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Kanske hade vi lite både till mans och till kvinns trott att det här 
med kulturhuvudstadsår mest bara skulle vara en del frid och 
många delar fröjd. När vi med isbitar, skulpturpark, samer, 
midnattssol, hardcore, och vad det nu var, väl hade övertygat 
juryn då skulle resten glida som en vallad räkmacka. Och de 
allmänna ekonomiska medlen inflyta i ymniga strömmar från 
stat och Stockholm. Att döma av knorrande och morrande; 
diskussioner och debatter har föret snarare varit strävt. Och visst 
har ropen skallat om »vården, skolan, omsorgen« när det visat 
sig att en del miljoner skulle nog kommunen själv få stå för. 
Business as usual, alltså.

Om man bortser från en massa annat och mest bara betänker 
kulturlivet i form av teater, konst, musik, film, litteratur, foto, 

Inte nödvändigtvis himlastormande sensationellt, men bra. Och 
förmodligen rentav lite bättre än ett år i mängden. Nu har ju 
Umeå inte direkt lidit av underutveckling vad gäller ovan 
nämnda kulturyttringar under de senaste decennierna, snarare 
tvärtom.

Så om man hade nöjt sig med kultur i form av teater, konst, 
musik, film, litteratur, foto, dans och typ, då hade det kanske 
varit just en hel del frid och mest fröjd. Men i Umeå var det som 
om man drabbats av en närmast olympisk hybris. Det var 
visserligen inte läge att bygga vare sig tunnelbana eller monorail 
men till hotell och gallerior fanns det villigt kapital, och 
dessutom resurser att nedriva sådant som stod i vägen. Ett 
gnistrande grant kulturhus nere vid älven kunde kommunen få 
billigt – trodde man – om man gjorde gemensam sak med 
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Kulturhuvudstadssanering.
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ta med sedvanlig ro, men att det inte finns ekonomiska re-
surser till att fylla det med kultur är onekligen en smula il-
lavarslande. 

Då var det var ju tur, eller skicklighet kanske, att stan 
som sagt står på en rätt stadig kulturgrund sedan tidigare, 
en grund där inte minst Västerbottens museum utgör en 
av de armerade stöttepelarna. Liksom nere på stan, har 
man också uppe på museiområdet ägnat sig åt om- och 
tillbyggnad. Emellertid inte rivning men väl renovering. 

Med ordentligt ökade utrymmen efter Bildmuseets flytt 
hade verksamheter och utbud vuxit på Västerbottens 
museum oaktat kulturhuvudstadsår. Men självklart ökar 

vanan inne. Den största satsningen heter Rock Art in 

Sápmi, som med utgångspunkt i hällbilderna överskrider 
en rad gränser. I januari invigs Sune Jonsson Centrum för 
dokumentärfotografi, en angelägenhet med betydelse 
långt utanför staden och länet. Och det samiska har man 
ägnat sig åt på Västerbottens museum under lång tid – 
långt innan kommunens propagandamaskineri kom på 
att det nog var ett säkert kulturhuvudstadskort, rentav 
esset i rockärmen.

»Ut ur mörkret och in i skuggan av ett tvivel« sa 
pessimisten. Men vi hoppas på det bästa och önskar ett 
riktigt gott kulturhuvudstadsår!

ANDERS BJÖRKMAN, REDAKTÖR
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Hjärtligt välkomna!
Efter år av planering och förberedelser är vi äntligen fram-
me. Att vara medskapare i denna unika händelse – att 

gett oss extra skjuts och inspiration. All vår samlade kraft 
har resulterat i ett modernare museum, nya samarbeten 
och utställningar, och ett fullspäckat program hela året 
riktat till en bred publik.

Det är med stolthet vi nu slår upp portarna till Sune 
Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi. Under kultur-
huvudstadsåret kommer vi att lyfta det dokumentära fo-
tografiet i utställningar och program. Målet är att etablera 
en nationell plattform för dokumentärfotografi genom att 
bland annat erbjuda utställningar, visningar, samtal, semi-
narier, workshops, kurser och fotoresidens.

Genom vårt tre år långa projekt Rock Art in Sápmi har 
helt andra dörrar öppnats. Konkreta och praktiska samar-
beten med konstnärer, berättare, teatrar, arkeologer och 
forskare har resulterat i utställningar, föreställningar och 

Sápmi. Museet är under året spelplats för teateruppsätt-
ningar och berättarföreställningar. Utställningen Rock Art 
in Sápmi som kommer att bestå under en längre tid, visar 
mångtusenårig bildkonst från vår del av världen.

Nationalmuseum gör gästspel, och vi öppnar en helt ny 
studieutställning om textil. Höstens historiska marknad är 
ett annat nytt inslag, och Bill Olsons utställning 365° med 
teckningar och skisser är en hyllning till Kulturhuvud-
stadsåret.  

Det är både en lättnad och lite vemodigt att kliva in i år 

och att resultatet blev så bra, och vemod över att det snart 
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är över. Ett år går fort. Vi vill behålla den stundtals ystra 
och ivriga stämning som har genomsyrat oss under pla-
neringen av allt detta. 

Du kan bidra till att ge oss fortsatt näring och kraft! Kliv 
in hos oss, ta dig an museet som om det vore ditt hem och 
smaka av allt det goda i vårt kafé. Vi har självklart fortsatt 
fri entré vilket gör det möjligt för alla och envar att delta. 
Vi är helt övertygade om att Västerbottens museum blir 
den självklara mötesplatsen under hela året. Vi hoppas att 
du som bor här, har dina rötter i länet (eller önskar att du 
hade) känner att vi finns för dig. 

Ulrica Grubbström, VD, Västerbottens museum
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Rock Art in Sápmi
Museets stora projektarbete före och under kulturhuvud-
stadsåret heter »Rock Art in Sápmi«, och handlar mer om 
hällbilder än om rockens roll. Det är gränsöverskridande 
projekt såväl beträffande nations- som tids- och ämnes-
gränser. Från förhistoria till nutid – inom arkivforskning, 
arkeologi, etnologi, konst, musik, film, berättande, teater, 
dans, pedagogik. 

Projektet förmedlar kunskap om nordliga kulturtradi-
tioner och om hällbildernas form, innehåll och historia i 
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ningar; utställningar och ett vackert bokverk bland en hel 
del annat. 

För utställningen »Rock Art in Sápmi« – som kommer 
att stå på museet även sedan projekt och kulturhuvud-
stadsår lagts till handlingarna – och för boken Rock Art in 
Sápmi: Images and Stories har museets fotograf Petter 
Engman rest med kameran till hällbildsplatser i Sverige, 
Finland och Norge på jakt efter ibland inte alldeles lättfun-
na eller enkelt fotograferade motiv.

Norrfors, Västerbotten. Värikallio, Kajanaland, Finland.
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Hösten 2009 hör Västerbottens museum av sig och 
frågar om jag vill göra en berättarföreställning om 
Gustaf Hallström. »Vem fasen är det?« tänker jag 
samtidigt som jag hör mig själv svara »Det är klart 
jag vill!«. Vi avslutar samtalet efter att jag fått höra 
att premiären ska vara 2014, så jag antar att det väl 
är ett sådant där skrivbordsprojekt som aldrig 
kommer att bli verklighet, och glömmer bort hela 
saken.

Ett år senare hör de av sig igen och förklarar att fö-
reställningen ska vara en del av något som heter 
»Rock art in Sápmi« ett jätteprojekt där hällkonst ska 
tolkas av konstnärer från olika fält. Jag skickar in en 
budget och lägger det sen åt sidan. Under 2011 blir 
jag kallad till olika möten, men just då jag börjar fat-
ta att det faktiskt kommer att bli en föreställning får 
jag mitt första barn och glömmer återigen bort allt. 
Det är nog inte förrän i december 2012, då jag mitt i 

pappaledigheten står på Forskningsarkivet på Umeå 
universitet och håller presskonferens med min halv-
åring på höften och berättar om projektet, som jag 
inser att det faktiskt kommer att bli verklighet. 
 Gustaf was here – 25 föreställningar på svenska och 
engelska, turné i Norge, Finland och Ryssland. Allt 
om nån gammal arkeolog!?

Vem är Gustaf?

Innan jag gav mig in i det här projektet hade jag ald-
rig hört talas om Gustaf Hallström. Först kände jag 
mig lite dum, men insåg snart att jag inte var ensam. 
Hans wikisida är blygsam, på Google ger han inte 
mer än 4530 träffar och beskrivs med 57 ord i 
 Nationalencyklopedin. Knappast en A-kändis. Men så 
fort jag stötte på någon med koppling till arkeologi 
lät det annorlunda. Ögon spärrades upp, rösten blev 

Var var Gustaf?
L O V E  E R S A R E

Skådespelaren, berättaren och improvisatören Love Ersare dyker djupt ner i arki-
ven i sökandet efter en av de stora hjältarna inom svensk arkeologi. Det ska så 
småningom bli en berättarföreställning, men blir mer än så under resans gång, 
och tar en helt ny riktning efter ett mejl på Loves trettioårsdag…

Love Ersare. 
ANDERS BJÖRKMAN
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vördnadsfull och alla talade samstämmigt om en le-
gend. 

Gustaf Hallström föddes 1880 i Stockholm, utbil-
dades i Uppsala men ägnade hela sin forskargärning 
åt den norra landsändan. Han skidade på månads-
långa turer genom Sápmi, från Sverige, Finland och 
Norge upp till Ryssland. Han dokumenterade norr-
ländsk forntid och upptäckte några av Europas vikti-
gaste hällbildsplatser.

Nu var jag nyfiken. Men riktigt fascinerad blev jag 
inte förrän jag läste arkeologiprofessorn Evert Bau-
dous biografi Gustaf Hallström: Arkeolog i världskri-
gens epok. Där stod det om hur Hallström vid sidan 
av forskningen engagerade sig i tidens stora frågor. 
Han värvade svenska frivilliga till finska inbördeskri-
get och vinterkriget, han reste till Sibirien för att 
hjälpa tyska krigsfångar, och fejkade tre arkeologiska 
expeditioner för att spionera på Nazityskland. Vad 
som först verkade vara en mossig arkeolog hade för-
vandlats till Sveriges svar på Indiana Jones.

Våren 2013 införde jag en strikt fiktionsdiet, alla 
böcker jag läste och de filmer jag såg utspelade sig 
under första halvan av 1900-talet. Jag grävde ner mig 
i mellankrigspolitik, studerade fronten i vinterkriget 
och nazistisk arkeologi. Jag läste samisk historia, 
plöjde böcker om hällristningar och tvingade min 
hustru att se Harrison Ford jaga skatter med piska 
och revolver. En gång försökte jag byta spår och 
slappna av med att läsa Born to run, en bok om ett 
säreget mexikanskt indianfolk som är mästare på 
långdistanslöpning. Men jag upptäckte strax att Gus-
taf Hallströms bror Thord levt med samma indian-
stam och skrivit en bok om deras kultur. Vart jag än 
vände mig gjorde sig titeln på min berättarföreställ-
ning påmind – Gustaf was here.

22 meter Hallström

Under Forskningsarkivet på Umeå universitet finns 
en källare, i ett hörn en bastant dörr med kodlås och 
innanför den ett litet rum som bara arkivarierna har 
tillgång till. Det finns inga fönster, väggarna är av be-
tong, luften är torr och kontrollerad av ett avancerat 
klimatsystem. Rummet är fyllt av hyllor med stora 
bruna arkivmappar som härbärgerar hemligheter.

Här finns 22 hyllmeter Gustaf Hallström. Brev, 

Gustaf Hallström i Norrbotten, 1921. 
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dagböcker, kvitton, utrustningslistor och utkast till 
underrättelserapporter. Han tycks ha varit en jäkel på 
att spara på allt. Jag blev välkomnad av Göran Lars-
son och Cuno Bernhardsson som arbetat många år 
med arkivet och som guidade mig genom luntorna. 
Vi plockade ner dammiga arkivmappar sprängfyllda 
med brev, dagböcker och fotografier. Hur skulle jag 
någonsin kunna få överblick över allt detta material?

Vi lastade en liten vit vagn med tiotals kilo gamla 
papper och rullade upp den till det lilla rum där jag 
skulle spendera ett antal dagar med fokuserad läs-
ning i lysrörsljus. I samma lokal satt en ung man med 
långt hår som läste gamla tingsrättshandlingar och en 
kvinna som fått specialtillstånd att läsa Sara Lidmans 
dagböcker. Jag bestämde mig för att börja från början 
och bland dagböckerna hittade jag ett litet brunt 

Hallström i Sibirien, 1916.
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genom sammanhangen försöka förstå innehållet. 
Gustaf och Astrid träffades på en dans sommaren 

1900 i Grovstanäs i Stockholms skärgård. Han blir 
hjälplöst förälskad. Men hon är redan lovad till en 
annan, sin kusin Vilhelm Ulmgren, vilket inte på nå-
got vis hindrar Gustaf.

På Forskningsarkivet fann jag alla brev mellan Ast-
rid och Gustaf men även brev mellan Astrid och 

vaxhäfte från 1901 med den fängslande titeln »Med 
Gud för Astrid«.

Dagboken var, liksom allt annat Gustaf skrivit, 
nedtecknad i spretig skrivstil med halv utsuddad bly-
erts. Kanske är mitt problem att jag tillhör den digi-
tala generationen, för till en början var det helt omöj-
ligt för mig att läsa en enda rad. Det var som att lösa 
ett chiffer, jag fick lära mig en bokstav i taget och sen 

Artikelförfattaren i arkivet.
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 Vilhelm. Båda herrarna skriver till henne minst tre 
gånger i veckan under tre års tid, det är många hund-
ra sidor brev. I stället för vad jag trodde skulle bli ett 
ändlöst tragglande i dammiga pärmar drogs jag hu-
vudstupa in i ett 100 år gammalt triangeldrama mel-
lan tre känslosamma tjugoåringar. 

Den ångest som dref mig att ropa högt i smärta, 
att skrifva till dig, var ångest över att mista dig, 
den frossa som grep mig om natten var öfver 
att vara utan dig. Den förtvivlan vari jag är, är 
förtvivlan öfver att mista min kärleks föremål. 
Och därför kom jag på den tanken att öppna 
mina pulsar för att slippa lefva, ty du är det enda 
som ännu har makt att rädda mig.

Gustaf i brev till Astrid

Så länge jag har en gnutta liv i mig så ger jag mig 
ej, Jag tror på att Astrid skall komma igen, så 
fram till icke dagsljuset är lögn, och solen är lögn, 
och lögn är det som fåglarna sjunger om våren. slå 
mig, slå mig, slå mig, slå, jag tror ändå. Farväl

Gustaf i sin dagbok

Gustafs liv med Astrids präglas av samma passion 
och dramatik som vi kan finna i breven. Sjukdom, 
död och splittring, trots detta höll de ihop livet ut. 
Han talar mycket om vikten av familjen, klanen och 
tar på äldre dar på sig rollen av en klanäldste som 
samlar den stora familjen i sommarparadiset på Fu-
rusund i Stockholms skärgård. Ändå reser han bort i 
månader, nästan år, samtidigt som deras barn är små 
och i behov av närvarande föräldrar. Under första 
världskriget reser dessutom Astrid med honom på en 
lång resa till Sibirien där de hjälper tyska krigsfångar 

på uppdrag för Röda korset. Barnen lämnar de hos 
vänner och släktingar.

Forskaren

Gustaf Hallström var arkeolog och hans första stora 
kärlek som forskare var hällkonsten. Målningar och 
ristningar gjorda för tusentals år sedan. Jakten på 
oupptäckta ristningar förde honom norrut och vid 
Nämforsen i Ångermanälven fann han sitt stora livs-
projekt, en av Europas mest omfattande  förhistoriska 

Brev från Gustaf till Astrid.
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veckor för att på nära håll lära sig deras sätt att leva. 
Han kombinerade sin arkeologiska forskning med et-
nografiska studier, han gjorde intervjuer och doku-
menterade minoritetskulturens traditionella lev-
nadssätt som ständigt hotades och trycktes undan av 
majoritetskulturens dominans. På sina resor fotogra-
ferade han samt köpte kläder och hantverk av samer-
na till de etnografiska samlingarna i Stockholm och 
Uppsala. Han gjorde utgrävningar vid gamla bostäl-
len och offerplatser, och grävde upp samiska gravar 
för att skicka fynden söderut. Här blir Gustaf en del 
av det förtryck av samer som den tidens  rasbiologiska 

fyndplatser. Resorna norrut väckte också något annat 
i Gustaf, intresset för samerna och deras kultur och 
historia.

Gustaf må ha haft sitt kontor i Stockholm men 
hans drömmar fanns i norr och han gjorde en mängd 
expeditioner, 1925 skidade han 65 mil genom Sveri-
ge och Finland till Alta i Nordnorge på jakt efter 
fornminnesplatser. På vägen hann han också stanna 
på Holmön utanför Umeå för att dokumentera det 
traditionella sälfisket där. 1908 följde han med en 
sameby i Jämtland på flytten från sommarviste till 
vinterviste, och arbetade sida vid sida med samerna i 

Hallström i Norge 1942.
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ringar. Samtidigt får jag en bild av att Hallström trots 
sitt rastänkande inte såg samerna som underlägsna. 
Han gjorde ett av de första ärliga försöken att forska 
i deras ursprung, han reste tillsammans med dem 
och försökte leva på deras villkor, och han engagera-
de sig på deras sida i den tidens samepolitiska strider.

Politiken

Det som först fick mig riktigt intresserad av Gustaf 
var spionuppdraget, en historia som inte avslöjades 
förrän långt efter Gustafs död då rapporterna blev av 

forskning stod för. En fråga som är aktuell än i dag då 
några av de skelett Gustaf Hallström förde med sig 
söderut ännu inte återlämnats.

På sin långa skidtur 1925 skriver han engagerat om 
iakttagelser av de olika rastyper han stöter på. »Vår 
gubbe, Oskar Heike från Kärändöjärvi är en liten 
mager svart finntyp med smala ögon, smålistigt utse-
ende – f.ö. ingen dålig rastyp.« Men vi ska vara med-
vetna om att Gustaf här var ett barn av sin tid. Ras-
biologiskt tänkande var inget ovanligt och regeringen 
arbetade aktivt för att bevara »den svenska folkstam-
men« genom institutionalisering och tvångssterilise-
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stadsfullmäktige för högern men lämnar partiet och 
väljs 1934 i stället in i det nystartade »Nationalsocia-
listiska blocket«. Mer om Sven Hallström står att läsa 
i Leif Larssons utmärkta artikel i Västerbotten 3, 
2008. 

Tyvärr saknas de flesta breven från Gustaf till Sven 
i arkivet. Jag hittar faktiskt nästan inga brev där Gus-
taf uttalar sig om politik, trots hans stora engage-
mang i så många frågor. För att ta reda på mer fort-
satte jag på Krigsarkivet som har ytterligare material 
om Gustafs politiska liv. Där hittade jag flera protys-
ka och nazistiska tidningar och tidningsurklipp. Efter 
mitt besök på Krigsarkivet promenerade jag några 
kvarter för att bli bjuden på te hemma hos Gustafs 
dotterson Bengt Rinaldo. Vi satt i hans soffa och pra-
tade i timmar, ett av våra stora samtalsämnen var just 
frågan om Gustaf var nazist. Bengt förnekade be-
stämt detta i och med att Gustaf inte finns med i 
några partimedlemslistor och inga av hans brev eller 
dagböcker uttrycker uttalade nazistsympatier.

Men jag visste samtidigt att Gustaf var tyskvän. 
1937 blev han medlem i Riksföreningen Sverige–
Tyskland, en sammanslutning av akademiker och af-
färsmän med syfte att »på rent svensk grundval, utan 
ställningstagande i partipolitiken, verka för ett rätt-
vist bedömande av det nya Tyskland«. De källor jag 
hade pekade på att Gustaf var tyskvän på högerkan-
ten med ett starkt ideellt engagemang, men inte att 
han var uttalad nazist. Slutsatsen blev att det inte går 
att döma en person utifrån vilka vänner den har och 
vilka tidningsartiklar den läser.

Även efter andra världskrigets utbrott behöll Hall-
ström sin sympati för Tyskland. Det var kommunis-
terna i öster som var den verkliga faran. Gustaf del-
tog i organiserandet av den svenska frivilligkåren 
som skickas till Vinterkriget 1939–40. Den här gång-
en åkte över 8000 svenskar till kriget för att försvara 

med sin hemligstämpel. Men det var bara slutet på 
den långa historien om hans politiska engagemang. 
För att finna de första spåren fick jag resa ner till 
Stockholm och Krigsarkivet. Där finns den del av 
Gustaf Hallströms handlingar som rör hans engage-
mang i frivilligrörelserna. Efter den ryska revolutio-
nen lämnade Finland det sönderfallande tsardömet 
och blev självständigt. Ett blodigt inbördeskrig bröt 
ut mellan den socialistiska »röda« sidan och den kon-
servativa »vita«. I Sverige ökade oron för att den rys-
ka revolutionen skulle sprida sig över Bottenviken. 
Konservativa krafter i Sverige organiserade sig och 
Hallström var en av de mest drivande bakom den rö-
relse som skickade över 1000 svenskar för att strida 
på den vita sidan. Han deltar aldrig själv i striderna 
men är en skrivbordskrigare, i Krigsarkivet hittar jag 
långa utrustningslistor och budgetar med Gustafs 
handstil.

De vita vinner kriget, mycket på grund av hjälp 
från Sverige och Tyskland. Det är här viktigt att näm-
na att de flesta som dog i kriget inte dog i strid utan 
avrättades eller dog i de koncentrationsläger som den 
vita sidan upprättade för att rensa ut alla som sympa-
tiserat med kommunisterna och socialdemokraterna 
på den röda sidan. Då det är vinnarna som skriver 
historien har kriget i stället för att kallas inbördeskrig 
benämnts »Frihetskriget«. Rädslan för kommunis-
men var något som genomsyrade såväl Gustafs som 
Sveriges politiska liv under decennierna som följde. 
Många svenskar lockades till högerextrema åsikter, 
och inspirerades av Tyskland där man ersatt den rela-
tivt nya demokratin med en auktoritär ledare. Gus-
tafs bästa vän sen skoltiden, Sven Hallström – som 
inte är släkt – verkade som advokat i Umeå under se-
klets första hälft. Även dennes arkiv finns på Forsk-
ningsarkivet vid Umeå universitet, och öppnade en 
för mig okänd Umeåhistoria. Sven Hallström satt i 
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han sin gamle vän arméchefen Archibald Douglas 
och anmäler sig som frivillig för att göra en fejkad 
forskningsexpedition in på tyskockuperat område. 
Gustaf gör tre sådana resor och rapporterar till den 
svenska underrättelsetjänsten. 

I Evert Baudous biografi över Hallström hittar jag 
anledningen. Den 9 april 1940 invaderar Tyskland 
Norge och Danmark. Gustaf blir som många andra 
chockerad och skriver en arg insändare där han an-
klagar Tyskland för att begå mord. Artikeln publice-
ras dock aldrig på grund av den svenska censuren 
som inte tillät något som kunde påverka relationerna 
till Tyskland i negativ riktning. 

Vår svenske tyskvän spionerade mot nazisterna 
under arkeologisk täckmantel! Jag hade äntligen hit-
tat den dramatiska vändpunkt som jag letat efter hos 
Sveriges Indiana Jones. Och det kändes ärligt talat 
väldigt skönt att se hjälten i min historia tydligt ta 
ställning mot Nazityskland.

Jag och Gustaf

Min resa i Gustafs fotspår fortsatte under sommaren 
2013. Jag hade långa samtal med Evert Baudou. Jag 
besökte Gustafs sondotter Åsa Hallström i Tomelilla 
som berättade personliga detaljer om familjen. Jag 
återkom gång på gång till Forskningsarkivet på Umeå 
universitet för att följa upp alla ledtrådar. I min dator 
byggde jag upp ett eget researcharkiv, dokument ef-
ter dokument med personer, miljöer och obesvarade 
frågor.

Men ju djupare jag gick, ju mer jag lärde mig desto 
mindre kunde jag tydligt säga om vem Gustaf Hall-
ström verkligen var. Beteckningar som »äventyrare« 
»arkeologilegend« eller »nazistsympatisör« kändes 
onyanserade, det fanns ju så mycket mer därunder. 
Och hur mycket kan man vara säker på om en per-

Finland mot den ryska björnen, bland dem 122 man 
från Västerbotten, som också var ett centrum för va-
penleveranser i lastbilskaravaner över isen från Umeå 
till Vasa.

Vinterkriget stoppade ryssen men Finland hann 
förlora mycket mark innan freden slöts. I »Fortsätt-
ningskriget« 1941 slog sig vår granne i öst samman 
med Tyskland och anföll nu Ryssland för att ta tillba-
ka landområden man förlorat. Men här slutar Gus-
tafs engagemang i frivilligrörelsen. I stället kontaktar 

Tyskt respass för Gustaf Hallström, utfärdat 1941.
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för sina ideal och handlade då andra stod passiva. Jag 
kom på mig själv med att börja fantisera och leva 
mig in i Gustafs liv, i hans val. Hur hade jag handlat 
om jag levat i hans tid, med hans uppväxt? Hade jag 
i stället för att vara vapenvägrare engagerat mig för 
Finlands sak? Hade jag som feministisk förälder läm-
nat hustrun hemma med barnen och åkt på månads-
långa äventyr? Hade jag som antirasist ändå tyckt 
synd om Tyskland efter första världskriget eller sym-
patiserat med dem som ville se ett nytt auktoritärt 
ledarskap i Sverige i stället för den bräckliga demo-
kratin? Samtidigt som Gustaf gjorde många val som 
känns totalt främmande för mig kunde jag inte låta 
bli att känna igen mig i honom. Med nutida ögon är 
det lätt att döma honom, men han var formad av sin 
tids patriarkala struktur, elitistiska kultursyn och ko-
lonialistiska syn på Norrland.

Min sista researchresa gick till Nämforsen – plat-
sen kring vilken Gustaf format sitt arkeologiska livs-
verk – en av Europas mest imponerande fornminnes-
platser. Här finns tusentals hällristningar där älven en 
gång mötte havet. Jag lånade en båt och rodde ut till 
Notön mitt i forsen. En roddtur som 1908 gjordes 
med en läckande båt i den då helt otyglade forsen, 
och som var nära att bli slutet för historien om Gus-
taf Hallström. Jag gled fram i skuggan av den vatten-
kraftsdamm som förser 100 000 hushåll med elektri-
citet och som förvandlar den en gång dånande forsen 
till en stilla spegelblank ström. En hel dag klättrade 
jag ensam bland klipporna och letade bland de rist-
ningar som Gustaf en gång fann där. Jag blötte ste-
narna med vatten från älven, lade mig med kinden 
mot hällen under en svart sopsäck för att få rätt släp-
ljus. Långsamt upptäckte jag mönstren i stenen. Äl-
gar, skepp och en figur med ceremonistavar i sina ut-
sträckta händer och en öppen mun som ropar ut i 
världen.

son utifrån ett arkiv? På flera ställen tycktes det som 
om brev saknades. Sondottern Åsa hade ju också be-
rättat att hustrun Astrid bränt en del brev innan ar-
kivet lämnades in, möjligtvis på grund av en otro-
hetsaffär.

Hemma hos Åsa hänger en bild som brodern Gun-
nar tecknat av Gustaf som 18-åring, en ung pojke 
med intensiv blick. Och där i blicken fann jag någon-
ting – en glöd, en passion. Gustaf Hallström var en 
man som brann för det han trodde på, som stod upp 

Gustaf 18 år, tecknad av brodern Gunnar Hallström.
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mål att dra in Sverige i kriget.
Så här sitter jag nu. Efter många mejl med Magnus 
har ännu fler uppgifter kommit fram. Kanske var det 
därför Astrid brände brev innan hon lämnade in arki-
vet, och varför jag hittat så lite om Gustafs politiska 
åsikter. Och jag inser att om de här uppgifterna 
stämmer blir den föreställning jag skrivit ett bidrag i 
undangömmandet av nazismen i Sverige. Jag måste 
göra om den från grunden. Problemet är bara att det 
arkiv där svaren finns är hemligstämplat fram till 
2022. Ord står mot ord, och i mitten står jag med 
uppgiften att göra en berättarföreställning med pre-
miär 1 mars 2014. Jag var ju nära slutet på min resa 
i Gustafs fotspår, men här står jag nu mitt bland aka-
demiska strider, en känslig familjehemlighet och 
hemligstämplade arkiv. Min resa har precis börjat 
och jag har ingen aning om var den ska sluta. 

Jag har läst någonstans att en definition av när vi 
gick från vara djur till att bli människa handlar om 
det tillfälle då vi förstod att gestalta vår omvärld i bil-
der, det kan nämligen inget djur göra. En gång för tu-
sentals år sedan hackades dessa bilder in i stenen av 
människor som du och jag. Människor som skrattade, 
åt, sjöng och dansade. Och där, i solnedgången över 
hällarna fann jag också Gustaf Hallström. En man 
fylld av kärlek och passion, som stred för det han 
trodde på, som ständigt ifrågasatte och sökte ny kun-
skap. En man fylld av mänsklighet.

Gustaf was here

Här skulle min text ta slut. Det var 20 oktober 
2013, dagen före min 30-årsdag och jag hade äntli-
gen, efter långt slit skrivit klart mitt livs första tid-
skriftsartikel och skickat in den fem dagar efter dead-
line. Någon månad tidigare hade jag skrivit ett färdigt 
manusutkast till föreställningen Gustaf was here. Nu 
skulle jag ta paus från Gustaf under resten av hösten 
för att turnera med andra föreställningar och börja 
repetitionerna igen i december.

Jag vaknade utvilad upp på min födelsedag av tår-
ta och födelsedagssång från samma tvååring som ett 
och ett halvt år tidigare suttit på min höft under 
presskonferensen på Forskningsarkivet. Efter tårta 
och dagislämning slog jag på datorn för att kolla mej-
len. Jag hade fått ett från en Magnus Alkarp, doktor i 
arkeologi och författare. Han berättade att han ägnat 
snart 14 år åt att forska i säkerhetstjänstens hemliga 
arkiv och att det där fanns uppgifter om Hallström 
som jag inte sett. Enligt Magnus var Gustaf inte bara 
tyskvän utan även antidemokrat, aktiv nazist och 
antisemit. Den resa som Baudou tror var för att spi-
onera på tyskarna var något helt annat, en del i en 
konspiration undertecknad Archibald Douglas med Nämforsen.
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Än så länge är det bara ett av hundra resande kärl 
som gått i bitar. Men att man inte ska tro att man är 
i säkerhet bara för att man kommit hem, framgår 
med all tydlighet när jag träffar Monica en glasklart 
gnistrande oktoberdag hemma hos henne i Tärnaby. 
Medan kaffet svalnar i kopparna och vi brer marme-
lad på skorporna berättar hon att när hon ett par da-
gar tidigare kom till verkstan, där många av de hem-
vända glasen förvaras, då låg där en död ekorre på 
golvet.

– Den måste ha smitit med in och sen inte kunnat 
komma ut. Den hade varit i hela verkstan och hop-
pat runt bland glaskärlen. Men inte ett enda av kär-
len var skadat medan andra glas hade tippat omkull 
och gått sönder. Å fullt av ekorrskit överallt, men inte 
på bordet med alla kärlen. Åtminstone åttio av de 

hundra kärlen är i verkstan i väntan på utställningen 
på museet.

Monica berättar att hon började arbetet med att 
tillverka kärlen långt innan det blev aktuellt att göra 
en utställning på Västerbottens museum, en utställ-
ning som också är en del i projektet Rock Art in Sáp-
mi.

– Jag ville visa mängden, att alla på håll ser lika ut 
men när man kommer närmare framträder indivi-
dernas olikheter. Det finns inte två kärl som är ex-
akt likadana. När jag började ville jag göra minst 
femtio kärl. Men jag hade ingen aning om hur de 
skulle visas eller var. För att åstadkomma intrycket 
av massa krävdes fler, så det blev hundra. Ett annat 
och senare motiv är att det finns ungefär hundra 
svenska ambassader och konsulat i världen, och det 

Kärl på vandring
A N D E R S  B J Ö R K M A N

Man kan förstås ställa glasen på mjuka kuddar, och bakom lås och bom. Men man 
kan också skicka i väg dem ut i världen med returadressen noggrant angiven. Så 
gjorde konstnären Monica L Edmondson. Nu är hennes glaskärl hemma igen – åt-
minstone de flesta, och resten på god väg – efter långa och korta resor. När kultur-
huvudstadsåret invigs med pompa och omständigheter i månadsskiftet januari-

Monica L Edmondson. 
ANDERS BJÖRKMAN



var dit jag ville skicka kärlen. 
– Med det här projektet vill jag visa hur oerhört 

viktigt det är att vi hjälper varandra att hitta kärnan, 
centrumet, elden i var människas liv. Själv hittar jag 
den i det samiska. Det är dit man kan spåra färgen i 
kärlen. För andra finns den glöden någon annanstans. 
Men när man har hittat fram till kärnan, tryggheten 
måste man också våga lämna den. För somliga räcker 
det med att resa några mil medan andra kanske mås-
te åka till en helt annan kultur, där de inte förstår 
vare sig språk eller kroppsspråk, och stanna där i fle-

ra år för att öva upp respekt för andra och en öd-
mjukhet inför det som är annorlunda. 

– Jag är så himla trött på alla krig och bråk, alla 
konflikterna ute i världen, men också i det lokala li-
vet, i det lilla samhället, eller till och med mellan fa-
miljemedlemmar. Var och en måste ge sitt bidrag till 
debatten, diskussionen, samtalet om varför det är så 
snett och vint i vår värld.

Monica har själv tillbringat ett antal år långt borta, 
på andra sidan jordklotet som man ibland säger, i 
 Japan och Australien. Ursprungligen handlade det 

I Ulldevis.
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om att få ägna sig åt skidåkning året om. Jo, det går 
faktiskt att åka skidor down under. Bara ett par tim-
mars bilfärd från Canberra eller Melbourne är föret 
fint när det är sommar i Sverige. Men det var också 
under tiden i Australien Monica kom i kontakt med 
glaset som konstform. Hon berättar att hon alltid 
tyckt om att skapa, såväl med former som med ord. 
Efter en del kortare kurser antogs hon vid Canberra 
School of Art, ungefär motsvarande Konstfack i Sve-
rige. Att den utbildningen just då ansågs som en av 
de bästa inom konstglas i världen, var inget som Mo-
nica kände till.

– I början av utbildningen var det ofta traditionel-
la samiska föremål som jag översatte till glas. Men jag 
kände att något fattades där och mot slutet av utbild-
ningen närmade jag mig vad jag egentligen sökte ut-
trycka – själva kärnan – och började även arbeta med 
kärlformen. När vi sen flyttade till Sverige, och in i 
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I Ulldevis.

det samiska området, då trodde jag att det inte skul-
le vara lika viktigt längre. Kanske jag i stället skulle 
jobba med Australiens färger. Men jag har inte kun-
nat släppa det, på något sätt vill jag få en samman-
fattning, och det är nog det jag gör nu.

Ut från Ulldevis

– Vikten av en trygg varm kärna, en känsla av tillhö-
righet, i kombination med att våga möta det annor-
lunda med nyfikenhet i stället för rädsla, är delar av 
det jag söker uttrycka med »100 Migratory«.

– Först har jag tagit kärlen till det som jag ser som 
deras kärna, till Ulldevis, i Jokkmokksfjällen mot 
Sarek, ett lågfjällsområde där jag har mycket av min 
historia och mina berättelser från tidigare generatio-
ner. Jag och de hundra kärlen skotrade upp en vinter-
vecka i februari tillsammans med fotograferna Carl-
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en bild där kärlet är i en miljö som visar att bilden 
inte är tagen här i Tärna; och en med kärlet i händer-
na på någon ur lokalbefolkningen. Det räcker med 
bilderna, de behöver inte berätta något, men flera 
har också skrivit en hel del. Etnologiska museet i Lei-
den i Holland startade en blogg på sin hemsida om 
kärlet som var där. 

– Och det är klart att det finns historier kring kär-
len. Det glas jag skickade till svenska ambassaden i 
Washington – som av en ren tillfällighet just det året 

Johan Utsi och Mikael Rutberg, för att presentera 
och fota glasen som grupp mitt i allt det vintervita. 
Därifrån har jag skickat ut dem ett och ett i världen, 
ensamma som solitärer. På sina destinationer har de 
varit upp till ett halvår, som ett lån – hos privatper-
soner, ambassader, konsulat och företag, med svensk 
 eller samisk anknytning.

– Det enda jag begärt av mottagarna i gengäld är 
tre bilder som jag fritt får förfoga över. En där kärlet 
står mesta tiden, och det kan vara i lådan på golvet; 
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flektioner, och vill man så går det bra att följa ett all-
deles särskilt kärls äventyr. Och som sagt, hittills är 
det bara ett kärl som gått i bitar.

– Helt otroligt att inga fler gått sönder. Kärl 36 
skickades till Jenni Laiti i Jokkmokk som tog med 
det till Gállok, där man prospekterar för en gruva 
som väckt starka protester. Kärlet var med vid de-
monstrationerna och kom med i ett filminslag i 
Nordnytt, och sedan på utställningen »Gállok Pro-
test Art« på Sameslöjdstiftelsen i Jokkmokk. Där 
skulle kärlet stå på en stubbe bland banderollerna 

arbetade på temat »Migration and globalization«, 
och där glaset var med vid ambassadens möten och 
diskussioner – var till exempel borta en månad och 
ingen visste var. Personalen satte ut efterlysnings-
affischer, och till slut kom det tillbaka. Men personen 
som hade kärlet ville inte lämna det ifrån sig utan 
 vidare, så någon kom på den briljanta idén att byta ut 
det mot ett Kosta Boda-glas.

Berättelser och bilder från kärlens färder i världen 
har Monica löpande lagt ut på sin blogg som är en 
viktig del i projektet. Där finns också hennes egna re-

Kärl 45 i Washington, USA.
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och stenarna som folk skrivit sina namn på till stöd 
för protesterna mot gruvbrytning. Jenni försökte på 
alla vis att få det att stå säkert på stubben, men inget 
funkade. Så jag skickade henne det som jag kallar 
»museivax« som jag använder när det ska sitta ben-
hårt. Hon gick dit en kväll och satte på vaxet och 
kände att det började härda. Sedan låstes lokalen och 
larmades. Nästa dag kunde man se hur kärlet hade 

Kärl 36 i Gállok.
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»vandrat« längs den svaga lutningen på stubben, vax-
et hade inte härdat ordentligt. Sakta, sakta hade kär-
let rört sig och tippat. Man kunde till och med se 
glidspåren. Jag har varit i kontakt med återförsäljaren 
av vaxet i USA och det ska inte kunna ske. För mig är 
händelsen väldigt tydlig, kärlet ville visa på allvaret; 
det som de styrande i vårt samhälle inte tror kan 
hända på vår jord kan faktiskt ske. Även den tysta 
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måste våga och kan också säga ifrån på sitt sätt.
– Glas är oerhört starkt och kan hålla i evighet om 

man tar hand om det efter dess förutsättningar, men 
samtidigt väldigt skört om man inte gör det, precis 
som människan och vår natur. Skärvorna från Jokk-
mokk ska vara med i »Gállok Protest Art« på Norr-
bottens museum, och sedan kommer de till utställ-
ningen i Umeå.

– Egentligen började det här projektet för många 
år sedan när Britta Lundgren på Västerbottens muse-
um ville att jag skulle ha en utställning där. Men det 
har aldrig funkat riktigt eftersom jag varit uppbokad 
med gallerier och så. Då föddes idén att vi kunde 
göra något med kärlen i stället, det vi pratade om då 
var att göra något som sammanfattar mina år, och 
tankarna om varför jag använder mig av just formen 

Kärl 36 på »Gállok Protest Art« i Jokkmokk.
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av ett kärl. Men jag visste ju att det skulle ta lång tid. 
Så vi sa bara att »vi kan väl göra det om några år, och 
vad kul om Umeå blir kulturhuvudstad också«. Och 
så vart det. Att mitt arbete med kärlen blev en del i 
Rock Art in Sápmi tycker jag passar jättebra, efter-
som det jag gör också är en typ av berättande på sam-
ma vis som hällbilderna. Vi lämnar våra märken med 
vår tids material och teknik.

Kärl som konst

– Jag vill också lyfta kärlets status, för det är som att 
så fort man som konstnär eller konsthantverkare gör 
ett kärl då hamnar det i en viss kategori där det fort 
blir ett bruksföremål som bedöms utifrån funktio-
nella aspekter. Det är som att man inte kan använda 
en kärlform för ett rent konstnärligt uttryck. Det ac-
cepteras inte riktigt, och det är där jag vill lyfta fram 
kärlet. Mina tankar med de här kärlen är ju inte den 
praktiska funktionen utan all symbolik i varför jag 
valt just kärlformen med förbindelser långt tillbaka i 
historien där kärlets värde för överlevnaden alltid va-
rit stort – den kupade handen som tar vatten från en 
bäck, magen som bär ett barn, en sjö. Den symboli-
ken är väldigt fin.

– Jag har medvetet format kärlen med tyngd i bot-

ten samtidigt som de har en ganska liten kontaktyta 
mot underlaget. Kärlet får då en lätthet och lyfter 
även om det har volym och tyngd nertill. Sedan 
smalnar formen av uppåt så att det man samlar ihop 
i kärlet inte ska spillas ut och sväva bort, det ska hål-
las kvar. Det är även viktigt att vart och ett av kärlen 
är lika omsorgsfullt omhändertaget och genomarbe-
tat – alla hundra.

När »100 Migratory« öppnar 1 februari framför 
dansaren och koreografen Carmen Olsson, i samar-
bete med Norrlandsoperan i Umeå, en föreställning 
bland Monica L Edmondsons glaskärl. 

– Att samarbeta med andra kulturutövare har 
länge varit en önskan jag haft. Då tillfället dök upp 
att jobba tillsammans med Carmen så kändes det 
helt rätt då hon har tillbringat mycket tid i Japan och 
studerat buto – en i Japan utvecklad form av kropps-
ligt uttryck, ofta med extrem närvaro i rörelsen. Ge-
nom buto avslöjar kroppen sin existens på ett jord-
nära sätt, som jag upplever ligger närmare det 
samiska än den västerländska klassiska dansens form, 
där man strävar mycket uppåt och vertikalt. Som 
mina kärl av glas som har jordbunden tyngd men 
ändå rör sig lätt. 
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Carmen Olsson, Ricklundgården i Saxnäs.
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Mitt möte med buto skedde i form av en behovs-
prövad slump, i och med att jag tackade ja till att åka 
med på en workshop i Body Weather, i början av 
90-talet. Jag hade då aldrig hört talas om vare sig 
buto eller Body Weather, men hade ett stort behov 
av att »hålla på« med kroppen. Jag tror jag förde ett 
slags omedvetet, ordlöst samtal med och om mig 
själv i världen, genom kroppslig aktivitet. Jag gick då 

Jag har träffat de flesta av kärlen. Hemma hos Moni-
ca i Tärnaby, i Saxnäs, i fjällen ovanför Tärnaby och i 
Umeå. Ett kärl har jag haft ett med mig hemma i 
Uddevalla. Vi trivs bra tillsammans. Ömtålighet är 
en bra egenskap. Det innebär utmaningar och möj-
ligheter både att kunna möta och att bära ömtålig-
het. Det finns mycket att upptäcka på vägen.

Buto uppstod i efterkrigstidens Japan, som en reak-
tion bland unga konstnärer, mot västerlandets starka 
inflytande och samtidigt mot de gamla konservativa 
japanska konstformerna. Det var en tid med mycket 
starka känslor efter krigets fasor. Kärnan i buto ligger 
inte i formen, utan närmast om förhållningssätt till 
sin egen och omgivningens existens. Det handlar om 
att blottlägga känslor, snarare än att uttrycka.

Dansar med glas

Monica L Edmondsons glaskärl kommer tillbaka från sina resor i världen och ham-
nar – om än tillfälligt, åtminstone beträffande merparten – på museum. Här blir de 
scenografi i Carmen Olssons dansföreställning som är ett samarbete med Norr-
landsoperan i Umeå, där Carmen har framfört flera verk tidigare. Den orolige und-
rar förstås hur det ska gå för de ömtåliga glasen ihop med en dansare som verkar 
i den japanska dansformen buto, som bokstavligen betyder »stampande dans«. 
Carmen ser dock inga problem, bara möjligheter.

Carmen Olsson.

Buto på japanska.

咭悞



på Gerlesborgs konstskola i Bohuslän och var nästan 
färdig med min examen i landskapsarkitektur. Jag 
försökte nog hitta sätt att synliggöra min upplevelse 
av den mänskliga kroppens oskiljaktiga och nödvän-
diga kommunikation med sin omgivning. 

Mibudo

Den där slumpen ledde mig vidare till Japan, till 
dansaren Min Tanaka och hans kompani Mai Juku. 
Jag blev verkligen tagen med storm. Det var som att 
möta något väldigt nära och bekant för allra första 
gången. Min Tanaka och hans kompani har utvecklat 
träningsmetoden Body Weather, som är en väg att nå 
en egen förståelse för vad buto är. En förståelse som 
förhoppningsvis djupnar ju längre man håller på. 

Mibudo är min väg att förstå, att arbeta med, att 
inspireras av buto. »Mi« står för kropp, men innefat-
tar en vidare bemärkelse än det fysiska objekt som vi 
vanligtvis menar när vi pratar om kroppen, »bu« är 
dans och »do« väg – mi bu do.

Mina verk är koreograferade. Det måste dock fin-
nas en viss »tänjbarhet« så att dansen förblir levande. 
När jag gör platsspecifika föreställningar finns ett 
mått av improvisation med, men då i en koreografe-
rad ram. I framtiden när jag har fler år av liv och min-
nen i mig kanske det improviserade får ta mer plats. 

Jag lyssnar på Monicas berättelse och tankar och 
de möter mina egna tankar och upplevelser. Jag lyss-
nar inåt och utåt. Ur det växer dansen fram. Anders 
Rimpi, verksam i Göteborg, gör musik till föreställ-
ningen. Kostymen håller också på att ta form. 

Vinter

Den vita vintern har jag alltid tyckt mycket om. 
Känslan av vid vit snö; ljudet, doften, synintrycket, 
känslan mot huden och så att det inbjuder till rörel-
se, lek och fantasi. Jag har ingen direkt eller konkret 
relation till det samiska. Men jag tycker mig se och 
ana likheter och beröringspunkter mellan sådant jag 
på olika sätt uppfattat som samiskt och det jag mött, 
uppskattat och fascinerats av i den japanska kultu-
ren. Monica som också bott i Japan upplever det på 
liknande sätt. Kanske handlar det om förhållnings-
sätt till sig själv och omgivningen mer än yttre form.
Dansen har tagit mig till Norrland och det har alltid 
varit en glädje att komma till Umeå för att spela fö-
reställning på Norrlandsoperan. Jag har också hållit 
workshop på några orter. Skoterfärden upp till Tär-
nabyfjällen, med Monica, kärlen, fotografen Mikael 
Rutberg och filmaren Oskar Östergren var en enastå-
ende upplevelse, som gjorde djupt intryck.
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Tärnafjällen.
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Carmen och Monica med Oskar Östergren i Tärnafjällen.
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I Ulldevis.
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rester över huvud taget, fast man vet att dom bar 
upp halva samhället. Så min tes var »Kvinnor bygger 
sällan monument«.

Hïrredh

Rock Art in Sápmis projektledare Kristina Kalén såg 
videon från »Synåd« och föreslog Gunilla Samberg 
att hon skulle göra ett performanceverk inom pro-
jektet, någonting som var kopplat till hällbildsplatser 
i länet. Konstnären fick tämligen fria händer att ut-
forma idé och koncept själv. Om det var osynliggjord 
kvinnokraft som kom fram i den förra föreställning-
en, vill Gunilla att den nya ska handla om språk, eget 

– Det jag gör får gärna ha en skarp form som gör att 
man studsar lite grann. Det är alltid roligt att ge sig 
in på saker som man inte vet hur dom ska sluta. Jag 
har en dragning åt att göra saker som överraskar och 
som uttrycker en stark mening.

– Kollektiv performance innebär att jag bjuder in 
andra människor att medverka i en föreställning med 
ett väldigt tydligt tema eller innehåll, en tes skulle 
man kunna säga. Jag gjorde en sådan på Norrbyskär 
2011 som hette »Synåd«, en travesti på ordet »sy-
nod«, från grekiska, som betyder »sammankomst«. 
Det jag ville uppmärksamma då var kvinnors osynli-
ga arbete eftersom hela Norrbyskär är fullt av spår 
efter männens arbete. Av kvinnors insats finns inga 

Det svänger
A N D E R S  B J Ö R K M A N

Konstnären Gunilla Samberg gör inom projektet Rock art in Sápmi en kollektiv 
performance tillsammans med samiska ungdomar. Framträdandena är tänkta att 
ske på några av länets hällbildsplatser, men kan lika gärna äga rum på torget i 
Lycksele. Och att Gunilla Samberg plötsligt blev en representant för majoritetsfol-
ket som kommer till samerna för att »dra i gång något« kom kanske som en min-
dre överraskning, men blev snart en viktig del i arbetet. Vi träffas i oktober och Gu-
nilla Samberg verkar helt lugn trots att det är mycket som ska falla på rätt plats, 
inte minst isar som ska lägga sig innan det är dags att gå i performation. 

Gunilla Samberg. 
ANDERS BJÖRKMAN
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och andras, och vad språket gör med identitet och 
tillhörighet.

– Jag har funderat ganska mycket på det här med 
samernas »inblandning« i Umeås kulturhuvudstads-
satsning och i Rock Art-projektet. Risken att det 
mest kommer att handla om exotism finns där. Häll-
konsten i Västerbotten handlar förvisso väldigt 
mycket om urbefolkningen, men om det var samer 
eller andra vet man väl faktiskt inte. Jag blev i alla fall 
triggad över idén att bjuda in samiska högstadie- och 
gymnasieungdomar i ett performancearbete. Och så 
ville jag ha ett bra namn som också betyder något. 
Jag letade rätt så förutsättningslöst i den sydsamiska 
ordlistan på nätet och stötte så småningom på ordet 
»hirredh«. Det betyder »svänga med hornen«, lite 
rockigt, och alltså särskilt lämpligt i sammanhanget.

– Att få ihop gruppen med samiska ungdomar vi-
sade sig inte vara helt lätt. Jag trodde att det skulle 
räcka med att gå ut med information i befintliga nät-
verk, och att det skulle strömma in intresseanmäl-
ningar. Men det har det inte gjort. 

– Jag tar hjälp av Sáminuorra, en organisation för 
samiska ungdomar med säte i Lycksele, som finansie-
ras av Ungdomsstyrelsen. Dessutom har jag också 
haft bra kontakt med, och fått stor hjälp av Anne 
Wuolab i Lycksele sameförening. Hon har initierat 
ett språkbad* för samiska ungdomar i Lycksele. Det 
innebär att ungdomarna träffas och pratar samiska. 
Dom får visserligen hemspråksundervisning i skolan 
men dom pratar ju inte samiska där. En tjej som jag 
träffat i Lycksele hade inte fått lära sig samiska hem-
ma för pappan tyckte att det var så fult. Det rymmer 
ju en jättetragik, att man har förnekat sitt språk och 
inte fört det vidare. Och det är ju självklart att flera 
av de här ungdomarna bär på berättelser om för-
trycket, och att det finns en skepticism mot att re-
presentanter för majoritetsfolket kommer och sätter 

i gång saker – med eller för samerna, fast mest i sitt 
eget intresse. Anne uttryckte det som så att man 
»ständigt haft en antropolog i familjen«, att samerna 
genom historien blivit utsatta för att någon kommer 
för att undersöka och beskriva dom. Det finns alltså 
en befogad skepticism som jag har brottats med som 
tusan. Jag har så småningom fått bra närkontakt och 
får lära mej jättemycket. Jag håller så att säga, på att 
vinna förtroende. Och jag tror på mitt eget projekt.

– För att det här ska bli bra måste ungdomarna 
brinna för det. Dom måste våga ta fram sina berättel-
ser. Jag kommer att jobba med olika övningar där 
dom får berätta om sig själva, för att på så sätt stärka 
deras identitet och kreativitet. Det är också viktigt 
att Anne kan agera som sakkunnig i processen, jag 
vill inte göra övertramp som slår tillbaka mot ungdo-
marna eller mot Rock Art-projektet. Det här är inte 
bara »mitt« projekt och jag får vara lite ödmjuk, även 
om jag själv har en böjelse för det skarpa.

Provoesi

Gunilla berättar att hennes idé är att låta gruppen 
besluta vad innehållet i föreställningen ska vara, men 
säger att hon gärna skulle vilja att det handlar om 
språk. Hon påpekar samtidigt att ungdomarna vet 
var gränserna går för vad som kan accepteras. Att 
sticka ut hakan för långt skulle kunna resultera i 
mobbning eller andra otrevligheter. 

– Hällkonsten handlar om kommunikation i det 
vardagliga och kanske i rituella sammanhang. Det jag 
gör handlar om kommunikation i vår tid. Min upp-
gift i performancearbetet är att vara processledare, se 
till att alla i gruppen drar åt samma håll, till ett resul-
tat. Jag är konstnärlig ledare och jag vill göra en ef-
fektiv visuell form och gestaltning så att det blir jät-
tetydligt och skarpt, och för min del gärna 
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Rockande ren.
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la rum när dom sitter och syr, och inte intressera sig 
för omgivningen, bara vara i sin egen värld. Jag arbe-
tar på liknande sätt med »Hïrredh«.

– Förhoppningsvis kan vi bjuda på ett smakprov i 
mars under samiska veckan på Västerbottens muse-
um, för att sedan uppföra verket ute vid hällkonst-
platserna senare under 2014. Men det kan ju hända 
att gruppen hellre, eller också, vill göra det på torget 
i Lycksele… 

– Jag kan se framför mig hur dom står där likadant 
klädda med megafoner och ropar ut samiska ord, 

provocerande. Men det kanske inte är så att gruppen 
vill vara provokativ och offensiv utan snarare poe-
tisk, eller något mittemellan. 

– Jag är själv inte med i föreställningen utan den 
som iscensätter och regisserar. Jag vill gärna att det 
ska vara koncentrerat, och min idé med konsten är 
att en minimalistisk form blir starkare och tydligare 
än en heterogen. Så det är hårt regisserat. Form och 
gestaltning vill jag stå för, men dom får naturligtvis 
protestera. I »Synåd« hade de medverkande kvinnor-
na fått instruktionen att de skulle gå in i sina menta-

KJ
EL

L 
ED

LU
N

D
H



39

 eller att dom delar ut papperslappar med  samiska 
ord och deras svenska översättningar på.

De hällbildsplatser där föreställningen ska äga rum 
är Korpberget i Lycksele, Norrfors utanför Umeå 
samt Finnforsberget mellan Skellefteå och Bas-
tuträsk. På de två sistnämnda platserna planeras före-

* Språkbad eller immersion är en metod för språkinlär-
ning där ett andraspråk eller ett främmande språk an-
vänds i elevens omgivning avsiktligt, oftast i skolan el-
ler på daghem. Immersion bygger på tanken att eleven 
lär sig andraspråket på samma sätt som sitt moders-
mål, genom att använda det i verkliga kommunika-
tionssituationer. Immersionens mål är att uppnå två-

ställningar i juni, medan man när det gäller 
Korpberget får passa på när isen ligger på Ume-
älven, annars räcker inte utrymmet till framför 
klippväggen. Men å andra sidan får man ju gå på 
vattnet…

språkighet, att eleven lär sig andraspråket utan att 
färdighet i modersmålet drabbas. Studier har visat 
att immersion är en effektiv undervisningsmetod 
och att modersmålsutvecklingen inte tar skada, 
samt att immersion gör det möjligt att uppnå en 
fungerande tvåspråkighet.

Wikipedia



Tidsmarkerad marknad

Vad vore väl ett museum om det inte erbjöd resor i tiden. 

på Gammlia. Handelsmän och -kvinnor i tidstypiska klä-
der gör affärer, och mer därtill. Här finns smör, skinn, kött, 
torkad fisk, vadmal, garn, och mycket annat. 

På marknaden erbjuds nylagade maträtter i historisk 
tappning, musik och inte minst Marianne Folkedotters be-
rättarföreställning om Ulrika Lovisa Andersdotter, kallad 

Adak-Ulla, en mytomspunnen och extraordinär kvinna 
som fortfarande lever i den muntliga traditionen. Hon bo-
satte sig i Asplunda, Adak, i norra Västerbotten. Adak-Ulla 

sina varor på marknadsplatser i Sverige och Norge. 
Liksom på våra tiders marknader bjuder vi förstås också 

här på smakprov – i form av museets fotograf Petter 
Engmans bildsvit från en repetition helt utan generaler…
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Dokumentärt i centrum
I samband med att kulturhuvudstadsåret invigs öppnar 
på Västerbottens museum Sune Jonsson Centrum för do-
kumentärfotografi. Fotografen, filmaren, författaren och 

decennier verksam vid museet. Med en sällan sedd förmå-
ga att fånga ögonblick och skeenden, har han dokumen-
terat omvandlingen av Sverige från agrarsamhälle till in-
dustrination. Sedan flera år finns hans fotografiska 
kvarlåtenskap i museets fotoarkiv tillsammans med fyra 
miljoner bilder av andra fotografer – och numera alltså 
också ett centrum som i Sune Jonssons anda, och andras, 
försäkrar om Västerbottens museums självklara plats i det 
dokumentära ljuset, men självklart också bland dess skug-
gor.

Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi visar 
utställningar och filmer, håller seminarier och föreläsning-
ar, erbjuder ett välsorterat bibliotek med fotografirelate-
rad litteratur samt är en mötesplats kring dokumentärfo-
to och film. Lagom till öppnandet utkommer boken 
Livstycken med fotografier av Sune Jonsson. Samtidigt 
öppnar också utställningen »Liv i Västerbotten« med foto-
grafi av, förutom mäster själv, Tom Juslin som i någon me-
ning följt i Jonssons spår.

Davida Sjögren, Fianberg, Vilhelmina 1961.

Norra Renbergsvattnet. Från Husen vid Himlastigen, 1998.
SUNE JONSSON
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tystnat. Många kände fruktan inför framtiden.
Det är inte så konstigt att jag under en nutida do-

kumentation, som gjordes sommaren 2013, har sneg-
lat extra mot byabönhusen, kyrkorna och kapellen. 
Många har kvar sin religiösa funktion, andra står öde 
och tomma eller har fått helt andra funktioner. Det 
är husen som Gud glömde, eller där Gud glömdes.

Det har skett stora förändringar i Västerbotten när 
det gäller det religiösa livet. Länet har under stora 
delar av 1900-talet präglats av gammelfromhet och 
religiösa väckelser. Religiositeten var det kitt som 
höll ihop våra småbrukarsamhällen. Varje by hade 
ett eller flera bönhus och kapell, där man samlades 
till andakt och fest. Därför har också bönhusen blivit 
ett viktigt inslag i Sune Jonssons dokumentärskild-
ringar av livet i Västerbotten. I hans bok Husen vid 
Himlastigen, som utkom år 1998, kunde han konsta-
tera att väckelsetidens skaror glesnat och gudshusen 

Husen som Gud glömt
T E X T  &  F O T O :  T O M  J U S L I N

Det är böjda huvuden i bönhuset i Blattnicksele i Sorsele. Nu som då. En gång var 
huset den givna samlingsplatsen i byn. Även i dag söker sig byborna hit, men nu-
mera snarare för att stärka kroppen än själen. Journalisten och fotografen Tom 
Juslin på Västerbottens-Kuriren reportagereste under sistlidna sommar i Sune Jons-
sons spår, på spaning efter vad som gäller inför framtiden. Är det hopp eller för-
tvivlan? Somliga spår ledde förstås till bönhusen som länet är väl försett med, och 
som låg Sune Jonsson varmt om hjärtat. Tom Juslins dokumentation som vi här får 
ett smakprov från är ett samarbete mellan Sune Jonsson Centrum för dokumen-
tärfotografi och Västerbottens-Kuriren, och resulterar i såväl en utställning på mu-
seet som ett reportage i tidningen.

Elon Nystedt och Peter Karbins ängel i Vinliden.



Blattnicksele

 »Och när kärlet misslyckas i hans hand börjar han 
om igen« står det längst framme i bönhuset i Blatt-
nicksele. Det är ord som även kan symbolisera da-
gens aktiviteter där. Efter att idrottsföreningen köpte 
huset, som stått tomt i många år, för 100 000 kronor 
och inredde det som träningslokal förra vintern har 
det blivit en samlingspunkt för hela byn. I bönesalen 
är det full fart med spinningpass och boxning för för-
äldrar, medan barnen under tiden har egna ledarled-

da aktiviteter i källarplanet.
– Det har betytt enormt mycket för byn och ökat 

sammanhållningen. Nu finns det en ny kontaktyta, 
där både gamla bybor och nyinflyttade kan umgås. 
Det har fått i gång folk och många är ute och går el-
ler springer tillsammans med nyfunna träningskom-
pisar efter att de träffats i föreningshuset, berättar 
Mathias Bäcklund, en av byborna.

Det här kan vara en av anledningarna att Blatt-
nicksele är en by med positiv utveckling just nu. Tio 

Bönhusboxning i Blattnicksele.
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barn ska födas under den här vintern och det finns 
inte ett ledigt hus i byn. Både förskola och skola har 
utrymmesbrist. I många andra byar i inlandet ser 
man en motsatt trend. Antalet barn blir bara färre. 
Motion och hälsa är vår nya religion och det är kan-
ske med hjälp av bönhusen och kapellen som byarna 
kan få tillbaka sin gemenskap och självkänsla. 

Kristineberg

Om Blattnicksele har en uppåtgående spiral så går 
den åt motsatt håll i Kristineberg i Lycksele. I det 
gamla gruvsamhället, som en gång hade uppemot 
1 500 invånare, bor det bara 250 kvar. Fast gruvan 
fortfarande går bra med flera hundra anställda, väljer 
dessa att bo på annat håll. Husen står öde, rivs eller 

Strömmen bruten, kyrkan borta och stapeln tyst. Endast Samuel Lindholms gräsklippare hör av sig.
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flyttas bort. Här fanns allt, två affärer, bank, post, 
kläd- och skoaffärer. Nu finns inget kvar. Till och 
med kyrkan revs förra vintern efter att den avkrist-
nats vid en ceremoni. Det var också ett hus som Gud 
och församlingen skulle glömma. Lycksele försam-
ling hade inte längre råd att underhålla byggnaden.

Nu finns klockstapeln kvar, och då och då under 
sommaren dyker Samuel Lindholm upp för att klip-
pa gräsmattan på den gamla kyrkplatsen. Han är 
kyrkvaktmästare vid kyrkan i grannbyn Björksele och 

har under femton år haft ansvaret även för Kristine-
bergs kyrka. Samuel tycker att det hade varit lika bra 
att ta bort allt, att plantera skog över hel tomten och 
ta bort klockstapeln. Det kommer ändå aldrig att hö-
ras klockors klang från tornet, eftersom elen har ta-
gits bort. Nu står klockstapeln kvar som ett monu-
ment, som ett minne som oftare gör de bybor som 
bor kvar ledsna än glada.

Peter Zeitler funderar på vad han ska göra av kapellet i Vänjaurbäck.
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Vänjaurbäck

Även kyrkan i Vänjaurbäck ville Lycksele församling 
riva. Som ett sista desperat försök bjöd församlingen 
ut kyrkan till försäljning. Peter Zeitler satt hemma i 
Holland och sökte efter något lämpligt hus att köpa 
i norra Sverige. Då hittade han kyrkan på försälj-
ningssajten Blocket och gav ett bud på 150 000 kro-
nor. Hans familj och vänner trodde inte att det var 
sant när han berättade att han skulle köpa en kyrka. 
De undrade hur han skulle göra med gravarna och 
det var då som den stora ångesten smög in. Den 
släppte inte förrän han besökte platsen och själv 
kunde konstatera att det inte fanns någon gravgård 
att ta ansvar för. Men Peter var ändå fundersam över 
hur han på bästa sätt skulle ta hand om den stora 
byggnaden och förvandla den till fritidsbostad för sig 
och sin familj.

Vinliden

En tredje kyrka som Lycksele församling ville riva 
finns i Vinliden. En ståtlig kyrka som samlat folk från 
bygden sedan den byggdes mellan åren 1957 och 
1959. En som var starkt emot en rivning var Elon 
Nystedt. 

– Man behöver inte vara religiös för att tycka det, 
säger han.

Elon erbjöd sig att köpa kyrkan av församlingen. 
Vad han ska ha den till vet han inte ännu. Den enda 
som vistas i kyrkan i dag är den ängel av trä som 
konstnären Peter Karbin i Umeå har tillverkat. Upp-
lyst av en strålkastare står hon vanligtvis och tittar ut 
genom kyrkfönstret.  Som för att hålla alla rivnings-
djävular på avstånd.

Bäsksjö

I Bäsksjö i Vilhelmina väckte det viss förvåning, och 
en del upprörda känslor också, när bröderna Hans-
Urban och Bengt-Ola Filipsson köpte det gamla Fila-
delfiakapellet. Huset hade stått tomt i många år.

I dag skvallrar gula klinkers på golvet och den bre-
da porten, som tagits upp på sidan, om en ny verk-
samhet i huset. Det har blivit en mekarverkstad för 
amerikanare, ett bilintresse som bröderna Filipsson 
delar med många andra av de yngre byborna. Där 
man en gång trampade på orgelpedalerna för att kris-
ten sång skulle ljuda hörs i dag andra ljud när peda-
lerna spelar. Raggarbilsvrål.

Hans-Urban och Bengt-Ola Filipsson i verkstan i Bäsksjö.
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Redan under slutet av 1880-talet såddes i Frankrike 
fröet till den abstrakta konsten. Det skedde med den 
syntetistiska stilriktningen skapad av Émile Bernard 
och Paul Gauguin under deras gemensamma vistel-
ser i Pont-Aven i Bretagne mellan 1886 och 1890. 
Syntetismens teori för bildkonsten formulerades av 
Bernard, som var den mest teoretiskt och analytiskt 
begåvade av de båda konstnärskamraterna, medan 
Gauguin sedermera kom att bli den mest omtalade. 
Syntetismens mål var att distansera sig från verklig-
hetsavbildningen, att avlägsna sig från såväl naturalis-
men som impressionismen. I stället skulle man söka 
förmedla och uttrycka en inre verklighet eller ”vi-
sion« eftersom den yttre verkligheten endast var en 
spegelbild av det egentliga varat. Tankegångarna har 

sitt ursprung i platonismen och var också centrala i 
den teosofiska läran som under 1880- och 1890-ta-
len omhuldades inom vissa kretsar, bland annat i Pa-
ris. Den kanske viktigaste metoden för att avlägsna 
sig från den synliga verkligheten var minnesmåleriet, 
ett klart avsteg från det gängse friluftsmåleriet. Min-
nesmåleriet leder till reducering av detaljer beträf-
fande form och färg. Dessutom begränsas djup-
perspektivet i målningen. Detta ledde till ytterst 
förenklade och schematiserade bilder där formerna 
lagts i monokroma starka färgfält gärna omgivna av 
kraftfulla mörka kontureringar.

Denna inledning är en viktig bakgrund när vi ser 
på några norrländska konstnärer som under första 
hälften av 1900-talet hämtade inspiration och kun-

Tur och retur
E L I S A B E T H  R A S C H

Nationalmuseum utställningen »Resenärens blick« med verk av svenska konstnä-

faktum att det konstnärliga skapandet vid den tiden till stor del byggde på utfors-
kande av andra länder, främmande platser och kulturer. Museets mångåriga konst- 
och utställningsantikvarie Elisabeth Rasch berättar om några av resenärerna med 
västerbottnisk anknytning.

Helge Linden, »Sol över staden«, 1947. Bilden är beskuren. 
VBM ARKIV
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skap genom studier, resor och vistelser i utlandet. 
Mycket av det tidiga 1900-talets norrländska konst 
grundar sig på direkta eller indirekta intryck från i 
synnerhet fransk konst från tiden strax före och ett 
par decennier efter sekelskiftet 1900. 

Helmer Osslund

Helmer Osslund (1866–1938), ursprungligen Ås-
lund, växte upp i Umeå och brukar beskrivas som 
den förste moderne inhemske konstnären, som skild-
rade det norrländska landskapet. Som tjugoåring 
lämnade han Umeå och inledde en tämligen blandad 
tillvaro bestående av studier och arbete fram till se-
kelskiftet 1900 då han på allvar konstnärligt tog sig 
an det norrländska landskapet och skapade »bilden 
av Norrland«.

De två första åren sedan han lämnat hemstaden 
tillbringade Osslund i USA där han inledde sina 
konststudier. Hemkommen till Sverige 1889 anställs 
han som dekoratör vid Gustafsbergsfabriken. Sam-
ma år reste han till Paris där den stora Världsutställ-
ningen ägde rum. Bland mycket annat hade där den 
syntetistiska konsten sitt urframträdande »Exposi-
tion des peintres Symbolistes et Synthétiste« med 
konst av bland andra Émile Bernard och Paul Gaugu-
in. Jag har inte funnit att det är belagt att Osslund 
såg syntetisterna men vi vet att han besökte Världs-
utställningen så det är inte uteslutet att han som 
konstintresserad även tog del av detta evenemang 
och då kunde erfara det allra nyaste inom den pari-
siska konsten. Osslund gör sedan fortsatta studiere-
sor till Normandie, England och Frankrike men ägnar 
sig då främst för friluftsmåleri.

Sommaren 1893 tillbringar han på Gotland och 
sammanträffar där med konstnären Richard Bergh, 
som uppmuntrar honom att på allvar utbilda sig till 

konstnär. På Gotland finns vid denna tid även konst-
nären Ivan Aguéli, som redan 1890 varit elev hos 
Émile Bernard i Paris. År 1894 reser Helmer Osslund 
åter till Paris, nu helt inriktad på att förkovra sig i ett 
fritt konstnärskap även om han ännu håller fast vid 
porslinsdekoratörsyrket som en säker inkomstkälla 
att falla tillbaka på vid behov. Under ett par månader 
våren 1894 var Osslund elev hos Paul Gauguin. Vid 
sidan om studierna hos Gauguin besökte Osslund 
bland annat Musée Guimet där han lärde sig kopiera 
den japanska dekorativa stilen, som var en av ut-
gångspunkterna för den syntetistiska stilens formlä-
ra. Av förmodligen stort intresse för Osslund var att 
Gauguin vid denna tid arbetade med träsnitt och ke-
ramik. Inte minst det senare kom att lämna starka av-
tryck hos Osslund.

Efter tiden i Gauguins ateljé fortsatte Osslund sin 
utbildning i Paris hos den danske målaren J. F. Wil-
lumsen, som även han tillhörde den grupp av konst-
närer vilka i början av 1890-talet i Pont-Aven anam-
mat Émile Bernards och Paul Gauguins syntetism. 
Osslund är utomordentligt nöjd över allt han fått ta 
del av i Paris och skrev hem till Umeå:

Tills jag kom hit till Paris, detta qvalfulla men 
så ytterst intressanta och lärorika, moderna 
Babylon…..har jag lärt mig mer om lifvets allvar 
och konstens svårigheter än allt det öfriga eländet.

När Osslund 1897 återvänder till Sverige anställs 
han vid Höganäsbolaget i Skåne. Här formger han 
högst originella keramiska verk starkt influerade av 
och besläktade med Paul Gauguins keramik. Anställ-
ningen blev dock kortvarig då bolaget inte uppskat-
tade formspråket hos pjäserna, som inte vare sig kun-
de mångfaldigas eller få någon efterfrågan på 
marknaden. Efter ett halvår våren 1900 som frielev 
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positionsmetod för att effektivt översätta det sedda 
landskapet till en uttrycksfull bild med dekorativt 
linjespel. Vad som kvarstår från hans tidigare mer na-
turalistiska och impressionistiska måleri är att han 
fortfar att vara helt beroende av att ha motivet fram-
för ögonen. Han är friluftsmålare, vilket är ett avsteg 
från ett viktigt fundament hos syntetismen som var 
ett resultat av minnesmåleri. Helmer Osslund fick 
sitt stora erkännande och genombrott 1909 med en 
separatutställning på Konstnärshuset i Stockholm

vid Konstnärsförbundets skola i Stockholm med dess 
nationalromantiska inriktning är Osslund besluten 
att med sina lärdomar från Paris, Gauguin och synte-
tismen, ge sitt bidrag till den nationalromantiska bil-
den av Sverige genom att annektera Norrland som 
sitt främsta motivområde. . 

I Paris har han lärt sig att komponera med stora 
ytor och plan i enhetliga färger, att renodla uttryck-
en, att undvika ovidkommande detaljer och att gå 
upp i färg. Han har lagt sig till med en säkrare kom-

Helmer Osslund »Höstdag vid Nämforsen«, 1918.
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träsk och Abisko 1905 och 1907. Efter ett uppehåll i 
kontakten gör de ytterligare en resa 1915 då också 
Vännäskonstnären C M Lindqvist deltar.

År 1907 antas Leander Engström till Konstnärs-
förbundet skola i Stockholm. Kamratkretsen bestod 
av bland andra Isaac Grünewald och Einar Jolin. Föl-
jande år reste Engström till Paris och studerade hos 

Leander Engström

Leander Engström (1886–1927) mötte som 19-årig 
tidningsaspirant 1905 Helmer Osslund i samband 
med dennes utställning i Sundsvall. Mötet innebar 
starten på Engströms egen konstnärskarriär och bör-
jan på ett mentorskap från Osslund, som varade ett 
par år. De gör gemensamma målarresor till Torne-

Leander Engström »Sven och Karl-Hampus, Stalon«, 1925.
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skälen till att en konstnär som Carl Magnus Lind-
qvist (1884–1977) inte efterlämnat mer än ett be-
gränsat antal målningar där man ser inflytande från 
de lärdomar och den inspiration han inhämtade i Pa-
ris i början av 1920-talet. 

C. M. Lindqvist, bördig från enkla bondeförhållan-
den i en by utanför Vännäs, började tack vare externt 
stöd, på Konstakademin i Stockholm 1906. Han stu-
derade där fram till 1909 och hann kanske besöka 
Helmer Osslunds genombrottsutställning på Konst-
närshuset samt »De Ungas« uppseendeväckande ra-
dikala och modernistiska utställning innan han åter-
vände till hemtrakterna i Västerbotten. Viss kontakt 
med både Osslund och Engström borde han redan 
nu ha fått eftersom han några år senare, när kriget 
hindrade utlandsresor, kom att göra målarresor i 
Lappland tillsammans med dessa. 

Lindqvist reste 1920 till Paris och studerade där 
både för kubistkonstnären André Lhote och för 
skulptören Antoine Bourdelle. Det kubistiska infly-
tandet syns i målningarna »Pont Neuf« och »Kompo-
sition« från 1922.  I den senare avläser man i de två 
kvinnokropparna resultatet av hans studier hos 
skulptören Bourdelle. Inte utan visst släktskap med 
den fauvistiska, expressionistiska skolan är målning-
en »Jakten«. I målningen »Getare« från 1927, som 
nästan kommit att bli en symbol för ett förgånget 
Västerbotten, kan man se släktskap med den synte-
tistiska konsten. Det handlar om dess frontalitet, att 
konstnären avstått från ett traditionellt djup-
perspektiv och i stället arbetat för att göra bilden 
plan och sedd snett uppifrån. Det är ingen fotogra-
fiskt realistisk scen utan handlar om återgivning av 
en minnesbild från Lindqvists barndom då han ar-
betade som getare.

Bortsett från några få undantag fortsatte inte Lind-

Henri Matisse. I Paris utvecklas hans måleri alltmer 
mot expressionismen men här finns också inslag av 
den nya kubismen. Andra samtida Matisse-elever var 
Grünewald och Sigrid Hjertén. Återkomna till Sveri-
ge 1909 ställde dessa tre konstnärer ut under namnet 
»De Unga«. Denna utställning brukar betecknas som 
expressionismens genombrott i Sverige och väckte 
kraftiga reaktioner, såväl positiva som negativa, hos 
publik och kritik. Den av konstnärerna som behand-
lades minst nedlåtande var Leander Engström. Eng-
ström fortsatte samarbetet med Grünewald och 
Hjertén. Tillsammans med bland andra Gösta San-
dels bildade de 1912 den radikala konstnärssamman-
slutningen »De åtta« som kom att representera den 
nya moderna franska expressionismen på svensk 
mark.

Leander Engström tog starka intryck av Paul Cé-
zannes konst och inte minst av dennes tankar om 
konst formulerade i en brevväxling med Émile Ber-
nard. Detta avspeglas tydligt i ett antal av Engströms 
målningar från omkring 1912. Han gör vid samma 
tid resor till Italien där han bland annat studerar 
1300- och 1400-talskonsten. Ett besök i Pompeji 
lämnar varaktiga intryck vilka kom att omsättas i de 
fresker han 1925–26 utför för Frimurarlogen i Umeå. 
Under Engströms sista år visar han framför allt prov 
på en helt traditionell konst. Han målar nu nästan 
helt naturalistiska eller lätt impressionistiska bilder. 

C. M. Lindqvist

En anledning till att konsten i Västerbotten från 
1920-talet och under stor del av 30-talet kom att bli 
av ett mer traditionalistiskt slag jämfört med den 
modernism som var i ropet i storstäderna torde ha 
varit den lokala konstkritiken. Den kan vara ett av 
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bli en god familjeförsörjare, en mentor för yngre 
konstnärer och en respekterad borgare, som lade 
grunden till både en Konstnärsklubb och till Väster-
bottens konstförening, vars första utställare var hans 
målarkollega och förebild Helmer Osslund. Trots 
 eller tack vare sin stora framgång på det lokala planet 

qvist på hemmaplan med det kubistiska måleriet 
utan kom att bli en mycket omtyckt konstnär av det 
mer traditionella slaget. Hans fokus ligger på land-
skap och genremålningar av västerbottniskt folkliv. 
Och inte minst är han en suverän och populär port-
rättmålare. Tack vare denna popularitet kunde han 

C M Lindqvist »Pont Neuf, Paris«, 1922.

VB
M

 A
RK

IV



62

med omfattande beställningar saknade Lindqvist 
inte självkritik och uttryckte följande i en tidningsin-
tervju 1956:

När man ser sig om efter de långa årens framfart 
ser man hur mycket som egentligen bara blev slagg 
[….] där det skulle ha blänkt av ädel metall.

Kalle Hedberg

Kalle Hedberg (1894–1959) är född i Sundsvall och 
växte upp i Malmberget efter några år i Göteborg. 
Han blev tidigt föräldralös och prövade allehanda 
tillfälliga yrken innan han från slutet av 1910-talet 

kom att helt ägna sig åt konstnärsyrket. I de sena ton-
åren hade hans intresse för bildkonsten väckts. Det 
skulle dock dröja innan han fick möjlighet att realise-
ra sin önskan att resa till Paris. Kriget satte stopp för 
utlandsresor och först 1919 kom Hedberg i väg till 
den franska huvudstaden för att studera vid den fria 
konstskolan Académie Colarossi. I väntan på att re-
san skulle bli av studerade han med stor målmedve-
tenhet franska. Året därpå slog han sig ner i Florens i 
Italien och blev kvar där under tre år med fortsatta 
egna konststudier av inte minst det italienska måleri-
et från 1200- och 1300-talen, exempelvis Giotto och 
Ucello. År 1923 flyttar Hedberg till Köpenhamn, 
som blev hans hemort och basläger fram till 1935. 
Sommaren 1923 är också första gången Kalle Hed-
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Kalle Hedberg »Stilleben med tomater«.
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berg besöker gästgivargården i Saxnäs i Västerbotten. 
Han skriver 2 juni in sig i gästliggaren med titeln 
”maler« och med hemortsadress ”Jordklotet« vilket 
kanske belyser den ofta omtalade rotlöshet med vil-
ken han brukar omtalas. Men det kan ju också hänga 
samman med att han de facto vid tiden inte hade nå-
gon fast adress.

I Florens hade Hedberg lärt känna en del danska 
konstnärer och fortsatte under sina tolv år i Köpen-
hamn att umgås med konstnärer inom den danska 
modernistiska inriktningen. Med Köpenhamn som 
utgångspunkt gjorde Hedberg flera studieresor, till 
Holland, Frankrike, Italien och Tyskland. Hedberg 
var som konstnär nästan helt utan formell konstnär-
lig utbildning, frånsett den korta tiden vid Académie 
Colarossi. Han var autodidakt, och skolade sig på 
egen hand genom studier av museers konst, och ge-
nom diskussioner om konst och filosofi med danska 
konstnärskollegor och författare. Från åren i Köpen-
hamn finns en rad porträtt som vittnar om Hedbergs 
inspiration från holländaren Rembrandt och svens-
ken Ernst Josephson. Den danske konstnären Vil-
helm Lundstrøm blev en nära vän och fick stort in-
flytande över Hedbergs konst. Detta ser man särskilt 
i Hedbergs mycket avskalade och kraftfulla stilleben. 
Förutom med Lundstrøm umgicks Hedberg i Kö-
penhamn med målarna Harald Giersing och Karl 
Isaksson. De var alla intresserade av det senaste inom 
den franska konsten, exempelvis Picasso och Braque, 
vilket säkert bidrog till Hedbergs stilleben i en ab-
strakt, lätt kubiserad stil under 1920-talet.

1935 ansåg Hedbergs danska vänner att det var 
dags att han visade upp sig i Sverige. Med »Sverige« 
avsåg man antagligen Stockholm. Kalle Hedberg bo-
satte sig i huvudstaden och fick 1938 sitt stora ge-
nombrott med en utställning på Konstakademin. 
Han betraktas nu som en formens mästare. Från 

Stockholm gjorde han åtskilliga resor till Norrland. 
Den plats han blev trofast efter det första besöket 
1923 var Saxnäs. Här fann han arbetsro och inspira-
tion, vilket resulterade i goda, psykologiska porträtt-
studier. Dock protesterade han våldsamt mot att få 
epitetet »norrlandsmålare« och det med all rätt. Hans 
konst har mer med italienskt 1200- och 1300-tals 

Kalle Hedberg »Lappkvinnan Lisa Stämp, 1945«.
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måleri, Rembrandt samt fransk och italiensk tidig-
modernistisk konst att göra, än med det svenska 
landskapsmåleriet. Om detta lär han ha sagt att 
»landskap kan ju varenda jävel måla«. Det hindrar 
dock inte att även Hedberg efterlämnat en del land-
skapsbilder – dock ej tillkomna inför motivet utan 
komponerade i ateljén.

Trots den »formens mästare« Hedberg samfällt av 
konstkritiken ansågs vara, och trots de »skisser« han 
skapat fick han aldrig utföra några större offentliga 
uppdrag eller mer monumentala verk. Det enda fas-
ta offentliga verket av Kalle Hedberg är den skira al-
tarmålningen i Saxnäs lilla fjällkyrka, som invigdes 
14 dagar efter konstnärens död 1959. Detta var en 
gåva och ett tack till traktens människor från en oro-
lig konstnärssjäl som här funnit ro. Kanske Hedberg 

var alltför mycket av en särling och främling för det 
dåvarande svenska konstetablissemanget för att an-
förtros andra offentliga utsmyckningsuppdrag.

Helge Linden 

Samma år, 1938, som Kalle Hedberg hade sin fram-
gångsrika utställning på Konstakademin i Stockholm 
fick Helge Linden (1897–1961) sitt genombrott med 
en separatutställning på Konstnärshuset i samma stad. 
Linden skulle så småningom att liksom C. M. Lind-
qvist spela stor roll för konstlivet i Västerbotten. 

De målningar Linden visade på utställningen 1938 
och som vann stockholmskritikens gillande var resul-
tat av flera års studier på Carl Wilhelmssons målar-
skola där den franska konsten i form av Cézanne, 
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synteism och kubism i högsta grad vad aktuella. Där-
efter fortsatta studier delvis i opposition mot den på 
1930-talet förhärskande expressiva socialrealismen. 
Inspirerad av den franska konsten från tidigt 1900-tal 
med rötter i syntetismen skulle det inte handla om 
friluftsrealism utan om komposition utifrån ett nytt 
syn- och förhållningssätt om vad »konst« är. För att 
komma bort ifrån den rena verklighetsavbildningen 
men ändå bibehålla en känsla av igenkänning inför 
motivet byggde Linden bilder med mer eller mindre 
abstraherade plangeometriska formelement omgivna 
av mörka konturer.

Efter sitt genombrott i Stockholm återvände Hel-
ge Linden till sin hemstad Umeå och fann där att den 
stil han nu kommit fram till lämpade sig väl och kun-
de vidareutvecklas och renodlas i det flacka väster-
bottniska kustlandskapet med dominerande horison-
taler och kärv växtlighet. På motsvarande sätt hade 
landskapet i Bretagne underlättat Émile Bernards 
och Paul Gauguins utveckling av den syntetistiska 
stilen i slutet av 1880-talet. En konstkritiker menade 
att Helge Linden liksom Tor Hörlin, Erik Byström 
och Torsten Jovinge borde kallas för de svenska »pu-
risterna« något som bland andra Helge Linden invän-
de mot. Linden menade att hans konst helt enkelt 
var en »syntes på realistisk grund«.

Steen Flemming 

Dansken Steen Flemming (1897–1977) kom efter 
uppväxtår och utbildning i Köpenhamn genom gif-
termål som 30-åring till Västerbottens inland. Här 
slog han sig ner i Långsjöby ett par mil väster om 
Storuman och blev kvar under resten av sitt liv. Han 
räknas därför med rätta som västerbottnisk konstnär. 

Under tre år, 1918–21  studerade Flemming vid 
Kunstakademiet i Köpenhamn. Här torde han ha 

stiftat bekantskap med alla stilriktningarna inom 
fransk konst. Flemming hade redan 1923 i Köpen-
hamn en separatutställning som mottogs relativt po-
sitivt.

Steen Flemmings konstnärskap visar på svårighe-
ten att leva och överleva som nyskapande konstnär 
utanför storstäderna. Åtminstone var det en situa-
tion som gällde under förra hälften  av 1900-talet, 
inte minst beroende på lokala konstskribenter som 
gjorde sig till uttolkare och betygsättare av konsten. 
Fenomenet är inte speciellt för Norrland utan var 
förhärskande lite varstans inte minst på 1930-talet. 
Den moderna konsten förknippades med »dysmor-
fism« det vill säga vanställande av verkligheten med 
avseende på form och färg. Dessa »konstdomare« har 
i många fall hämmat flera konstnärer och satt hinder 
i vägen för ett rikare och intressantare konstliv.

I Sverige hade Steen Flemming sin första separat-
utställning 1931 på Konstnärshuset i Stockholm. 
Skribenten Gustaf Näsström kommenterade Flem-
mings hemvist i Långsjöby: »en plats så fjärran från 
det artistiska dagsmodets stråkvägar, som det gärna 
är möjligt…« men ansåg att utställningen var »sä-
songens mest löftesrika«. Karl Asplund skriver att 
Flemming »tillhör den moderna danska skolan… 
med en suverän likgiltighet för det korrekta genom-
arbetandet«.  Genomgående i recensionerna från ut-
ställningen var att man tycker sig se mycket av den 
kraftfulla danska expressionismen i Flemmings 
konst.

Året därpå ställde Flemming ut i Umeå tillsam-
mans med andra västerbottenskonstnärer. Den som 
ägnas mest uppmärksamhet är nykomlingen Flem-
ming, vars konst enligt Holger Möllman Palmgren är 
»svåråtkomlig men ger rik lön för mödan att tränga 
in i.« Även en separatutställning samma år i Umeå 
mottas ganska positivt. Man understryker här det 
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Steen Flemming »Nature morte«, 1943.
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kubistiska inslaget, »Att han djupt anammat den ku-
bistiska skolans nyttiga lärdomar om formens arki-
tektoniska uppbyggnad står klart för en« skriver 
Möllman Palmgren, men menar att »detta bara är 
utgångspunkten från vilken han avlägsnar sig i rikt-
ning mot det mål som heter stor form.« Möllman 
Palmgren spår Flemming en lysande framtid.

Vid nästa utställning, 1935 när Flemming visar 
mer av modernism vänder dock vindarna. Einar Här-
lin, dåtidens mest inflytelserika recensent i Umeå, 

anser att hans abstrakta måleri bara är »förvirrade to-
kerier«. Andra skribenter sällar sig till Härlins upp-
fattning. De saknar det naturalistiska studiet. Uppen-
barligen betydde dessa fördömanden att Flemming 
blev försiktigare med sin av modernismen inspirera-
de konst. Han fortsätter visserligen att ställa ut runt 
om i länet men visar nu framför allt sina naturalistis-
ka akvareller med vyer från Västerbottens inland.
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Fel årstid för snöskotrar emellertid. Vi går ut på skolhusets 
balkong, samma skolhus där Stig Anderback först var elev 
och sedan lärare. Han berättar att Gratian är namnet på 
sjön som på kartan mera prosaiskt kallas Umnässjön. 

– Hellre en hel bygd än en rad enstaka byar som drar åt 
olika håll. Inte minst i det glest befolkade Västerbottens 
inland, säger Stig om en förening med gott om plats för 
god samverkan på ömse sidor om Umeälvens övre sjösys-
tem. Från Ankarsund i öster till Forsmark i väster, från Da-
nasjö i norr till Grannäs i söder.

Fröet till hembygdsföreningen såddes 1961 i och med 
bildandet av en släktförening för alla dem i bygden som 
härstammar från den sägenomspunna nybyggarkvinnan 

En högsommardag med enstaka lätta moln, men mest sol 
från en klar himmel är det ingen svårare ansträngning att 
ge sig av i arla otta, och köra de cirka trettio milen från 
Umeå till Umnäs för att besöka hembygdsföreningen Gra-
tian. Föreningens sekreterare Stig Anderback tar emot 
och bjuder på kaffe tillsammans med hustrun Inga-Lisa 
innan vi fortsätter över till Umnäs skola som inte längre är 
skola, men i stället fylld med allehanda annat. 

I själva skolhuset finns det numera två museer. Hem-
bygd på övre våningen och snöskotrar på botten. I det 
före detta elevhemmet mittemot är det skoterhotell, som 
just denna sommar bytt ägare och lagt »Nordens Alaska« 
till firmanamnet.

HEMMA I BYGDEN /GRATIAN

Umnäs gamla skolhus med två museer.
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»Gratianmor« Sara Jonsdotter, som 1819 kom till Umnäs, 
och vars släkt nu finns över allt i bygden. I samband med 
föreningens bildande utgavs det första numret av tid-
ningen Gratian. Den fortsatte sedan att utkomma under 

lång följd av år uppfördes krönikespel i föreningens regi 
som berättade om Gratiansläktens historia. Inte bara på 
hemmaplan spelade man. Storuman och Umeå har fått 
besök av teatergruppen och 1991 framträdde man på ABF-
huset i Stockholm i samband med Västerbottensdagarna.

Hembygdsföreningen i sin nuvarande form bildades 
1988. I stadgarna heter det att föreningen skall stödja 
bygdens »strävanden för överlevnad och en bättre fram-
tid« med inriktning på näringsliv och kultur. 

Vad var väl bättre då än ett hembygdsmuseum. Skolan 

decennium senare, med stöd och inspiration från Väster-
bottens museum i Umeå, invigdes Bygdemuseet Gratian 

-
turhistoria från forntid till nutid med fokus på nybyggare 

Stig Anderback, en god berättare på balkongen.



Nybyggarns kammarn. I en sal på skolhemmet.

Sommarpersonalen Lukas och Sandra kollar kulturarvet på nätet. I skolköket.



71

och samer. Här finns bildspel och ljudinspelningar från 
bygden samt pärmar med de samlade resultaten av 
många års idoga släktforskning. Skolverksamheten i om-
rådet har förstås sin självklara plats med skolsal, skolkök 
och en sovsal på skolhemmet. 

En uppskattad programpunkt i föreningens verksam-

het är de återkommande berättaraftnarna. Och efter att 
ha umgåtts en stund med Stig Anderback förstår jag att 
det bakom den förrädiskt korrekta ytan lurar en storyteller 
som förmår locka mer av verkligheten än sanningen alla 
gånger levererar…

Hembygdsförsäkringen
Kolla våra hembygdsgårdar 
Alla föreningar som har tecknat Hembygdsförsäkringen 
för sina byggnader kommer tillsammans med årsfakturan 
att få boken Kolla Våra Hembygdsgårdar. I boken hittar 
man råd och tips kring praktisk förvaltning av förenings-
drivna lokaler och ska ses som ett hjälpmedel när fören-
ingen systematiskt upprättar sin underhållsplan. Materia-
let lämpar sig väl att använda vid arbetsdagar, 
styrelsemöten eller i en studiecirkel. 

Det kan tillämpas på de flesta typer av byggnader för att 
tidigt lokalisera underhållsbehov och därigenom minska 
kostnaderna för åtgärderna. Samtidigt är förhoppningen 
att större försäkringsskador ska kunna förhindras och be-
gränsas, en viktig del för att kunna behålla låga försäk-
ringspremier för hembygdsföreningarna. 

Sänk självrisken på vattenskador!

Från och med årsskiftet kommer föreningar som har en 
automatisk huvudvattenavstängning få halverad själv-
risk på vattenskador som begränsas av en sådan åtgärd. 
Med automatisk huvudvattenavstängning så begränsas 

vattenmängden som kan rinna ut vid ett läckage då hem-
bygdsgården är obemannad. Ett prisvärt alternativ är ett 
vattenlås med rörelsevakt från Comtech Control. Efter in-
stallationen skickar föreningen in kopia på underlag för 
sina utlägg och får då investeringsbidrag samt säkerhets-
rabatt på försäkringspremien. Kontakta försäkringskans-
liet eller läs mer på www.hembygd.se/forsakring.

Hembygdsförsäkringen, 

hembygdsforsakringen@hembygd.se 
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Kanske är det en händelse som ser ut som en tanke, eller 
ett rent sammanträffande, att projektet »Umeåregionen 

Widdings roman Pigan och härligheten. Med tanke på un-
dertiteln alltså, En småstadskrönika. För visst är det så att 
en hel del av det som sig tilldragit haver under åren då 
Umeå först kämpat för att bli kulturhuvudstad och sedan 
försökt få ihop det på ett övertygande vis när man väl 
vunnit titeln, emellanåt erbjudit gott underlag för en nuti-
da småstadskrönika. 

Pigan och härligheten utkom 1978 och utgör första de-
len i en kvartett. I rask följd publicerades fortsättningen 
Herrskapet och evigheten, Längesen förbi och Då tystnar 
sången som fullbordade sviten 1981.

Det hela tar sin början vårvintern 1914 i Piteå då Ida 
Kristina Blomberg, nio år gammal och äldst av fyra syskon, 
blir moderlös. Hon övertygar sin förkrossade far, ban-
gårdsarbetaren Petter Blomberg, om att låta det liv som 
lever ändå få ha sin gång.

– Inte måste vi dö, inte. Häng upp bössan igen, så ska 
pappa se att vi klarar oss fast mamma är hos Gud.

Barnen fick fosterhem hos släktingar i Norsjötrakten. 
Ida Kristina blev där i tre år och inledde därefter som tolv-
åring karriären som piga i Skellefteå, för att ytterligare tre 

träpatron Sulliwan i Umeå. Och det är här själva härlighe-
ten begynner. Egen kammare och elektrisk ljus, inte minst. 
Böcker att läsa i och lära sig av, samt viss lön för mödan. 
Men hur härligt det än må vara – döden kommer man inte 
undan. Pigan Ida hann inte ens börja hos Sulliwans förrän 
frun i huset gått och hängt sig på vinden.

Egentligen är förstås Umeå ingen riktig småstad i dag, 
på svensk topp-tio numera, men i anden kan det onekli-
gen kännas lite snävt ibland. När Widdings pigsvit utspe-

kännetecken – alla känner alla, man vet sin plats i den 

 rådande ordningen, den som faller ur ramen rasar fort till 
botten. 

Den makalöst produktive författaren och journalisten 
Lars Widding äger väl utvecklad känsla för vilka strängar 
som ska slås an för att locka läsarna. En sömnig småstad 
väcks till liv i Widdings säkra grepp och under hans flyfing-
rade framfart över tangenterna på den gröna Haldan – 
med alkoholstinna nattaspel i spritransoneringstider, 
otrohetsaffärer, spirande ungdomskärlek, hemliga älskare 
och älskarinnor, lömsk frikyrklighet, nitisk nykterism, elakt 

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR

Lars Widding, 1982.
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spel i ekonomiska angelägenheter, svårartad svartsjuka, 
omoral, en tidig Hermann Göring och till allt detta dessut-
om utflykter i flygmaskin. Hade det varit på teve så hade 
det kallats »småstadssåpa«, utan att det ligger något ned-
sättande i det. Det breda greppet innehåller resonemang 
om såväl klass, som genus och etnicitet, även om de två 
sistnämnda här benämns kvinno- respektive rasfrågor.

Bra drag alltså och utfört med god kännedom om mil-
jöer och människor. Lars Widding föddes i Umeå 1924 och 
tillbringade uppväxten fram till de sena tonåren här. Nå-
gon nyckelroman av nutida snitt är det väl inte, men för-
fattaren tillstår att Ida är tecknad med den legendariska 

restaurangchefen på Sävargården Sigrid Holmström, som 
förlaga. I patron Robert Sulliwan känns chefen vid Mo och 
Domsjö AB Thorsten Hellström igen. Stadspalatset som 
utgör berättelsens epicentrum är den Ringstrandska vil-
lan vid Storgatan mittemot Döbelns park och residenset, 
där Robert Sulliwans svägerska, den lömska landshöv-
dingskan härskar. Donnerska huset som stadsfiskal San-
din i romanen – under icke helt rumsrena omständigheter 
– lägger beslag på, lär för övrigt vara modellerat efter Wid-
dings eget barndomshem i kvarteret Ripan öst på stan. 
Alldeles samma kvarter som var aktuellt när Umeåregio-
nen läste Folke och Frida för två år sedan.

Ringstrandska villan, Umeå.
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På bara ett par mansåldrar har arbetet i skogen föränd-
rats så fullkomligt att det är svårt att riktigt tro att Bertil 
Ekholtz fotografi faktiskt föreställer en verklig situation 

hänger förstås nära samman med utvecklingen av maski-

ner och redskap för skogsbruket. I Västerbotten finns och 
har funnits ett påfallande stort antal innovatörer inom den-
na bransch. Svante Adelhult berättar om några av dessa 
och hur timmersågen byttes mot skotare och skördare i ett 
hastigt huj. Häftet beräknas landa i början av mars.

NÄSTA NUMMER

BE
RT

IL
 E

KH
O

LZ
/V

BM
 F

O
TO

A
RK

IV



75

Produceras vid Västerbottens museum  
för Västerbottens läns hembygdsförbund. 

Utkommer med fyra nummer per år.

Ansvarig utgivare  
Bo Nilsson 
Ordförande i hembygdsförbundet 

 
 

bo.leander@home.se

Redaktör 
Anders Björkman 

 
anders.bjorkman@vbm.se

Adress
Tidskriften Västerbotten 
Box 3183 

 
www.vbm.se/tidskriften

Layout & Orginal
Anna Robertsson

Prenumerationsärenden 
Lena Bertilsson 

 
lena.bertilsson@vbm.se

Prenumerationspriser 
Årets fyra häften 295:- 

Årets fyra häften + inbunden bok  475:-

Tryckt hos

O M S L A G E T S  F R A M S I D A
Västerbotten sätter kulturhuvudstaden på plats.  

FOTO: ANDERS BJÖRKMAN 

O M S L A G E T S  B A K S I D A

FOTO: MAGDALENA FORSBERG

SI
M

O
N

 E
D

M
O

N
D

SO
N



76

Tidskriften produceras av Västerbottens museum 
för Västerbottens läns hembygdsförbund


