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LEDARE | LEADER

Framsida: Bondgården på friluftsmuseet. Foto: Anton Hjalmarsson.
Cover: The farm at the open air museum. Photo: Anton Hjalmarsson.

Hej museibesökare!
Hello, museum visitor!
ÖPPETTIDER TILL 19 AUGUSTI
Alla dagar
10–17
Onsdagar
10–20

OPENING HOURS UNTIL 19 AUGUST
Every day
10am–5pm
Wednesday
10am–8pm

FRÅN 20 AUGUSTI
Tisdag–fredag
Onsdagar
Lördag & söndag

FROM 20 AUGUST
Tuesday–Friday
Wednesday
Saturday & Sunday

10–17
10–20
11–17

10am–5pm
10am–8pm
11am–5pm

Alltid fri entré

Free admission at all times

HITTA HIT
Bil: Följ brun-vit vägskyltning Gammlia.
Buss: Linje 2 eller 7 från Vasaplan. Hållplats Gammlia.
Gå: Cirka 15 minuters promenad från centrala Umeå.

HOW TO GET HERE
By car: Follow the brown–white road signs
to Gammlia.
By bus: Line 2 and 7 from Vasaplan. Bus stop
Gammlia.
On foot: Walking from central Umeå, 15 Minutes.

KONTAKT
www.vbm.se
info@vbm.se
090-16 39 00
Följ oss på Facebook och Instagram

CONTACT
www.vbm.se
info@vbm.se
+46 (0)90-16 39 00
Follow us on Facebook and Instagram
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under de kommande tre åren restaurerar vi våra
kulturhistoriska byggnader inför jubileumsåret 2021
då friluftsmuseet fyller 100 år. I min roll som ansvarig
för besöksmålet, det vill säga besöksupplevelsen
från början till slut, hoppas jag på din förståelse
för att det kan vara lite rörigt på området under
arbetet. Och är du intresserad av byggnadsvård
och renoveringsarbete har du många inspirerande
promenader på friluftsmuseet att se fram emot.
Dessutom är ju museibyggnaden – som förresten
fyller 75 i juli 2018 – öppen som vanligt hela året och
fylld med lärorika, inspirerande och tankeväckande
arrangemang och utställningar. Vi bjuder på konst,
foto, kulturhistoria, samt kreativa aktiviteter för
barnen. Vårt kafé är utmärkt av White Guide och
museibutiken fylld med fina föremål och intressanta
böcker.
Så du, mycket välkommen ska du vara.

Urban Gelfgren, turismantikvarie

over the next three years, we’re restoring our
historic buildings in preparation for the 2021
centennial year, when the open-air museum celebrates
its 100th anniversary. In my role as the person
responsible for what our visitor experience from start
to finish, I hope you will understand that there can
be some disarray as work progresses. And if you’re
interested in building preservation and renovation
work, you have many inspiring walks at the open-air
museum to look forward to.
In addition, the museum building – which by
the way will turn 75 in July 2018 – will be open as
usual throughout the year and filled with instructive,
inspiring and thought-provoking events and
exhibitions. We will be offering art, photography and
cultural history and creative activities for children.
Our café has been singled out by the White Guide,
and the museum shop is filled with wonderful items
and interesting books.
So we wish you a warm welcome and we’re very
happy to have you with us.

Urban Gelfgren, Tourism’s Antiquarian
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HIGHLIGHTS | HÖJDPUNKTER

FÖR BARNEN | FOR THE KIDS

BARNENS MUSEUM
CHILDREN’S MUSEUM
minimus är museets skaparverkstad för barn
från sex år och uppåt. Här är barn tillsammans
med föräldrar välkomma att på egen hand skapa
med olika material – rita, sy, snickra, knåda, klippa,
klistra. Det går förstås också bra att bara mysa
med en bok eller lägga ett pussel. Under skolloven
erbjuder vi ofta extra aktiviteter i form av exempelvis
berättande, drama eller måleri. Det kan vara i form
av skaparläger eller workshoppar.
Under hösten är det fredagsmys på fredagar mellan
kl 13 och 15, och skaparverkstad på söndagarna från
kl 12–16.
Läs mer om sommarens aktiviteter för barn på
nästa sida.

KONSTNATT
ART NIGHT
8 september / 8 September
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TORNEDALINGARNAS DAG
TORNEDALIANS’ DAY
16 september / 16 September

FOTOSEMINARIUM: PERFECT NORDIC
PHOTO SEMINAR: PERFECT NORDIC
18–19 oktober / 18–19 Oktober

ARKIVENS DAG: FEST OCH GLÄDJE
ARCHIVE’S DAY: JOY AND FESTIVITY
10 november / 10 November

JULMARKNAD
CHRISTMAS MARKET
8–9 december / 8–9 December

minimus is the Museum’s creative workshop and
welcomes children from 6 years in the company of an
adult for drop-in activities. Visitors are welcome to
create their own objects from the various materials
we provide – you can draw, create, sew, do carpentry
or just sit, read a book or do a jigsaw puzzle. During
school holidays, we often offer extra activities in
various arts such as storytelling, drama and painting.
These can be in the form of creativity camps or
workshops.
During the autumn there are fredagsmys (Friday
cosiness), and creative workshops every sunday.
Read more about this summers activities for the
children on the next page.
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SOMMAR PÅ MUSEET | SUMMER AT THE MUSEUM

MIDSOMMARAFTON
Dans och lekar
När: 22 juni
Var: Skolhuset
MOTORKVÄLL
Kom i egen veteran eller spana
in andras rariteter. Särskild
motormeny i kaféet.
När: Onsdagar kl 18
Var: Framför museet
RASTLEKAR
Rastlekar utanför skolhuset och
museets entré. Låna leksaker i
museibutiken och lek!
När: Alla dagar kl 10–17
ALLA TIDERS KLASSRUM
Vi möblerar Minimus som en
skolmiljö från olika tider. Lek och
lär med skolmaterial från förr och
nu. För barn från 3 år.
När: alla dagar kl 10–17
Var: Minimus
EN SKOLDAG FÖRR
För barn från 6 år.
När: Lördag–torsdag kl 14–15
Var: Skolhuset
ONSDAGSHÄNG
För unga mellan 15 och 25,
ungefär. Vi umgås, upptäcker
museet, kollar in utställningar
och är kreativa. Personalen pratar
svenska, engelska och Dari.
När: Onsdagar kl 18
Var: Samling i receptionen
HISTORIEJAKT
Häng med och lös kluriga gåtor.
För barn från 6 år.
När: Fredagar kl 14–15
Var: Samling i receptionen där vi
tar på oss osynlighetsdräkter
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KOJBYGGE
Vi bygger med spik, hammare
och såg. Delta varje dag eller när
det passar. Kom och gå som du
vill under dagen. Ingen anmälan.
Öppet för alla barn mellan 7 och
12 år, men storasyskon och vuxna
får såklart gärna hjälpa till.
När: 9–14 juli kl 10–15
Var: Vid dammen
SKOLAVSLUTNING
Terminen är slut och det är dags
för examen. Tidsresan utspelar
sig i det gamla skolhuset med
tal av kyrkoherden, sång och
betygsutdelning. Rekommenderat
för barn från 5 år.
När: Söndag 19 augusti kl 14
Var: Samling i receptionen för
klädombyte och förberedelser
DANS
Förutom traditionell gammeldans
blir det bland annat salsa, bugg,
fox trot, lindy hop and tango.
Ibland till levande musik – alltid
med rätt rytm.
När: Prova på från kl 18 och dansa
på från kl 19. Kolla alltid först i
kalendariet på www.vbm.se så blir
stegen de rätta.
Var: Dansbanan
STICKKAFÉ
Ta med ditt eget hantverk och
träffa andra textilintresserade.
När: Onsdagar kl 18
Var: Kaféet
BYGGNADSVÅRDSVISNING
Följ med ut på friluftsmuseet.
När: alla vardagar kl 15
Var: Samling i receptionen

SOMMAR PÅ MUSEET | SUMMER AT THE MUSEUM

MIDSUMMER
Dancing and games
When: 22 June
MOTOR MEETING
Come and look at the rarities and
have a chat with the proud owners.
When: Wednesdays at 6pm
Where: In front of the museum
SCHOOL YARD GAMES
Games outside the school house
and the museum entrance. Borrow
toys in the museum shop and play!
When: Every day at 10am–5pm
Where: Minimus

BUILDING PRESERVATION
Guided tour at the open air
museum.
When: Every weekday at 3am
Where: Starts at the reception
HUT CONSTRUCTION
We build using nails, hammers and
saws. Feel free to join us each day
or when it suits you. Come and
go as you like during the day. No
need to sign up. For children from
7 to 12 years, older siblings and
adults are welcome to assist.
When: 9–14 July at 10am–3pm
Where: At the pond
Kojmästare Mattias.

CLASSROOMS
FROM ALL TIMES
We furnish Minimus as a school
environment from different epochs.
Play and learn with school supplies
from earlier and modern times. For
children from 3 years.
When: Every day at 10am–5pm
Where: Minimus
A SCHOOL DAY
LIKE IN THE OLD DAYS
For children from 6 years old.
When: Saturday–Thursday at
2–3pm
Where: School house
LAID BACK WEDNESDAY
For youngsters between 15 and 25
years. We get together, discover
the museum and experience
exhibitions. Staff speak swedish,
english and dari.
When: Wednesdays at 6am
Where: Starts at the recetpion
CHASING HISTORY
Come along and solve ingenious
riddles. For children from 6 years.
When: Fridays at 2–3pm.
Where: We gather at the reception
and take on our invisibility suits.

GRADUATION
The term is over and it is time for
the exam. The time travel takes
place in the old school house with
speach by the vicar, singing and
recieving grades. Recommended
for children from 5 years.
When: Sunday 19 Augusti at 2pm
Where: Starts at the reception
with changing of clothes and
preparations.
DANCE EVENINGS
Traditional old-time dance, salsa,
bugg, fox trot, lindy hop and
tango.
When: Try out from 6pm. Dance
on from 7 pm.
Where: The dance pavilion

Hut master Mattias.

En skoldag förr.
A school day like in the old days.

KNITTING CAFÉ
Bring your own handicrafts and
meet others with an interest in
textiles.
When: Wednesdays at 6pm.
Where: The café.

Dans på dansbanan.
Dance at the dance pavilion.
Rastlekar utanför skolhuset och
museets entré.
School yard games outside the school
house.
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UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

BARNDOMAR

CHILDHOODS

HALL 10

HALL 10

För fotografen och fältetnologen Sune Jonsson var mötena med människor, företrädesvis i hans västerbottniska och ångermanländska hemtrakter, centrala. Med
sina eftertänksamma fotografier har han skildrat tider
och platser som i dag i olika bemärkelser är försvunna,
och liv som mer tycks röra sig cykliskt än linjärt.

The most important thing for photographer and field
ethnologist Sune Jonsson was his encounters with
people. With his contemplative photographs, he has
depicted eras and places that have now disappeared
in different senses, and lives that seem to move in a
cyclic rather than a linear fashion.

PRIORITET: MINORITET

PRIORITY: MINORITY

HALL 7

HALL 7

Alla människor ska ha möjlighet att finna sin historia
i museernas samlingar och arkiv. Så är det inte i dag.
Särskilt tydlig är frånvaron av olika minoriteters
egna berättelser. Majoritetssamhällets perspektiv har,
som så ofta annars, varit normen inom museivärlden.
Vi fokuserar på Sveriges fem nationella minoriteter
judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt
urfolket samer. Här har vi skapat en plats för samtal
och insamling av berättelser och föremål.

Everyone should be able to find their history in the
museum. That is not the case right now. Especially
glaring is the absence of the stories of various
minorities. The majority’s perspective has, as is
often the case, been the norm within the museum
world. Here we focus on the five recognised national
minorities in Sweden: Jews, Roma, Swedish Finns,
Tornedalians and the indigenous Sami.

Till 30 september

Till 2 september

EN SAGOLIK SKOLA
Till 26 augusti

Until 30 September

Until 2 September

ART SALON BOTHNIA 2018

HALL 11–14

HALL 11–14
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Prioritet: Minoriet

Bothniasalong

Priority: Minority

Art Salon Bothnia 2018

HALL 1

BOTHNIASALONG 2018
Till den jurybedömda salongen har alla som fyllt
18 år – och är verksamma, födda eller med annan
anknytning till Västerbotten och Norrbotten –
kunnat söka. Temat är fritt och konst i olika material
och uttrycksformer välkomna. Salongen har en
demokratisk och betydelsefull funktion där alla, såväl
professionella som amatörer, ges möjlighet att delta i
den offentliga dialog som konstlivet bidrar till.

Fabulous School

Until 26 August

What was school like 100 years ago compared to
today? And how do we want it to be in the future?
Join Fredrika and August and their teachers as
you go through the different rooms and eras in the
exhibition. Write in a sand tray, see what a teacher’s
home looked like, come into the Story Library’s
world and listen to new stories written by Ulf Stark.

Till  16 september

En sagolik skola

Childhoods

FABULOUS SCHOOL

Hur var det i skolan för 100 år sedan? Hur vill vi ha
det i framtiden? Följ Fredrika och August och deras
lärare genom utställningens olika rum och epoker.
Skriv i sandbänken, se hur det såg ut hemma hos
lärarinnan, följ med in i Sagabibliotekets värld och
lyssna på Ulf Starks nyskrivna berättelser.

HALL 1

Barndomar

Until 16 September

Everyone who is age 18 or older – and is active in,
was born in or has other ties to Västerbotten and
Norrbotten – can apply for this juried art salon.
The theme is unlimited and art in different materials
and forms of expression is welcome. The salon
has a democratic and important function in which
everyone, both professionals and amateurs, is given
the opportunity to participate in the public dialogue
to which the art world contributes.
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LOOKING FOR ALICE

LOOKING FOR ALICE

HALL 9

HALL 9

Familjen och den närmaste omgivningen är centrala
i fotografen Siân Daveys arbeten. Hon undersöker
komplexa relationer i den egna familjen och bygger
därmed vidare på en fotografisk tradition där hemmet
och det privata spiller över i det allmänna och på
så vis speglar samhälleliga uttryck. Utställningen
Looking for Alice handlar om hennes egen dotter
som föddes med Downs syndrom. Davey utforskar
både sitt eget och omgivningens förhållande till unga
människor med Downs syndrom.

The family and the community are central to
Siân Davey’s practice. She explores complex
relationships within her own family and so builds
on a photographic tradition where the domestic and
the private translate into the general and thus reflects
social expressions. The exhibition Looking for Alice is
about her own daugther who was born with Down’s
syndrome. Davey investigate the entwined narratives
of both her own relationship with her daughter and
society’s prevailing attitudes towards young people
with Down’s syndrome.

17 juni – 30 september

FEMTIO ÅR SEDAN PRAG ’68
26 augusti–20 januari

17 June – 30 September

FIFTY YEARS SINCE PRAGUE ’68

HALL 8

26 August–20 January

Under 14 dagar i augusti 1968 befann sig fotografen
Sune Jonsson och journalisten Dag Lindberg i
Prag på uppdrag av tidningen Vi. De var där för
att skildra ”Pragvåren” men fick istället bevittna
Warszawapaktens inmarsch den 21 augusti.

HALL 8

SPÅR 1970–2018

23 september – 6 januari

During two weeks in august 1968 photogtapher Sune
Jonsson and journalist Dag Lindberg were in Prague
on a mission to cover »The Prague Spring«, but got
instead right into the invasion from the Warsaw Pact
armies on august 21.

TRACES 1970–2018

HALL 1

23 September – 6 January

Nic Langendoen är född 1944 och uppvuxen i
Holland. Efter en frivilligt avkortad utbildning på
Konstakademin i Rotterdam och militärtjänstgöring
i dåvarande holländska kolonin Nederländska
Guyana kom han till Sverige 1966. Det norrländska
landskapet, som han beskrivit som både jungfruligt
och vildmarkslikt, lockade honom norrut. Det
fortsätter att fascinera och har hållit honom kvar
genom åren och fortsätter att lämna avtryck i hans
konst. En helt annan miljö som också, kanske mer
omedvetet, satt sina spår i Nic Langendoens konst är
den regnskog i Surinam där han gjorde soldattjänst.

HALL 1

Looking for Alice

Femtio år sedan Prag ’68
Fifty years since Prague ’68

Nic Langendoen was born in 1944 and raised in
the Netherlands. After a voluntarily abbreviated
education at the art academy in Rotterdam and
military service in the former Dutch colony
of Suriname, he came to Sweden in 1966. The
countryside of northern Sweden, which he has
described as both virginal and wild, drew him
northwards. It continues to fascinate him, keeping
him here over the years and continuing to make
an impression on his art. A completely different
environment that also, perhaps more unconsciously,
left its mark on Nic Langendoen’s art is the rainforest
in Suriname, where he served in the military.
Spår 1970–2018
Traces 1970–2018
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ALMOST PERFECT

ALMOST PERFECT

HALL 9

HALL 9

Almost Perfect är ett projekt inom fotografi och film
av det nordiska fotografkollektivet Moment. Sex
konstnärer utforskar den polariserade bilden av de
nordiska länderna i varsitt fotoprojekt. Varje projekt
har sin utgångspunkt i ett eller flera av de drag som
vi ser som definierande för de nordiska samhällena:
jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism,
socialdemokrati och naturromantik. Varje konstnär
tolkar sitt valda tema mot bakgrund av dessa
nyckelvärden för att återspegla dagens realiteter i
Norden.

Almost Perfect is a project in photography and film
by the Nordic photographers collective Moment. Six
artists explore the polarized images of the Nordic
countries in six individual photographic projects.
Each project takes a starting point in one or more
of the traits that we see as defining for the Nordic
societies: equality, individualism, beauty and style,
secularism, social democracy, nature romanticism.
Each artist interprets their chosen theme in light
of these key values to reflect today’s realities in the
Nordic countries.

PUSSEL OCH PIRATER

PUZZLES AND PIRATES

HALL 14

HALL 14

Konstnären Helena Wikström fascinerades av
berättelsen om Sveriges första radiopirater – bröderna
Figaro i Lomsjö, som hördes under tidigt femtiotal.
Tillsammans med Simon Öhman Jönsson och Fredrik
Oskarsson skapade hon filmen »Radio Black Peter«
om piraterna i Västerbottens inland. Pussel och
pirater visar Wikströms målningar som legat till
grund för animerade stycken i filmen. Utställningen
inehåller också ett ljudverk med fragment av
intervjuer, radioprogram och musik från femtiotalet.

Artist Helena Wikström was fascinated by the story
of Sweden’s first radio pirates – the Figaro brothers in
Lomsjö, who broadcast in the early 1950s. Along with
Simon Öhman Jönsson and Fredrik Oskarsson, she
created the film »Radio Black Peter« about the pirates
in Västerbotten’s interior. Puzzles and Pirates displays
Wikström’s paintings that formed the basis for the
animated sequences in the film. The exhibition also
includes audio pieces with fragments of interviews,
radio programmes and music from the fifties.

REGEMENTSHISTORIA

REGIMENTAL HISTORY

HALL 7

HALL 7

För inte så länge sedan var Umeå en militärstad
med två stora regementen, I20 och K4, som satte
sin prägel på staden. I november 2018 öppnar vi en
utställning med föremål från det numera nedlagda
Västerbottens Regementes Museum. Vi vill samtidigt
vidga perspektiven på regementshistoria genom
att låta utställningen bli en plats för insamling av
berättelser och minnen, också de som vanligtvis inte
berättas i regements- och militärhistorien. Hur var
det till exempel att arbeta på regementet som kvinna?
Vad berättar vapenvägraren? Hur upplevdes den
militära miljön för personer utanför heteronormen?

Not long ago Umeå was a military town with two
large regiments, I20 and K4, that left their mark on
the city. In November 2018 we’ll open an exhibition
featuring artefacts from the now-closed Västerbotten
Regimental Museum. At the same time, we would like
to broaden our perspective on the regiment’s history by
allowing the exhibition to become a place for collecting stories and memories, including those that are not
usually related in regimental and military history. For
example, what was it like to serve in the regiment as a
woman? What do conscientious objectors have to say?
What was the military environment like for people
outside heteronormativity?

20 oktober–3 februari

11 november – 17 februari

25 November
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20 October–3 February

Pussel och pirater
Puzzles and pirates

11 November – 17 February

Almost Perfect
Almost Perfect

25 November

Regimentshistoria
Regimental history
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TEXTIL

TEXTILES

Kunskap om textil har i alla tider varit livsnödvändig
– som skydd mot kyla och värme, som statusmarkör
och handelsvara. I utställningen med skatter ur
museets samlingar lyfts denna kunskap och ökar
samtidigt medvetenheten om dagens textila produkter
och produktion.

Knowledge of textiles has always been a vital
necessity: for protection against the cold and heat,
as markers of status and as merchandise. This rich
exhibition, displaying treasures from the museum’s
collections, promotes this knowledge while seeking
to increase awareness about modern-day textile
products and production.

HALL 2

BYGGNADSVÅRD
HALL 3

I museets basutställning om byggnadsvård kan du ta
del av lokal byggnadstradition, arkitekturstilar samt
äldre byggnadsmaterial och hantverkstekniker. Här
får du information och inspiration i frågor som rör
vård och bevarande av byggnader.

UMEÅ – MINNEN OCH FRAMTID
HALL 4

Museets »umanistiska« mötesplats. Här hittar du
Umeås historia i form av fotografier och föremål.
De yngre besökarna undersöker den undre världen
medan andra avnjuter ett informativt bildspel. Alla
kan hänga på Apberget.

ROCK ART IN SÁPMI
HALL 5

En utställning om hällbilder – en mångtusenårig
bildtradition som ger oss inblick i stenåldersmänniskans föreställningsvärld. Här kan du själv
prova att rista i sten, känna på olika material och
göra din egen hällmålning.

SKIDUTSTÄLLNINGEN
HALL 6

En stor samling skidor och utsrustning från olika
tider. Toppnumret är världens äldsta skida som är
daterad till 3400 år f Kr.

HALL 2

BUILDING PRESERVATION
HALL 3

The museum’s permanent exhibition about preserving
buildings gives you an insight into local building
traditions and architectural styles, as well as older
building materials and craft techniques. Here you’ll
find information and inspiration on questions relating
to the care and preservation of buildings.

UMEÅ – MEMORIES AND FUTURE
HALL 4

For our exhibition on the City of Umeå’s history, we
have gathered together memories of Umeå: objects,
music and photographs. For those who dare and are
small in size, a tour in the tunnel under the city might
appeal.

ROCK ART IN SÁPMI
HALL 5

An exhibition about rock art – a tradition stretching
back many thousands of years, which gives us an
insight into the conceptual world of Stone Age man.
Here, you can try your hand at carving in rock, touch
and feel the different materials and make your own
rock painting.

SKI-EXHIBITION
HALL 6

A vast collection of skies and equipment from different
times. The exhibition’s highlight is the world’s oldest
ski, which dates back to about 3 400 BC.
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HUNDRAÅRING I TOPPTRIM | A CENTENNIAL IN TOP CONDITION

VI GÖR OM OCH RÄTT
WE ARE REDOING IT AND DOING IT RIGHT
under 2017 inleddes ett omfattande arbete med
att restaurera de kulturhistoriska byggnaderna på
friluftsmuseet. Med välvilligt stöd från ägarna Umeå
kommun 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 friluftsmuseet etthundra år och
då ska området vara i topptrim.
Det restaureringsarbete som nu har påbörjats
kan delvis härledas till den stora omdaning av
friluftsmuseet som gjordes i slutet av 1950-talet.
Många av byggnaderna monterades ner och flyttades
till sina nuvarande platser på området. När de
återuppfördes gjordes det med tekniker och material
som vi i dag vet inte alltid är de bästa.
Flera av husen hade vid sin ankomst placerats
i direkt anslutning till Sävargården – den första
byggnaden som kom till Gammlia – och där
var det varken praktiskt eller längre möjligt att
vidareutveckla området. Byggnaderna behövde flyttas
för att bättre komma till sin rätt. I samband med
att Jämtebölegården och bagarstugan plockades
ned stock för stock och flyttades till sina nuvarande
platser gjordes nya husgrunder. I dag ser vi baksidan
av det som då var modernt och »rätt«. Museets
sakkunnige i byggnadsvård, Jimmy Korpenwinge
berättar:
– Husen hade i sina ursprungliga konstruktioner,
och även första tiden här på Gammlia, 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 problemet hette betong.
Det var ett revolutionerande byggnadsmaterial som
skulle göra husgrunderna täta och inomhusklimatet
varmare. Naturstenarna bäddades därför in med
betong. Och visst blev det dragfritt!
16

a comprehensive effort began in 2017 to restore
the historic buildings of the open-air museum.
With the generous support from the owners, Umeå
municipality and the Västerbotten County Council,
we can now do a proper survey of a large number of
buildings that require care and maintenance as well
as examine how the area should be used in the future.
We have three years to complete this since in 2021
the open-air museum celebrates its centennial, and we
want the area in top condition then.
The restoration that has now begun is partly
related to the extensive reconstruction of the openair museum at the end of the 1950s. Many of the
buildings were dismantled and moved to their current
locations in the area. When they were reassembled, it
was with techniques and materials that we now know
were not always the best.
Upon arrival several of the buildings had been
placed right next to Sävargården – the first building
that came to Gammlia – and it was neither practical
nor possible to further develop the area there. The
buildings needed moving to better do them justice.
In conjunction with the board-by-board dismantling
of Jämtebölegården and the bakehouse and the move
to their present locations, new building foundations
were constructed. Today we see the downside of
what was then considered modern and »correct».
The museum’s expert in building preservation, Jimmy
Korpenwinge, says:
– As they were originally constructed, and also
the first time here at Gammlia, the buildings had
traditional stone foundations of unprocessed granite
or coarsely hewn rocks. These created a natural
draught and ensured that the foundations would
remain dry during the different seasons. However,
it was believed that this contributed to the floor
draughts and chilly rooms. The solution to this
problem was called concrete. It was a revolutionary
building material that was supposed to make the

Jimmy Korpenwinge
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– Betongen skulle ha en livslängd på 50 år och
nu har det gått mer tid än så. Betongen är det
fortfarande inget fel på, men golvplankorna och
timret vid betonggrunden och i golvåsarna 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.
Förberedelserna för renoveringen började redan för
två år sedan berättar Jimmy.
– Hösten 2016 fick jag i uppdrag att noggrant
gå igenom alla byggnader och göra en bedömning
av vilket skick de befinner sig i samt presentera
förslag på åtgärder. Det resulterade i en vård- och
underhållsplan. Den är jätteviktig för oss i det
arbete som nu påbörjas. Den är som en dagbok över
byggnaderna och berättar historien om dem så långt
den är känd, vilka åtgärder som har gjorts under åren
och vad som nu måste göras.
På frågan varför det behöver ta så lång tid att
genomföra restaureringen, svarar Jimmy:
– Det viktigaste nu är att göra om och göra
rätt. För det krävs specialistkompetens. Dessvärre
finns bara ett begränsat utbud av hantverkare med
byggnadshistorisk och -teknisk kunskap att tillgå.
Ett annat skäl är att vi inte vill dra i gång allt på
tio platser samtidigt 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.

foundations air-tight and the indoor climate warmer.
Natural stones therefore were embedded in concrete.
And sure enough, the buildings became draught-free!
– Concrete is expected to have a lifespan of 50
years, and now more time than that has passed.
There is still nothing wrong with the concrete, but the
floor boards and timber by the concrete foundations
and in floor joists has rotted or been subjected to
mould precisely because the foundation has been too
air-tight. What we’ll do on several of the buildings
is simply break up the concrete and build up a
traditional stone base again, Jimmy explains.
Jimmy explains that preparations for the
renovation began two years ago.
– In autumn of 2016, I was given the assignment
to carefully go through all the buildings and make an
assessment of what condition they are in and present
proposals for action to be taken. This resulted in a
care and maintenance plan. It’s extremely important
for us in the work that has now begun. It’s like a
journal of the buildings that tells their story as far as
it is known, what measures have been taken over the
years and what needs to be done.
To the question of why it takes so long to carry out
restoration work, Jimmy answers:
– The most important thing now is to redo it
and do it right. This requires special expertise.
Unfortunately, there is only a limited supply of
artisans who know the original techniques used with
historic building. Another reason is that we don’t
want to start working on all ten sites at the same time
and risk missing details. We have to have complete
control of all steps. To some extent we’re limited to
the time when there’s no snow on the ground, so in
practice you might say that we will be working on
restoration for one-and-a-half years.
Sommaren 2013 gjordes den första
insatsen med att bila bort betong
från ladugårdsbyggnaden. Flera
av husen ska nu genomgå samma
behandling.
In the summer of 2013 the first
effort was made to remove
concrete from the barn building.
Several of the houses will now
undergo the same treatment.
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75 ÅR I EGET HUS
75 YEARS IN A HOUSE OF OUR OWN
som framgår på annan plats förbereds friluftsmuseet för hundraårsfirande. En som »bara« fyller sjuttiofem är själva museibyggnaden. Sommaren 1943,
mitt under brinnande världskrig, invigdes Västerbottens museums nybyggda lokaler på Gammlia.Stockholmsarkitekten Bengt Romares verk beskrevs som
»en mycket god representant för den nya museityp,
där huset är av enkel och slät gärning, som avser att
låta samlingarnas föremål obestritt spela den dominerande rollen…«. Då gick ett halvsekellångt sökande
efter en permanent museilösning i mål.
Vid ett sammanträde i januari 1886 beslöt den
nybildade Westerbottens läns Fornminnesförening
att »till förvaringsrum för fornsaker inrättas ett
museum i Umeå«. Detta var beläget i den Ullbergska
fastigheten ungefär i nuvarande kvarteret Thor med
pampig fasad mot Storgatan. Stora delar av det som
insamlats förstördes emellertid i stadsbranden 1888.
Beståndet efter branden var inte större än att det
rymdes i ett skåp på häradshövding Ährlings vind.
Men snart började man på nytt.
Från 1890 hyrde fornminnesföreningen ett rum
i gårdshuset till lantmätare H R Linders fastighet
i hörnet av Storgatan och Slöjdgatan. Fort blev
det trångt, och 1901 kunde verksamheten flytta
till det nybyggda läroverket där man utan kostnad
fick ett rum i bottenplanet till sitt förfogande. På
grund av samlingens tillväxt och läroverkets egna
lokalbehov flyttade museet 1911 ner till den stora
magasinsbyggnaden vid älven.
På våren 1919 bildades Västerbottens läns hembygdsförening – ännu en jubilar på gång alltså.
Redan från starten arbetade föreningen för att en
museibyggnad skulle uppföras på Gammliaområdet.
Rådande ekonomiska omständigheter gjorde dock att
planerna på ett bygge fick skjutas på framtiden. Hembygdsföreningen och fornminnesföreningen verkade
parallellt fram till 1923 då den senare upplöstes och
föremålssamlingen tillföll hembygdsföreningen.
20

the open-air museum is preparing for its
centennial celebration. The museum building itself
is »only« 75 years old. In the summer of 1943,
during the hieght of World War II, the Museum
of Västerbotten inaugurated newly built premises
at Gammlia. Stockholm architect Bengt Romare’s
work was described as »a very good representative
of the new type of museum, where the building
is a simple and plain execution designed to allow
the collections’ objects to play the dominant role
without challenge...«. This was the culmination of a
half-century long search for a permanent museum.
At a meeting in January 1886, the newly formed
Westerbotten County Archaeological Society decided
»to establish a museum in Umeå as a storage space
for archaeological artefacts«. This was located in
the Ullbergska property, roughly where the current
Thor block stands, with a magnificent façade facing
Storgatan. However, much of what was collected
was destroyed in the city fire of 1888. The collection
that remained after the fire was so small that it could
be housed in a cabinet in the attic of District Judge
Ährling. But soon the process began anew.
Beginning in 1890, the archaeological society
rented a room in the building across the courtyard
from surveyor H. R. Linder’s property at the corner
of Storgatan and Slöjdgatan. This quickly became
too small, and in 1901 it moved to the newly built
secondary grammar school, where a room on the
ground floor was made available at no cost. Because
of the collection’s growth and the school’s own
needs, in 1911 the museum moved down to the large
warehouse by the river.
In the spring of 1919, the Västerbotten County
Historical Society was founded – yet another special
anniversary to celebrate. From the very beginning,
the society advocated the construction of a museum
building in the Gammlia area. However, plans for a
building had to be postponed because of prevailing

Från Romares segrande förslag i arkitekttävlingen.

Museibyggnaden i sin ursprungliga gestaltning.

Romare’s winning proposal in the 1939 architectural
competition.

Main buildning in its original look.

Ett litet steg mot en etablering på Gammlia togs
1921 då mindre delar av samlingen inrymdes i
den till området flyttade herrgården från Sävar.
Majoriteten av föremålen stannade dock kvar i
magasinsbyggnaden vid älven, i lokaler som med
tiden blivit allt mindre ändamålsenliga.
Så 1925, trodde man sig ha nått en permanent
lokalisering då Hembygdsföreningen tillsammans
med Folkbildningsföreningen Minerva fick flytta in
i den gamla seminariebyggnaden i kvarteret Läraren
väst på stan. Lyckan blev emellertid inte evig. Efter
tio år var det dags att flytta igen. Byggnaden skulle
användas av den till Umeå förlagda Hovrätten för
Övre Norrland. Som en tillfällig lösning ställdes det
gamla bankhuset – den så kallade Smörasken – vid
Storgatan till museets förfogande. Lösningen var
synnerligen provisorisk och planerna på att etablera
ett museum på Gammlia tog fart igen.
I december 1938 beslöt hembygdsföreningens
styrelse att inbjuda till en arkitekttävling om
museibyggnad på Gammlia. Bengt Romare utsågs
bland fem medverkande att fullfölja uppdraget.
Hans segrande förslag i arkitekttävlingen
innehöll en fristående konsthall inritad öster om
huvudbyggnaden. Av ekonomiska orsaker ströks
denna från programmet.
Lördag 17 juli 1943 invigdes museet med tal av
riksantikvarie Sigurd Curman.

economic circumstances. The historical society
and the archaeological society worked in parallel
until 1923, when the latter was dissolved and the
collection of artefacts went to the historical society.
A small step towards moving to Gammlia was taken
in 1921 when small parts of the collection were housed
in the manor house that was moved to the area from
Sävar. However, the majority of the artefacts remained
in the warehouse by the river in premises that became
less and less suitable as time went on.
In 1925 it looked as though a permanent location
had been found when the historical society, along with
the Minerva Adult Education Association, moved into
the old teacher training college building in the Läraren
block west of town. This turned out to be yet another
temporary solution. After 10 years it was time to
move again. The building was going to be used by the
Court of Appeal for Upper Norrland, which was being
relocated to Umeå. As a temporary solution, the old
bank building on Storgatan – known as Smörasken –
was put at the museum’s disposal. The solution was
very temporary, and the plans to establish a museum
at Gammlia once again gained momentum.
In December 1938 the historical society’s board
decided to issue an invitation for an architectural
competition for the museum building at Gammlia.
Among the five entrants, Bengt Romare was named
to carry out the assignment. His winning proposal in
21
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Nästan trettio år hann gå innan det var dags för
nästa stora steg i museets lokalmässiga utveckling.
Genom hela sextiotalet hade frågan om en utökning
av museets utrymmen stötts och blötts. Och under
tiden blev det allt trängre om saligheten. Stora
delar av samlingarna förvarades mer eller mindre
nedpackade på platser utanför själva museet.
I slutet av 1968 började man gräva för en
utvidgning och 22 november 1970 kunde den
nyblivne statsministern Olof Palme inviga en stor
tillbyggnad, belägen i huvudsak ungefär på platsen
där Bengt Romare tänkt sig en konsthall.
Arkitekten Åke Lundberg – som då under lång tid
varit engagerad i byggnadsfrågor på Gammlia – har
vad volym och material beträffar väl anpassat sig
till den befintliga byggnaden. Men satt en något mer
tidstypisk touch med såväl vertikala som horisontella
fönsterband och ett platt tak, vilket sedan 1994 är ett
sadeltak eftersom klimatet i Umeå föga lämpar sig för
platta tak. Förutom lokaler för »bakgrundsarbetet«
tillfördes museet den stora utställningshallen – i dag
benämnd Hall 1 – och i de undre regionerna den
kombinerade biograf och föreläsningssalen Bio Abelli,
döpt efter Bror Abelli som 1909 byggde Umeås första
fasta biograf.
Efter bara tre år var det dags igen. Det ursprungliga
huset förlängdes mot norr med en byggnadsvolym
i vilken Folkrörelsearkivet och den i Lars Färgares
gård deponerade skidsamlingen fick utrymmen. Åke
Lundberg fortsatte att verka som museets arkitekt
och ritade ett tillägg i stilmässig linje med det
befintliga byggnadsbeståndet.
Den konsthall som Bengt Romare hade med i
sitt förslag från 1939 kom i någon mening att bli
verklighet när Bildmuseet öppnade i april 1981,
under överinseende av utbildningsminister JanErik Wikström. Till skillnad från Romares förslag
placerades »konsthallen« väster om den ursprungliga
byggnaden.
Arkitekt Lundberg har med Bildmuseet frångått
konceptet med raka längor under sadeltak, och
i stället arbetat med asymmetriska takfall med
tydligare relation till den branta terrängen.
Tillsammans med utbyggnaden från 1970 ramar
denna flygel in en gårdsbildning mot söder framför
entrén. Inramningen förstärktes ytterligare vid en
22

MUSEIHISTORIA | MUSEUM’S HISTORY

the architectural competition contained a freestanding
art gallery situated east of the main building. For
financial reasons, this was eliminated.
On Saturday, 17 July 1943, the museum was
inaugurated with a talk by Sigurd Curman, directorgeneral of the National Heritage Board.
Nearly 30 years would pass before it was time for
the next big step in development of the museum’s
premises. Throughout the 1960s, the question of
an expansion of the museum’s spaces had been
discussed. And in the meantime the museum became
increasingly cramped. Large parts of the collections
were kept more or less stowed away in places outside
the museum itself.
At the end of 1968, excavation for an expansion
began, and on 22 November 1970, the new prime
minister, Olof Palme, dedicated a large addition
located largely where Bengt Romare had planned an
art gallery.
Architect Åke Lundberg – who had long been
involved in construction discussions at Gammlia – did
an excellent job of incorporated the addition into the
existing building in terms as volume and materials
used. But he added a touch somewhat characteristic
of the period, with both vertical and horizontal bands
of windows and a flat roof, which was converted to
a gable roof in 1994 because the climate in Umeå
does not lend itself to flat roofs. Besides premises for
»background work«, the museum addition included a
large exhibition hall – today named Hall 1 – and the
underground floor had a combined Bio Abelli cinema
and lecture hall, named after Bror Abelli, who built
Umeå’s first permanent cinema in 1909.
After just three years, it was time again. The
original building was extended northwards to
provide sufficient space for the Popular Movement
archive and the ski collection that had been housed
in Lars Färgares Gård. Åke Lundberg continued
to serve as the museum’s architect and designed
an addition stylistically in line with the existing
building.
The art gallery that Bengt Romare had included in
his 1939 proposal came into being in a sense when
Bildmuseet (the modern art museum) opened in April
1981 under the supervision of Minister of Education
and Science Jan-Erik Wikström. Unlike Romare’s

Museibyggnaden
från sydost.
The museum buildning
from southeast.

förlängning av Bildmuseet mot söder som stod klar
1994. Då fick Bildmuseet också en egen entré. Från
början delade man ingång med länsmuseet.
När Bildmuseet 2012 flyttade till Konstnärligt
campus vid älven förvandlades byggnaden till
två plan med utökat utställningsutrymme och
en kontorsvåning för Västerbottens museum. I
samband med detta genomfördes den senaste större
ombyggnaden på museet då entréhallen utvidgades
och förbindelserna mellan de olika huskropparna
gjordes mer besökarvänliga.

proposal, the »art gallery« was placed west of the
original building.
With Bildmuseet, architect Lundberg has departed
from the concept of straight wings under a gable
roof and instead worked with asymmetrical sloping
roofs with a clearer relationship to the steep terrain.
Along with the 1970 expansion, this wing frames a
courtyard towards the south in front of the entrance.
The framing was further reinforced by the extension
of Bildmuseet southwards, which was completed in
1994. Then Bildmuseet was given an entrance of its
own. Initially it shared an entrance with the county
museum.
When Bildmuseet moved to Umeå Arts Campus
by the river in 2012, the building was transformed
into two levels with expanded exhibition space and
a floor of offices for the Museum of Västerbotten.
In connection with this, the most recent major
reconstruction of the museum expanded the entrance
hall and made the connections between the various
bodies of the building more visitor-friendly.
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FÅNGAD AV NORRLÄNDSK MAGI
CAPTURED BY THE NORTHERN MAGIC
i höst öppnar på museet en stor retrospektiv
utställning av Umeåkonstnären Nic Langendoen
med verk från de senaste fem decennierna.
Langendoen är född 1944 och uppvuxen i
Holland. Efter en frivilligt avkortad utbildning på
Konstakademin i Rotterdam kom han till Sverige
och Umeå 1966. Det norrländska landskapet
lockade honom att stanna och fortsätter att lämna
avtryck i hans konst. En helt annan miljö som
också, kanske mer omedvetet, satt sina spår i Nic
Langendoens konst är den regnskog i Nederländska
Guyana där han gjorde militärtjänst som
sjukvårdare under ett år i början av sextiotalet.
– Det fantastiska med Norrland som bara vuxit
med åren, berättar Nic, är upplevelsen av naturen
som jungfrulig och vild. Det finns en magi i naturen
som när jag jobbar med mina bilder försätter mig i
ett tillstånd av reflektion kring jaget. Om längtan,
människans närvaro och frånvaro. Över huvud taget
kring själva tillvaron. Samt att det finns ett lugn i den
här miljön.
I början av Langendoens konstnärsbana var
bilderna ofta föreställande, men fick från 1970-talet
mer abstrakta uttryck. Motiven är inte återgivningar
av konkreta miljöer eller platser utan bygger snarare
på upplevelser och känslor i yttre och inre landskap,
fria för betraktaren att tolka.
När Nic Langendoen senast ställde ut på museet
hösten 2002 visade han stora verk i en hommage
till åtta samhällen vid Vindelälven, under rubriken
»8sel – Den valda platsen i landskapet«. I en formell
bemärkelse är målningarna non-figurativa, men
tillkomna inspirerade av de åtta platserna. Inför
verket »Rusksele« var det en person med rötter i den
ganska religiöst färgade orten som såg rent bibliska
motiv. Det var dock inget som Nic tänkt på.
– Jag har själv ett mer färg- och formmässigt förhållande till verket. Bilden kommer till under arbetet.
Genom hela processen är jag ute i okänd terräng,
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at an opening in autumn, the museum is presenting
a major retrospective exhibition of works by Umeå
artist Nic Langendoen from the past five decades.
Langendoen was born in 1944 and raised in the
Netherlands. After a voluntarily abbreviated education
at the art academy in Rotterdam, he came to Sweden
and Umeå in 1966. The countryside of northern
Sweden enticed him to stay and has continued to
make an impression on his art. A completely different
environment that also, perhaps more unconsciously,
left its mark on Langendoen’s art is the rainforest in
Dutch Suriname, where he served in the military as a
paramedic at the beginning of the 1960s.
– What’s fantastic about northern Sweden, which
has only grown over the years, says Nic, is the
experience of nature as virginal and wild. There is a
magic in nature that puts me in a state of reflection on
the self when I work with my images. About longing,
human presence and absence. On the whole, about
existence itself. As well as the fact that there is such
calm in this environment.«
At the beginning of Nic Langendoen’s artistic
career, the images were often figurative, but
beginning in the 1970s they took on a more abstract
character. The motifs are not recreations of specific
environments or places but are based rather on
the experiences and feelings of the outer and inner
landscape, which the viewer is free to interpret.
When Nic Langendoen most recently exhibited
at the museum in autumn of 2002, he showed large
works in an homage to eight communities along the
Vindel River under the heading »8sel – Den valda
platsen i landskapet« (8sel – The Chosen Place in
the Landscape). In a formal sense, the paintings are
non-figurative, but were inspired by the eight places.
Standing in front of the work »Rusksele«, one person
with roots in the rather religiously imbued town
clearly saw biblical motifs. However, that was not
what Langendoen was thinking of.

Nic Langedoen vid sin ateje.
Nic Langendoen at his studio.

Rusksele.
Rusksele.

25

I RÖRET | IN THE PIPELINE

jag får svar av tavlan och har en nära kontakt med
bildens tillkomst.
Nic berättar också att han gillar att arbeta
med stora mått. Det innebär förstås samtidigt en
begränsning eftersom det krävs ett museum eller
en konsthall för att visa dem, och nu finns ju den
möjligheten i museets stora utställningshall.
– Verken i 8sel är tre meter på bredden, det gör dom
fysiskt mycket närvarande och rumsliga, och när jag
är i gång vill jag vara kvar i det rummet, inte gå för
långt i från målningen, inte avbryta.
Nic Langendoen har sin ateljé i bårhuset på det
sedan ett par årtionden nedlagda sinnessjukhuset
Umedalen i västra Umeå. I taket finns målningen
över katafalken kvar och ovanför porten där kistorna
kördes ut och in vakar en änglalik figur. Bland ramar
och tavlor står en virveltrumma med visp och cymbal.
Nic berättar att han har resten av trumsetet på annan
plats och att han gärna öser på med stockarna. I sin
konst har han också arbetat med ljud – han kallar det
inte musik – som alstras och bearbetas med dator. I
performancegruppen »Norrländsk information« stod
Nic för ljuden, Mats Wikström för orden och Jan K
Persson för kropp i rörelse. Hur det blir med ljud och
performance under utställningen på museet är inte
klart då detta skrivs. Men visst vore det en bra bonus.
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– I personally have a relationship to the work that
has more to do with colour and form. The image
emerges during the work. Throughout the process, I
am out in unknown terrain. I get a response from the
painting and have a close contact with the image as it
comes into being.
Langendoen also likes to work in large dimensions.
This also entails a limitation, of course, because
displaying them requires a museum or an art gallery,
and now the museum’s large exhibition hall offers
just this opportunity.
– The 8sel works are three metres wide. That
makes them physically very present and spacious, and
when I’m working, I want to remain in the room, not
go too far from the painting, not take a break.
Nic Langendoen has his studio in the former
mortuary in the mental hospital in Umedalen in
western Umeå that was closed down a couple of
decades ago. The ceiling painting above the catafalque
is still there, hanging above the door where the coffins
were transported in and out, with its angelic figure
keeping watch. Among frames and paintings is a
snare drum with a wire brush and cymbal. Nic says
he has the rest of the drum set in another place and
that he likes to go into full swing with the sticks. In
his art he has also worked with sound – he doesn’t
call it music – that is generated and processed by
a computer. In the »Norrländsk Information«
performance group, Nic was responsible for sound,
Mats Wikström for words and Jan K. Persson for
body movements. What role sound and performance
will play during the exhibition at the museum is not
clear at this writing. But it certainly would be a great
bonus to have it.

Ängeln på bårhuset.
The Angel at the mortuary.
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Fotoseminarium: Perfect Nordic
Photo seminar: Perfect Nordic
Årets fotoseminarium, 18–19 oktober, tar sin
utgångspunkt i samma nordiska företeelser som
utställningen Almost Perfect belyser. Sex av de åtta
fotograferna i fotokollektivet Moment – Elin Berge,
Knut Egil Wang, Juuso Westerlund, Marie Hald, Chris
Maluszynski och Eivind H Natvig – presenterar sina
fotografiska projekt. Curator Susanne Fessé som
följt gruppen genom hela processen ger en initierad
presentation om curatorns roll i allmänhet, och i
projektet Almost Perfect i synnerhet.

This year’s photo seminar, 18–19 October, takes its
starting point in the same Nordic phenomena as
the exhibition Almost Perfect illuminates. The six
participating members of the photographers collective
Moment – Elin Berge, Knut Egil Wang, Juuso
Westerlund, Marie Hald, Chris Maluszynski och Eivind
H Natvig – present their individual photographic
projects. Also, curator Susanne Fessé who followed
the group throughout the process gives an insightful
presentation of the role of the curator in general, and
especially in the project Almost Perfect.

Ett utmärkt kafé
An excellent café
Museets kafé får än en gång ta plats i den
prestigefyllda White Guide som listar de bästa
kaféerna över hela landet. Framgången ligger i den
trevliga miljön, de egentillverkade bakverken och
den perfekta balansen i cappuccinon, i alla fall enligt
omdömet i guiden. Här kan du också äta lättare
måltider och uppleva smaker du kanske har glömt?
Vad sägs om ättikströmming på knäckebröd eller
filbryta med tunnbröd och hjortronsylt? Vår soliga
uteservering eller en picknickkorg med filt i det gröna,
borgar för många sköna fikastunder.
The museum’s café once again appears in the
prestigious White Guide, which lists the best cafés
throughout Sweden. It’s success rests on its pleasant
setting, homemade pastries and perfectly balanced
cappuccino, at least that is what the review in the
guide says. Here you can also enjoy light meals and
experience flavours you might have forgotten. What
do you say to pickled Baltic herring on crispbread or
fermented milk with flatbread and cloudberry jam? Our
sunny outdoor café or a picnic basket with a blanket
on the grass guarantees many lovely coffee breaks.
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Bröllopsföljet anländer till Örnäs med båten Älvkungen efter vigseln i Sorsele kyrka. Foto: Robert Lundgren.
Wedding guests arriving in Örnäs by the boat Älvkungen after the ceremony in Sorsele church. Foto: Robert Lundgren.

Kulturkommun 2018
2018 Cultural Municipality
2018 delas utmärkelsen »Årets kulturkommun i
Västerbotten« ut för första gången. I samband med
Sandsele bygdemarknad 1 september tar Sorsele
kommun officiellt emot priset.
Upprinnelsen sträcker sig dock hela 20 år bakåt i
tiden, till 1998 då Västerbottens museum initierade
»Länsmuseidagar«. De första tio åren var det
länsmuseet, flera arkiv och hemslöjdsföreningen
som höll i arrangemanget och tog med sig föremål,
fotografier, arkivhandlingar och slöjd till en utvald
kommun under några dagar varje år.
2008 anslöt Västerbottensteatern och 2009
Norrlandsoperan i planeringen och genomförandet,
och därefter har alla aktörer med länsuppdrag bjudits
in att medverka.
2017 gjordes en utvärdering av upplägget som
dittills hade bestått av mellan fyra och sju intensiva
dagar med kultur i en specifik kommun. Beslut
fattades under 2017 att utveckla arbetet till att
omfatta ett helt år.
Att få utnämningen Årets Kulturkommun i
Västerbotten kan både vara av uppmuntrande och
28

In 2018 the distinction of »Västerbotten Cultural
Municipality of the Year« is being awarded for the
first time. Sorsele municipality will officially accept the
award in connection with the Sandsele community
market on 1 September.
However, this honour has its origin a full 20
years back in time, in 1998 when the Museum of
Västerbotten initiated »County Museum Days«.
For the first 10 years, the event was held by the
county museum, several archives and the arts and
crafts association, which brought with them objects,
photographs, archival documents and handicrafts to a
selected municipality for several days each year.
Joining in the planning and implementation were the
Västerbotten Theatre in 2008 and Norrlandsoperan in
2009, and subsequently everyone with a county-wide
commission was invited to participate.
In 2017 this approach was evaluated. To this
point, the event had consisted of between four and
seven intensive days of cultural activities in a specific
municipality. A decision was made in 2017 to expand
the effort to encompass a full year.

stödjande karaktär. En kommun kan få utnämningen
för att utgöra ett gott exempel gentemot andra
kommuner, eller vara en injektion för att väcka
intresset för kultur i en kommun.
Syftet med Årets Kulturkommun i Västerbotten
är att manifestera kulturens betydelse i en utvald
kommun varje år. Med gemensamma krafter blir
kulturen mer synlig än om var och en arbetar själv.
Målet är också att fler länsbor ska lära känna de
aktörer som arbetar med offentlig kultur i länet.
Kontaktnät och samarbeten som skapas under året är
därför viktiga för institutionernas fortsatta arbete med
att erbjuda kultur i hela länet.
Första september invigs kulturkommunen i Sandsele
och 29–30 september är det kulturarvsmässa i
Sorsele folkets hus. Ta del av litteratur, fotografier,
arkivhandlingar och mycket mer som berättar
Sorselebygdens historia.

Being named Västerbotten Cultural Municipality of
the Year can both encourage and support both the
municipality and others. A municipality may receive
the designation to serve as a good example to other
municipalities or as a shot in the arm to drive interest
in culture in a municipality.
The aim of the Västerbotten Cultural Municipality
of the Year award is to demonstrate the significance
of culture in a selected municipality each year. By
combining forces, culture gains greater visibility than if
done individually.
The aim is also to acquaint more county residents
with the the organisations involved with public culture
in the county. For this reason, networks of contacts and
collaborations created during the year are important
for the institutions’ continued efforts to offer culture
throughout the county. On September 1, the cultural
municipality will be opened in Sandsele and 29–30
September is the cultural heritage fair in Sorsele
people’s house. Enjoy literature, photographs, archives
and much more that tells the history of Sorsele.

Mina ungar
My young ones
I föreställningen »Mina ungar: Dagbok från en
byskola« läser Marianne Folkedotter och visar bilder
ur folkskolläraren och konstnären Berta Hanssons
bok med samma namn, till musik av och med Rickard
N Jokela. Under hösten ges föreställningen Mina
ungar på ett antal platser i länet, bland annat i årets
kulturkommun Sorsele 21 september. Håll utkik på
museets hemsida för speldatum.
In the performance »My Young Ones: Diary from a
Village School«. Marianne Folkedotter reads and
shows pictures from a book by the same name that
was written by Berta Hansson, an elementary school
teacher and artist. The performance is set to music
by Rickard N Jokela, who also plays it. During autumn
2018 the performance »My Young Ones: Diary from a
Village School« is given in several places in the county
of Västerbotten. Keep an eye at vbm.se for the dates.
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Onsdagshäng
Laid back Wednesday
4

5

För unga mellan 15 och 25, ungefär. Varje onsdag
kl 18 hela sommaren, fram till 15 augusti. Vi
umgås, upptäcker museet, kollar in utställningar
och är kreativa. Slöjdar, målar, syr, snickrar, fotar,
teaterimproviserar. Vi bjuder på fika alla gånger!
Personalen pratar svenska, engelska och Dari.
For youngsters between 15 and 25. We get together,
discover the museum, experience exhibitions. We
are creative – do sewing, crafting, photographing,
improvising theatre… What do you want to do? Come
on let us know! We serve fika every time. Staff speak
swedish, english and dari. All summer long until 15
August.

3
6

2

7
8

Barnkalas
Children’s birthday

10
1

9

Välkommen att hålla ditt barns kalas hos oss. Museets
personal leder en aktivitet i någon av våra utställningar
eller i Minimus skaparverkstad. Möjlighet till egen
biovisnig i Bio Abelli eller i eget mindre rum. Fika eller
tårta från vårt kafé dukas upp i avskilt rum som ni själva
utsmyckar. För mer information, kontakta Magnus:
magnus.oberg@vbm.se
We invite you to celebrate your child’s birthday party
at the museum. Staff from the museum assist in
arrangements in exhibitions or in the creative workshop
Minimus. Films can be shown in our cinema hall or in
a smaller room of your own. Fika or cake i served in a
separate room where you also may fix the decorations
yourself. For more information, please contact Magnus:
magnus.oberg@vbm.se
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1. Huvudbyggnaden
2. Egilhallen
3. Bondgården
4. Rundlogen
5. Samiska visten
6. Dansbanan
7. Skolhuset
8. Helena Elisabeth kyrka

1. Main building
2. Egilhallen
3. Farmstead
4. Rundlogen timber house
5. Sámi settlement
6. Dance pavilion
7. School house
8. Helena Elisabeth Church

31

KARTA INNE | INDOOR MAP

