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Nu påbörjas ett omfattande 
arbete med att restaurera de 
kulturhistoriska byggnaderna 
vid Västerbottens museum på 
Gammlia i Umeå. Med välvilligt 
stöd från ägarna Umeå kom-
mun och Västerbottens läns 
landsting kan vi nu göra en 
ordentlig genomgång av ett 
stort antal hus som kräver vård 
och underhåll, samt se över 
hur området ska användas i 
fortsättningen. Vi har tre år på 
oss, för 2021 fyller friluftsmu-
seet etthundra år och då ska 
området vara i topptrim! Det 
har redan gått fem år sedan vi 
återinvigde museet efter en 
stor ombyggnation. Sedan dess 
har det gjorts mer än 650 000 
besök på museet. Det tycker 
vi är en fantastisk siffra och ett 
bevis på att Umeåborna och 
tillresta är intresserade av vårt 
gemensamma kulturarv – och 
att satsningen som nu görs 
skapar förutsättningar för en 
hållbar framtid. I den här bila-
gan får du en glimt av vad som 
händer på friluftsmuseet under 
kommande år, och lite annat 
smått och gott om vad som är 
på gång. Mycket nöje!

Ulrica Grubbström, 
länsmuseichef
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I en artikel i Västerbottens-Kuriren från 16 novem-
ber 1957 kan vi läsa om den stora omplacering av 
husen på Gammlia som då pågick. Flera av bygg-
naderna hade vid sin första flytt till Umeå placerats 
i direkt anslutning till Sävargården och nu var det 
varken praktiskt eller längre möjligt att vidareut-
veckla området. Byggnaderna behövde helt enkelt 
flyttas till en större markyta för att komma till sin 
rätt. Arbetet beskrevs med de inledande orden »det 
pågår en storstädning utan dess like på Gammlia« 
och artikelförfattaren sammanfattar den tänkta pla-
nen med: »Hela tunet bör f ö komma att bjuda en 
stil och prägel av lugn som stadens jäktade männ-
iskor skall må väl av att ha in på knutarna. Här 
skall inga bilmotorer få knattra.« 
 I samband med att Jämtebölegården och bagar-
stugan plockades ned stock för stock och flyttades 
till sina nuvarande platser – för att ge plats för Lars 
Färgares gård – gjordes också nya husgrunder. I 
dag ser vi baksidan av det som då var modernt och 

Sommaren 2013 gjordes den första insatsen med att bila bort betong från 
ladugårdsbyggnaden. Flera av husen ska nu genomgå samma behandling.

»rätt«. Museets sakkunnige i byggnadsvård, Jimmy 
Korpenwinge berättar: 
 – Husen hade i sina ursprungliga uppföranden 
runtom i länet, och även första tiden här på Gamm-
lia, traditionella stenfotsgrunder av obearbetad 
gråsten eller grovt huggna stenar. Dessa skapade 
ett naturligt drag och såg till att hålla grunden torr 
under de olika årstiderna. Det ansågs dock bidra 
till golvdrag och kyliga rum. Lösningen på pro-
blemet hette betong. Det var det revolutionerande 
byggnadsmaterialet från 1940-talet som skulle göra 
husgrunderna täta och inomhusklimatet varmare. 
Naturstenarna bäddades därför in med betong. Och 
visst blev det dragfritt! 
 – Betongen beskrevs ha en livslängd på 50 år 
och nu har det gått mer än 50 år. Betongen är det 
fortfarande inget fel på men timret vid betong-
grunden och i golvåsarna samt golvplankorna har 
ruttnat eller drabbats av svampangrepp, just för att 
det blivit för tätt. Det vi ska göra på flera av husen 

är helt enkelt att bila bort betongen och mura upp 
en traditionell stenfotsgrund igen, förklarar Jimmy 
Korpenwinge.

Kostsamma projekt
I artikeln från 1957 framgår också att kostnaderna 
för »revolutionen på gammliaområdet« uppgick till 
minst 680 000 kronor, vilket i dag motsvarar 8,6 
miljoner kronor. Underförstått anas att skribenten 
anser det vara en stor summa pengar. »Det kostar 
pengar allt det här«, och sedan: »Men varför inte. 
Området ges en utformning så att det får en aktiv 
del i det pulserande livet. En lugnande vrå för nya 
arbetstag. Till sämre kan pengar användas.« 

»området ska fortsätta 
vara en oas i staden och 

en kontrast till bruset runt 
omkring

»Rena revolutionen
iwnom gammliaområdet

NU GÖR VI OM 
OCH RÄTT
Det restaureringsarbete som nu påbörjas kan delvis 
härledas till den stora omdaning av friluftsmuseet som 
gjordes i slutet av 1950-talet. Många av byggnaderna 
fick då sin nuvarande placering på området. När de 
återuppfördes gjordes det med tekniker och material 
som vi i dag vet inte alltid är de bästa.

 Upprustningen som nu påbörjas beräknas kosta 
minst sex miljoner kronor, varav ägarna har till-
skjutit 4,4 miljoner. Ytterligare medel söks genom 
projekt, samarbeten och sponsorer, bland annat för 
att se till att det inte brister i fråga om tillgänglighet. 
 Museichefen Ulrica Grubbström framhåller att 
området ska fortsätta vara en oas i staden och en 
kontrast till bruset runt omkring. 
 – Om tidsandan 1957 talade om »stadens jäktade 
människor« så är väl just det behovet mångfaldigat 
i dag. Vi är övertygade om att det är rätt satsat från 
ägarna och oss, sammanfattar Ulrica Grubbström. 

Ulrica Grubbström, länsmuseichef.

Vilka är de största förändringarna under dina år?
– Museet har utvecklats mycket under dessa år, 
både när det gäller innehåll och utbud men också 
rumsligen. Jag tänker givetvis på ombyggnationen 
som stod klar 2013 och som bidragit till att vi kan 
erbjuda besökarna ett nytt kafé, större lokaler för 
barnverksamheten Minimus, en större museibutik 
och fler hallar för tillfälliga utställningar och pro-
gram. Sedan har vi ju startat en helt ny verksamhet 
som heter Sune Jonsson Centrum för dokumen-
tärfotografi som rönt stort intresse i hela landet. 
Vi har också utvecklat berättandet i museet och 
etablerat »Alla tiders-samarbeten« i länets kommu-
ner, vilket har stor betydelse för oss i det regionala 
museiarbetet.
 
Vilka utmaningar har varit de tuffaste?
– Kulturarv har under de senaste åren, mer än 
tidigare, varit en fråga för debatt. Vi kanske kan 
tolka det som att det har att göra med rådande 
samhällsklimat, oron över händelser i vår omvärld 
eller frågor om identitet och tillhörighet. Vi har 
deltagit i den debatten och tagit kamp för museet 
som en del i ett demokratiskt samhälle. Den största 
utmaningen har varit att argumentera för att mu-
seer alltid har verkat i sin samtid och att det som vi 
ser på museer i dag är resultatet av tidigare val och 
urval. Det har lett till att det saknas en mängd be-
rättelser och perspektiv. Västerbottens museum vill 
råda bot på det genom att dokumentera en större 
mångfald av berättelser och öppna upp museet för 
samhällsaktuella frågor. Vi kan därmed bidra med 
att koppla historiska perspektiv till samtids- och 
framtidsfrågor. 

Vad gläds du mest åt genom åren?
– Det är nog att jag och alla mina fantastiska med-
arbetare på museet har hjälpts åt att sätta Väster-
bottens museum på kartan, dels genom förnyelsen 
av museet som plats men också genom att vi   

ETT NÖJE 
ATT LEDA 
LÄNSMUSEET
I år har Ulrica Grubbström varit länsmuseichef i 14 år. 
Vi passar på att ställa några frågor om dåtid, nutid och 
framtid på museet. 

utvecklat nya arbetsmetoder för att nå fler människ-
or och kunnat erbjuda ett större utbud av kulturhis-
toriska upplevelser. 

Hur tror du att länsborna ser på museet? 
– Jag tror att länsborna ser Västerbottens museum 
som »sitt« museum, jag tycker mig förstå det när 
jag träffar människor på olika platser i vårt län. Jag 
uppfattar att vår verksamhet i länet är väl känd men 
jag hör också ibland att man gärna vill se mer av 
oss i olika sammanhang. Jag hoppas att min bild är 
någorlunda rättvisande och jag passar på att upp-
muntra länsborna att vända sig till oss med tankar 
och idéer om vad vi kan göra för dem.
 
Hur håller du uppe ditt engagemang?
– Det är verkligen inte svårt. Jag omges av så profes-
sionella och skickliga medarbetare att det är ett rent 
nöje att leda Västerbottens museum. Här finns det 
mer idéer än både tid och pengar tillåter, vilket visar 
på en ständig kreativitet som jag uppskattar väldigt 

»Vi har 
deltagit 

i debatten 
och tagit 
kamp för 
museet som 
en del i ett 
demokratiskt 
samhälle

mycket. Jag ser också att museer verkligen behövs 
i vårt samhälle och behovet av ett närvarande 
kulturarv är stort. Det visar inte minst våra goda 
besökssiffror och den feedback som vi får från våra 
besökare.
 
Hur ser du på museets framtid? 
– Nu satsar vi stort på att få en hundraåring i topp-
trim, jag menar givetvis satsningen på friluftsmuseet 
Gammlia. Vi är så tacksamma att museets ägare 
beviljat medel för restaurering av byggnaderna på 
området. Parallellt med det arbetar vi med en vision 
om hur området kan utvecklas som besöksmål. Jag 
ser också att vi om några år har etablerat en ny ar-
kivverksamhet där arkivens innehåll kan nå fler och 
detta vill vi göra i samverkan med andra arkiv i lä-
net. Dessutom ser jag att vi om några år kan erbjuda 
nya kulturhistoriska utställningar. Utmaningen är 
givetvis att hitta finansiering och samarbeten för att 
säkra framtida drift av vårt fantastiska museum. 
Men problem är till för att lösas så det fixar vi nog!

Det finns en rad olika slags museer: privata, kommunala, regionala, statliga, 
små och stora. Begreppet länsmuseum växte fram under 1930-talet och har 
ofta ursprung i fornminnes- eller hembygdsföreningar.

Sveriges största museum

I dag finns 24 länsmuseer runtom i landet. De flesta 
ägs av kommuner och landsting, precis som Väster-
bottens museum där Umeå kommun står för 60 pro-
cent av ägandet och Region Västerbotten/landstinget 
för 40. Länsmuseerna har ett uttalat allmännyttigt 
uppdrag att samla, vårda och visa det regionala 
kulturarvet. Sedan ett år tillbaka har länsmuseernas 

samarbete intensifierats. Länsmuseerna skapar rent 
geografiskt en sammanhängande museistruktur från 
Lund till Luleå och parollen är därför att »tillsam-
mans är vi Sveriges största museum«. Samarbetet 
kommer att växa allteftersom, bland annat med 
turnerande utställningar och teman för program-
verksamhet.
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ÖVER
STOCK 
OCH 
STEN

Jimmy Korpenwinge är sakkunnig i 
byggnadsvård och projektledare för 
restaureringsarbetet som ska pågå 
under tre år. Förberedelserna började 
redan för två år sedan.
 – Hösten 2016 fick jag i uppdrag 
att noggrant gå igenom alla byggna-
der och göra en bedömning av vilket 
skick de befinner sig i samt presentera 
en åtgärdsplan. Det resulterade i en 
vård- och underhållsplan. Den är 
jätteviktig för oss i det arbete som nu 
påbörjas.

Vad innehåller en vård- och 
underhållsplan?
– Allt som rör byggnaderna, kan man 
säga. Historien kring dem så långt den 
är känd, vilka åtgärder som har gjorts 
under åren och vad som nu måste 
göras. Det är som en dagbok över 
byggnaderna. 

Förra sommaren blev byggnader-
nas dåliga skick uppmärksammat 
i medierna och frågan som många 
ställde sig var hur har det kun-
nat gå så här långt. Hur har det 
kunnat ske?
– Löpande underhåll har gjorts i 
begränsad omfattning. Senast i större 
tappning 2013 då ladugårdslängan 
restaurerades. Och så har andra saker 
prioriterats de senaste tio åren, bland 
annat flytten av föremålssamlingar till 
Hörnefors och en stor ombyggnation 
av museets huvudbyggnad. 

Planerade åtgärder på 
friluftsmuseet för de 
kommande tre åren.
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Planen är att restaureringen ska 
pågå i tre år. Varför tar det så 
lång tid?
– Det viktigaste nu är att göra om 
och göra rätt. För det krävs specia-
listkompetens. Dessvärre finns bara 
ett begränsat utbud av hantverkare 
med byggnadshistorisk och -teknisk 
kunskap. Det får ju inte sluta som på 
1950-talet när byggnaderna flyttades 
inom området och man ville vara 
rationell och smart och använde 
metoder som har visat sig förödande 
för husen. Ett annat skäl är att vi inte 
vill dra i gång allt på tio platser sam-
tidigt och riskera att missa detaljer. 
Vi måste ha stenkoll på alla moment. 
Vi är i viss mån också begränsade till 
barmarkssäsongen så i praktiken kan 
man säga att vi restaurerar under ett 
och ett halvt år.

Hur länge kommer husen att klara 
sig efter den här upprustningen? 
Måste det ske en så här stor insats 
om 50 år igen?
– Nej, någon så här stor insats ska 
vi förhoppningsvis inte behöva göra 
igen för nu återställer vi byggnaderna 
på ett traditionellt och hållbart sätt. 
Underhållet kommer självklart att bli 
viktigt i fortsättningen och vi kommer 
att prioritera insatser mer löpande, 
både ekonomiskt och organisatoriskt. 

»Vi måste ha stenkoll 
på alla moment

BONDGÅRDEN
Gräva för dränering vid byggnaderna. 

JÄMTEBÖLEGÅRDEN
Bila bort betonggrund och ersätta 
med kallmurad naturstensgrund. 
Skadad panel byts ut. Målning och 
fönsterrenovering.

WALLMARKSGÅRDEN
Bila bort betonggrund och ersätta 
med kallmurad naturstensgrund.

BAGARSTUGAN
Bila bort betonggrund och ersätta 
med kallmurad naturstensgrund. 
Restaurera skorsten och bakugn. 
Byte av skadad panel. Målning och 
fönsterrenovering. 

EGILHALLEN
Under projekttiden används Egilhallen 
till förråd och lokal för byggnadsvård 
och är stängd för allmänheten.

MUSEIBYGGNADEN
Takbyte på museibyggnaden gjordes 
redan förra året men är värt att nämna 
i sammanhanget. Det var en stor 
insats som innebar byte av takläkt 
och yttertak av skiffer. En övervä-
gande del av originalplattorna gick att 
återanvända. Kostnaden uppgick till 
närmare två miljoner och finansierades 
inom museets egen budget. Bolaget 
Västerbottens museum är själv fastig-
hetsägare till lokalerna, och har under 
senaste åren gjort omfattande energi-
besparande åtgärder. 

DAMMEN
Stängslet plockas bort runt dammen 
i maj. Dammen har genom åren 
haft olika placering. Sin nuvarande 
plats fick den på 1950-talet. Efter 
flera år med fuktskador i museets 
huvudbyggnad härleddes problemen 
till dammen och en gummiduk lades 
i botten för att förhindra fortsatt 
läckage. Kort därefter uppstod andra 
problem. Dammen växte mer eller 
mindre igen och de senaste somrarna 
har växter täckt hela vattenspegeln. 
Trots upprepade försök att få vattnet 
att cirkulera har växterna snabbt tagit 
över. Åtgärder ska nu göras för att 
öka genomströmningen av vatten. 
Tillgängligheten till gräsytorna runt 
dammen förbättras när stängslet 
plockas bort. En stor fin yta blir 
därmed öppen för alla som vill ha 
picknick i det gröna.
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VATTENKVARNEN
I backen mellan sporthallen och 
museet står vattenkvarnen. Taket 
är svårt rötskadat och måste bytas 
liksom trappan upp till loftet. 
Kvarnmekanismen ska ses över.

DANSBANAN
Ett av de senaste tillskotten till 
området är dansbanan från Rundvik. 
Den flyttades till området 2010 och 
har drabbats av takläckage som nu 
ska åtgärdas. 

SKOLAN
Skolan är den enda byggnaden 
som är öppen och bemannad 
dagligen i sommar med anledning av 
sommarutställningen En sagolik skola. 
Efter sommaren ska betonggrunden 
bilas bort och ersättas med 
naturstensgrund.

STORHÄSSJAN
Storhässjan, eller kornhässjan som 
den också kallas, kom till Gammlia 
1928 från Ytterhiske och är en viktig 
symbol för det västerbottniska 
jordbrukslandskapet. Nu ska 
sidostyckena restaureras. 

SAMISKA VISTENA
De tre samiska vistena är de enda 
byggnaderna på friluftsmuseet som 
är nybyggda utifrån original som 
finns bevarade på ursprungsplatserna 
i Malå, Voukkarn och Gausjosjö. 
Aktuella åtgärder är byte av torv 
på taken, byte av stockvarv på 
skogssamiska vistet och omplacering 
av Njallan.  

HELENA ELISABETH KYRKA
Restaurering och underhåll av fasad 
och fönster. 

SOLDATTORPET OCH ARRESTEN
Områdets senaste tillskott är två 
byggnader från regementet I20. 
Dessa var i mycket dåligt skick när 
de kom till området och har under 
det senaste året varit föremål för 
en omfattande restaurering. Nu 
återstår markarbeten och att inreda 
byggnaderna. 
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FÖNSTERRENOVERINGENS DAG
30 maj kl 15–20
Prova på: färgskrapning, uttag och skärning av 
glas samt kittning, oljning och målning.



MISSA INTE SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR

PRIORITET: MINORITET
Till 2 september 
Utställningen uppmärksammar 
Sveriges fem nationella mino-
riteter: judar, romer, sverigefin-
nar, tornedalingar och urfolket 
samer. Under utställningens 
gång har föremål, fotografier 
och berättelser samlats in som 
nu finns att ta del av.

LOOKING FOR ALICE
17 juni–30 september 
Fotografen Siân Daveys 
utställning handlar om hennes 
egen dotter Alice som föddes 
med Downs syndrom. Davey 
utforskar både sitt eget och 
omgivningens förhållande till 
unga människor med Downs 
syndrom.

EN SAGOLIK SKOLA
6 maj–26 augusti 
Förra året var det 175 år 
sedan folkskolan startade i 
Sverige. Utställningen vi-
sar skolans och läraryrkets 
utveckling på ett lekfullt och 
lärorikt sätt. Här visas också 
några av våra mest omtyckta 
konstnärers bilder.

BOTHNIASALONG 2018
6 juni–16 september
Den jurybedömda konstsa-
longen innehåller verk av 
såväl professionella som 
amatörer. Salongen öppnar på 
fyra platser under sommaren: 
Luleå konsthall, Norrbottens 
museum, Skellefteå konsthall 
och på Västerbottens museum.

BARNDOMAR
Till 30 september 
Barn och ungdomar är ett 
påtagligt och varaktigt inslag i 
Sune Jonssons stora bildskatt. 
Här möter vi några av dem, 
somliga välbekanta, andra för 
första gången. 

SKOLA, DANS, BYGGE & BILAR
På grund av renoveringsarbetena på Gammlia är de flesta byggnaderna stängda för besök i 
sommar och vi har inga djur på området. Umeå kommuns nationaldagsfirande är i år flyttat 
till Rådhustorget i centrum. Midsommarafton firar vi i betydligt mindre skala än vanligt, men 
lika trivsamt och trevligt. Och alldeles som vanligt är det veteranfordonskvällar och dansaft-
nar hela sommaren. Dessutom är du förstås varmt välkommen att följa byggnadsvårdsinsat-
serna på uteområdet, kanske tillsammans med en välfylld fikakorg från vårt utmärkta kafé. 
Varje dag är det aktiviteter för barn vid skolhuset och i Minimus.

BESÖK 
VÄSTERBOTTENS 
MUSEUM PÅ 
GAMMLIA

ÖPPETTIDER
Tisdag–fredag  10–17
Onsdag  10–20
Lördag & söndag  11–17

Sommaröppettider från 
18 juni till 26 augusti:
Alla dagar  10–17
Onsdagar  10–20

Alltid fri entré

KONTAKT
Har du synpunkter, frågor 
eller vill veta mer, tveka 
inte att höra av dig:
info@vbm.se 
090-16 39 00

Alltid aktuell info 
om utställningar och 
arrangemang på 
www.vbm.se

Följ oss på Facebook 
och Instagram 

HITTA HIT
Bil: Följ brun-vit 
vägskyltning Gammlia 
från E4 och E12.

Buss: Linje 2 eller 7 
från Vasaplan. Hållplats 
Gammlia. 

Gå: Cirka 15 minuters 
promenad från centrala 
Umeå.
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