broparken. 
H är fanns ju  redan e tt sorts ku lturellt centrum!

Ar 1939 avgörs tävlingen och ark itek t Bengt Ro
m ares förslag antogs till utförande. Romare hade 
några å r tidigare svarat för gestaltningen av Statens

M useibyggnaden r ita d  av B eng t R om are uppfördes 1943. Foton i 
Västerbottens m useum .

historiska m useum s byggnad i Stockholm. Sam ma 
år å terkräver staden ”Gamla banken” för a tt  där 
in rä tta  e tt stadsbibliotek. Föreningens föremåls
sam lingar m åste på ny tt flyttas och m agasineras. 
Det blir nu i Rådhusets källare och ’stadens u thus i 
Trångsund’. Ar 1940 börjar museibygget på Gamm
lia.

Det är krigstid och Romares förslag kan inte i sin 
helhet förverkligas. Den som konsthall tänkta bygg
nadskroppen utelämnas sålunda tills vidare. Om 
krisåren minner också på sitt sätt huvudbyggnadens 
kraftiga betongbalkar. I  dessa användes s.k. E-ce
ment, dvs ersättningscement av sämre kvalitet, som 
tvingade till de kraftiga dimensionerna.

I  museibyggnadens förhållandevis enkla utform 
ning fanns stora estetiska värden. Den kraftfulla  
gaveln mot söder och den modernt-monumentala en
trén är stiliga arkitektoniska element. Vid senare 
tillbyggnader har strävan alltid  varit att låta dessa 
element få  dominera.

L än sm useet kom m er till G am m lia
Ar 1943 s tå r  museibyggnaden färdig och invigs 17 
ju li av riksantikvarien  Sigurd Curman.

Föreningens sam lingar kunde äntligen på nytt 
visas. De utökades sam tidigt väsentligt så a tt  en 
system atisk presentation av länets kulturhistoria
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Flygbilden över G am m lia  togs i början av 1950-talet. G ranskogen var tät. I  en g lä n ta  t. v. syns W allm arksgården, uppförd  1943. T.h. om  
Sävargården  syns sva n d a m m en  och t. v. m usikpaviljongen . I  b ildens högra k a n t skym ta r  en byggnad som  hör till den första  gårdsgruppen  
p å  området.

skulle bli möjlig. U tställn ingsarbetet sker under led
ning av am anuens H ans Beskow. Ragnar G rahn 
anställs som vaktm ästare (sedermera rustm ästare) 
med sin fru Ada G rahn som biträde och kvarstår i 
föreningens tjän st med särskilt ansvar för frilufts
m useet fram till 1965. Båda välbekanta för m innes
goda museibesökare.

Vid denna tid  tillkom ytterligare två byggnader 
på Gammlia. Umeå landskom m un skänkte den gam 
la s.k.Kronboden från Backen, som återuppfördes

1940 m ellan Sävargården och m useet med hjälp av 
’värnpliktiga civilarbetare’. Boden omnämns från 
slu tet av 1700-talet som m agasin för kronans klädes
persedlar och vapen, men övergick under 1800-talet 
i Umeå sockens ägo för spannmålsförvaring. Bygg
naden vilar på 35 stolpar och dess dubbelbottnade 
golv hade ursprungligen fyllning av jord och sten för 
a tt  — liksom luckornas kraftiga lås och smiden -  
förhindra inbrott. Den blev nu  utnyttjad  som före- 
målsmagasin.
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W allm arksgården  f ly tta d es t ill  G am m lia  frå n  N orra  Renbergs- 
va ttne t i B u rträ sk  1943. U nder en period  ka llades också byggna
den B urträskgården . Foto : S te lla n  W engelin, Västerbottens 
m u seu m  1995.

Den s.k. W allm arksgården från  N orra Renbergs- 
vattnet, B urträsk , som rymde värdefulla väggdeko
rationer, inköptes, flyttades ner och återuppfördes 
1943-44 på den ännu ej bebyggda nordöstra delen av 
Gammlia. Byggnaden ä r en utvidgad parstuga, en 
”tioknytt” s.k. fram kam m arstuga, daterad till 1736. 
Vid återuppförandet avlägsnades en senare påbyggd 
vindsvåning och förstukvist. Tanken var a tt  en nord- 
västerbottnisk gårdsgrupp skulle anläggas där som 
m otsvarighet till en sydvästerbottnisk med Jäm te- 
bölegården som central byggnad.

För första gången noteras 1944 m er än 10.000 
besökare i föreningens museum. Kriget m ärks på 
Gammlia på så s ä tt a tt  Sävargården rekvireras som 
sjukhus för finska flyktingar.

Ar 1945 in rä tta s  en landsantikvarietjänst, som 
1946 besätts med G unnar W estin. Med honom börjar 
en ny och expansiv utveckling för Gammlia. De för
s ta  åren  kännetecknas m est av underhållsarbeten 
och av a tt  e tt system atiskt röjnings- och m arkvårds- 
program  inleds, för vilket överantikvarien K.A. Gus- 
taw sson vid R iksantikvarieäm betet gav anvisning
ar. H an hade erfarenhet från det om fattande arbetet 
med Birka på Björkö, där skogens rotsystem  hotade

a tt  spränga sönder fornm innena i det tidigare öppna 
landskapet och där m arkvården syftade till a tt å te r
ställa  en traditionell ängs- och hagm ark.

Den gam la granskogen på Gammlia skulle bytas 
mot en ljus och öppen, av lövträd dominerad ku ltur
mark. Aven om det här inte gällde att rädda fornläm- 
ningar, användes metoden för att ge hagmarkska- 
raktär åt liden med lövträd och rikare flora. Helst 
skulle får ha betat, gödslat och tram pat marken för 
att resultatet skulle bli riktigt bra. I  brist på  detta såg 
Westin till a tt en sommar få  Bondeförbundets riks
stäm m a förlagd till området -  han menade då a tt det 
blev de verkliga proffsen som trampade i marken.

De omfattande röjningar som blev följden av pro
gram m et blev då och då föremål för kritik av umebor 
som ansåg att den gam la granskogen rymde stora 
stämningsvärden. Men snart började också umebo- 
rna flanera på  området. Westin konstaterade detta 
genom att notera ”en glädjande ökning av apelsin
skal och kolapapper på  området”. Omvandlingen till 
öppen mark hade också en gynnsam  ekonomisk sida. 
Markplanering, slåtter och annan skötsel kunde un
der lång tid  bekostas med intäkter från försäljningen 
av den fällda skogen.

Arbetet med färdigställandet av W allm arksgår
den inleddes. Restaurangrörelsen i Sävargården 
överläts på Um eortens Konsumtionsförening som 
arrendator 1948 och Sigrid Holmströms epok som 
lysande restaurangchef började. Hon fick också an 
svaret för vandrarhem srörelsen, som en rad av år 
blev förlagd till Jäm tebölegården. Em ellanåt, n ä r 
efterfrågan var stor, fick m an ta  även Tväråm arks- 
stugan och rundlogen i anspråk.

Sommaren 1948 hölls den sista  somm arfesten på 
Gammlia. Följande år inleddes i stället en tradition 
med valborgsmässofirande.

Ar 1952 började det på ny tt byggas. V ästerbott
niska lärare  hade i sam band med firandet av den 
svenska folkskolans hundraåriga tillvaro 1942 över
läm nat en jubileum sgåva till e tt skolmuseum. Med 
den som grundplåt möjliggjordes inköpet och flytt
ningen av en byggnad från  Botsmark, Sävar. Det var
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Sko lh u se t frå n  B o tsm ark  uppfördes 1952 och var en gåva  från  
västerbottn iska  lärare. F ågeldam m en fly tta d es sedan in till sko 
lan.

en traditionell enkelstuga av större typ som en gång 
tjäna t som byskola. E tt par år senare flyttades e tt 
rökhus från Röbäck till Gammlia och e tt tim rat 
hemlighus från Bodbysund. Det senare sattes upp 
vid Jämtebölegården.

F rån  1955 inleds planeringen för stora föränd
ringar. Stadsdelen Berghem h ar börjat byggas och 
den nya tillfartsgatan kommer mycket nä ra  Jäm te
bölegården och fågeldammen. Beslut fattas även om 
a tt  Holmöns gamla kyrka skall flyttas till Gammlia.

Kyrkan uppfördes på Holmön 1802 och var för
samlingskyrka till 1891. Den gam la byggnadsstom- 
men kom därefter att användas som loge. Byggnads- 
detaljer och inventarier skingrades efterhand och i 
början av 1950-talet hotades även logen av rivning. 
Genom komm inister Sigfrid Landins medverkan 
kom emellertid stommen att flyttas till Gammlia, där 
kyrkan återuppfördes åren 1957-58. Där gavs den 
namn efter Helena Elisabeth Grahn, som i början av 
1800-talet donerat värdefulla inventarier till kyrkan.

Eftersom bara väggstommen fanns kvar, blev det 
frågan om en rekonstruktion. F öru tsättn ingarna var 
emellertid gynnsamm a eftersom en teckning av kyr
kans exteriör med tillhörande beskrivning kunnat

K yrkan  frå n  H olm ön fly tta d es till G a m m lia  1958 och g a vs na m n e t 
Helena E lisabeth. Foton S te lla n  W engelin, Västerbottens m useum  
1995.

återfinnas i Backens kyrkoarkiv. R itningsarbetet 
anförtroddes å t Bengt Lidström och Åke Lundberg, 
då verksam m a vid Västerbottenskom m unernas a r
kitekt- och byggnadskontor, VAB.

Enligt beskrivningen hade kyrkan slät panel in 
vändigt med en dekorationsmålning utförd av stock- 
holmsmålaren Oscar Hultgren 1811. Evert Larsson 
kunde genom intervjuer med minnesgoda holmöbor 
och en bevarad salsm ålning i en gård på Holmön ge 
en god bild av hur kyrkan ursprungligen sett ut. 
Altare och predikstol formades utan förlagor, kyrk
bänkarna skänktes av Bygdeå församling, där de 
funnits i kyrkan och härrör från 1700-talet.

Den lilla takryttaren på det valmade taket och 
spirorna tolkades från teckningen och gavs en förenk
lad stilhistorisk form. Den gam la vindflöjeln till den 
större spiran fanns bevarad, om än sönderrostad, och 
tjänade som förlaga till en ny, utförd av konstsmeden 
Seth Lindgren.

År 1957 beslutas vidare om Herm anssonska går
dens flyttning från Trångsund, där Thulehuset skul
le uppföras vid det nya brofästet. G ården hade sin 
benäm ning av a tt  Herm anssons möbelaffär då var 
inrym d i huset.
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S itu a tio n sp la n  över 
G am m liaom rådet.

1. Västerbottens m useum  
och B ildm usee t

2. H elena E lisabeth -kyrkan
3. Sävargården
4. L ars F ärgares g å rd
5. Fiske- och sjö fartsm useet
6. Kronboden
7. S ko lm useet
8. Tegsstugan
9. R undloge
10. Långloge m ed  storhässja
11. W allm arksgården
12. Jäm tebölegården
13. B agarstuga
14. Portbod
15. V äderkvarn
16. S k va ltkv a rn
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H erm anssonska  gården frå n  Trångsund , Umeå, fly tta d es till 
G am m lia  1958. G ården döptes till Lars Färgares. Foto i V äster
bottens m useum .

Den var ett gott kvarvarande exempel på  hur 
husen sett ut på de långsmala tomterna i sluttningen  
mellan mellan Storgatan och älven. Bebyggelsen av 
samm a slag öster om Renmarksbäcken förstördes 
emellertid vid stadsbranden 1888. På tomterna hade 
huvudbyggnaderna vänt sig med sina butiker mot 
Storgatan. Ekonomilängorna låg i rät vinkel mot 
dessa i sluttningen. Arbetsgårdarna inrymde lager, 
förråd och utrymmen för fordon och hästar. I  den 
pågående stadssaneringen hävdade många att den 
unika borgargården inte fick försvinna helt. Staden  
stödde också tanken på en flyttn ing till Gammlia. 
Tyvärr måste gården då ryckas ur sitt sammanhang, 
men bedömdes ändå så intressant i sig att man tog 
steget till flyttning. Den skulle ändå kunna ge en 
föreställning om hur den tidigare bebyggelsen nära 
älven sett ut. M an får heller inte bortse från att 
antikvarier och andra hade mera kvar av Skansen
ideologin än vad man har idag.

På Gammlia placerades byggnaden så att den 
långa gårdslängan liksom tidigare kom att ligga i 
sluttning. Huvudbyggnaden planerades för använd
ning som konferenslokal, gårdslängan som vandrar
hem och uthyrningsrum. Det ställdes särskilda  
brandtekniska krav på den stora träbyggnaden, då

den skulle användas för boende av hotellkaraktär. 
Vandrarhemmets flygel sektionerades med brand- 
säkra väggar ända upp till takfallet. Flygeln delades 
i stort upp i enheter om åtta rum, fyra i varje plan, 
med egen entré och egna gemensamhetsutrymmen.

S tadsark itek t Seth Fridén inleder arbetet med en 
ny plan för Gammlia. Det första konkreta resu lta tet 
blir flyttningen av fågeldammen till dess nuvarande 
plats. I ju n i 1957 presenterar Åke Lundbergen plan, 
u tarbetad  tillsam m ans med Fridén och W estin, där 
platsen för Helena E lisabeth-kyrkan och Lars F är
gares (som Herm anssonska gården senare döptes 
till genom stadsfullm äktigebeslut 1961) fixerades.

I  planen kan iakttas hur de tre förhållandevis 
stora byggnadskropparna länsmuseet, Sävargården 
och Lars Färgares ligger i samm a riktning och med 
sidoförskjutningar så att de ligger på i stort sett 
samm a nivå. Förläggningen syftade till fasthet med 
viss avgränsning och uppdelning av de uterum som 
bildades fram för och mellan byggnaderna.

M ålsättningen att anlägga två traditionella 
gårdsgrupper för jordbrukets byggnader övergavs. 
De sammanfördes till den nuvarande fyrsidiga  
gårdsanläggningen som byggdes upp med utgångs
p unkt från Wallmarksgården. Denna döptes i sam 
manhanget om till Burträskgården. I  övrigt ordna
des denna byggnadskategori på  ett friare sätt med en 
vägslinga från kornboden upp mot mot rundlogen 
och åter ner genom gårdsbildningen mot museets 
norra fasad.

År 1958 var Lars Färgares gård färdigbyggd och 
Helena Elisabeth invigdes 26 oktober. Därmed öpp
nas oväntat nya sam verkansm öjligheter med den 
nygrundade högskolan. Året innan hade för övrigt 
valborgsmässofirandet få tt en särskild form genom 
a tt  den nyetablerade studentkåren  deltog. V årtalet 
hölls av Kjell Ransjö, kårens ordförande.

G am m lia får sin  n u tid a  form
Hembygdsföreningens verksam hetsberättelse för 
1959 inleds med meningen ”E tt m ärkesår i Gamm-
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G am m lias gårdsgrupp  1995. Ur
sprungligen var tanken  a tt visa en 
nordvästerbo ttn isk  och en sydväs- 
terbottn isk  g å rd sb ild n in g  p å  om 
rådet. P lanerna  övergavs nä r stads  
delen Berghem  började byggas p å  
1950-talet och alla  h us sa m m a n 
fördes till en p lats.
Foto: S te lla n  W engelin, V äster
bottens m u seu m  1995.

lias h istoria är avslu tat”. Föreningen ha r få tt en 
övergripande plan a tt  arbeta efter. Verksam heten i 
Helena Elisabeth h a r kommit igång — särskilt fram 
hålls a tt  studentprästen  h a r kyrkan som sin fasta 
punkt. Lars Färgares h a r kunnat tas i anspråk, bl.a. 
med studentrum  och som vandrarhem . B urträskgår
den och Jäm tebölegården ha r öppnats för publik. 
G årdsfyrkanten ha r slu tits med en stall- och 
ladugårdslänga från  Svanheden i Norsjö. Rundlogen 
från Umeå, som på grund av tim rets dåliga kvalitet 
inte kunde återuppföras, ha r få tt en e rsä ttare  i den 
vackra åttkantlogen från V illvattnet, Burträsk. Yt
terligare h a r en långloge och stolpbod förvärvats i 
Yttervik. Klas Järvholm  börjar som syssloman vid 
m useet med ansvar för föreningens ekonomiska för
valtning och byggnadsbestånd. H an var alltså den 
som övervakade förvärv, nertagning, transport och 
återuppförande av byggnaderna, medan den m ång
kunnige Evert Larsson, som tjäna t föreningen u tan  
a tt vara fast anställd  i en mängd kvalificerade upp
drag ända sedan m useet uppfördes, hade den makt- 
påliggande uppgiften a tt  svara för både planeringen

och genomförandet av den inre gestaltningen av de 
flesta av friluftsm useets gamla byggnader. Klas 
Järvholm  och Evert Larsson ha r alltså den praktiska 
förtjänsten av byggnadernas höga tekniska och este
tiska kvalitet.

Långlogen och stolpboden rapporteras uppsatta  
1960. I långlogens förlängning sä tts  en storhässja 
upp, kopierad efter den storhässja från Y tterhiske 
som tidigare rivits. N är denna byggnadsverksam het 
ä r avslutad, inleds en period då olika aktiviteter 
prövas och småningom blir återkom m ande program. 
Sommarens öppethållande med guider i stugorna, 
ponnyridning, midsommarfirande blir med åren 
tradition. Olika kursverksam heter förläggs h it se
dan Nyckelviksskolans som m arkurser under Carl 
M almstens ledning fram gångsrikt hållits h ä r 1961. 
Hela tiden pågår m arkvård och röjning för a tt om rå
det skall bli a ttrak tiv t som rekreationsom råde. Och 
besökssiffrorna ökar.

Föreningens huvudbekymm er ä r nu trångbodd
heten i museibyggnaden och en kom mitté tillsä tts  
1962 för a tt  d iskutera olika utbyggnadsmöjligheter.
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Sävargården  renoverades 1963-64 och försågs då  m ed  en u tbygg
n a d  för kök och kafé. Foto: S te lla n  W engelin, V ästerbottens m use
u m  1995.

En program utredning gjordes 1963 av G unnar 
W estin och Åke Lundberg. Men det dröjer innan 
utrym m esproblem et får sin lösning.

En möjlighet yppar sig för a tt  få det av Skidfräm- 
jandet ägda Svenska skidm useet till Umeå och för
eningen bereder det en åtm instone provisorisk upp
ställning i Lars Färgares källare. U tställningen, för 
vilken Göran Rosander svarat, invigs 1964 -  och 
Gammlia h a r fått ytterligare en attraktion.

Sävargården ha r blivit sliten av det gångna de
cenniets allt intensivare utnyttjande och samm a år 
är det dags för en renovering och utbyggnad.

Hälsovårdsnämnden krävde rymligare och bättre 
kök och bättre förvaringsmöjligheter. Till detta kom  
från det spirande universitetet behovet av goda festlo
kaler. Något måste alltså göras. Men hur? Sam tidigt 
som större utrymmen behövdes, fick inte byggnadens 
kulturhistoriska och arkitektoniska värden försäm- 
ras.

Med om fattande planering i sam arbete mellan 
W estin, Bengt Lidström och Åke Lundberg genom
fördes 1961 en första ombyggnad av festsalen i övre 
våningen och 1963-64 en genomgripande ombygg
nad av hela huset sam t en tillbyggnad för köksut- 
rymme och e tt konditori.

Planeringen genomfördes i samförstånd med riks
antikvarieämbetet, där försteantikvarien Bertil Bert- 
helson följde restaureringsarbetet och riksantikva
rien Gösta Selling, en framstående kännare av den 
gustavianska tiden, själv engagerade sig i projektet. 
De viktigaste inslagen var att den moderna kökstek- 
niken inrymdes i en ny byggnadskropp, medan ku l
turbyggnaden fick behålla sin gustavianska herr- 
går dskaraktär. Kapprum och trapphall fick byta 
plats vid entrén. Trappan upp till festsalen gavs av 
Bengt Lidström  ett estetiskt egenvärde med en om 
sorgsfull träbehandling. Festsalen gavs en lättare 
karaktär, varvid en del av de ursprungliga intentio
nerna om rumsutformningen togs upp, bl.a. med 
pilastrar -  nu i enklare form med doriska kapitäl. 
Ljus färgsättning, bättre dagsljus från takkupor i 
östra takfallet sam t kristallkronor i stället för smi- 
deskronor förstärkte den eftersträvade lättheten. 
Också bottenplanet gavs en avsevärd kvalitetshöj
ning genom det målningsarbete som gjordes av kon- 
servator Albert Eriksson.

Önskemålet om att använda också källaren för 
servering kunde brandchefen godta endast om bot
tenvåningens bjälklag utfördes i brandhärdig kon
struktion. Den u rsprungliga tanken med ett stort rum  
med trätak och kraftiga träbjälkar ändrades därför 
till två utrymmen med tunnvalv och välvda förbin
delser dem emellan. För murningen fanns lyckligtvis 
det murarlag som murade stjärnvalven i Umeå 
landsförsamlingens kyrka på 1950-talet. Konstsme
den Seth Lindgren, Bengt Lidström och Gilbert 
M arklund bidrog med vackra detaljer och möbler.

Konditoriet i vinkel bortom köket med uteserve
ring och terrass behöver en kommentar. 11950-talets 
plan för området eftersträvades ett fast samband  
med andra större byggnader. Avsikten med vinkel
byggnaden, kaffeverandan och terrasser ingen var 
att få  byggnaden ännu bättre förankrad på området 
och att tillgodose den allt talrikare publiken med en 
enklare serverings form än den restaurangen erbjöd.

År 1966 in träffar en viktig organisatorisk föränd
ring. Hembygdsföreningen överenskommer med 
landstinget och Umeå kommun a tt bilda en stiftelse
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för a tt  äga och förvalta såväl sam lingar som musei- 
byggnad och friluftsm useum. Föreningen skall vis
serligen bestå och vara  representerad i stiftelsens 
styrelse, men dess huvudsakliga uppgift skall vara 
a tt  tjäna  som paraplyorganisation och stöd för länets 
lokala hembygdsföreningar sam t a tt  också fo rtsätt
ningsvis utge publikationen Västerbotten. För bok
utgivning och adm inistration träffas e tt särsk ilt av
tal som innebär a tt  dessa fortfarande skall vara 
förlagda till m useet och a tt  ansvaret skall ligga på 
m useets anställda.

Med stiftelsebildningen avslutas i realiteten  
G unnar W estins n ästan  20-åriga insats i västerbott
nisk m useihistoria. Inte m inst viktig var hans för
måga a tt  skaffa e tt verksam t stöd hos kraftfulla 
kommun- och landstingspolitiker.

År 1965 ha r Gösta Skoglund in trä tt som musei- 
stiftelsens ordförande. H an inte bara  stödjer u tan  
ta r  också fram gångsrika, resurskrävande initiativ 
för verksam heten. Inte m inst ta r  det sig uttryck i 
om fattande byggnadsprojekt och en medveten sa ts
ning på sam arbete med det snabbt växande universi
tetet. Inledningsvis h a r  han  vid sin sida den effekti
ve, byggnadshistoriskt inriktade, nye landsantikva
rien Sune Zachrisson. U nder hela ordförandetiden 
utvecklar han  vidare e tt fruk tbart sam arbete med 
Åke Lundberg, som alltm er får huvudansvaret för 
den arkitektoniska gestaltningen av området.

En n y  byggn adsep ok  tar sin  början
U nder november 1968 började grundgrävningen för 
en utbyggnad av museet. E tt intensivt arbete inom 
styrelsen hade därm ed fört den under hela 1960- 
ta le t diskuterade frågan om utbyggnad till en lös
ning. Den tidigare näm nda program utredningen 
från  1963 hade k larlag t a tt  e tt om fattande lokaltill
skott var nödvändigt för a tt  tillgodose m useets 
s ta rk t expanderande verksam het som bl.a. drivits 
fram  av en ny statlig  kulturpolitik  och av universite
tets tillkomst. F rågan hade em ellertid kräv t tid  för 
a tt  mogna. Ar 1968 var dock förberedelserna klara. 
AMS-medel erhölls och det betydde a tt  byggfolk sna
ra s t skulle sysselsättas. Tillsam m ans med ark itek t 
Uno Nygren vid länsarkitektkontoret kunde Åke

Lundberg på kort tid  lägga fram byggnadshandling- 
ar och bygget genomfördes huvudsakligen under 
1969.

Tillbyggnaden placerades i det läge som Romare 
tänkt sig som en konsthallsflygel och som hade m oti
verat entréns läge vid sidan av den tidigare museide- 
len. H är blev det nu plats för utställningshallar, 
verkstad, föreläsningssal och magasin. Det nygrun
dade folkrörelsearkivet får också där sin första lokal. 
Fönsterytorna i kapprum och utställningssalar be
gränsades till några stora partier med vackra u t
blickar. Halvtrappan från entréhallen mot tillbygg
nadens övre p lan gavs en generös bredd och låg 
steghöjd. Genomgripande förändringar gjordes i den 
befintliga byggnaden med utökade kontorslokaler. 
Entrégården omarbetades och en ny ekonomigård 
tillkom med tillfart på  museets östra sida.

Den nya m useidelen invigdes av nyblivne s ta ts 
m inistern Olof Palme den 22 november 1970 och en 
livlig utställnings- och program verksam het följde.

En direkt följd av den omdisposition av u tstä ll
n ingar och sam lingar som utbyggnaden innebar, var 
uppförandet av e tt båthus. Diskussionen om m era 
långsiktiga lösningar av det för m useer alltid b rän 
nande magasinsbehovet inleds. M ånga av frilufts
m useets byggnader tjänar som förvaringslokaler och 
ä r därför inte tillgängliga för publik. De ä r dessutom 
direkt olämpliga för förvaring av museiföremål. 
Ö verhuvudtaget kommer det byggande som nu in
leds a tt  m est beröra de byggnader som h ar direkta 
m useifunktioner.

Båthuset, tillkom för a tt  bereda plats för den 
stora säljaktbåt som varit u tstä lld  i m useet sedan 
1943. Det förlädes efter vägen m ellan m useet och 
gårdsgruppen. Men båthuset utformades så a tt  den 
u tställn ing  om säljakt som arrangerades skulle kun
na  vara  tillgänglig för besökare också n ä r det inte 
kunde hållas öppet. Det utformades därför med stora 
skyltfönster till de prom enerandes förnöjelse. In tres
set för båtm useet växte, inte m inst på grund av 
fiskets och sjöfartens stora betydelse i länets histo
ria. Fiskarpojken Gösta Skoglund hade särskild för
ståelse för de tta  och med e tt skissförslag av Åke
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B å th u se t byggdes 1970 för den stora salbåten. N ågra  år senare 
utökades huset till fiske- och sjö fartsm useum .

Lundberg till utbyggnad av båthuset som underlag 
kunde han  bedriva e tt effektivt tiggeri for a tt  finan
siera utbyggnaden.

R esultatet blev fiske- och sjöfartsm useet som 
kom till utförande 1974-75 varvid också e tt m indre 
tillskott av m agasin skapades.

Aren 1975-76 var det dags för en ny utbyggnad av 
länsm useet, en förlängning av det ursprungliga h u 
set med en byggnadskropp som sträckte sig norrut. 
Svenska skidm useets sam lingar, provisoriskt upp
ställda i Lars Färgares källare, behövde bättre  loka
ler. Likaså behövde Folkrörelsearkivet ordentliga 
tillväxtutrym m en. H är blev det också utrym m e för 
e tt arkeologiskt m agasin. En hiss installerades i 
ä ldsta huskroppen och m useets bibliotek fick flytta 
in i den gamla ’kyrksalen’. Förberedelserna var k la
ra  för den genomgripande om gestaltning av m useets 
basu tställn ingar som nu  tog sin början och pågick till
1984.

Följande år (1977) väcktes tanken att komplettera 
fiske- och sjöfartsmuseet med en bogserbåt. N är ägar
na av, tillika skepparna på, bogserbåten ”Egil”, Ture 
Björkm an och Egon Stedtlund, besökte Gösta Skog
lund för att sälja sin båt blev det fart på  nya tiggerier. 
De blev så fram gångsrika att båten skänktes av tre 
olika givare och att skepparna själva till sist blev 
donatorer. De andra gåvorna behövdes ändå för den

Bogserbåten E g il kom  till G am m lia  våren 1978 och stä lldes upp  
utan för fiske- och sjöfartsm useet. Foton i V ästerbottens m useum .

nödvändiga grävningen och den betongkassun där 
båten skulle placeras. E tt stort bekymmer var att få  
den tunga båten på plats. Generaldirektör Jonas 
Norrby vid Vattenfallsstyrelsen fick där rycka in och 
hjälpa det gam la statsrådet. I  sam band med en tung  
transport till ett kraftverksbygge i inlandet fick muse
et låna en jättetrailer för flytten av ”Egil” från ham 
nen i H olm sund till Gammlia. Skoglund övervakade 
själv transporten iklädd skepparmössa och blåställ. 
Uppställningen genomfördes 1978 vid västra gaveln 
av sjöfartsmuseet.

Ar 1978 tillsattes också en utredningsgrupp med 
representan ter för m useet och universitetet för a tt 
skapa e tt bildmuseum i anslutning till länsm useet. 
Därmed aktualiserades de gam la konsthallsplaner- 
na från  1940-talets museiprojekt. Pådrivande var 
universitetets konstvetenskapliga institution. Den 
hade för sin undervisning få tt en konstdeposition 
från S tatens konstm useer, som förvarades i hum a
nisthusets källare. Samlingen borde, ansåg in stitu 
tionens prefekt, professor Folke Nordström, göras 
tillgänglig också för en större publik. En koppling till 
länsm useet föreföll naturlig. Tanken fick stöd hos 
Gösta Skoglund, som energiskt drev frågan om en 
utbyggnad. Dåvarande utbildningsm inisterns, Jan- 
Erik Wikström, intresse och stöd blev avgörande för 
statens engagemang, ekonomiskt stöd utverkades
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från  Wallenbergfonden. Uppdraget a tt  forma till
byggnaden, som gavs nam net Bildmuseet, gick till 
Åke Lundberg i sam arbete med VAB.

Läget bestämdes av att publiken skulle nå B ild 
museet via länsmuseets entréhall. Den speciella 
funktionen, bl.a. med behov av solavskårmat ljus för 
konstverken, inbjöd till en fri utformning. En hel 
takskiva med enkel ytterkontur håller ihop den ore
gelbundna byggnadskroppen, som inrymde en större 
och en mindre utställningshall med reception emel
lan sam t utrymme för en studiesamling. Den sneda 
vinkeln mot länsmuseets huvudkropp bidrog till att 
göra entrégården öppen och inbjudande.

Läget i sluttningen mot Gammliavallen gav två 
souterrängvåningar, varav den övre för Bildmuseets 
studiesamling, kontor och verkstad, den nedre för 
länsmuseet, vars bildarkiv och fotoavdelning, där 
fick ett efterlängtat eget utrymme.

Utsiktsfönstret mot friluftsm useet på östra sidan 
gavs en motsvarighet i väster med tanke på att den 
tidigare utsikten mot staden från länsmuseet nu av
skärmades av tillbyggnaden. Den kunde nu istället 
ses genom ett generöst burspråk. En öppen trappför- 
bindelse tillkom mellan stora utställningshallen och 
studiesamlingarna i våningen under.

Det nya museets utformning påverkades starkt av 
de nya idéer Göran Carlsson och Per-Uno Ågren 
framförde, där bilden snarare än konsten var det 
väsentliga -  ”bildfilosofin” utvecklades och ”bildm u
seet” föddes.

Den 3 april 1981 var det dags för öppnande. 
Utbildningsminister Jan-Erik Wikström högtids
talade.

Men det hände också åtskilligt i friluftsm useet 
både n ä r det gäller aktiv iteter och byggnader.

M useistyrelsen fram håller 1970, a tt i m useets då 
nya lokaltillskott tre  fjärdedelar disponerades för 
verkstäder, andra  arbetslokaler och arkiv. D etta 
speglade resu lta te t av en ändrad verksam hetsin
rik tn ing med starkare  betoning av en dokum ente
rande och kulturvårdande verksam het.

För en am anuens som redan på 1950-talet förvå
nats över skolungdomars bristande kunskaper om

Helge Ceder v isar en elev h u r  det g å r  till a tt  b inda  kvastar. Foto i 
Västerbottens m useum .

traditionellt arbetsliv och oroats över det bristande 
kunskapsunderlaget i denna regionala kulturhisto
ria, var det naturlig t a tt  det etnologiska fältarbetet 
skulle in rik tas på dokum entation av traditionellt 
arbetsliv, särsk ilt slöjd och hantverk. U nder 1960- 
och 70-talen togs filmmediet till hjälp och en värde
full kunskapsbank upprättades med Rickard Teg
ströms och K atarina Ågrens filmer, fotograferingar 
och uppteckningar, liksom med de följande stora 
filmprojekten av traditionella arbetsår, för vilka 
Sune Jonsson tog ansvaret.

Lika viktigt som själva filmningen var a tt  e tt nä t 
av kontakter med hantverkare och slöjdare byggdes 
upp. D etta u tnyttjades i hög grad i den om fattande 
kurs- och dem onstrationsverksam het som utveckla
des på Gammlia, naturlig t nog i sam arbete med 
länets hemslöjdsförening. Genom Gösta M arklund, 
på 1970- och 80-talen fastighetsskötare och i sitt 
antikvariska intresse inspirerad genom tidiga kon
tak te r med Evert Larsson, kunde W ilma och Napole
on Sagebro från M jödvattnet, B urträsk, engageras 
som sommarbönder med husdjur och traditionellt 
brödbak i friluftsm useet några m innesvärda år på 
1970-talet. Efter dem har både djurhållning och
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M id so m m a rfira n d et lockar m ånga  besökare till G am m lia . Foto: 
S te lla n  W engelin, V ästerbottens m u seu m  1991.

V ifast B jö rk lu n d  ledde under m ånga  år slö jdkurser fö r barn och 
vuxna, d ä r  fo lkm u s ik  och ku n ska p  om  äldre tider var na turliga  
inslag. Foto i V ästerbottens m useum .

brödbak i kom bination med slöjddemonstrationer 
kunnat fortsättas med olika m edhjälpare. Helt oför
glömliga var under 1980-talet Vifast Björklunds 
gästspel och insats i de dram apedagogiska program 
som då började utvecklas och sedan dess h a r erbju
dits skolorna.

Mot slu tet av 1970-talet upphörde valborgsmäs- 
sofirandet -  m est för brandriskens skull. Däremot 
kom m idsom m arfirandet tillbaka och kom alltm er 
a tt  m arkera sommarsäsongens början, liksom på 
senare å r den återkom m ande get- och fårdagen sista 
helgen i augusti dess avslutning. E tt tiotal å r från 
1974 hölls varje sommar spelm ansstäm m or i samar-



-----

S tora  få r- och getdagen ha r de senaste åren arrangerats en söndag i a u g u sti tillsa m m a n s m ed  Västerbottens fåravelsförening och getfar- 
mare. Foto: S te lla n  W engelin, V ästerbottens m u seu m  1989.
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U nder 1980-talet byggdes E gil in i en sä rsk ild  ha ll och B ildm usee t 
fick  genom  sin  u tbyggnad  dubbelt så stor u tstä lln ingsy ta . Foto: 
Ste lla n  W engelin, V ästerbottens m u seu m  1995.

bete med Västerbottens spelmansförbund. I Helena 
Elisabeth återkom  också regelbundet flera å r  eku
m eniska söndagar. N ågra år anordnades särskilda 
fettisdagsprogr am .

Men det fanns också problem. Ar 1972 skadades 
Sävargården allvarligt av brand. Följande å r var det 
B urträskgårdens tur. I båda fallen beslöt museisty-

relsen a tt  byggnaderna skulle återställas, vilket ock
så skedde på grundval av åtgärdsförslag utarbetade 
av Bengt Lidström.

Branden som var anlagd kunde ha inneburit slu
tet för den anrika byggnaden. Timmerstommen hade 
redan börjat förkolna i bottenvåningens östra vägg 
innan branden kunde hejdas. Den brandhärdiga be
klädnad på stommens insida, som brandchefen p å 
fordrat vid 1960-talets ombyggnad, hindrade emel
lertid syretillförseln i konstruktionen. Inte m inst ge
nom denna brandskyddsåtgärd räddades huset.

En viktig verksam het tillkom med den vårdverk
stad  som iordningställdes i en magasinslänga. Flera 
särskilda m agasin tillkom, bl.a. i en tillbyggnad till 
fiske- och sjöfartsm useet och i en sågbyggnad från 
Öre, Nordmaling, som m useet fick överta.

Det kulturhistoriska husbeståndet kom plettera
des. Ar 1976 tillkom en stor kornbod från Röbäck, 
som placerades vid rundlogen. Ar 1985 kunde en 
som m arladugård från Stora Blåbergsliden, Bur
träsk , och en smedja från M årtensboda fogas till 
gårdsanläggningen; 1990 en ängslada från Fjäder
näs, Vindeln.

En av de nödbutiker som efter stadsbranden 1888 
uppfördes på kvarteret Slöjdaren väst på stan, räd 
dades undan rivning genom a tt  flyttas till Gammlia
1985. Den placerades i Lars Färgares grannskap.

I själva museikomplexet tillkommer under den 
senaste tioårsperioden två betydelsefulla utbyggna
der -  den m indre anslu ter till fiske- och sjöfartsm u
seet, den större till Bildmuseet. Båda ritades av Åke 
Lundberg i sam arbete med VAB, resp. FFNS.

Då det visat sig att ”Egil” inte mådde bra på  
landbacken på grund av rostangrepp och åverkan 
fram stod det snart som nödvändigt att bygga in 
båten. Under några år samlade museistyrelsen peng
ar och fick bra stöd hos kommunen. Tillbyggnaden, 
som blev en hög ”stoppkloss” i slänten mot lågbebyg
gelsen ovanför, var i stort sett färdig 1989. Den fyr  
som tidigare flytta ts till om rådet-och  liksom bogser- 
båten varit något vilsen i skogsbrynet -  kunde sam 
tidigt inrym mas i byggnaden.
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Två entréer m öter besökaren p å  G am m lia . T. v. B ildm useet, universite te ts m useum , och t.h. V ästerbottens m useum . Foton: S te lla n  
W engelin, Västerbottens m u seu m  1995.

Bildmuseets idé visade sig snart ha god livskraft. 
Genom konst- och designhögskolornas tillkom st lik
som den inrik tning mot m useiverksam het och kul
turm iljövård som kulturvetarlinjen fick vid univer
sitetet under 1980-talet, förstärktes motiven för 
m useet ytterligare. U tställningsverksam heten blev 
också a ttrak tiv  för en växande publik som hade två 
m useer med en m ångsidig verksam het a tt  sam tidigt 
tillgå på Gammlia. Men ökande utrymmesbehov 
gjorde sig snart gällande -  i synnerhet som det 
ursprungliga förslaget inte gå tt a tt  fullfölja i hela sin 
omfattning. Ar 1990 började utredningsskisser ta  
form.

Det visade sig finnas önskvärt utrymme -  även om 
det var begränsat i längd kunde det kompenseras 
med en större bredd. Huskroppen formades med en 
lägre del på östra sidan, där en ny separat entré till 
Bildm useet samordnades med länsmuseets vid en 
gemensam gård. Nybyggnaden fick sam m a form 
språk som Bildmuseets första etapp. Läget i slänten 
mot staden motiverade en öppen entréhall med ett ca 
10 m brett burspråk.

Gynnsamma omständigheter -  bl.a. ett generöst 
statsbidrag -  gjorde att byggplanerna kunde förverk
ligas trots en allt kärvare ekonomisk situation. A n 

svaret för byggets genomförande fick länsmuseet som 
fastighetsägare och byggherre. Bygget innebar för 
övrigt att länsmuseet fick nya arbetslokaler och ett 
stort konstmagasin i nedersta planet.

Det var svårt att få anslagen till bygget att räcka 
till. Överraskningar såsom krav på bättre luftkyl- 
ning, belysning m.m. än vad som planerats tillstötte. 
Kraven på brand- och stöldsäkerhet hade också 
skärpts. Främst för stöldskyddet ändrades bl.a. lim 
träkonstruktionen i taket till betong. Fördyringen 
motverkades här genom utbyte av kopparplåt mot 
billigare lackerad plåt.

Bygget genomfördes i huvudsak under 1993 och 
den 28 maj 1994 kunde kulturm inister Birgit Frigge- 
bo inviga det senast tillskottet på Gammlia. Vid 
invigningen presenterade m useet inte m indre än 
fyra utställn ingar, varav två var uppbyggda kring 
statliga konstdepositioner.

Den sam verkan som inleddes med m useiledning
ens aktiva engagemang i högskoleplanerna på 1950- 
ta le t fick e tt tydligt u ttryck i det gemensamm a bild- 
m useiprojektet på 1970-talet, då universitetet e ta 
blerade sig som perm anent hyresgäst på Gammlia. 
Y tterligare två viktiga steg ha r knu tit Umeå univer
sitet ännu fastare till Gammlia. Det blev 1979 ägare
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till Lars Färgares, som används till forskarbostäder, 
och ha r nu även övertagit Sävargården.

Byggnadskultur och m atkultur har de senaste 
decennierna förenats på  ett lyckligt sätt i Sävargår
den. N är universitetet nu övertagit byggnaden är det 
metiingen att restaurangverksamheten skall fortsät
ta i ändrade former. Planerna på att använda gården 
i den gastonomiska utbildningen på högskolenivå 
inger förhoppningar om en intressant fortsättning på  
de skiftande öden byggnaden hittills haft.

Det var onekligen till stadens u tk an t hembygds
föreningen förvisades 1918. Men det blev en lycko
sam  förvisning. Genom stadens bebyggelseutveck
ling under 1900-talet blev Stadslidens norra del, 
stadens gröna lunga, cen tralt belägen mellan flera 
stadsdelar. Och Gammlia blev själva porten till om
rådet, där både joggingslingor och elljusspår har 
sina utgångspunkter, där bär- och svampplockare 
ännu kan finna givande m arker. De aktiv iteter som 
prövats i friluftsm useet h a r lyhört differentierats 
och anpassats till de skiftande behov som uppstå tt -  
genom förändringarna i skolornas undervisning, 
universitetets tillkomst, turism ens utveckling och 
den växlande synen på det antikvariska arbetets 
uppgifter och metoder.

Under hela den 70-åriga tillvaron ha r Gammlia 
också kunnat erbjuda m useets huvudm än byggnads-

m ark för expansion på e tt sä tt som är närm ast unikt 
i landet.

M ånga om ständigheter h a r som fram gått form at 
Gammlias historia. De som haft störst betydelse var 
otvivelaktigt oförutsedda. De h a r spelat de ansvari
ga för om rådet i händerna och de ha r  varit kloka nog 
a tt  u tny ttja  dem och lika otvivelaktigt genom egna 
in itiativ  och beslut själva kunnat förstärka om rå
dets roll som rekreativ t och kulturellt centrum , na
turligtvis särskilt i Umeås liv, men också i den 
antikvariska och kulturvårdande verksam heten i 
hela Västerbottens län.

V ästerbottningarnas gammelgård ha r förstått 
a tt  leva med s itt län i tiden.

Mer att läsa:
E ric sso n , R u b e n , K rin g  V ä s te rb o t te n s  lä n s  h e m b y g d s fö r

e n in g . V ä s te rb o t te n  1984.
J ir lo w , R a g n a r , U r  S ä v a r  h e r rg å rd s  h is to r ia .  V ä s te rb o t

t e n  1920.
L u n d q v is t, G ö s ta  B , E n  k o r t  h is to r ik  om  U m e å  fo rn m in 

n e s m u se u m  1 8 8 6 -1 9 3 5 . V ä s te rb o t te n  1936.
S a n d s trö m , R a g n h ild , E t t  h a lv t  se k e ls  v ä s te rb o t tn is k  m u - 

se ih is to r ia . V ä s te rb o t te n  1943.
W e s tin , G u n n a r , A k a d e m in  i s to rsk o g e n . U m e å  1990.
V ik s trö m , E v a , H e le n a  E lis a b e th . V ä s te rb o t te n s  m u se u m  

1986.
Å lu n d , V ilh e lm , V ad  H e m b y g d s fö re n in g e n  h i t t i l l s  u t r ä t 

t a t .  V ä s te rb o t te n  1923.
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Foto: H enry L u ndström , Skellefteå  m useum .

Nordanåparken
Annika Hallinder
N ordanåom rådet utgjorde ursprungligen Skellefteå 
landsförsam lings prästbords östligaste ägor. Det 
gränsar nämligen till kyrkstaden sam t Skellefteå 
landsförsam lings kyrka. Om rådet kallades för Kör- 
ran. N am nets betydelse ä r  oklar. I finlandssvenska 
dialekter betyder körra -  prång eller trång  plats. 
N am net skulle passa in på terrängen vid Skellefte- 
älven. Körran utgjorde kyrkans betesm ark och här 
fick kyrkbesökarna tjudra  sina hästar. Om rådet var

även övningsplats för Skellefteå kompani och h ä r låg 
sedan 1600-talet skelleftebygdens största  tjärhov.

N är Skellefteå kyrkstad återuppbyggdes efter 
branden 1835, beslöt m an a tt  lägga en separat m ark
nadsplats på den västra  delen av Körran. Där upp
förde borgare från  Piteå och Umeå m arknadshus, 
m agasin och stallar. Dessutom fanns e tt värdshus på 
platsen med rum  för resande. Två årliga m arknader 
anordnades h ä r fram till 1848, då den ena m arkna
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den flyttades in i den nyanlagda staden Skellefteå. 
M arknadsplatsen på K örran avvecklades 1862.

N yborg
Skellefteå kompani hade sin exercisplats på Körran, 
m edan officersstället från  början låg i Norrböle by. 
På 1720-talet byggdes e tt boställe på kyrkans m ark 
på Körran. Den ersattes av en m er ståndsm ässig 
byggnad, Nyborg, för sekond majoren å r 1764. Först 
efter fyra år erhöll bostället egen m ark på Sunnanå, 
men då Nyborg redan var uppförd, byggdes inget 
ny tt på Sunnanåtom ten. Officersbostället Nyborg 
var en imponerande byggnad med sä teritak  i i ta 

liensk stil. Den utgjorde en blandning av två typ rit
ningar för officersboställen. H uset uppfördes dock 
inte i tegel u tan  i timmer. F rån  början var tim m er
stommen synlig och först omkring år 1780 bräd- 
fodrades och rödmålades huset.

Bygget blev dock om tvistat. Kyrkan ville ha igen 
sin m ark, en begäran som landshövdingen dock av
visade. Kyrkans representan ter gav inte upp. Pros
ten  Nils Nordlander prövade slutligen saken hos 
häradsrätten . I u tslaget 1839 fastslogs a tt  Nyborgs 
boställshus låg på Prästbordets m ark och a tt  bygg
naderna skulle flyttas till Sunnanå inom e tt år. 
Någon flyttning skedde inte. Saken prövades slu t

Officersbostället N yborg byggdes 1764 och blev 1926 stadens m useum . H uset byggnadsm innesförklarades 1968. Foto: K rister H ägglund, 
Skellefteå  m useum .
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Till sk illn a d  frå n  an d ra  fr ilu ftsom råden  h a r  flera  av N ordanåparkens byggnader uppförts p å  p la ts. N ordanågården  byggdes 1868 som  
bostadshus till sågverksförvaltare S idén , ägare av Skellefteå  Å ngsågs A B  och K lem ensnäs sågverk. Foto: H enry L un d strö m , Skellefteå  
m useum .

ligen i Svea hovrätt. I domen från  1842 fastslogs, a tt 
bostället skulle flyttas. Vissa hus bortforslades eller 
såldes på auktion. K araktärshuset på Nyborg u t
dömdes av Laga Synerätt 1850, såldes och blev pri
vatbostad. Av någon anledning förblev byggnaden 
platsen trogen.

1925 övertog Skellefteå stad  Nyborg och huset 
blev åre t därpå museum. Ar 1968 förklarades detta  
under m ånga år rivningshotade svartbygge för bygg- 
nadsm inne. Av majorsboställets ursprungliga 10-tal 
gårdsbyggnader å te rs tå r  i dag endast drängstugan, 
som num era ä r vävstuga, en bodlänga sam t en bod.

N ordanågården
Sågverksförvaltare J. T. B. Sidén lä t 1868 bygga sig 
e tt bostadshus och en u thuslänga på den gamla 
m arknadsplatsen på Körran. H an hade nyligen s ta r
ta t  Skellefteå Ångsågs AB och anlagt Klemensnäs 
sågverk i Skellefteälvens mynning. V ärdshuset, som 
låg på tomten, lä t han  flytta till Klemensnäs för a tt  
bli arbetarbostad. Sidén var mycket initiativrik  och 
m åhända något före sin tid. H ans kooperativa idéer 
och sociala patos ogillades av konkurrenterna. H an 
blev m otarbetad och kom på obestånd. Efter Sidén 
kom byggnaderna i sjökapten E. S. Degermans ägo

29



I  N ordanågårdens u thuslänga  fin n s  num era  en 
lan thandel. S tig  San d strö m  expedierar. Foto: 
H enry L u ndström , Skellefteå  m useum .

och blev därefter somm arbostad å t patron Johan 
M arkstedt.

1934 övertog Skellefteå stad byggnaderna och de 
fick därvid en publik karak tär, Västerbottens N orra 
Fornminnesförening kom a tt  disponera lokalerna 
till bl.a. u tstä lln ingar sam t en friluftsservering. E tt 
vandrarhem  inrättades i huvudbyggnaden 1943. 
Två år senare började konditor Georg Pehrsson a r
rendera bottenvåningen som abonnem angsrestau- 
rang. V andrarhem m et flyttade då u t i flygelbyggna
den och drevs där fram  till 1970.1 dag finns Handens 
hus i lokalen. Skellefteå m useum  övertog Nordanå- 
gården vid 1960-talets slut och nä r m useiverksam 
heten 1980-81 flyttade över till läroverksbyggnaden 
blev huset å ter restaurang  och värdshus. I u thus
längan finns num era en lanthandel, där Sidén en 
gång öppnade bolagsbod för sina sågverksarbetare. 
M an kan säga a tt  cirkeln h a r slutits.

K örran b lir  park
1926 fick Västerbottens N orra Fornminnesförening 
tillträde till Nyborg och föreningen började genast 
d iskutera om rådets fram tid och inköp av äldre bygg
nader till området. Två å r senare inköptes Per Lund
m arks gård från  Kåge (Kågegården) och föreningen 
beslöt a tt  före flyttningen försöka ordna upp om rå

det ru n t Nyborg i sam råd med sam- 
skolans rektor. A rkitekt K W retling 
skissade på om rådets utform ning och 
Kågegården uppfördes en bit nordost 
om Nyborg. Om rådet fick dock ingen 
slutlig lösning. Föreningens nästa  in
köp blev en stolpbod från Skråm träsk. 
Den placerades i närheten  av Kågegår
den.

N är Skellefteå stad  förberedde sitt hundraårs- 
firande 1945 utarbetades en fullständig plan för 
K örranom rådet av stadsingenjör Tore Törngren och 
stadsträdgårdsm ästare Olof Cullman. M an besluta
de, a tt  Nordanå skulle bilda e tt stort sam m anhäng
ande park- och friluftsom råde med grönytor, träd  
och buskar. Parkanläggningen blev något av en fö- 
delsedagsgåva till stadsborna. Körrbäcken, den 
gamla älvsfåran sam t läroverkets damm kom a tt  
förenas med en serie dam m ar för fåglar, fiskar och 
sälar. V ästerbottens N orra Fornminnesförening för
värvade då olika vattendrivna anläggningar (vad- 
m alspress, vadm alsstam p och kvarn) och placerade 
dem i anslutning till dam m arna. Jubileumssomma- 
ren 1945 anordnades en stor utställn ing i parken 
från  20 jun i till 31 juli.

I å r firar Skellefteå 150-årsjubileum och Nor- 
danåparken är sig lik. Bebyggelsen ha r på senare år 
kom pletterats med en bagarstuga och en paviljong. 
Om rådet uppskattas som grön oas både av lokalbe
folkningen och av turister. Det är inte ovanligt a tt 
m an ta r  med sig kaffekorg och filt för en stunds vila 
på N ordanåparkens gräsm atta. Parken nyttjas ock
så för större aktiv iteter som kyrkhelgsfester, rock
festivaler, dans, allsång, motionsgymnastik, idrotts
evenemang sam t skolidrott.
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G am m pla tsen  m ed  Ruselegården och M argaretakyrkan. Foto i V ästerbottens m useum .

Gammplatsen
Bo-Martin Norrman
Gam m platsudden är Lyckseles allra  äldsta kyrk- 
plats, där de gamla m arknaderna avhölls.

M itt eget första m inne av platsen är en som m ar
dag 1934, då jag  vid en promenad med min mor kom 
förbi. Jag  minns byggnaderna i Elfsvik, korna som 
betade på ängarna och en stenm ur kring e tt litet hus

med en renkrona på taket. Men det var långt dit och 
jag  blev trö tt. Pommac och kex gav nya krafter. Mor 
talade om folk, som bott hä r för länge sedan.

Scouttiden längre fram i ungdom såren -  då var 
Gam m platsen äventyret! Snårig och tä t  skog gav oss 
grabbar spaningen och spänningen med kontakter
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na i fantasins djurgrupper och främ m ande m ännis
kostam m ar.

Ar 1948 var Gam m platsen en verklighet för mig. 
Då hade jag  av min lärare, pitepojken Johan Efraim  
Nyman, invigts i vårt historiska arv av hembygds- 
kunskap, som sedan ledde till hembygdsvård. ”Effe” 
Nyman gav mig nyckeln till vår hembygds ”gammel- 
rum ”.

B yggnaderna sp eglar v ik tiga  epoker
Lycksele hembygdsgille bildades 1947och ha r sedan 
dess sam m anfört e tt stort an tal byggnader på udden 
vid Umeälven.

Gillet vill spegla viktiga epoker i vår bygds histo
ria. Om det första skeendet kan näm nas det v in ter
betesland, som sam erna sedan fordomdags alltid 
v ista ts i. Till det landet kom även fiskare och jägare 
från kustlandet. Några kom a tt  stanna  som nybyg
gare. Det sam iska visas genom historiska läm ningar 
och genom vårt byggda sameviste. Nybyggarhistoria 
kan skådas i Stenkullastugan.

Under årets gång kom vissa tider a tt  präglas av 
större sam m ankom ster av m änniskor. Handelsm än 
anlände till halvön, som stack u t i Umeälven mellan 
de två forsarna -  Hällforsen och Betseleforsen.

Handeln kom igång. Man sålde knivstål, yxor, 
tyger och salt. Man köpte fisk, vilt och skinn. De 
viktiga m arknadshelgerna påm inns vi ännu om ge
nom våra  årligen återkom m ande sommar- och ju l
m arknader.

Genom Carl IX hade sedan 1599 olika kommis
sioner sänts u t a tt  utforska norra Sverige och den 
avgörande för Lyckseles fram tid leddes av Daniel 
Thordsson Hjort u r kungens kansli. Dess uppgift var 
a tt  utforska handels- och skattem öjligheter enligt 
konungens plan sam t a tt  utforska läm plighet för 
kyrkors byggande.

Ar 1606 ledde Hjort e tt ting i Granö by, där det 
beslöts om kyrkas byggande i Lycksele. Aret därpå 
byggdes den första kyrkan. ”Ume lappkörkie är bygd 
i Lyckselie. Hon äh r fulbordet medh Tak och all 
Inbyggningen, Klocka, M ässekläder och Kalck un- 
dentagendes, dett begiere Lapparne i underdånighet 
a tt  bekomma aff W. A. N. Konung och Herre. Det ähr

Tullbod upbygd sam pt någre Birkarleboder upbyg- 
de.” skriver Daniel Hjort.

Den kyrka som s tå r på Gam m platsen idag ä r en 
rekonstruktion som uppfördes 1972.

Gam m platsens alla ihopsamlade byggnader ska 
alltså skildra alla olika typer av verksam heter och 
resursu tnyttjanden  som bedrivits i området.

Lappm arksbondens liv visas i den gamla Carl- 
bergsgården med sina åbyggnader, undantagsstuga, 
bagarstuga, fähus, rökbastu,salpeterlada, mjölkbod, 
somm arladugård, logar och lador. Där färdigställs 
även ladugården, en timmerbyggnad om 20 m längd.

Skogsarbetet representeras av den gamla skogs
kojan med tjärdal och kolmila. På platsen ligger ju  
sedan 1981 även Skogsmuseet som åskådliggör allt 
inom skogsarbete; huggarepoken och skogsmaskin- 
epoken. Skogsmuseet, som är en egen stiftelse, finns 
beskrivet närm are i Västerbotten 2/85.

Jak ten  redovisas i Jak tm useet som invigdes 
1993. D är berättas om jakten, som var e tt livsvillkor 
i överlevnaden för lappm arksbon och visas äldre 
fångstm etoder och redskap, vilka ta la r  om en viss 
händighet hos jak tens utövare -  där fångsten kunde 
bestå i allt från ekorre till älg och björn.

Den gamla diversehandeln b e rä tta r om äldre tids 
handel och köpenskap.

'SWIMBMS
W f t S f M W f l
Ö PP fT ,  •<

I  den  g a m la  la n th a n d e ln  visas u tbudet av varor i början av  seklet. 
Vissa fin n s  till försäljn ing . Foto: A n n a  B ritta  N orrm an.
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Den moderna tidens kom m unikationer h a r också 
få tt sina m innesm ärken. Vår telegraf- och telefon
station speglar tidsepoken 1900-1950. Besökarna 
kan prova a tt  ringa på gam m alt sä tt genom kontak t
tagande med telefonstation m edelst telefoner försed
da med vev och ström induktor i e tt s.k. LB-system.

Till våren 1996 öppnas vår gam la bensinstation 
med två m ackar —Fatos 1924 ochVici 1927-so m  har 
renoverats. L ikaså invigs Lyckseles äldsta kiosker: 
Pressbyrån från 1917 som s tå tt på torget sam t Evert 
Neum ans kiosk från 1930-tal. Den senare stod på 
Storgatan vid Sölvins café.

F ram tida projekt
Lappm arkskvinnans eget museum, textila m useet i 
huset Adolf Lindgrens Skrädderi, innehåller u tstä ll
ningar med kläder från 1800-tal till nutid. Dessa 
kommer a tt  presenteras tem atisk t framöver: dam-, 
herr-, barnkläder, m attor, dukar, löpare och allt 
”kvinnors arbete”.

V åra åkdon och jordbruksredskap ska även få 
sina lider -  detta  genom de bräder vi sågar i den 
gam la byasågen med kultändarm otor. På byasågen, 
som kommer från Ruskträsk, h a r  f.ö. sågats m ånga 
av de gamla 1920-talskolonaten som växte upp i 
Lyckseletrakten.

E tt annat projekt som vår planeringssektion a r
betar med ä r e tt beredskapsm useum . Beredskaps- 
tiden var en viktig och arbetskrävande tid för Lyck
sele kommun, liksom för hela vårt land. Den 3 sep

tem ber 1939 utlokaliserades Umeå försvarsområ- 
desstab med delar till Lycksele och gav därm ed orten 
viktiga uppgifter i den beredskap som gällde för vårt 
land. I m useet ska tiden från  1914 fram  till 1950 
speglas -  vår bygd i beredskap. V ästerbottens rege
m ente h a r överlåtit tidstypiska byggnader sam t 
m aterial till detta  projekt.

M itt i v årt kulturom råde Gam m platsen s tå r  Ru- 
selegården. H är kan m an dricka kaffe, ä ta  mat, 
ställa  till bröllop och andra ”annorlunda” arrange
m ang med gamla kulturinslag  i programmet.

B yavägen frå n  C arlbergsgården leder förbi byasm edjan, T an t 
E m m a s stuga och S ten ku lla s tu g a n  in  m ot den s.k. P rästgärdan  
d ä r frilu ftsscenen  är belägen och a lla  som m arfestligheter äger 
rum . Foto A n n a  B ritta  N orrm an.

Mer att läsa om Nordanå:
M e d d e la n d e n  X L IV  f r å n  S k e lle f te å  m u se u m ,
S k e lle f te å  m u s e u m  100 å r ,  S k e lle f te å  1982.
F r å n  N o rd a n å  t i l l  L e jo n s trö m  -  e n  v a n d r in g  p å  h is to r i s k  

m a r k  i  n a tu r s k ö n  m iljö , S k e lle f te å  1995. 
V ä s te rb o t te n  1/89, H u s e sy n  p å  N yborg .
V ä s te rb o t te n  2 /9 5 , S k e lle f te å  150 å r .

Mer att läsa om Gammplatsen:
S ö d e rh o lm , W o llm ar, O m  t id e r  so m  s v u n n i t ,  1973 
V ä s te rb o t te n  2 /85 , S k o g sm u s e e t i  L yck se le  
V ä s te rb o t te n  1/84, H e m b y g d s g å rd a r
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Bevara på plats -  eller flytta?
Karin Eriksson

Förr ansågs det naturligt att flytta hus för 
att bevara en bit av historien. Denna metod  
har em ellertidm ed tidens gång fått allt mer 
kritik  in te m inst av m useer och kulturm il
jövårdare. Länsantikvarie Karin Eriksson  
reflekterar här över varför vi nu -  i en  
annan tid -  ser det som naturligt att bygg
naderna hör ihop m ed sin omgivning.

Häromdagen kom jag  i sam språk med en represen
ta n t för fastighetsägarna i Umeå centrum . ”Det är 
för glest m ellan husen i centrum ”, menade han. 
”Stan borde förtätas. Vi fly ttar u t de trähus som stå r 
kvar till något område utanför stan  och bygger upp 
Gamla Umeå, som m an gjort i Linköping och Öre
bro!”

Jag  m åste erkänna a tt  jag  blev mycket förvånad 
över a tt  sådana idéer fortfarande ä r aktuella! Det 
var ju  den lösning m an tilläm pade på 1950- och 60- 
talen, då Sveriges städer ”sanerades” och gjordes 
likformiga och historielösa. F lyttning blev e tt a lte r
nativ  till rivning. På så sä tt fredade m an sitt samve
te. De gamla husen togs omhand i särskilda reservat, 
och det blev möjligt a tt  bygga ny tt och större på den 
ursprungliga platsen.

Så planerade m an också i Umeå i liten skala. Lars 
Färgares gård, som låg vid Tegsbron och ”räddades” 
i slu tet av 1950-talet, skulle bli den första byggnaden 
i e tt fram tida stadskvarter på friluftsm useet Gamm- 
lia. Men viljan a tt  gå vidare och fullfölja den tanken  
saknades. N är kvarteret Njord vid nuvarande Ren- 
m arkstorget skulle saneras 1971-72, fanns det 
m ånga som ville rädda den Linderska gården genom

a tt flytta upp den på Gammlia, men kommunen 
ansåg a tt  det skulle bli för dyrt. Det planerade ny
gamla stadskvarteret blev aldrig fullföljt, och lika 
bra var det.

I början av 1970-talet växte kritiken allm änt mot 
den rivningsvåg som gått över våra  stadskärnor och 
som för alltid hade u tp lånat stora delar av det svens
ka byggnadskulturarvet. Kom m unerna lä t genomfö
ra  byggnadsinventeringar och bevarandeplaner 
upprättades. Vad fanns kvar och vad skulle m an 
bevara för fram tiden? Kommunerna fick större möj
lighet a tt  skydda värdefull bebyggelse med särskilda 
planbestäm m elser genom plan- och bygglagen 1987. 
S taten  införde förmånliga lån  och bidrag till fastig
hetsägare som stim ulans för bevarande och upprust
ning.

I den riktningen ha r planeringen för den äldre 
stadsbebyggelsen gått sedan dess. Det gäller också 
för Umeå centrum. Idag är det e tt förlegat synsätt 
a tt  föreslå bortflyttning av de relativ t få byggnader 
från äldre tider som ännu s tå r  kvar i stadskärnan. 
Tvärtom vill jag  påstå  a tt  um eborna få tt upp ögonen 
för a tt  de äldre byggnaderna ä r en tillgång i vardags
miljön. Blandningen m ellan gam m alt och ny tt ger 
centrum  en historisk dimension som saknas i ny
byggda stadsdelar. Förnyelsen sker inte längre ge
nom rivning eller bortflyttning av de äldre husen, 
u tan  genom varsam  ombyggnad och kom plettering 
med nya, väl anpassade huskroppar, där det finns 
utrymme.

I Europas städer ä r  stoltheten över det egna 
byggnadskulturarvet påtaglig. Det är en självklar
het a tt  värna om byggnadstraditionen, eftersom den 
äldre bebyggelsen ger staden dess k a rak tä r och a t
mosfär. I EU -sam m anhang ta la r  m an om vikten av 
a tt  värna om den lokala identiteten. S tränga be
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stäm m elser reglerar ombyggnader och förnyelse i 
äldre stadsdelar. I de städer som drabbades h å rt i 
andra världskriget h a r stora kostnader lagts ner för 
a tt  reparera  skadade hus. Hela kvarter byggdes upp 
på ny tt som kopior av den bebyggelse som gå tt förlo
rad. Så sta rk  kändes saknaden efter hem stadens 
historiska byggnader.

På Gammlia finns en exempelsamling på bygg
nadstyper som förekommit i olika delar av vårt län. 
Den som är noga kan  ju  invända a tt  samlingen inte 
är komplett. Det finns t.ex. inga kåtor och häbbren 
från  fjällen och inga fiskebodar från  Holmön! Men är 
det verkligen önskvärt a tt  fortsätta  husflyttandet 
till Gammlia och för övrigt till de andra  tjugotal 
hembygdsområdena i länet med egna husbestånd? 
Jag  ifrågasätter det. Tiden ha r ändrats! Också på 
landsbygden bör m ålsättningen vara  a tt  byggnader
na i första hand bevaras i sin ursprungliga miljö. 
A lternativet ”flyttning till hembygdsom rådet” borde 
bara tillgripas i nödfall, n ä r m an undersökt alla 
m öjligheter a tt  bevara byggnaden på plats, m en inte 
lyckats. Varje byggnad ha r historia a tt  berätta , men 
lösryckt u r sitt sam m anhang förlorar den mycket av 
sitt pedagogiska värde.

M ånga kom muner i länet h a r  de senaste åren 
uppdragit å t m useerna a tt  göra kulturhistoriska 
byggnadsinventeringar som underlag till kulturm il
jövårdsprogram. Vi h a r  få tt en bättre  överblick över 
den traditionella byggnadskulturen i länet och vad 
som finns kvar. Ägare till utvärderade, särskilt väl- 
bevarade byggnader och miljöer kan få statsbidrag 
till upprustning. Men principen ä r a tt  de då ska ligga 
kvar i den miljö, där de hör hemma.

E tt exempel på en sådan utvärderad kulturmiljö, 
klassad som riksintresse, ä r gården Rismyrliden vid 
Finnfors/Skellefteå. Den förvaltas av en stiftelse, 
som tillsam m ans med en grupp en tusiastiska hem-

bygdsvänner håller den levande och öppen för all
m änheten. Långt från närm aste granne ligger går
den med alla sina väl om händertagna byggnader 
kvar, omgiven av öppna åk rar och ängsm arker. I 
skogen, på m yrarna och bäckraningar finns spår av 
bete och slå tte r -  gärdesgårdar, lador, översilnings- 
diken. Varje hus kan studeras för sig -  m an kan se 
h u r det ä r  byggt och hu r det fungerat i självhushål
lets jordbruk. Men också sam bandet m ellan husen 
och m ellan gården och omgivande m arker går a tt  
uppfatta. De stora skaror besökare som kommer till 
Rismyrliden varje sommar får en k lar föreställning 
om h u r livet gestaltade sig på gården och h u r nä ra  
sam spelet med natu ren  var.

A tt under fj ällvandringen träffa på e tt sam iskt 
höst- och vårviste med kåtor, bodar och kanske en 
liten stuga och ladugård, ä r en sta rk  upplevelse. Det 
ä r  på sin ursprungliga plats som byggnadsgruppen 
kan berä tta  sin historia, i den m äktiga fjällnaturen 
som sam tidigt ä r  en del av renskötselns ku ltu rland
skap med som m arbetesplatser, flyttleder och kalv- 
ningsland. Lösryckt u r s itt sam m anhang är det risk 
a tt  k å tan  reduceras till en in tressan t byggnadstyp.

U tan  tvekan uppfattar vi också länets friluftsm u
seer och hem bygdsgårdar som värdefulla miljöer. 
Även om m an kan sakna autenticitet, så h a r de e tt 
stort och b rett pedagogiskt värde. De är lättillgäng
liga för en större publik, som får möjlighet a tt  upple
va länets/kom m unens kulturh istoria  i koncentrat! 
De h a r också en viktig social funktion som träffpunkt 
för lokalhistoriker och hembygdsvänner. H är finns 
dessutom en stor utvecklingsmöjlighet inom ku ltu r
turism en. Men stora insatser krävs för a tt  underhål
la byggnaderna om m an redan fly ttat och för a tt  fylla 
med olika aktiviteter. Är inte det också inspirerande 
och utm anande uppgifter för den moderna hem 
bygdsrörelsen?
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Tinget i sig
Tråkigt nog har de särskilda berättelserna om förem ålen i våra sam lingar -  m useernas och  
hem bygdsgårdarnas -  alltför ofta gått förlorade. De flesta förem ål kan bara användas som  
typiska för någon epok, någon trakt eller något ändamål. Men tinget i sig har naturligtvis haft 
sin egen livshistoria -  och det är denna anknytning till särskilda personer, platser och  
händelser som plötsligt ger dem liv  och verklighet. Till den serie berättelser om ting som vi nu  
in leder hälsar vi läsarna välkom na med bidrag.

Tallidkungens svärd
-  Det var m era gott om original förr, hör m an ofta. 
Kanske. Fler m änniskor bodde ensligt, och i m ånga 
fall blev de avvikande i klädsel och levnadsvanor. 
Hade m an trasiga kläder u tan  a tt  vara  direkt fattig 
eller en bostad som grannarna  såg snett på, blev m an 
k lassad som original.

Idag ä r det inte så. Nu finns det a tt  köpa jeans 
med färdiga hål på boutiquerna.

Dagens unga vill vara  avvikande, men bara  i 
grupp. P unkarna följs i gäng. E tt gammaldags origi
nal var därem ot ensam  i sin värld, priset för särling- 
skapet. H an -  det var oftast en m an -  blev skrattspe
gel för Medel-Svensson, han  blev den n a rr  som varje 
sam hälle behöver.

I byn Talliden nä ra  Jörns sam hälle fanns e tt 
verkligt original. H an hette  Nils Lidgren och var 
tro ts skilda efternam n bror till Olof Björklund, kom
m unens starke m an under m ånga å r i början av 
1900-talet. Få personer känner till honom som Nils 
Lidgren men desto fler under nam net ”Tallidkung- 
en”.

Eja Andersson, född 1897 i byn Pärlström  i Jörns 
socken, minns honom. Så h ä r b e rä tta r hon:

E tt original som ofta hälsade på  i m itt hem var 
Tallidkungen. Han var stor, krafteig, ogift och myck
et rik. Han var nog lite m entalt skadad, för han 
trodde sig vara kung. Men ingen var rädd för honom, 
och jag  tror inte att han var satt under förmyndare. 
Han bodde hos en bror och hade alltid fina  hästar, 
som han åkte omkring med.

Han var mycket generös mot dem han tyckte om. 
Jag hörde omtalas, a tt han hade gett bort en unghäst 
åt en som han gillade. Han var jäm ngam m al mned  
m in far. En gång då han besökte oss skänkte han far 
en lång hundskinnspäls.

Vi barn tyckte alltid det var spännande, när han 
kom körande med häst och rissla iklädd vargskinns- 
päls och mössa och så med kungastaven förstås. Folk 
brukade säga, att när Tallidkungen går uppför kyr
kogången i Österjörn med sina stora fötter och sin 
långa stav, då låter det: ”Balanka - bala - balanka - 
bala”. Han var välkänd i hela socknen.

En somm ar hade ja g  plats som piga hos en släk
ting till honom i byn där han bodde. N är han en dag 
besökte oss frågade han mig, om jag  hade lust att se 
hans slott. Det var en fin  obebodd byggnad, som stod
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ett stycke längre bort. Det ville jag  ju  gärna. Jag  
frågade m in matmor, och hon gav sitt samtycke. 
Sedan följdes vi åt till ”slottet”, och han låste upp 
dörren och vi kom in i tamburen. Där hängde en 
herrpäls och en damkappa. Vi fortsatte till sängkam 
maren. Där stod en dubbelsäng utan sängkläder. På 
nattduksbordet låg en stor vid dam hatt av 1890 års 
modell. H an bugade djupt mot sängen och sa: ”God 
morgon m in fru!” Sedan fortsatte vi in i det stora 
köket. Han sa till m ig att lägga händerna på  ryggen. 
Det gjorde jag. I  köket stod ett stort fällbord utslaget. 
M itt på bordet var en ställning, och lutad mot den låg 
en Karl X II.s bibel uppslagen. Bakom den stod en två 
kannors mjölkhämtare (den rymmer drygt fem liter) 
fu ll med tvåkronor. Dessutom var hela det stora 
bordet dukat med hundralappar. Så mycket pengar 
hade ja g  ju  aldrig sett, och jag  var mycket imponerad 
av hans stora rikedom.

N är vi kom tillbaka till m in matmors hus igen, 
gick han in i ett annat rum. Så kom han ut igen, 
räckte fram  sina båda knutna händer och sa: ”Slå  
rätt nu, så får du det som är i handen!” Jag slog rätt, 
och där låg tio kronor. Jag blev mycket glad, för det 
var ju  nästan en m ånads lön.

Jag hörde sedan berättas, att han nyligen hade 
sålt skog och kolved och få tt in en massa pengar.

Tallidkungen var alltså en dubbelnatur. Osökt 
går tankarna  till Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portu- 
gallien. Båda gick tidvis omkring klädda som kung 
eller kejsare förr i tiden med m antel, krona på huvu
det, svärd vid sidan och en spira i handen. Tallid
kungen var dock inte m era illa däran  än a tt  han 
sam tidigt kunde sköta om fattande affärer. Av brö
derna i Talliden blev det inte han  som tog över sina 
föräldrars hemman; han blev istället trävaruhand
lare, e tt yrke som han  klarade u tan  svårigheter.

Tallidkungen Nils Lidgren h a r  nu också blivit en 
litte rä r figur. I Sara Lidmans rom aner om jernbanan  
finns han  beskriven som huvudpersonen Didriks 
rival. Båda trak tade  efter den ljuva Anna-Stava, 
men Didrik blev den lycklige, inte Ludvig som Tallid
kungen heter i böckerna. Sara Lidman beskriver 
honom så här:

N ils  Lidgren, ”T a llid ku n g en ”, bodde i detta  h u s  i Talliden. Foton: 
E rik  Norrfors.

Ludvig från Tallheden var störst av dem och inte 
ful. Men ingen skulle komm a på att säga huvudet- 
högre-än-allt-folket om honom. H an fyllde inte upp 
sig. Väldiga områden av honom tycktes obebodda. 
Hans högröstade ord lät som om de irrat genom flera 
tomma ovädrade rum innan de nådde människor 
som stodo utanför honom och som han varken såg 
tydligt eller kände lukten av.

Ludvig blev kvar hem m a i sitt faders hus:
N u satt han, Ludvig, på en soffa i nordöstra 

hörnet, och skötte tiden. Men inte heller en vägfaran- 
de kom åt att se något slösaktigt i Ludvigs företag. 
Det löje som denna stora gam la yngling väckte när 
han var ute bland folk, det löjet kom av sig här, i hans 
faders hus. Hans bävermössa satt djupt nerdragen; 
den såg ut att vara ärvd av någon förfader som varit 
ohyggligt from och rik.

Den djupt nerdragna bäverm össan tog han  snart 
av, och då han  sa tt på sig kronan var han  å te r kung. 
H ans kungliga dräk t finns inte kvar med undantag 
av svärdet, som kan beskådas i vår hembygdsgård i 
Jörn. Det gjordes å t Lidgren av smeden Nils Lind
holm i den smedja som fanns i Aliden, alltså rom a
nernas M ånliden där Didrik mötte s itt grymm a öde.

Göran M arklund
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Träkorsetten från Laiksjö
I sam band med rivningen av en gammal m angårds- 
byggnad i Laiksjö, Dorotea, somm aren 1966 fann 
m an under salsgolvet en ”avgjutning” i t rä  av en 
rygg, b e rä tta r H ans Spejare i Dorotea. En granne, 
Olle Sihlén, född 1892, berättade följande.

”Vaggan”, som han  kallade föremålet, hade an 
vänts av en något invalidiserad flicka i hans ba rn 
dom. Flickan hette  Frida Stenlund. Föräldrarna 
bodde ”inhyses” i Laiksjö och flyttade rä t t  snart till 
annan  ort. H an trodde a tt  flickan var i 15-årsåldern. 
H an hade e tt k la rt m inne av a tt  de ibland, n ä r de 
gick hem från skolan, var in till henne. Enligt hans 
minnesbild användes vaggan främ st under na tten  
och han  trodde a tt  flickan fick ligga bunden vid 
vaggan för a tt  korrigera sin sneda rygg.

Hans Spejare fortsatte a tt  forska i frågan. F rån  
pastorsäm betet fick han  reda på a tt  F rida Stenlund 
var född i Lycksele 1879. Föräldrar var Carl Ludvig 
Stenlund, född i Lycksele 1842 och M argareta Jo 
hanna, född Norén i Ramsele 1855. M akarna hade 
nio barn. Fam iljen utflyttade från Laiksjö till Bo- 
dums församling den 23 december 1900.

Flickan var alltså i 20-årsåldern nä r hon använde 
sig av vaggan, eftersom Olle Sihlén väl började sko
lan  1899. Av någon orsak kom dock vaggan inte a tt 
följa med vid flyttningen till Bodum. M an kan ju  
tänka  sig a tt  hon växt u r den?

Följer vi F rida Stenlunds öde i fortsättningen så 
gifte hon sig med G ustaf Edström  från Bodum. M a
karna  flyttade till Vilhelmina och bodde där i vart 
fall i m itten av 1920-talet. G ustaf Edström  var en 
mycket välkänd person i Vilhelmina. En broder till 
G ustaf Edström  var gift med en kusin till Hans 
Spejare, och denna bekräftade a tt  hon träffa t sin 
svägerska några gånger och hon kände till hennes 
handikapp -  hennes rygg ”lutade å t sidan”.

Den an tika träkorsetten  med sin h istoria över
läm nades av H ans Spejare till Dorotea hembygdsför
ening 1986.

David Lundström

I  Dorotea hem bygdsgård  fin n s  en träkorsett. Den användes av en 
flicka  i L a iksjö  v id  sekelskiftet. Trolig tvis låg flicka n  i ”vaggan” 
p å  na tten  fö r a tt korrigera sin  sneda rygg. Foto: D avid  Lundström .
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Fållbänken frän Trinnliden
I Vännäsbygdens hembygdsförenings lilla torpstuga 
uppe på Hemberget finns en möbel som m ånga besö
kare stannar upp inför och tit ta r  på litet extra enligt 
hembygdsföreningens ordförande Margit Bergmark. 
Den ha r onekligen en finurlig konstruktion, i forna 
tider utrym m esbesparande, ”compact living” skulle 
det kunna kallas idag.

Möbeln ä r en kombination av e tt skåp och en soffa 
som med e tt enkelt handgrepp kan förvandlas till en 
säng. Den kallas fållbänk, vilket betecknar sängar 
som kunde fällas ihop och användas för andra ända
mål. Sängtypen ha r funnits sedan 1500-talet, men 
kom binationen med e tt rejält överskåp blev inte 
vanlig förrän i m itten av 1800-talet.

Fållbänken stod i köket i m angårdsbyggnaden i 
Trinnliden och byggdes omkring 1800-talets m itt av 
jordbrukaren Nils H örnsten i Trinnliden, Vännäs. 
Hans dotter Frida som nu ä r 98 år och hennes make 
Ivan Almberg skänkte den till hembygdsföreningen. Dörren i Örträsk

I Ö rträsk  hembygdsgård finns en dörr från slu tet av 
1700-talet. Den är m ålad av en okänd person om
kring sekelskiftet 1800 då gårdens dåvarande ägare, 
Eric Larsson (1778-1865) och C atharina Sophia Jo- 
hansdotter (1780-1851) gifte sig. Gårdens ägares 
initialer C S J  D och E L S  m ålades på dörren 
tillsam m ans med blommotiv och rosetter.

I Ossian Egerbladhs bok ”Ö rträsk, utgångspunkt 
för kolonisationen av Lycksele lappm arks västra  och 
m ellersta delar” återges u r begravningsboken C at
harina  Sophias öde: ”Hon blev vid eldsvåda, då hus 
och öfrig egendom to talt utbrändes, så illa bränd och 
skadad, a tt  döden, efter 2ne dygn, derpå följde.” 
Enligt en sentida ättling, berättade dennas morfar, 
Carl Eriksson-W iklund (1864-1950), som var son
sons son till C atharina Sophia, a tt  hon u te i potatis
landet upptäckte elden, och skyndade sig in för a tt 
rädda ”tenn ta llrikarna  och silverskedarna”.

H uset som brann var uppenbarligen e tt nyare 
hus som familjen bodde i och ”G am m gårn” där den 
dekorationsm ålade dörren fanns användes då som 
bagarstuga. Gården flyttades från sin dåvarande 
plats i Ö rträsk  till hembygdsområdet 1950-52.
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Tavlorna i Kamsjöstugan

I lutherdom en var ordet, texten,det centrala. Protes
tantism ens avståndstagande från bilden i den katol
ska kyrkan var e tt avståndstagande till det man 
gärna beskrev som kvarlevande avguderi inom kris
tendomen. Inriktningen på ordet, textstudiet, ’läse- 
r ie t’, kännetecknade m ånga av de evangeliska rörel
ser som fick anhängare i V ästerbotten. Väggtexter i 
hemmen med minnesord, bibelcitat och budord var 
högt skattade trosbekännelser och m arkeringar av 
samfundstillhörighet. Vi kan se dem i de interiörbil
der från västerbottniska hem som räddats genom 
Sune Jonssons öm sinta dokum entation av ’nådens 
barn’. Oftast ä r  de tryckta och förvärvade genom 
predikanter och kolportörer, men ibland är de också 
handtextade.

E tt m ärkligt och unikt exempel, som redan skym
ta t  i FöreMålet, finns i Kam sjöstugan på Vindelns 
hembygdsområde. På kam m arväggen hänger tre  
texttavlor, träpannåer med en text p rän tad  i fraktur. 
Pannåerna ha r ram ats med rödmålade profilerade 
lister. N ärm are uppgifter om deras ursprung sak
nas. Det antas a tt de följde med stugan som förvärva
des i Kamsjön 1943, flyttades till Vindeln följande år 
och öppnades för publik 1945. Byggnaden beräknas 
vara uppförd 1818 och hade funnits i sam m a släkt 
ända fram till försäljningen. De som längst bebodde 
stugan var Carl Johan Jacobsson, f. 1837, d. 1921, 
och hans hustru  Eva Johanna A ndersdotter Säf- 
ström  från Storsävarträsk, f. 1842, d. 1926. Det bör 
vara  under deras tid som tavlorna tillkommit.

Men vem har utfört dem, varifrån är texten häm 
tad  och hu r skulle den användas? H ur gamla är 
tavlorna? Frågorna ä r m ånga och det vore av stort 
intresse om någon av tidskriftens läsare kunde h jäl
pa till a tt  besvara dem!

Texten inleds med uppm aningen Läs detta för dig 
s je lfi  en lugnare besinnings-stund, eho du (är) ung 
eller gammal, fa ttig  eller rik, hög eller låg. D ärefter 
anges textens tem a, centralt i m ånga väckelserörel

ser, den individuella frälsningen och bekännelsen 
grundad på a tt  du blir sökt a f  ett bud från himmelen. 
Därefter följer en rad  liknelser och episoder som 
belyser tem at. Till exempel så här:

jag  gick en gång med en (bekant) som skulle resa bort 
med ett ångfartyg, wi hade mycket bekymmer under 
ivägen om att hinna ångbåten många wänner mötte 
oss wille tala och uppehålla oss men wi wågade icke 
ett ögonblick stanna om det ock inför dessa syntes 
ohöfligt och huru...war icke m in wän då han lyckli
gen hann ombord innan kaptenen ropade sätt igång 
och straxt började ångbåten sin färd men i samm a  
ögonblick kom en annan man springande och ropade 
håll wänta men kaptenen skakade hufwudet och 
ropade det är för sent. Med ångestfull uppsyn stirra
de mannen dit ut bet sig i läpparne stampade fotter
na och hans ansigte uttryckte en obeskriflig grämelse 
men ingenting kunde hielpa: det war för sent. Till 
äfwentyrs hade han en kär m aka ombord eller wille 
han fara för att för sista gången se sin Fader eller 
moder på dess dödsbädd eller till äfwentyrs för att

ff[
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Foton i V ästerbottens m useum .

bewaka ett a r f eller en fordran hwars winnande 
berodde deraf a tt han ju s t med denna ångbåt skulle 
ankomm a ehwad det nu war som uppwäckte hans 
ångest a llt nog w(ar) för sent hwilket sinne kan fatta  
hwilken tunga uttala den ånger och grämelse som 
skall gripa deras hiertan h(wilk)a en gång se frä ls
ningens tim m a försum m ad och det himmelska arf- 
wet i wårt rätta fädernesland för ewigt förlorade se 
sig ewigt skilda från de saliga fäderne och den otaliga 
Englaskaran men Christus säger när husbonden 
stått upp och låtit dörren igen skolen I  begynna stå 
ute och bulta på dörren sägande herre låt upp för oss 
och der skall warda gråt och tandagnisslan när i fån 
se Abraham  isac och jacob och alla Propheterna i 
Gudz rike och eder utdrifwas

Det h a r antagligen funnits en förlaga -  tryckt eller 
handskriven -  till texten. Någon gång h a r skrivaren 
glömt bort vart han  hunnit i texten och upprepar en 
följd av ord. Vidare förefaller det som om det saknas 
e tt mellanled m ellan de två fullskrivna tavlorna. 
Texterna hör inte omedelbart ihop.

Den tredje tavlan med texten skriven i en smal 
spalt på halva tavlans utrym m e h a r  en egen ka rak 
tär. Det ä r  en bön som börjar

ja g  känner stunden nalkas då m in siäl skall lemna 
denna stofthydda och träda inför allas wår domare 
barmhertige gud  war mig nådig jag  har a f  brister ock 
m in del ja g  ofta handlat illa men tänk ei gud  på m ina  
fel förgät m in ungdoms willa...
Ovisst ä r om denna text ä r  komplett.

Väggtavlorna ä r med sin omsorgsfullt präntade 
skrift, den kärleksfulla m onteringen och inram ning
en, en rörande hälsning från e tt fromhetsliv som 
varit s ta rk t närvarande i västerbottniska bygder. 
D etta är teoretiskt ganska väl kartlag t, men de 
uttryck det tag it sig i m änniskors liv ä r  inte så lä tta  
a tt  komma åt. Den ovanliga väggskriften i Vindelns 
hembygdsgård är därför särskilt fantasieggande. 
Det vore utom ordentligt värdefullt a tt  kunna kom
ma e tt stycke längre med förståelsen av dess bak
grund.
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Hembygden formas
Görel Thurdin

På Sveriges hem bygdsförbundsstäm m a i 
Kramfors i maj var andre v ice talman, f.d 
planm inistern Görel Thurdin inbjuden att 
tala om vikten  av att hem bygdsrörelsen  
även ägnar sig  åt nutidsfrågor.

Hon betonade även hur viktigt det är att 
sam hällsplaneringen grundas på även ett 
kvinnligt perspektiv där fram tidsbilderna  
är knutna till m änskliga och ej så tekno
kratiska lösningar.

Vilka ä r m er läm pliga a tt  ta la  om sam hällsplanering 
med, än ju st Ni inom Hembygdsrörelsen? Vilka har 
m er kunskap om vad som finns ute i våra  bygder, 
stad  som landsbygd, än ju s t Ni som under lång tid 
studerat våra  hembygder, våra  kulturm iljöer, kul
tu rska tte r, våra  trad itioner kopplade till lokala re
surser och m änniskorna! Används Ni som resurser i 
planeringsprocessen? Jag  hoppas det.

Varför ä r  det så viktigt a tt  engagera sig i sam 
hällsplaneringen? Jo, det ä r  h ä r hela sam hällsstruk
tu ren  läggs fast. Det ä r  h ä r prioriteringar görs mel
lan:

natu rvård  och exploatering, 
miljö och produktion, 
hushållning och konsumtion, 
sm åskalighet och storskalighet, 
m änniskor och m askiner, 
friska eller sjuka hus,
långsiktigt tänkande och kortsiktigt tänkande, 
enkelhet och komplexitet, 
kvinnors behov och m äns behov, 
nerifrånperspektiv och uppifrånperspektiv.

U nder tiden som m inister upptäckte jag, förutom 
detta, a tt  jag  mötte nästan  enbart män, nä r jag 
skulle d iskutera sam hällsplanering och sam hälls
byggande. Alla stora projekt som t.ex Dennispaketet 
var överenskommelser m ellan män. Sam tidigt fanns 
det en gryende insikt om a tt  kvinnorna m åste vara 
med. Projekt spirade i landet, men fick inte tillräck
ligt med uppm ärksam het och h a r heller inte tagits 
tillräckligt på allvar. Eftersom sam hället består av 
både kvinnor och män, både flickor och pojkar så 
m åste kvinnorna vara med om vi ska kunna ta la  om 
a tt  prioriteringar sker genom dem okratiska proces
ser.

Förutom det dem okratiska behovet och motivet, 
så frågar sig kanske både kvinnor och m än varför 
kvinnor ska delta i sam hällsplaneringen. Blir det 
egentligen någon skillnad? Svaret ä r JA! Det blir 
skillnad!

Kvinnor s tå r i mycket hög grad för det småskali- 
ga, för det hushållande, för det m änskliga och socia
la, för enkelhet, därför a tt  vi h a r andra erfarenheter, 
därför a tt  vi u tgår i våra  prioriteringar från familjen, 
hushållet, barnen, de gamla, och för oss är det n a tu r
ligt a tt  först se på konsekvenserna för de m änskliga 
funktionerna.

M ännen h a r naturligen prioriterat u tifrån  ansva
re t a tt  försörja, a tt  producera, ordna jobb, utveckla 
tekniska och ekonomiska system. Det h a r varit na
turlig t för dem a tt  utgå från den tekniska funktio
nen. Nu generaliserar jag  och alla vet a tt  det alltid 
finns undantag. Kanske m ånga av undantagen finns 
ju s t inom hembygdsrörelsens folk.

Det finns alltså e tt kvinnoperspektiv och ett 
m ansperspektiv, där det förra i stor utsträckning 
saknats i sam hällsplaneringen. Vi kvinnor h a r del
vis oss själva a tt  skylla, därför a tt  vi inte heller ha r
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varit intresserade av planering, tekniska och ekono
m iska diskussioner, därför a tt  vi inte h a r sett kopp
lingen till det sociala m önstret och livskvaliteten.

I Norge där det sedan flera å r  bedrivits lokala, 
p rak tiska försök med kvinnor som ansvariga för 
planering, teknisk utformning, presentation m.m. 
har följande anledningar till kvinnors engagemang 
räknats upp:
-  för att lösgöra lokala initiativ och lokala resurser
-  för att stärka självförtroendet bland kvinnor
-  för att forma lösningar som motsvarar behoven 

och önskningarna i vardagslivet
-  för att stärka lokal demokrati
-  för att utveckla en bredare bas för planering och 

politiska prioriteringar, och därigenom landa på  
bättre och mer långsiktiga lösningar

-  för a tt göra det mesta möjliga av samhällets be
gränsade resurser
E rfarenheten från  de norska försöken ä r a tt  alla 

är vinnare!
I Rio de Janerio 1992 ställde sig världens länder 

bakom e tt dokum ent som h ar kommit a tt  få stor 
betydelse, nämligen Agenda 21, miljöprogrammet 
för nästa  århundrade. Det handlar om vad som krävs 
för a tt  vi ska uppnå uthållig utveckling och en god 
livsmiljö. D är s tå r  också a tt  kvinnorna ska delta, 
liksom ungdom arna, för arbetet m åste involvera alla 
i sam hället, på alla nivåer, i alla kommuner.

N är arbetet med dessa miljöprogram h a r utveck
lats h a r  det visat sig a tt  vi behöver gå tillbaka till 
gammal kunskap, och gam m alt tänkande, och vi 
behöver använda en stor portion sunt förnuft.

Redan för drygt femtio år sedan skrev Elin Wag
ner i ”Väckarklocka” om kom m unernas och den loka
la nivåns betydelse i kam pen för uthållig utveckling. 
Elin W ägner betonar visionsarbetet som en central 
del av förändringsprocessen och betonar också hus
hållning i m otsats till konsumtion. Då fanns fortfa
rande sm åskaligheten kvar och de sociala kontakt
näten  var spunna av främ st kvinnor.

Jag  påstå r a tt  hembygdsrörelsen är en viktig 
resurs i den kunskapsinhäm tning som behövs för a tt 
kunna återknyta till historien på e tt rik tig t och 
konstruktiv t sätt.

Kvinnor ha r liksom m än burit på m ängder av 
fram tidsbilder, visioner, men vi ha r inte varit lika 
duktiga i a tt  tydligt visa vari dessa h a r bestått. 
Kvinnorna förr vävde in sina drömm ar och visioner, 
som kom till u ttryck i färger, m önster och s tru k tu 
rer. Vi m åste också trän a  oss a tt  i kartor, ritn ingar 
och tekniska lösningar, t.o.m i ekonomiska kalkyler, 
visa vad vi vill och vilka effekterna blir.

I Sveriges N ationalatlas, delen om K ulturlan- 
skapet och bebyggelsen, finns min vision av ku ltu r
landskapets fram tid både i stad och i glesbygd.

Varje tanke på fram tiden behöver inte nödvän
digtvis innehålla något landskap. M ånga tankar och 
drömm ar ser m änniskan u tan  landskap -  m ännis
kan som gör något, ger något, får något, blir något, 
upplever något. Ändå finns det där, ständigt i bak
grunden, ständigt u tsa tt och påverkat -  det evigt 
närvarande kulturlandskapet.

K ulturlandskapet är e tt u ttryck för den m änskli
ga viljan och beskriver sam spelet och striden mellan 
n a tu r och m änniska. Rolf Edberg ha r uttryckt detta  
mycket fint i ”De glittrande vattnens land”:

”N ågonstans bakom varje m änniska finns e tt 
landskap som bestäm m er hennes y ttre  villkor. N å
gonstans inom varje m änniska finns e tt inre land
skap. Det y ttre  och det inre landskapet är med tusen 
fina tråd ar förbundna med varandra. De ger oss 
identitet.”

A g en d a 21
U nder FN:s konferens om miljö och utveckling 
i Rio de Janeiro  1992 enades världens länder 
om a tt  miljöskyddet m åste finnas med överallt 
i sam hället. H andlingsprogram m et Agenda 
21 antogs. ’Agenda1 kallas det genom a tt  det 
ger mål och rik tlin jer för a tt  uppnå en hållbar 
utveckling, ’21‘ för a tt  handlingsprogram m et 
sträcker sig in i det 21:a århundradet.

I Sverige håller för närvarande nästan  alla 
kom m uner på a tt  ta  fram  en lokal Agenda 21.
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Residensträdgården i Umeå
Bo Rosén

Residensparken i Umeå anlades 1895, m en det var först under 1930-talet, när Gustav Rosén  
var landshövding, som parken fick sin blom stringstid i ordets rätta bemärkelse.

Rosén ivrade för trädgårdsodlandet i länet och parken blev ett levande bevis på de ännu  
oanade odlingsm öjlighetem a i Norrland. Med detta arbete, som för övrigt engagerade hela  
den rosénska familjen, följde naturligt nog en folkrörelse där trädgårdssällskap och enskil
da köksträdgårdar växte upp i rask takt runt om i Västerbotten.

Bo R osén beskriver föräldrarnas arbete med att utveckla parken och har tillsam m ans 
med docent Olof Rune rekonstruerat dess utseende under 1930-talet.

.W j ZXA£r<t,

Länsresidenset var p å  G ustav och Tyra R oséns tid  k lä tt m ed  klängväxter och om givet av b lom m ande perenner. B ilden  frå n  1985 visar a tt 
det m åste  ha varit en välgörande kom plettering. Foto E lsbeth  Rosén.
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En stilla och vänlig oas av vidsträckta gräsm attor 
med m ånga resliga träd  av olika slag, enstaka eller i 
klungor. Det är det dom inerande intryck som resi
densparken i Umeå ger. En y tte rst tilltalande an 
läggning som blir d irekt anm ärkningsvärd n ä r m an 
kommer nä ra  enskildheterna. H är finns en rik  upp
sättn ing  av grova, gamla träd  som representerar 
nästan  alla arte r som låte r sig odlas på breddgraden. 
Saknas gör bara Contorta-tall och klippgran (Abies 
lasiocarpa) som tillförts svensk skogsodling först på 
senare år. M ärkligare ä r  a tt  parken innehåller arte r 
som norm alt inte odlas eller inte anses kunna odlas 
så långt i norr. Men så används den också för exkur
sioner n ä r det gäller utbildning i växtkännedom. Det 
är således i hög grad välm otiverat a tt  hela fastighe
ten  -  byggnad och park  -  skyddats som kulturm inne. 
Ingenting får ändras u tan  särskild prövning. Dess
värre ä r  skyddsförklaringen sent på tänk t vad ju st 
parken angår men inte för sent.

Fram sidan mot Storgatan, dvs mot norr, med 
dess rad  av unga lindar och med ståtliga lagerpopp- 
lar, lärk träd  och rhododendron i hörnen te r  sig inte 
så fascinerande tro ts a tt  parkens enda blom rabatter 
finns i g räsm attorna vid uppfarten till entrén. I 
övrigt ä r  den desto rikare med e tt å ttita l löv- och 
barrträd  som representerar e tt tjugotal a rte r alla i 
gräsbevuxen mark. De ha r p lan terats under skilda 
perioder. Till de äldsta hör e tt mycket stort och 
vackert exemplar av lagerpoppel (1; siffrorna hänvi
sar till k a rta  på nästa  uppslag) mot Döbelns park  och 
inte så långt från  residensbyggnaden. Förmodligen 
ä r det hundraårig t och alltså e tt av de första träden 
som planterades h ä r  n ä r parken iordningställdes 
1895. Skogslinden (3) framför östra delen av byggna
den är också mycket gammal liksom vitpilen (8) 
längst ned på terrassen  mot älven som h a r  nästan  en 
m eter i stam diam eter. Yngre ä r därem ot Ornäsbjör- 
ken (7) i grannskapet fastän  även den h a r  ungefär 
sam m a m ått i stam m en. Den planterades omkring 
1934.

M äktiga dimensioner, faktiskt aw erkningsm og- 
na, h a r det sibiriska lärk träde t (A) inte långt från 
residensets västra  gavel och de sibiriska ädelgra
narna  (H) e tt stycke söder därom. Im ponerande är

T ill de m ånga  arter som  G ustav Rosén lä t p la n tera  i residenspar
ken  hör pelaraspen, som  n u  h ar n å tt en höjd av cirka  tolv meter, 
v ilket ka n  vara rekord. B ild en  togs 1985. In til l  pelaraspen  syns 
bl.a. ba lsam gran  och stickgran. Foto Bo Rosén.

också douglasgranarna (G). Pelaraspen (12) håller 
hela 15 m eter, vilket torde ligga nä ra  rekordhöjd. 
Den planterades 1934.

Till de m est uppm ärksam m ade hör ekarna (2) 
som planterades 1932. Det h a r  ifrågasatts om de inte 
är ännu äldre men jag  m inns a tt de var rä tt  stora 
redan nä r de anlände från Stensborgs plantskola i 
Karlstad. D ärifrån härstam m ar de flesta växter som 
sattes ut. Det gällde ju  a tt  välja en handelsträdgård  
som låg så nä ra  klim atet i Umeå som möjligt. E kar
na h a r för övrigt självsått sig precis som lönnen (5).
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Till de för breddgraden ovanligare trädslagen hör 
ask (13) och alm  (15), den sistnäm nda omkring tio 
m eter hög. Båda planterades omkring 1934. S tåtliga 
ä r  bulgarisk tall (B) och stickgran (C) med sina 
närm are tjugo meter. Av barrträden  bör vidare näm 
nas serbisk gran (E), balsam gran (D), cem bratall (F) 
och kalifornisk ädelgran (I) som är femton m eter hög.

E tt gam m alt och stort lövträd ä r daggpil (9) vid 
v ästra  flygeln och vid gaveln stå r e tt fem tioårigt 
paradisäppelträd. N aturligtvis finns det också e tt 
an tal björkar av vilka en del ä r  mycket ålderstigna. 
De stora träden  kräver stort utrymme. De gallringar 
som skett h a r inte alltid varit omdömesgilla men 
för det m esta in rik ta ts på a tt  åtm instone bevara e tt 
exemplar av varje art. De stora träden  gör sig bäst 
mot en enkel gräsplan, gärna med maskros, fram 
håller växtkännaren Olof Rune som hjälpt mig a tt 
inventera det aktuella beståndet i denna storartade 
park.

D etta försök till rekonstruktion  av residensparken i Umeå h ar ha ft 
som  underlag  fotografier tagna m e lla n  1934 och 1939 av Bo Rosén, 
kom pletterade m ed  m innesbilder. R itn in g en  h ar u tförts av  J a n  
Ericson 1994 p å  basis av en karta  av H enry O lsson 1988 och ren- 
rita ts  av D aniela d ’Angelo  W ikström .
1. lagerpoppel D. ba lsam gran
2. ek E. serbisk g ran
3. skogslind F. cem bratall
4. hagtorn G. douglasgran
5. lönn H. sib irisk  ädelgran
6. parad isäpp le I. ka lifo rn isk  ädelgran
7. ornäsbjörk J. g ra n
8. vitp il a. ungersk syrén
9. daggpil b. rhododendron
10. h ä stka sta n j c. v inbär
11. blodlönn d. rosentry, kornell, spirea o.s.v.
12. pelarasp e. e ttårig  b lom sterb landning
13. ask f- rabatter m ed  ettåriga växter
14. björk g- perenna  rabatter
15. a lm h. rosenm andel
16. hägg i. sockerbetor
17. avenbok j- utskolade sjä lvsådda  lö n n 
18. valnöt p la n to r
19. pyram idavenbok k. fru k tträ d , m est äpple
20. rönn m. köksväxter
A. sib irisk  lärk n . häck av hagtorn eller sib irisk
B. bulgarisk  ta ll ärtbuske
C. stickgran

R esidensets södra fa sa d  var k lä d d  m ed vanlig t v ildvin , p å  sina  
ställen p ipra n ka , kaprifo l och clem atis.

Rosenbuskar
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Det har un d ra ts om  G ustav  
Rosén hade personlig  erfaren
het av a tt arbeta i trädgård. 
Det fick  han  lära sig  redan i 
skolan. H ä r p ra k  tiserar han  
tillsa m m a n s m ed sonen Kjell i 
trädgården vid  som m arstä lle t 
Solbacken, num era  waldorf- 
skola. B ilden  togs i m itten  av 
1920-talet. Foto K arin  Rosén 
B lom quist.

Flera buskrabatter förekommer. De innehåller 
rosentry, spireor, skogskornell m.m. men buskarna 
h a r svårt a tt  k lara  snötrycket och är inte i särskilt 
b ra skick. Ungersk syrén finns och några är ålders- 
tyngda. V inbärsbuskar från 1930-talet eller tidigare 
är alltjäm t ym nigt bärande.

Trots all sin rikedom är residensparken inte alls 
vad den varit. De stora linjerna finns där och de h a r 
accentuerats i ta k t med a tt  träden  blivit resligare 
och m äktigare, m an imponeras. Men de som sett 
parken i dess blommande prak t med överflödet av 
växter och de r ik t givande köksväxtlanden h a r svårt 
a tt  undgå a tt  d ra jäm förelser. U tarm ningen ä r på
taglig. Därför ä r  det på sin plats a tt  berä tta  om hur 
det var på m ina föräldrars tid.

O dlingsförsök  på Solbacken
Det var i tidiga år som Gustav Rosén lärde sig 
trädgårdsodling av folkskollärare Elg i en skola i 
hem trakten  Sävsjö, Småland. Sina egna barn  gav 
han  en grundlig prak tik  på en triangelform ad kolo

nilott vid H am rinsberget efter första världskriget 
1918, då livsm edelssituationen var svår, tidvis k ris
artad. Odlingen gav fina grönsaker. I en lada h ä rb är
gerades e tt par får som bidrog till försörjningen. 
Tyvärr var jorden m ager och arealen för liten. Detta 
b erä tta r min äldste bror Stellan i sina opublicerade 
m innen.

Två å r senare köpte m ina föräldrar till somm ar
ställe den vackra kom m inistergården i Backen, som 
döptes till Solbacken. Även h ä r var jorden m ager och 
väldiga m ängder jord och gödsel togs hem för a tt  
b ä ttra  på det högst m edelm åttiga skörderesultatet. 
Den sandiga jorden krävde mycket vatten  som pum 
pades upp från  Umeälven i långa rör. F ruk tträd  och 
bärbuskar planterades och köksväxter såddes som 
sedan gav rika skördar till glädje för m am m a Tyra 
som såg till a tt  trädgården blev en blom strande oas. 
Det som inte gick å t i hushållet -  vi blev till sist å tta  
barn  -  såldes u tan  svårighet.

Barnen Rosén nä ra  nog uppfostrades till trä d 
gårdsodlare, konstaterar Stellan i sina m innen, och
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Solbacken uppskattades högt som sommarställe. 
Trädgården användes som dem onstrationsanlägg- 
ning för a tt  visa bördigheten och det gynnsamm a 
odlingsklimatet. Vår far nöjde sig inte med s tan 
dardurvalet for odling u tan  prövade även sådana 
a rte r  som enligt sakkunskapen inte var härdiga så 
långt norrut. På Solbacken startade han  sina prov 
med sockerbetor med frön som den unge riksdags
m annen Axel Pehrson i Bram storp gav honom. De 
sydsvenska riksdagsm än -  och andra med -  som 
besökte Solbacken förvånades över storleken och 
ännu m er över sockerhalten (15-17%) som kunde 
jäm föras med vad de bästa  betorna i Skåne gav.

Åren 1926-28 bodde vi i Stockholm och nä r min 
syster B ritt en dag kom hem och berättade a tt  m an i 
en lektion om odling sagt a tt frukt inte kan  odlas i 
Norrland fick hon med sig en stor påse från  Solback
en a tt  bjuda på. Men varken lärarinnor eller klass
kam rater trodde på a tt  äpplena var odlade i V äster
botten. Hon rodnar fortfarande vid tanken  på den 
sm älek hon mötte. Inte kunde m an få fram  äpplen så 
långt upp i landet!

Solbacken såldes 1930. Dess öde blev skiftande: 
via kafé och kennel är det nu  en Waldorfskola. Ty
v ärr ä r  huvudbygganden med anor från 1700-talet 
inte längre vad den varit och n ä r jag  såg trädgården 
för e tt tiotal å r  sedan var det inte mycket bevänt med 
den, tro ts skolans höga pedagogiska ideal. Kanske är 
det bä ttre  nu.

Trädgårdsodling—liksom j ordbruket i övrigt — låg 
alltså våra  föräldrar varm t om h järta t. Till m in fars 
m ånga am bitioner hörde a tt  bevisa h u r bördigt länet 
egentligen ä r i e tt försök a tt  få slu t på allt ta l om 
frost, karghet och elände som inte var någonting 
annat än  fördomar. Som chefredaktör för Väster- 
bottens-Kuriren, riksdagsm an och aktiv inom lands
ting och kommun lade han  ned stor möda i debatter 
och artik la r och skaffade sig sakliga bevis som argu
ment.

R esidensparken  som  
dem onstrationspark
Chansen a tt  åstadkom m a en demonstrationsanlägg- 
ning i större skala kom när Gustav Rosén tillträdde

som landshövding i Västerbottens län den 1 augusti 
1931 och därm ed skulle flytta in  i länsresidenset 
med dess stora park.

N är Umeå härjades vid den ödesdigra branden 25 
jun i 1888 brann  alla byggnader på residenstom ten 
inklusive landsstatshuset med större delen av länets 
arkiv på granntom ten Döbelns park. Det nya resi
denset med länsförvaltningen i bottenvåningen och 
landshövdingebostad i övre våningen ritades av a r
k itek t C F r Ekholm vid Ö fverintendentsäm betet i 
Stockholm och stod k la rt 1894. M edan parken tidiga
re kunde betecknas som barockträdgård, så gjordes 
den nu i stil av engelsk park  med slingrande grus
gångar genom gräsm attor där träd  p lan terats i grup
per tillsam m ans med blommande buskage. En an ty 
dan om h u r den såg u t fram går av en stadsplane- 
k a rta  från tiden strax  före sekelskiftet. Det ä r  okänt 
om näm nvärda förändringar skedde fram  till 1931. 
På k a rtan  kan jag  än  i dag känna igen inslag som 
fanns på ”vår” tid, men som nu är försvunna, och 
ännu bättre  kan  de iak ttas  på enkla m en tro ts allt 
informativa fotografier som jag  började ta  omkring 
1935 på min fars önskan och sedan fortsatte med 
några år. De hundraåriga träd  eller äldre som a llt
jäm t finns kvar hör givetvis till de ursprungliga 
planteringarna. Idén a tt  göra parken till e tt verk
ningsfullt argum ent för a tt  övertyga om de stora 
odlingsmöjligheterna på nordliga breddgrader m ås
te ha  varit självklar och tillfället u tnyttjades om
sorgsfullt. Jag  tro r inte a tt  någon detaljerad plan 
upprättades. Förmodligen skisserades den av min 
far som ju  ingalunda var främ m ande för praktiska 
planeringsfrågor efter sin tid  som schaktm ästare vid 
Ofotenbanan i Norrbottens län  de sista  åren före 
sekelskiftet. Det finns (fanns?) e tt hus i K iruna som 
han  rita t enligt vad landshövding Ragnar Lassinant- 
ti berättade för mig på 1970-talet.

Vad som gällde var a tt  göra trädgården så rik  som 
möjligt till innehållet med m ånga olika sorters träd , 
buskar och blommor och stort utrym m e för nyttoväx- 
ter, inte bara  sådana som av hävd användes u tan  
också så m ånga nya som möjligt. Besökarna skulle 
bli inspirerade till trädgårdsodling, få idéer och upp
täcka nya arter.
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I  den stora köksträdgården  odlades a lla  slags grönsaker och bär. 
Den nedre b ilden v isar od ling  av västeråsgurkor på  kalljord, vilket 
ansågs vara ett vågat experim ent. K yliga nä tter u tstrå lade sten 
kan ten  värme. I  varm bänk  såddes ettåriga  växter och drogs upp  
fö r u tp lantering . Foto Bo Rosén.

Förutom åtskilliga av de träd  som näm nts sattes 
en rad  andra a rte r av vilka de flesta enligt trä d 
gårdsodlingens zonindelning inte borde kunna över
leva i denna nordliga del av landet. Gustav Rosén 
fick kontakt med den berömde växtförädlingsprofes- 
sorn H erm an Nilsson-Ehle i Svalöv som av eget 
intresse lä t sända upp plantor, bl. a. nyheter som 
pyramidavenbok och pelarasp och andra som blod
bok, avenbok, valnöt, alm och ask, utfallet blev n a 
turligtvis blandat. V alnötsträdet led av klim atet och 
blev närm ast en buske tills den gick u t m edan såda
na som hästkastan j, alm och ask  klarade sig betyd
ligt bättre. De båda sistnäm nda ha r n å tt aktnings
värda m ått. Avenbok tuktades rejält av om ständig
heterna  men överlevde. Dock ansåg en föga insik ts
full person a tt  det bara  var en ful buske varför den 
togs bort i slu tet av 1960-talet.

K öksväxtod ling på terrass
Eftersom länsstyrelsen led av lokalbrist försågs resi
denset 1934 med flyglar mot norr. Schaktm assorna, 
m est grus och sand, transporterades med häst ge
nom parken och stjälptes av i den sydligaste delen för 
a tt  utöka m öjligheterna till odling. M assorna lades 
mot en ca 1,5 m hög m ur av huggen sten  och därige
nom skapades en idealisk terrass som i sydost a r
rangerades för köksväxtodling där tomat, gurka och 
melon frodades i värm en som kyliga n ä tte r  strålade 
u t från  några decimeter höga stenm urar. M ängder 
med olika slags grönsaker odlades. E tt växthus anla- 
des efter några år vid gaveln till trädgårdsm ästarbo- 
staden. Vad sydvästra delen av terrassen  beträffar 
överlevde inte alla äldre träd  n ä r nedre delen av 
stam m arna omgavs av fyllnadsmassor, men de som 
försågs med en trä trum m a för a tt  räddas från  ”kväv
ning” klarade sig.

En del gräsm attor och gångar nyanlades eller 
lades om. Buskage planterades med spirea, rosentry, 
syrén, hagtorn m.m. Rhododendron sattes i de skug
giga hörnen mot Storgatan. F ruk tträd  planterades 
likaså dekorativa sm åträd som rosenm andel (Pru- 
nus triloba) och syrénhortensia (Hydrangea panicu- 
lata).
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Intill residenset anlades breda perenna raba tte r 
med höstflox, prästkrage, riddarsporre, storm hatt, 
rudbeckior, gullris, helenium arter, hemerocallis, vi
oler och rosor för a tt  bara  näm na några. En meter- 
bred bård av g räsm atta  skilde raba tte rna  från grus
planen där krocket och badm inton spelades. Och 
närm ast byggnaden sattes klängväxter. Mot söder 
dominerades fasaden av vanligt vildvin, på e tt par 
ställen b l. a . vid altanens västra  hörn Clematis (Jack- 
m anni, Nelly Moser, alpina m.fl.) och vid östra a ltan 
hörnet trivdes pipranka u tm ärk t intill landshöv
dingens arbetsrum . Vid östra gaveln sattes blåregn 
(W istaria chinensis), men den gav upp efter några 
år. Säkert hade den behövt en m er skyddad plats. 
S jälvklättrande vildvin (Ampelopsis Engelmanni) 
klarade sig bättre  och gick också hjälpligt till på e tt 
par ställen vid flyglarna. M urgröna överlevde bra.

R esid en set i grönska
Till det chockerande med dagens situation är fak
tisk t den nakna byggnaden. Den ä r uppförd i ”en 
stram  renässansstil som m an i slu tet av 1800-talet 
gärna valde för byggnader av officiell k a rak tä r” som 
K arin Eriksson skriver i sin kulturhistoriska skild
ring av bebyggelsen i det centrala Umeå och placerar 
huset i högsta värdeklassen. U nder 1930-talet och 
e tt an tal å r därefter var byggnaden inbäddad i blom
mor och tä t  grönska som mot hösten gick över i 
vildvinets intensiva kulörer och skiftningar. Nu når 
visserligen g räset ända fram till p lattorna som lagts 
vid stenfoten, men byggnaden ser isolerad u t och 
naken. M åhända ä r det en vanesak. De som ser 
miljön för första gången kanske u tan  vidare upp
sk a tta r  byggnaden med sockeln av huggsten, botten
våningen i gul pu tsrustik  och övervåningen med 
fönsterom fattningar, tak lis t i puts och det valmade 
take t täck t av röd plåt.

Anledningarna till a tt  residenset inte längre har 
kvar sin ombonade grönska ä r a tt  k lätterställning- 
arnas fästen fick putsen a tt v ittra  och a tt  det kom 
vatten  i källaren, b e rä tta r Anders Areblad, som led
de arbetena nä r putsen lades om i början av 1980- 
talet. Således var det prak tiska och ekonomiska skäl

R esidenset var in b ä d d a t av v ild v in  och a n dra  k längväxter m ed  en 
frod ig  bas av b lom m ande perenner. F ruktträden  underströk bör
digheten. Foto Bo Rosén.

G rusgångar gjorde p a rken  lä tt å tkom lig . B lom raba tter ram ade in 
g rä sm a tto r och levererade sn ittb lom m or. B ild en  ä r troligen frå n  
1935. E ken  (ej a tt förväxla  m ed  den stora linden  v id  residenset) 
m itt  p å  g rä sm a tta n  hade då  s tå tt hä r i tre -fyra  år. Foto Bo Rosén.
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som gjorde a tt  grönskan m åste rivas bort och skön
heten fick vika.

Det finns heller inga fruk tträd  kvar av de m ånga 
som planterades. Jag  m inns bara  några  äppelsor- 
te r  -  Säfstaholm, T ransparente Blanche, Åkerö, 
Gyllenkroks astrakan , Charlamowsky -  m en fler 
var det. E tt plomm onträd fanns det också, Czar, och 
päron och körsbär. Gustav Rosén var som sagt ange
lägen om a tt  det skulle odlas frukt i länet. I hans 
bibliotek fanns en bok av kyrkoherde Pehr Hög
ström  (1714-1784) som verkade i Skellefteå, alltså 
omkring tre tton  mil längre mot norr, och odlade 
äpplen, plommon, körsbär med framgång. H an pro
pagerade för trädgårdsodling och det ä r  nog därför 
som Skelleftebygden fick en sockenträdgårdsm ästa
re redan på 1760-talet. Högströms fruktträdgård  
dog u t efter de hårda  v in tra rna  1784-85, vid tiden för 
hans bortgång. På 1930-talet fanns det kvar e tt 
mycket gam m alt knotigt äppelträd i prästgårdens 
trädgård, det som återstod av Högströms odlingar. 
Det bör näm nas a tt  på hans tid  var jordbruket så 
fram gångsrikt a tt  produkter exporterades till mel
lersta  Sverige med fartyg.

Linné hade för övrigt ännu tidigare (1732) rap 
porterat om a tt  han  hä lsa t på dåvarande landshöv
dingen baron Jacob Grundel som visade på allt gott 
som växte i residensets trädgård , bl.a. äpple och 
päron.

På 1870-talet slocknade trädgårdsin tresset i lä 
net men fick ny fart vid sekelskiftet. F rån  början 
hade då länets hushållningssällskap en länsträd- 
gårdsm ästare och från 1920 en trädgårdsnäm nd. 
Några år senare fanns det tre  länsträdgårdsm ästare 
och två trädgårdsinstruk triser (sedermera hemkon
sulenter). E tt par kom m uner (de var sm å på den 
tiden) anställde trädgårdsbiträden. F ruk tu tstä ll
ningar arrangerades i bl.a. Umeå och Skellefteå med 
stor tillslutning.

En av anledningarna till den m ålm edvetet ge
nomförda satsningen på trädgårdsodling var a tt  hä l
sotillståndet i V ästerbottens och Norrbottens län på 
1920-talet hade konstaterats vara betydligt sämre 
än  i övriga delar av landet. Den näringsfysiologiska 
undersökning som m edicinalstyrelsen genomförde

1929-31 visade a tt  bristen på vitam iner var den 
grundläggande orsaken vilket föranledde ta le t om 
”Norrlandsskörbjugg”. Även om det naturligtvis var 
en k lar överdrift så var m otståndskraften mot sjuk
domar nedsatt på grund av a tt  m an å t för mycket 
mjölmat och för lite kött, men framför a llt å t man 
inga grönsaker. På sta tsm akternas in itiativ  publice
rades ”N orrlandshusm oderns hjälpreda” som dela
des u t gratis. Den gav råd  och anvisningar om vård 
av barnen särskilt i späd ålder och innehöll förslag 
till en omväxlande och näringsrik  kost. M ångder av 
frukt transporterades från sydligare Sverige för u t
delning till skolbarnen, men det räckte bara  till 
några äpplen till var och en. Gustav Roséns ambition 
var a tt  försöka få alla som hade en tom t a tt  anlägga 
en trädgård  för a tt  genom egen odling i betydligt 
större skala och till avsevärt lägre pris kunna för
b ä ttra  kostvanorna.

T rädgårdsod lingen  b lir  fo lkrörelse
Sedan han  blivit landshövding blev det verklig fart 
på propagandan som em ellanåt stöddes ekonomiskt 
av en okänd donator. Nu vet m an a tt  det var Seth M 
Kempe och sonen Carl vid Mo & Domsjö som gav 
10 000 k r flera å r  i rad  -  det var mycket pengar på 
den tiden. Beloppen fördelades i prem ielån om 25 k r 
och fritt frö till den som ville anlägga en köksväxt- 
trädgård  på e tt par hundra kvadratm eter. Av tusen 
ansökningar första å re t beviljades sexhundra. P re
m ier delades också u t för odlingsresultaten. Träd- 
gårdssällskap växte upp i varje kommun och 1937 
bildades Västerbottens trädgårdsförbund som efter 
några å r  hade å tta tusen  m edlem m ar som kunde 
köpa fruk tträd  och bärbuskar till nedsatt pris. U n
der fem å r p lanterades tjugotusen fruk tträd  och 
ännu fler bärbuskar. U nder sam m a tid tillkom fem
tusen  nya köksträdgårdar även långt in i lappm ar
ken. Vindelns folkhögskola och Umeå lantbrukssko
la försågs med plantskolor, trädgårdsundervisning 
meddelades vid länets fyra lantm anna- och fem lant- 
hushållsskolor och i lappm arken öppnades en skola 
där trädgårdsskötsel ingick. K urser i trädbeskär- 
ning ordnades årligen.
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U nder de svåra åren under andra  världskriget 
m åste de m ånga köksträdgårdarna ha  haft stor bety
delse för a tt  ge befolkningen en närings- och vitamin- 
rikare kost. Visst drabbades fruk tträden  på sina håll 
av kölden i synnerhet under de rekordkalla v in tra r
na 1940-41, men de ersattes med nya exemplar. 
Trädgårdsodling hade utvecklats till en folkrörelse.

Gustav Rosén lä t på nytt skicka lådor med frukt 
från  länet till dagstidningarna i Stockholm, Göte
borg och Malmö. Redaktionens provsm akare medde
lade läsekretsen a tt  sm aken var härlig, äpplet saf
tig t osv. Regeringen fick också en låda för a tt  få något 
a tt  b ita  i.

Residensparken blev livligt besökt. Exkursioner
na med deltagare från  trädgårdssällskapen eller be
sökare från  andra håll avlöste varann. S tatsrevi
sorerna och riksdagsrevisorerna, grupper av riks
dagsmän, represen tan ter från  sam tliga länsstyrel
ser osv. visades med entusiasm  ru n t av Gustav Ro
sén. Bland besökarna kan  näm nas sta tsm inister Per 
Albin Hansson, s ta tsråde t G ustaf Möller med m aka 
Else Kleen, f  sta tsm inister C G Ekm an, talm an Ivar 
Vennersten och en rad  regeringsledam öter. Även 
am bassadörer gjorde rundvandringen. H ur m ånga 
som besökte parken är naturligtvis omöjligt a tt 
ange, säkert flera tusen.

Den som skötte parken, planterade, klippte gräs 
osv var Otto Grahn, som hade haft tjänsten  åtm ins
tone sedan 1920-talet. N är han  avled efterträddes 
han  av Alvar ”Lia” Johnson, en känd idrottsm an och 
idrottsledare i IFK Umeå och senare m edarbetare på 
Västerbottens-K urirens redaktion. Länsträdgårds- 
m ästare E rik  Söderling var en god rådgivare i olika 
sam m anhang, sällsynt kunnig och hjälpsam. Det 
m åste fram hållas a tt  m in mor var lika in tresserad 
av blommor och köksväxter som min far och höll vårt 
hem ständigt blommande. Även om sta ten  betalade 
grundkostnaderna för parken så vet jag  a tt  m ina 
föräldrar bidrog med åtskilligt för a tt  snabbt kom
plettera eller förbättra och inte m inst för a tt  bekosta 
inköp av ovanliga arter. På den tiden hade inte en 
landshövding representationsanslag u tan  det förut
sattes a tt  all gästfrihet skulle betalas av tjänstens 
innehavare. Därför spelade naturligtvis skörden

G ustav Rosén tillsa m m a n s m ed  dö ttrarna  L ilia n  t. v. och B ritta  v id  
lu k tärterna  som  fick  en besökande jo rd b ru ksm in is te rs  odelade  
beröm. Foto Bo Rosén.

från parken en icke föraktlig roll, in te m inst de 
e ttåriga blommorna. E tt stort hörn av odlingen i 
närheten  av östra gaveln besåddes årligen med 
blom sterblandning och i grannskapet fanns också 
spaljéer med luk tärter. Det var över dem som en f.d. 
jordbruksm inister förvånades, alltså inte över väs- 
teråsgurkorna, tom aterna och m elonerna som växte 
på kalljord. Så stora, färgstarka och välluktande 
hade han  aldrig sett.

Det som bidrar till a tt  göra Sveriges nordligaste 
delar så produktiva ä r de långa ljusa n ä tte rn a  som 
ger växterna möjlighet a tt  växa nästan  oavbrutet. 
Det m ärks inte m inst på t.ex. jordgubbarna. De blir
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Lönnarna  -  de båda raderna t.h. 
-  ä r  s jä lvsådda  exem plar som  
senare p lan terades i parken  till 
dåvarande  D alkarlså  lan thus-  
hållsskola. Foto: Bo Rosén.

större, sm akrikare och saftigare. M ånga häpnade 
över odlingsresultaten både i parken och på andra 
platser, m en en syrlig kom m entar m inns jag. En 
skeptiker sade om de praktfulla lönnarna a tt  de 
självsår sig säkert inte. Men det gjorde de följande år 
och jag  lä t skola u t sm ålönnarna som sedan p lan te
rades i parken till D alkarlså lanthushållsskola. En
ligt parkchefen i Umeå Stefan Jonsson ha r m an tagit 
vara  på självsådd även från  dem. M an kan alltså, 
påpekade han, ta la  om en särskild klon från resi- 
densparkslönnen.

P ark en  ku lturm in nesförk laras
Den k arak tä r som parken hade under de elva åren 
som demonstrationsobjekt förändrades snabbt när 
nya landshövdingar trädde till. Något intresse hade 
de inte för a tt  vidm akthålla detta  kulturm inne, även 
om några som ordförande stödde trädgårdsförbun- 
det. Det var först med Sven Johansson som utveck
lingen eller snarare avvecklingen bröts. Hans m aka 
Elin var y tte rst in tresserad av parkens utseende och 
tog upp ideér från 1940-talet och lä t bl.a. p lan tera  in

pelarenar, skogsolvon och hästkastan j som häm ta
des från Roslagen. Den sistnäm nda klarade sig inte 
men väl ersättn ingsträdet. Elin Johansson tog in iti
ativet till a tt  träd  och buskar försågs med nam nskyl
ta r  som sattes d it av dendrolog Carl G ustaf Thöger- 
sen. Bestånd av allåkerbäret -  korsning av åkerbär 
och alaskahallon -  planterades också.

Nu ä r hela fastigheten -  byggnad och trädgård  -  
skyddad som gem ensam t kulturm inne. På 1930-ta- 
let användes parken inte bara  för visningsändam ål 
u tan  också av den familj som bodde där. Men num era 
tycks den främ st vara  e tt exkursionsmål. Det finns 
inte ens en bänk a tt  sä tta  sig på för a tt  n ju ta  av 
växtligheten, och är det fuktigt ä r det inte så lockan
de a tt  gå i gräset.

Tanken på a tt  öppna staketet mellan Döbelns 
park  och residensparken på e tt par ställen kastades 
fram av ark itek t Thomas Ström berg i e tt exam ens
arbete för e tt par år sedan. Därigenom skulle all
m änheten få tillgång till e tt utvidgat parklandskap. 
H an anser a tt  Döbelnsparkens glädjeäm nen ä r be
gränsade, den är närm ast tråkig  såvida inte allsång 
och m usikstunder arrangeras där.
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Idén knyter an till den älskvärda filosofi som 
stadsplanerna redovisade efter stadsbranden 1888. 
Enligt dem skulle det finnas e tt grönt stråk  längs 
älven på den sträcka som nu om fattar kyrkans tomt, 
Döbelns park  och residensparken. Så som föränd
ringarna skett skulle mycket väl residensparken 
åtm instone tidvis kunna öppnas för allm änheten. 
Sam tidigt borde det dock anläggas gångar och 
blom sterrabatter, helst med perenner som planteras 
for a tt  ge parken en m jukare och m er tilltalande 
ka rak tä r som erin rar om vad som rådde för sextio år 
sedan. Y tterligare a rte r av träd  och buskar kan 
planteras in.

Och nog borde länsresidenset kunna göras mer 
tilltalande genom a tt  på ny tt klädas med växter så 
a tt  det sm älter in i den m juka miljön istället för a tt 
som nu  ligga som en avståndstagande byggnad. Vi
dare borde bilparkeringen vid vad som varit vakt- 
m ästarbostad och sedan kontor för statens fastig
hetsverk tas bort och e rsä ttas  med plantering av 
läm pligt slag.

Residensparken ä r en a ttrak tion  redan nu men 
den kan göras till en verklig sevärdhet, en botanisk 
trädgård, veterligen den enda så långt norrut. Det 
borde med lite god vilja kunna förverkligas av fastig
hetsägaren, statens fastighetsverk.

Mer att läsa om residensparken och trädgårdsodling:

E rik s so n , K a rin : K u ltu rh is to r is k  b e s k r iv n in g  av  b eb y g g e lse n  
i U m e å  c e n t r a la  d e l, in v e n te r in g  och  b e v a ra n d e fö rs la g , 
1974.

L in n a e u s , C a rl: L a p p la n d s re s a  å r  1732, W & W  1957.
L u n d s trö m , L isa : L ä n s r e s id e n s e t  i U m e å . D o k u m e n ta tio n  av  

b y g g n a d e n s  e x te r iö r  och  in te r iö r ,  r a p p o r t  s a m m a n s tä l ld  
p å  u p p d ra g  a v  K u n g l. B y g g n a d ss ty re ls e n  1991-92.

N o rd lu n d , C a rl-H e n r ik : V ä s te rb o t tn is k  t r ä d g å rd s o d lin g . I n 
g å r  i V ä s te rb o t te n s  lä n s  tr ä d g å rd s fö rb u n d s  å r s re d o v is 
n in g  1986.

R o sén , Bo: S ä l ls a m h e te r  i V ä s te rb o tte n , R & S 1984.

R o sén , G u s ta v : I k o ja  och re s id e n s . B o n n ie rs  1943.
R osén , S te lla n : M in n e n . O p u b lic e ra d e .
S jö b erg , G östa : T rä d g å rd s n o r r la n d  m e d  fö ro rd  av  L u d v ig  

N o rd s trö m , W & W  1940. ”E t t  d isk u s s io n s in lä g g  i d e n  a k tu 
e lla  N o r r la n d s f r å g a n ” s t å r  d e t  p å  t i te l s id a n  t i l l  d e n n a  bo k  
som  b e r ä t t a r  in g å e n d e  om  d e t  v ä x a n d e  och  f ra m g å n g s r ik a  
in t r e s s e t  fö r t r ä d g å rd s o d l in g  i  V ä s te rn o r r la n d s ,  V ä s te r 
b o tte n s  och  N o r rb o tte n s  lä n . M e n  d e n  k a n  o ck så  t a s  som  
e t t  e x p e r tu t lå ta n d e .  G ö s ta  S jö b e rg  v a r  v ä lk ä n d  re d a k tö r  
fö r e n  tr ä d g å rd s t id n in g .

Upprop om gamla trädgårdar!
Inför e tt kommande tem anum m er om trädgår
dar och parker i Västerbottens län  ombedes lä 
sarna höra av sig och berä tta  om trädgårdar som 
varit i bruk  länge och/eller m innen av trädgårdar 
som funnits tidigare. Det kan vara  enskilda 
trädgårdar eller trädgårdar vid skolor och bruk. 
Vilka växter odlades? H ur sköttes trädgården? 
H ur ordnades bevattningen? Vad hände med 
skörden? Skriv och berätta!

T rädgårdskurs v id  sko lan  i Ö verklinten 1925. Foto i V äster
bottens m useum .

55



Nära n
Under denna rubrik är korta notiser från länets hem bygdsföreningar 
och m useer välkomna. Program, projekt och in itiativ  är spännande 
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser eller idéer för nästa  
häfte till redaktören senast den 1 decem ber 1995.

Inför Hembygdens Å r  1996
N ästa år ä r  det dags för den stora rikskam panjen 
Hembygdens Ar 1996, N ils Holgerssons resa i nutid. 
I Västerbottens län kommer de stora arrangem ang
en med Nils och Selma a tt  äga rum  den 19-21 jun i 
och 1-5 juli. Två arbetsgrupper med representan ter 
för hembygdsföreningarna håller för närvarande på 
a tt  detaljplanera Nils och Selmas nedslag.

M ålsättningen med Hembygdens å r är a tt  visa 
upp vårt kulturarv , ge perspektiv på utvecklingen 
under 1900-talet, aktivera barn  och ungdom a tt  upp
täcka sin hembygd och fora fram hembygdsrörelsens 
idéer. För ytterligare information, kontak ta  B ritta  
M Lundgren och C hristina Lindgren på länsm useet.

Var med i fototävlingen!
Inför Hembygdens Ar h a r Sveriges Hembygdsför
bund tillsam m ans med alla läns hembygdsförbund 
och tidningen FOTO inbjudit till en fototävling med 
tema: motiv och miljöer med anknytning till N ils  
Holgerssons resa i ett historiskt och nutida perspek
tiv. Infallsvinklarna är fria och kan  ge plats för 
m ånga associationer.

Tävlingstiden sträcker sig fram till 30 november 
och avser nytagna fotografier, det vill säga bilder 
tagna under 1995.

En ju ry  kommer a tt  genomföra regionala bedöm
ningar och välja u t de tre  bästa  bilderna i respektive
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län som sedan går vidare till en riksfinal. Det blir 
priser både i läns- och riksfinalen.

Varje tävlande får skicka in m axim alt tre  bilder 
per län. Pappersbilder får vara  m axim alt 30 x 40 cm. 
De ska inte vara fast m onterade. Diabilder ska vara 
m onterade i ram ar u tan  glas och inte större än 
m ellanformat, 6x7 cm. Alla bilder ska vara  m ärkta 
med fotografens nam n och adress. De förpackas om
sorgsfullt och skickas till Västerbottens läns hem 
bygdsförbund, Box 6083, 906 03 Umeå.

Tävlingsbidragen ska vara  oss tillhanda senast 
den 5 december 1995. M ärk kuvertet ”Med kam eran 
och Nils Holgersson”. Skicka med e tt frankerat och 
adresserat returkuvert, så återsänds bilderna efter 
tävlingen. A rrangörerna ha r r ä t t  a tt  fritt använda 
bilderna i sam m anhang som berör tävlingen.

Tävlingsregler i detalj kan rekvireras hos V äster
bottens läns hembygdsförbund, tel 090/17 18 00 och 
fax 090/77 90 00.
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Videotävlingen vanns i länet av 
Kristinebergs skola klass 4-6!
En videotävling utlystes förra å re t för m ellanstadie
klasser i hela landet. Uppgiften gällde a tt  p resentera 
sin hembygd. Skolorna arbetade med film erna un 
der våren och tävlingen resulterade för länets del i 
a tt  fem klasser inläm nade var s itt bidrag.

En ju ry  bestående av en representan t från varde
ra  U tbildningsradion, AV-centralerna, länets hem 
bygdsförbund och sex m ellanstadieelever korade i 
augusti länets vinnare som under hem bygdsåret 
kommer a tt  visas i TV.

Kristinebergs skola klass 4-6 vann med sin film 
om gruvan och underjordskyrkan. Som goda tvåor 
kom film erna från  klasser i Bjurholm, B urträsk, 
Vännäsby och Jörn.

Fler tävlingar för skolorna!
V ästerbottens läns hembygdsförbund utlyser i 
höst tre  tävlingar för grundskolans skolklasser 
med anledning av Hembygdens Ar 1996.

Lågstadiet inbjuds till en bildtävling:
N ils reser i Västerbotten.

Visa med en bild (valfri teknik) hu r Nils flög, 
landade och upptäckte Västerbotten. Bilden ska 
vara  max A3-format.

M ellanstadiet inbjuds till en uppsatstävling:
Gör det Selm a inte gjorde!

B erätta  för Nils om platsen där du bor. Skriv 
en tex t (dagbok, berättelse, dikt). Vad skulle Nils 
upptäcka om han  landade hos dig idag?

Högstadiet inbjuds till en ”forskartävling”:
Från 1906 till 1996; vad har hänt?

M ånga saker h a r förändrats i sam hället under 
detta  sekel. Beskriv utvecklingen av något i din

omgivning. Vad h a r  h än t på olika områden, t.ex. 
kläder, idrott, boende, m aten, skolan, yrkeslivet, 
nöjen, hobbies, kom m unikationer osv.

Priser: Varje vinnande klass får 3 000 kr. 
Regler: Tävlingsbidragen kan  utföras av en en
skild elev eller som e tt grupparbete.

Inläm ning ska ske senast den 15 december 
1995. Alla bidrag m åste vara  m ärk ta  med klass, 
skola och adress.

Ju ryn  u tser vinnare och prisutdelning sker i 
m ars 1996, så a tt  de vinnande klasserna eventu
ellt kan använda priset som e tt tillskott till sin 
utflyktskassa i slu tet av vårterm inen.

Tävlingsform ulär skickades u t till sam tliga 
skolor i länet under september. Fler kan rekvire
ras hos Västerbottens läns hembygdsförbund, 
Box 6083,906 03 Umeå. Tel: 090/17 18 00 och fax 
090/ 77 90 00.
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Fanny gården i Norsjö

H olger N yström s och Conda Forssells bilder i F annygårdens bot
tenvåning. Foton: B ritta  M  Lundgren , Västerbottens m useum .

På midsommarafton invigde hembygdsföreningen 
det nyligen upprustade s.k. G rahns hus, som därvid 
fick nam net Fannygården efter sin förra ägare F an
ny Grahn, sondotter till en handelsm an i Norsjö.

I bottenvåningen finns f.n. två fotoutställningar. 
Den ena visar foton av bygdefotografen Conda Fors
sell som m ellan åren  1917 och 1950 fotograferade 
m änniskor, miljöer, gårdar och n a tu r i Gumboda, 
Rålund, Svansele, Petiknäs, Renström och andra 
byar.

Den andra u tställningen visar främ st 1950-och 
60-talsbilder från  Norsjö-trakten, fotograferade av 
Holger Nyström, lokalredaktören på N orra Väster-

I  övervåningen visas en rekonstruk tion  av ko n stn ä rin n a n  V iktoria  N ygrens stuga  i N orrby u tan för Norsjö.
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botten under åren 1945-1973. Denne var dessutom 
en trägen hembygdsforskare.

Inför nästa  sommar kommer ytterligare en u t
ställning a tt  färdigställas, om H arnesks fotoateljé. 
En alu-anställd, M argoth Lundberg, går igenom 
hela den stora Harnesk-negativsam lingen, för a tt  
ordna upp, registrera och hjälpa till a tt  h itta  de 
bilder som ska berä tta  om norsjöbornas traditioner 
och moden under seklet.

E tt studierum  h a r också börjat inredas där grup
per kan sam las och fördjupa sig eller forska vidare

Bildarkivet i Bygdeå
I Bygdeås gam la prästgårds källare finns Bildarki
vet i Robertsfors kommun. Sedan årets början har 
e tt ivrigt arbete pågått med a tt  sortera och reg istre
ra  bilder och negativ främ st från  fotografen Folke 
Byström som var verksam  i Robertsfors 1947-1985. 
Sören Nordgren h a r med två assistenter (alu-kraft 
förstås) gå tt igenom ca 12 000 negativ och först 
ordnat dem kronologiskt. D ärefter h a r m an katego- 
risera t bildsamlingen efter ämnesom råden som Byg
dens folk, Gamla byggnader, Lantliv, Sjöfart, Skolor 
osv. M aterialet förvaras sedan årsvis så a tt  m an lä tt 
ska kunna h itta  den eftersökta bilden.

I kommunens bildarkiv finns även bilderna från 
Robertsforsinsam lingen från 1970-talet (vilken gjor
des i länsm useets regi) sam t Bygdeå kyrkas insam 
lade bilder.

Syftet med arkivarbetet ä r  a tt  kommunbor och 
andra intresserade i fram tiden ska ha  möjlighet a tt 
med dator söka r ä t t  på bilder. M an ska också kunna 
beställa bilder sam t även hyra m indre bildutställ
ningar i A3-format som tas fram  efterhand. Allt 
m aterial ska nä r arbetet ä r k la rt finnas tillgängligt 
på biblioteket i Robertsfors.

Övre bilden till höger: I  B ild a rk ive t i Bygdeå arbetar Sören N o rd 
gren m ed  a tt katalogisera Folke B yström s b ildska tt. B yström  var 
fo to g ra fi Robertsfors 1947-1985.
N edre bilden: E m m a  H olm ström  frå n  S ikeå  och K ristin a  S u n d 
ström  frå n  Ö verklinten, fotograferade 1955 p å  å lderdom shem m et 
i Bygdeå av Folke B yström .

om hembygden. Där ska så småningom e tt da ta re 
gister finnas över bilderna i Harnesk- och Nyström- 
sam lingarna. Länsm useet h a r  hjälpt till med pro
duktionen av fotoutställningarna.

På övervåningen i huset finns två interiörer, dels 
Fanny G rahns sal uppmöblerad som den såg u t vid 
sekelskiftet, dels en rekonstruktion av konstnärin- 
nan Victoria Nygrens stuga i Norrby.

Fannygården hålls öppen för allm änheten främ st 
under sommaren. Ta kontakt med hembygdsför
eningen för visning under annan  del av året.
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En ny bok om pappersmasseindustrin
Umeås första större exportindustri anlades 1910 av 
Egil Unander-Scharin. Scharinska firm an grundade 
även Sofiehems Träsliperi 1927. Industrin  var e tt av 
landets sista träsliperier. M ånga hundra arbetare 
h a r  ägnat det sina yrkesverksam m a liv. Ar 1991 
lades fabriken ner.

Om verksam heten vid denna industri, vilken 
hade som m est 450 anställda, hand lar en ny bok, 
Sofiehems träsliperi, utgiven av V ästerbottens läns 
hembygdsförbund. (ISBN 91-971050-5-8)

Elva arbetare h a r tillsam m ans med projektleda
re M agdalena TafVelin efter industrins nedläggning 
dokum enterat sin forna arbetsplats, som sederm era 
kom a tt  he ta  Bowaters och Sofiehem Pulp. Arbetsli

vet ä r  noggrant beskrivet, men även vardagslivet för 
en fabriksarbetare ägnas uppm ärksam het.

Projektet h a r  drivits av V ästerbottens m useum  i 
sam arbete med Baltic-Gruppen AB, ABF och A rbets
förmedlingen.

I boken tecknas också en kort bakgrund -  från 
handpapper till m askinpapper -  till den m askinella 
pappersfram ställningen i e tt träsliperi. Lokalisering 
och utveckling av papperstillverkning i Sverige be
handlas, särskilt då den period nä r den m ekaniska 
m assan får sitt genombrott och Umeå sin första 
större exportindustri.

Boken ä r rik t illustrerad med fotografier av Bertil 
Ekholtz.

Vy över So fiehem sanläggningen, ju l i  1950. Foto: B ertil E kholtz. 
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Utställningar i höst I nästa n
3.9-15.10 ”1 begynnelsen spelade vi gudarna”

Om den asiatiska dockteatern och dess 
symbolspråk.

10.9-15.10 ”Vi är vatten”
Fotogravyrer av U lla-Britt Jonsson på 
tem at V atten -  Livskraft.

15.9-15.10 ”Jag vill måla!”
M ålningar och broderier från Åbacka 
och Holmsunds dagcenter.

28.10-7.1 Svensk grafiktriennal med Joseph  
Beuys.
Den svenska jurybedöm da stora grafik
utställningen sam t en specialutställning 
med e tt tre ttio ta l grafiska blad av den 
tyske konstnären Joesph Beuys (1921— 
1986).

25-26.11 Julm arknad på Gammlia
Traditionell ju lm arknad med inslag från 
högtidsfirande vid årsskiften i andra 
kulturer.

Ju lnum ret kommer a tt  ägnas å t e tt snöigt tem a, 
nämligen västerbottnisk skidhistoria -  längdåkning. 
D etta med anledning av a tt  Skid-SM arrangeras i 
G am m liaterrängen i januari 1996.

E n  skä m tteckn in g  av K n u t S tangenberg  v isar svensk sk id löpn ing  
(am atör-söndags-dito) anno  1910. Ur P å S k id o r  1974.

Västerbotten*
R e d ig e ra s  v id  V ä s te rb o t te n s  m u se u m  
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G ra fis k  form : P e t t e r  P e r s t r a n d /S ä t te r i  P e t te r .
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O m slagets fram sida: F rilu ftsm usee t G am m lia , Umeå, en typ isk  
som m ardag  n är barn och vuxna  strövar om krin g  b land  d ju r  och 
byggnader. Foto: Stella?! W engelin, V ästerbottens m u seu m  1995.
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