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

Alltid fri entré

Avvikande öppettider 
Måndag 4 mars 10–17
Onsdag 6 mars 10–21
Fredag 19 april 11–17
Måndag 22 april 11–17
Onsdag 1 maj 11–17
Torsdag 30 maj 11–17
Fredag 31 maj 11–17
Torsdag 6 juni 11–17

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.

KONTAKT
www.vbm.se
info@vbm.se 
090-16 39 00

Följ oss på Facebook och Instagram

OPENING HOURS 
Tuesday–Friday  10am–5pm 
Wednesday  10am–8pm
Saturday & Sunday 11am–5pm

Free admission at all times

Special dates
Monday 4 March 10am–5pm
Wednesday 6 March 10am–9pm
Friday 19 April 10am–5pm
Monday 22 April 10am–5pm
Wednesday 1 May 10am–5pm
Thursday 30 May 10am–5pm
Friday 31 May 10am–5pm
Thursday 6 June 10am–5pm

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.

CONTACT
www.vbm.se
info@vbm.se
+46 (0)90-16 39 00

Follow us on Facebook and Instagram

Framsida: Bild från Linda Maria Thompsons utställning Emigrant Memoir.

Cover: Image from Linda Maria Thompson’s exhibition Emigrant Memoir.

LEDARE | LEADER

i din hand håller du museets 
programtidning med tips på 
utställningar och aktiviteter 
under vintern och våren. Hoppas 
att du hittar något som lockar. 
Utöver alla publika arrangemang i 
museibyggnaden på Gammlia i Umeå och 
runt om i länet så pågår ett inre arbete med 
att staka ut framtiden för museet. 
 2021 fyller friluftsmuseet på Gammlia med 
alla kulturhistoriska byggnader hundra år och 
planeringen för jubileumsåret är redan i full gång. 
För att säkerställa att byggnaderna kan stå i hundra 
år till pågår omfattande restaureringsarbeten under 
hela året.
 I slutet av året ska vi också checka av våra högt 
ställda mål som vi formulerade för fyra år sedan; 
att ha ett friluftsmuseum i topptrim till 2021, att ha 
en plan för nya och tillgängliga arkivlokaler samt 
en finansieringslösning för en ny kulturhistorisk 
utställning. Målet med friluftsmuseet kommer vi att 
klara, och en ny utställning har under resans gång 
visat sig vara avhängigt nya arkivlokaler. Därför är 
det nu högsta växeln som gäller för att hitta en bra 
arkivlösning så att vi kan fullfölja vårt uppdrag att 
vara samhällets minne. Vi håller dörrarna öppna för 
samarbeten, projekt och sponsorer. Välkommen att 
höra av dig med tankar och idéer. 

Ulrica Grubbström, 
VD och länsmuseichef

you are holding in your 
hand the museum’s programme 
magazine, containing information 

about exhibitions and activities 
during the winter and spring. We hope 

that you will find something of interest. 
In addition to all of the public events in 

the museum buildings at Gammlia in Umeå and 
around the county, the museum is actively working to 
plan its future.
 In 2021, the open-air museum at Gammlia, with all 
of its historic buildings, will turn 100, and planning 
for the anniversary year is already in full swing. 
Comprehensive restoration work will take place all 
year to ensure that the buildings can remain standing 
for another century.
 At the end of the year, we will also be able to tick 
off the ambitious goals set four years ago to have an 
open-air museum that is in top condition by 2021, 
to have a plan for new and accessible archive rooms, 
and a new financing solution for a new heritage 
exhibition. We will achieve the goals for the open-air 
museum, and while working on these goals, we have 
discovered that a new exhibition will also require 
new archive premises. For this reason, we have now 
moved into top gear to find an archive solution 
so that we can complete our mission of being our 
community’s memory bank. We are keeping all 
our options open for collaborations, projects and 
sponsors. If you have any thoughts and ideas, we 
would love to hear from you.

Ulrica Grubbström, 
Museum’s Director
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DAGAR ATT MINNAS  | DAYS TO REMEMBER

PURIM – EN JUDISK HÖGTID
PURIM – A JEWISH HOLIDAY
20 mars / 20 March

PLUPP – ETT DANSÄVENTYR
PLUPP – A DANCE ADVENTURE
8 mars / 8 March

HUNGERÅREN SOM SKAKADE SVERIGE
13 mars 

SVERIGEFINNARNAS DAG
SWEDEN FINNS’ DAY
24 februari / 24 February

RADIO BLACK PETER
10 februari / 10 February

DAGAR ATT MINNAS  | DAYS TO REMEMBER

RADIO BLACK PETER
10 februari kl 14
En radiohistorisk dokumentärfilm 
som berättar hur Sveriges första 
radiopirater; två skogsarbetande 
bröder från Lomsjö utmanade det 
svenska radiomonopolet i början 
av 50-talet.

SVERIGEFINNARNAS DAG
24 februari
Film, föredrag, konsert, pyssel för 
barnen, finska delikatesser.

SPORTLOVSVECKAN
4–10 mars
Utomhusaktiviter för barn.

SAMISKA DAGAR
4–7 mars
Föreläsningar, information, 
workshop, spel.

PLUPP –  ETT DANSÄVENTYR 
8 mars
Föreställning för barn i 
förskoleåldern.

HUNGERÅREN SOM SKAKADE 
SVERIGE
13 mars
Magnus Västerbro berättar 
utifrån sin bok Svälten om de 
svenska nödåren 1867–69 och om 
hungersnöden som fenomen, dess 
historia och framtid.

TEMADAG: KRIG I LEKAR 
OCH SPEL
16 mars 
Föredrag, workshoppar och 
skapande där vi utforskar olika 
bilder och gestaltningar av krig i 
lekar och spel. 

PURIM – EN JUDISK HÖGTID
20 mars

ROMERNAS 
INTERNATIONELLA DAG
6 april

SÖK DITT HUS I ARKIVEN
10 april
Handlingar, fotografier och 
ritningar.

TEMADAG: KAVALLERIET, 
HÄSTEN & MÄNNISKAN 
26 maj
Hästens uppgift i det militära 
och relationen mellan häst och 
människa. Föredrag, filmvisningar 
och skapande. För barn och 
vuxna.

RADIO BLACK PETER
10 February 2pm 
A documentary film about 
Sweden’s first radio pirates – the 
Figaro brothers in Lomsjö, who 
broadcast in the early 1950s.

SWEDEN FINNS’ DAY
24 February
Film, concert, activities for 
children, finnish tastes.

SPRING BREAK VACATION
4–10 March 
Outdoor activities for children.

SAMI DAYS
4–7 March
Lectures and information.

PLUPP – A DANCE ADVENTURE 
8 March
Theater for pre-school children.

THEME DAY: WAR IN GAMES 
AND PLAYS 
16 March 
Lectures, workshops and creative 
activities where we explore 
images and interpretations of war 
in games and plays.

PURIM – A JEWISH HOLIDAY
20 March

INTERNATIONAL ROMANI DAY
6 April 

FIND YOUR HOUSE IN THE 
ARCHIVES
10 April
Documents, photos and drawings.

THEME DAY: HORSE, MAN 
AND CAVALRY
26 May
The horse’s function in the army 
and relation between horse and 
man. Lectures, film and creative 
activities. For all ages.
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UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONSUTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

AT HOME WE BELONG
26 maj – 25 augusti
HALL 9

I sitt arbete kombinerar Inuuteq Storch ofta eget 
fotografi med ett rikt arkivmaterial, allt för att berika 
den snäva bilden av Grönland som ofta presenteras 
för omvärlden. At Home We Belong ger en 
mångbottnad och nyanserad bild av dagens Grönland 
tillsammans med en både privat och allmängiltig 
historisk överblick. Men framförallt har den ett 
unikt perspektiv inifrån en kultur, som vanligtvis 
dokumenteras och beskrivs utifrån. 

I 20 & K 4: PERSPEKTIV PÅ 
REGEMENTSSTADEN
Till 8 september
HALL 7

För inte så länge sedan var Umeå en garnisonsstad 
med två stora regementen, i 20 och k 4, som haft 
omfattande betydelse för staden och dess invånare. 
Nu låter vi en av museets utställningshallar bli 
ett rum för insamling av minnen, berättelser 
och perspektiv med fokus på regementena och 
regementsstaden – dåtida såväl som nutida. 

KONSTHÖGSKOLANS 
KANDIDATUTSTÄLLNING
5 maj – 2 juni
HALL 12–14

Tre års fokuserade studier i fri konst resulterar i 
ett brett spektrum av idéer och uttryck. Utifrån 
intressen och personligheter har studenterna utvecklat 
konstnärliga arbeten som speglar den samtid och 
den mångfald som konsten representerar i dagens 
samhälle.

AT HOME WE BELONG
26 May – 25 August
HALL 9

In his work, Inuuteq Storch often combines his 
own photograpy with a rich archival material, all 
to enrich the narrow image of Greenland often 
presented to the outside world. At Home We Belong 
communicates a multilayered and nuanced image 
of today’s Greenland, along with a both private and 
universal historical survey. But above all it has a 
unique perspective from within a culture, most often 
portrayed from the outside. 

I 20 & K 4: PERSPECTIVES ON THE 
REGIMENTAL TOWN
Until 8 September
HALL 7

Not long ago Umeå was a garrison town with two 
big regiments, i 20 and k 4, that had a strong impact 
on the city and its inhabitants. An emphatic aim 
with the exhibition is also to widen the perspectives 
on regimental history by using it as an arena for 
collecting memories and stories of kinds that are not 
normally told in the regimental context.

ACADEMY OF FINE ARTS: 
BACHELOR’S EXHIBITION
5 May – 2 June
HALL 12–14

Three years of focused studies in the fine arts results 
in a broad range of ideas and expressions. Based on 
their interests and personalities, the students have 
developed artistry that reflects the present and the 
diversity that art represents in today’s society.

At Home We Belong

I 20 & K 4: Perspektiv på regementstaden

I 20 & K 4: Perspectives on The Regimental Town

Konsthögskolans kandidatutställning

Academy of Fine Arts: Bachelors' Exhibition
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UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

EMIGRANT MEMOIR
23 februari–5 maj
HALL 9

Linda Maria Thompson följer upp utställningen och 
monografin In Place of Memory från 2016. Hon 
fortsätter att utforska hur erfarenheter av migration 
visualiseras, såväl i nutid som historiskt – på det 
personliga planet och på ett kollektivt. Med sin 
egen erfarenhet av flera kulturer och med kollektiva 
amerikanska och svenska migrationshistorier fyllda av 
längtan, kärlek och förlust undersöker Linda Maria 
Thompson tillstånd av att befinna sig i mellanrummen. 

HISTORIA I STYGN
7 april–9 juni
HALL 1

Britta Marakatt-Labbas broderade bildberättelser 
kombinerar mytologi och politik. Hennes verk 
återupprättar nästan utplånade minnen, kritiserar 
förhållanden i samtiden och förutspår och varnar för 
vad som kan komma att hända i framtiden. Hon fick 
aldrig lära sig något om samernas kultur eller historia 
i den svenska skolan, men traditionerna hölls vid liv 
inom familjen.

HEMMA HOS PLUPP
1 februari–17 mars
HALL 1

I en miljö inspirerad av den norrländska naturen kan 
barnen gå in och ta del av Plupps värld, leka i kåtan, 
åka flotte på floden och möta de olika djuren. 

LÅNEGODS UR VERKLIGHETEN
17 mars–25 augusti
HALL 10

Fotografen Sune Jonsson är framför allt känd för 
sina dokumentära bilder från den västerbottniska 
landsbygden. En emellertid alltför ofta förbisedd 
sida i Jonssons skapande är hans litterära verk. Han 
berättade i sina fotodokumentationer och filmer om 
människor och händelser i en föränderlig tid, om 
det som var på väg att falla i glömska. Det redan 
förgångna valde han i stället ofta att levandegöra 
genom skönlitteraturen. 

EMIGRANT MEMOIR
23 February–5 May
HALL 9

Following-up to Linda Maria Thompson’s 2016 
exhibition and monograph In Place of Memory, 
this exhibition is the continuation of an ongoing 
investigation of the visualization of the migrant 
experience past and present; the collective and 
personal. Channeling her own, as well as collective 
Swedish and American migration histories of longing, 
love and loss, with Emigrant Memoir photographer 
Linda Maria Thompson explores the state of being 
that is in-between. 

HISTORY IN STICHES
7 April–9 June 
HALL 1

Britta Marakatt-Labba’s embroidered pictures tell 
stories combining mythology and politics. Her work 
restores memories nearly lost, directs a critical eye 
at contemporary life and predicts and warns about 
possible events in the future. She was never taught 
anything about Sami culture or history in the Swedish 
school system, but her family kept the traditions alive.

HOME AT PLUPP’S
1 February–17 March
HALL 1

Children can enter and play a part in Plupp’s world, 
play in the hut, sail a raft on the river and meet the 
various animals in a setting inspired by the nature of 
northern Sweden.

BORROWED FROM REALITIES
17 March–25 August
HALL 10

Photographer Sune Jonsson is especially known for 
his documentary images from the Västerbotten rural 
communities. An often overlooked creative side of 
Jonsson, however, is his literary work. In his photo 
documentations and films about people and events in 
changing times, he told stories that were on their way 
to be forgotten. Though the past, he chose to depict 
trough literature.

Emigrant Memoir

Lånegods ur verkligheten

Borrowed from Realities

Hemma hos Plupp

Home at Plupp’s

Historia i stygn

History in Stiches
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UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

TEXTIL
HALL 2

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.

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 stenålders-
människans 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.

TEXTILES
HALL 2 

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. 

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.

UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS
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PÅ PLATS I HELA LÄNET

Västerbottens museum är ett av 24 länsmuseer 
i Sverige. Gemensamt för alla länsmuseer är att 
man arbetar med kulturmiljöfrågor, föremåls- 
och fotosamlingar, utställningar, konst och 
pedagogisk verksamhet, och många har ännu 
bredare verksamhet än så.

– Att vara ett länsmuseum är något fint och något 
som vi är väldigt stolta över, säger museets VD Ulrica 
Grubbström. Länsmuseer har en lång tradition och 
finns utspridda över hela landet. Vi brukar säga att 
tillsammans är vi Sveriges största museum.
 
Hur märks det att Västerbottens museum är ett 
länsmuseum?
– Vårt länsarbete vilar på flera ben. Vi har ett arbete 
som går under namnet »Alla tiders samarbete« 
där vi regelbundet möter lokalbefolkning och 
kommunrepresentanter i nästan alla länets 15 
kommuner. Vidare har vi museipedagoger som 
besöker skolor runtom i länet och vi arbetar 
fokuserat på en utvald kommun varje år under 
paraplyet »Årets Kulturkommun i Västerbotten« 
och »Årets Berättarkommun« förklarar Ulrica 
Grubbström och fortsätter:
 – Och därtill gör vi inventeringar i kulturmiljöer, 
arkeologiska utgrävningar, svarar på remisser från 
kommuner i olika planärenden och är rådgivare till 
privatpersoner i frågor om byggnadsvård. 

 Västerbotten museum is one of Sweden’s 24 
county museums. All of these museums work 
with regional heritage issues, artefacts and photo 
collections, exhibitions, art and educational 
activities.

– Being a county museum is something that is very 
good and is also something that we are very proud 
of, says the museum’s managing director, Ulrica 
Grubbström. Sweden has a long tradition of county 
museums, and they are spread all over the country. 
When we get together, we often say that we are the 
largest museum in Sweden.
 
What characterises Västerbottens museum as a 
County Museum?
– We have a collaborative project that is called »Alla 
tiders samarbete« in which we regularly meet local 
residents and local government representatives in 
the 13 of the county’s 15 municipalities. We also 
have the museum’s educational officers who visit 
schools around the county, and we focus on a selected 
municipality each year under the umbrella project 
»Västerbotten heritage municipality of the year« and 
»Storyteller municipality of the year«, explains Ulrica 
Grubbström.
 – And then we also conduct inventories of historic 
settings, archaeological sites, respond to requests for 
comments from the municipalities in various planning 
matters and advise private individuals in matters of 
building preservation.

ALL OVER THE COUNTY

BYGDEFOTOGRAF ROBERT LUNDGREN 
20–21 mars
Folkets hus, Sorsele

Onsdag kl 15–21: Föredrag, bildvisning och 
arkivmaterial. Möt ättlingar till Robert Lundgren och 
arkivarier från Västerbottens museum. Drop-in från 
kl 15. Kvällsföredrag kl 18–21. 

Torsdag kl 10–16: Titta på bilder, lyssna på 
inspelningar, möt Sorsele bildbank och arkivarier 
från Västerbottens museum. Drop in från kl 10. 
Berättarkafé kl 13–14. Kom och berätta eller lyssna till 
andra! Fri entré. Fika till försäljning. 

JOHN THORGREN, KONSTNÄREN FRÅN 
SANDSELE 
24 april 
Mat till kalas i Sandsele

Onsdag kl 18.30: Museets konstantikvarie Suzanne 
Steneberg visar bilder och berättar om konstnären 
John Thorgren vid en berättarkväll. Fika till försäljning. 
Fri entré.

RURAL PHOTOGRAPHER ROBERT LUNDGREN 
20–21 March 
Folkets Hus, Sorsele

Wednesday 3–9pm: Lectures, images and objects from 
the archives. Drop-in from 3pm. Lectures from 6pm. 

Thursday 10am–4pm: Search among photographies 
listen to recordings, meet Sorsele Image Bank and 
staff from Västerbottens museum. Drop-in from 10am. 
Story telling cafe from 1–2pm. Tell your stories and 
listen to other’s. Free entrance, fika for sale.

JOHN THORGREN, THE PAINTER FROM 
SANDSELE 
24 April 
Mat till kalas in Sandsele

Wednesday at 6.30pm: The museum’s art antiquarian 
Suzanne Steneberg shows images and tells about the 
painter John Thorgren. Free entrance, fika for sale.

Vänster: John Thorgren, Höstmyr, Abisko. Höger: Gottfrid Johansson, Krutträsk 
och Tycko Norlund, Stridsmark. Foto: Robert Lundgren.

Left: John Thorgren, Autumn Mire, Abisko. Right: Gottfrid Johansson, Krutträsk 
and Tycko Norlund, Stridsmark. Photo: Robert Lundgren.

Några av museets programpunkter i Årets 
kulturkommun, Sorsele:

Some of the museum’s activities in this years 
Cultural Municipality, Sorsele:

ÅRETS  
KULTUR 
KOMMUN

VÄSTERBOTTEN
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restaureringen av friluftsmuseets byggnader 
har inletts och målet »en hundraåring i topptrim« 
till jubileet 2021 ligger en bit närmare. Det var 
alltså 1921 som den första byggnaden, Sävargården, 
flyttades till Gammliaområdet. Numera består 
friluftsmuseet av ett fyrtiotal byggnader.
 Under 2018 har bland annat bagarstugans skorsten 
och bakugn murats om, sprickor medförde att ugnen 
inte gick att elda i längre. Vattenkvarnens vedtak 
var kraftigt rötskadat och har lagts om med nytt 
tätskikt av näver underst samt barkade träslanor 
och stenar ovanpå så att nävern hålls fast. Brädtaket 
på storhässjan var delvis rötskadat, dåliga brädor 
har ersatts med nya och hela taket har tjärats. På 
sargerna nedtill fanns skador som också setts över. De 
nord- och sydsamiska vistena har renoverats med ny 
torv, och timmergärdesgårdens rötskadade delar har 
bytts ut.
 Vidare har dräneringsinsatser genomförts i syfte 
att leda bort överflödigt vatten som orsakat problem 
i husgrunderna. Vattnet rinner nu delvis genom den 
nyligen stenskodda bäckfåran ner till dammen, som 
därmed får bättre genomströmning.
 Under vintermånaderna arbetar vi med bland 
annat fönsterrenovering som kan utföras inomhus. 
Från våren och troligen under större delen av 2019 
utförs omfattande arbeten på Jämtebölegården och 
Wallmarksgården. På grund av detta blir tillträdet till 
bondgården begränsat under en period.

restoration of the outdoor museum’s buildings 
has begun, and the goal of a »super-fit centenarian« 
at the anniversary in 2021 has moved a little 
closer. The first building, Sävargården, was moved 
to Gammlia in 1921. The open-air museum now 
consists of around forty buildings.
 During 2018, the bricks of the bakery’s chimney 
and oven have been relaid, repairing the cracks that 
led to the oven falling into disuse. The water mill’s 
bark roof was extremely rotten and has been relaid 
with a new liner of bark at the bottom, and with 
debarked poles and stones above to keep the bark 
in place. The roof boards on the large hay rack were 
partially rotted, so these have been replaced by new 
ones and the whole roof has been tarred. There was 
also damage to the supports underneath so these have 
been inspected and repaired. The north and south 
Sami settlements have been renovated with new turf, 
and the rotten parts of the timber fencing have been 
replaced.
 In addition, drainage work has been carried out to 
lead away excess surface water, which was causing 
problems for the buildings’ foundations. That water 
now runs partly through the recently stone-lined 
stream down to the pond, which will give better flow.
During the winter months, our work will include 
window renovation that can be done indoors. 
From the spring, and probably for much of 2019, 
we will be carrying out extensive work on the 
Jämtebölegården and Wallmarksgården buildings. 
This work will mean that access to the farmstead will 
be restricted for a period.

HUR GÅR DET FÖR 
HUNDRAÅRINGEN?

HOW IS THE 
CENTENARIAN?
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Förra årets varma och torra 
sommar medförde inte bara att 
badvattnet blev varmt och skönt, 
det innebar också att brunnar 
sinade och vattennivån i sjöar och 
vattendrag blev extremt låg.
 Sävarån som rinner genom 
Sävar samhälle ett par mil norr 
om Umeå var inget undantag. 
Strandpartier som vanligtvis 
ligger under vatten torrlades. 
Under slutet av sommaren, 
när vattennivån var som lägst, 
påträffade ett par ortsbor 
något som verkade vara ett 
svärd. Fyndet lämnades in till 
Västerbottens museum som 
instämde i att det rostiga 
föremålet såg ut att vara ett svärd. 
Fyndplatsen som ligger inom 
det område där det sista stora 
fältslaget på svensk mark ägde 
rum i augusti 1809 talar för för ett 
sådant antagande. 
 Något senare samma sommar 
påträffades ett annat fynd, en 
del av en förmodad musköt. Den 
påträffades också vid Sävarån. 
Eftersom bägge fynden troligtvis 

Spår av krig
Traces of war

Last year’s heat and dry summer 
meant not only that the lakes 
warm up, making for pleasant 
bathing, it also meant that wells 
dried up and water levels in 
lakes and watercourses reached 
extremely low levels.
 The Sävar river, which flows 
through the town of Sävar about 
20 km north of Umeå was no 
exception. Shallow areas that are 
normally under water were left dry. 
At the end of the summer, when 
the water level was at its lowest, 
a couple of the locals found 
something that seemed to be a 
sword. The find was submitted 
to Västerbottens museum, which 
agreed that the rusty artefact 
appeared to be a sword. The find 
location, which was within an area 
in which the last great battlefield 
on Swedish soil took place in 
August 1809, seemed to confirm 
such an assumption.
 Somewhat later the same 
summer, another find was found 
by the Sävar River. It is assumed 
to be part of a musket. As both 

hör samman med 1809 års krig 
och bägge fyndplatserna ligger i 
anslutning till Norrbotniabanans 
planerade järnvägskorridor, 
beslutade Trafikverket att bekosta 
en kompletterande arkeologisk 
utredning av området mellan 
E4-bron och den äldre bron 
som ligger i anslutning till det 
gamla bruksområdet i Sävar. 
Västerbottens museum som redan 
tidigare utrett järnvägskorridoren 
fick i uppdrag att utföra arbetet. 
Resultatet blev att ytterligare tre 
föremål som kan knytas till 1809 
års krig påträffades, dels delar av 
två svärdsskidor, dels en kolv till 
en ansättare, vilken användes när 
kanonerna skulle laddas. 
 Att det med jämna mellanrum 
dyker upp fynd från 1809 års krig 
i Sävar kanske inte är så underligt 
eftersom det var omkring 10 000 
soldater som stred. Besynnerligt är 
däremot att man fortfarande inte 
vet vad man gjorde med de cirka 
1000 stupade soldaterna. Det är 
ännu, trots upprepade försök att 
ta reda på det, en olöst gåta.

Del av vad som förmodas vara en musköt.

Part of what is assumed to be a musket.

En förlaga
A Model

of the finds probably belonged 
to the 1809 war, and both of the 
find locations were within the 
planned railway corridor for the 
North Bothnia Line, the Swedish 
Transport Agency decided to 
fund an additional archaeological 
survey of the area between the 
E4 bridge and the older bridge 
that connects to the old mill area 

Förlagan till museets logotyp är 
hämtad från våra arkeologiska 
samlingar. Originalet är en 
bronslänk som hittades i Vargviken, 
Vindelns kommun, år 1920. 
Tillsammans med länken fann 
arkelogerna också smycken och 
en järnyxa. Forskarna menar att 
fynden härrör från en samisk 
mansgrav, daterad till cirka år 1100.

The model for the museum’s logo 
is taken from our archaeological 
collections. The original is a bronze 
link found in Vargviken, Vindeln 
Municipality, in 1920. Along with 

the link the archeologists also 
found jewelry and an iron axe. 
The researchers believe that their 
findings derive from a Sami man’s 
grave, dated to around 1100 AD.

Vänster: Iscensättning av slaget vid Sävar som utspelade sig 1809. Höger: Sävarån sommaren 2018.

Left: Reenactment of the battle at Sävar which took place in 1809. Right: The Sävar river summer 2018.

in Sävar. Västerbottens museum, 
which had already surveyed the 
railway corridor, was commissioned 
to conduct the survey. The result 
yielded a further three artefacts 
that can be linked to the 1809 war: 
parts of two scabbards and the 
end of a ramrod that was used for 
loading cannons.
 It is hardly surprising that 

finds from the 1809 war turn up 
in Sävar regularly, because the 
battle involved around 10,000 
soldiers. It is, however, somewhat 
strange that we still do not know 
what happened to the around 
1000 soldiers who died in the 
battle. Despite repeated efforts 
to find out, this remains an 
unsolved mystery. 
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På museets webbplats »Sök 
i samlingarna« finns i dag 92 
000 föremål och fotografier 
tillgängliga, och antalet ökar 
kontinuerligt. Numera behöver 
den intresserade allmänheten 
inte nöja sig med att se, läsa 
och förundras, utan har också 
möjlighet att i kommentarsfält 
på webbplatsen bidra med sin 
kunskap om personer, platser och 
företeelser på bilderna.
 För att sprida kunskap om 
»Sök i samlingarna« håller 
personal från museet under 2019 

Fyll på i samlingarna
Contribute to the collections

ments field on the website allows 
them to contribute with their 
knowledge of people, places and 
events that are depicted.
 To spread information about the 
»Search the collections« feature, 
staff from the museum will be 
holding information meetings 
at the museum in Umeå and at 
other sites in the county during 
2019. Information about times 
and locations have already been 
posted or will be posted on vbm.
se. Start your search straight 
away: samlingar.vbm.se

Ett foto från samlingen. Vi vet 
bara att det är Sven Hansson som 
fotograferat och att biltävlingen 
förmodligen äger rum någonstans 
i Vilhelmina kommun. Vet du mer? 
Sök upp bild nummer A 3240:4 på 
samlingar.vbm.se och fyll på.

A photo from the collection. We only 
know the name of the photographer 
Sven Hansson and that the car race 
probably takes place somewhere in 
Vilhelmina municipality. Do you know 
more? Look for image A 3240:4 at 
samlingar.vbm.se and complete the 
information.

?

informationsträffar såväl på museet 
i Umeå som på andra platser i 
länet. Information om tider och 
platser finns redan eller kommer 
på vbm.se. Börja söka redan nu: 
samlingar.vbm.se

There are currently 92,000 arte-
facts and photographs available 
for viewing on the museum’s 
website, and the number increases 
all of the time. People who have 
an interest no longer need to limit 
themselves to just looking, reading 
and marvelling, because the com-

Vuxna skapar och berättar
Creativity and storytelling for adults

Under ett antal onsdagar i vår är 
vuxna välkomna att skapa och 
berätta på museet. Tillsammans 
med en museipedagog besöker 
vi en av museets utställningar och 
reflekterar kring det vi ser. Därefter 
provar vi olika konstnärliga uttryck 
som till exempel måleri, lera, 
papier-maché och berättande. 
Vid varje tillfälle deltar elever från 
SFI. Andra vuxna är välkomna att 
medverka utan föranmälan. Delta 
en gång eller flera. Fri entré. Kolla 
vilka onsdagar i kalendern på 
vbm.se 

During a number of Wednesdays 
this spring we visit together with 
a museum’s teacher one of the 
exhibitions at the museum and 
discuss what we experience. 

Then we explore different 
artistic expression modes like 
for example painting, clay work, 
papier-maché and story-telling. 
Students from SFI (Swedish 

for immigrants) participate all 
the times and other adults are 
welcome to drop in. Check which 
wednesdays in the calender at 
vbm.se

Barnens museum
Children’s museum

Minimus är museets skapar-
verkstad för barn. 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. 

Minimus is the Museum’s creative 
workshop for children 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.
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För andra gången utlyser 
Sune Jonsson Centrum för 
dokumentärfotografi vid 
Västerbottens museum ett 
residens för fotografer och 
filmare. Syftet är att främja 
den dokumentära bilden, dess 
fotografer och filmare och att 
verka för samtidsdokumentation, 
samt att understödja utforskandet 
av och möjligheterna med 
dokumentärfotografi.
 Maria Mäki var den första 
att motta residenset. Under 
våren 2018 tillbringade hon två 
månader i Västerbotten för att 
arbeta med ett dokumentärt 
projekt. Det resulterade i filmen 
Blåa år, en ömsint kortdokumentär 

Dokumentärfotografiskt residens 2019
Documentary photographic residence 2019

med två skilda perspektiv på 
sverigefinnar.
 – Jag uppskattar att jag hade 
friheten att fullt ut kunna fokusera 
på mitt projekt, och det var 
toppen att ha all den här tiden 
och ordningen, vilket gjorde att 
jag faktiskt kunde färdigställa mitt 
arbete.

For the second time, the 
Sune Jonsson Centre for 
Documentary Photography is 
calling for applications for a 
residency for photographers 
and film-makers. Its purpose 
is to promote documentary 
imaging, its photographs and 
film-makers and to encourage 

Ansökan till 2019 års residens öppnar den 1 mars. All info på vbm.se.

2019 residence application opens 1 March. Info at vbm.se.

contemporary documentation, as 
well as to support research into, 
and the opportunities offered by, 
documentary photography.
 The first to receive the residency 
was Maria Mäki. During the spring 
of 2018, she spent two months 
in Västerbotten working on a 
documentary project. This resulted 
in the film Blåa år [Blue years], an 
affectionate short documentary 
film with two different perspectives 
on Swedes with Finnish roots.
  – I appreciate that I had the 
freedom to fully concentrate on 
my project, and it was great to 
have all this time and structure, 
so I was able to actually complete 
the work.

!

För många trogna besökare på 
vårt friluftsmuseum har djuren varit 
ett självklart inslag i upplevelsen. 
Att det just för tillfället inte finns 
några djur i hagar och fähus har 
sin orsak i de renoveringsarbeten 
som pågår. Och även om 
regelverken för djurhållning 
blivit strängare – till djurens 
fromma får vi anta – kanske vi 
kan hoppas på i alla fall en eller 
annan häst i framtiden. Apa i bur 
kommer nog däremot inte på 
fråga. Annat var det sommaren 
1962, då höll sig museet med en 

dvärgmarkatta som hette Coco. 
Det var museivaktmästaren, tillika 
djuraffärsinnehavaren, Lennart 
Pettersson som tagit med sig sin 
markatta på sommarnöje.

For many loyal visitors to our 
open-air museum, our animals 
have been an integral part of 
the experience. The current 
ongoing renovations is the reason 
that there are no animals in the 
pastures and livestock sheds at 
the moment. And even if the 
regulations for animal husbandry 

Uppskattad sommargäst
Popular summer visitor

have become more stringent – to 
the benefit of the animals, we 
assume – we can still hope for 
some horses in the future. Caged 
monkeys will not, however, be 
considered. It was different in 
the summer of 1962, when the 
museum was home to a dwarf 
guenon monkey called Coco. The 
museum caretaker, who was also a 
pet shop owner, Lennart Petterson 
had brought along his guenon as a 
summer attraction.

MUSEIHISTORIA | MUSEUM’S HISTORY
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FINT MINNE
BÄSTA 
PRESENTEN
I museets butik hittar du utvalda 
produkter med anknytning till länet 
och till museets olika verksamheter. 
Vi har bland annat konsthantverk, 
posters, kvalitetsfotografi, vykort, 
smycken, leksaker, fina tvålar, 
inredningsdetaljer samt böcker inom 
konst, foto och kulturhistoria.

TA EN FIKA 
I ETT UTMÄRKT 
KAFÉ
Vad vore ett museibesök utan fika? I 
kaféet serveras alltid lättare luncher och 
hembakt. Här finns laktos-, gluten- och 
sockerfria alternativ, liksom veganska. 
Är du student får du dessutom rabatt. 
Numera på White Guides lista över 
landets bästa kaféer.
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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
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