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

Alltid fri entré

Öppettider 17 juni–18 augusti
Alla dagar 10–17
Onsdagar 10–20

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

Opening hours 17 June–18 August
All days 10am–5pm
Wednesdays 10am–8pm

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: Gille Höglander, utan titel, 2006 
Cover: Gille Höglander, untitled, 2006

LEDARE | LEADER

välkommen till västerbottens museum. Vem just 
du är vet vi förstås inte, men vi vet att du är en av 
många ganska olika människor som besöker museet. 
Vår målsättning är att vara ett museum för alla, vilket 
ju är lättare att säga än att leva upp till. Kulturtanten, 
barnfamiljen, arkivforskaren och kafégästen är 
trogna besökare under året. Dokumentärfotografi och 
modern konst har sin publik. Alldeles klart finns det 
emellertid grupper som vi inte riktigt lyckas locka, 
men vi jobbar med frågan. Sedan en tid bedriver 
museets pedagoger verksamhet riktad mot nyanlända 
och vi gör oss mer tillgängliga genom att exempelvis 
engagera teckenspråkstolk vid vernissager. Inom 
projektet »Mångfald – Minoritet – Kulturhistoria« 
som handlar om hur de nationella minoriteterna 
representeras i vår verksamhet har vi fått anledning 
att fundera över vem museet egentligen är till för. Om 
detta läser du en intressant artikel på sidan 16.

Renoveringsarbetena på uteområdet fortsätter 
oförtrutet för att vi ska ha ett friluftsmuseum i 
toppklass till hundraårsjubileet 2021. Det är ingen 
verksamhet i hus och på gårdar under sommaren 
men öppet för promenader hela året, och andra 
helgen i advent äger som vanligt länets största och 
bästa julmarknad rum. Fram till dess finns mycket att 
uppleva för många olika besökare på museet. Så, än 
en gång, välkommen hit, vem du än är.

Anders Björkman,
redaktör

welcome to the Västerbottens museum. Of course, 
we don’t know exactly who you are, but we know 
that you are one of many varied people who visit the 
museum. Our goal is to be a museum for everyone, 
which is easier said than done. Cultured lady, family 
with children, archival researcher and café guest – all 
are faithful visitors during the year. Documentary 
photography and modern art have their audience. It 
is quite clear that there are groups we do not really 
succeed in attracting, but we are working on that. For 
some time the museum’s teachers have been working 
to reach newly arrived immigrants. We also are 
increasing accessibility by engaging a sign-language 
interpreter at our opening nights and other efforts. 
Within the »Diversity – Minority – Cultural History« 
project, which deals with how national minorities are 
represented in our work, we have been thinking a lot 
about who the museum really is for. You can read an 
interesting article about this on page 16.

Renovations to our open-air area continues 
tirelessly so that we will have a world-class open-air 
museum for the 100th anniversary in 2021. There 
will not be any activities in the buildings or their 
surrounding areas during the summer, but we are 
open for walks throughout the year, and as usual 
during the second weekend of Advent, we will be 
hosting the county’s largest and best Christmas 
market. Until then there is much to experience for 
many different visitors to the museum. So once again, 
welcome. We’re glad to have you with us whoever 
you are.

Anders Björkman,
editor
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DAGAR ATT MINNAS | DAYS TO REMEMBER DAGAR ATT MINNAS | DAYS TO REMEMBER

JULMARKNAD
CHRISTMAS MARKET
7–8 december / 7–8 December

VETERANFORDONSKVÄLLAR
MOTOR MEETINGS
Onsdagkvällar / Wednesdays

På årets fotoseminarium, 10–11 oktober, möter vi 
fotografer och konstnärer från olika delar av världen 
som berättar om sitt arbete och sina tankar kring att 
synliggöra och ifrågasätta maktordningar i samhället. 
Alla mellanmänskliga relationer präglas av sociala hie-
rarkier och maktrelationer av olika slag. Bildkonstnärer 
och dokumentärfotografer måste förhålla sig till dessa 
men också erkänna den makt de själva besitter. 

Höstens fotoseminarium äger rum på två platser, 
Bildmuseet och Sune Jonsson Centrum för dokumen-
tärfotografi på Västerbottens museum. Det är ett 
samarbete kring hur maktstrukturer undersöks och ge-
staltas inom dokumentärfotografi och bildkonst.

In this year’s photo seminar, 10–11 October, we meet 
photographers and artists from different parts of the 
world who tell about their work and their thoughts 
on illuminating and questioning power structures in 
society. All interpersonal relations are characterised by 
social hierarchies and power relationships of various 
kinds. Visual artists and documentary photographers 
must deal with these but also recognise the power 
they themselves possess.

The photo seminar this autumn takes place in two 
places: Bildmuseet and the Sune Jonsson Centre for 
Documentary Photography at Västerbottens museum. 
It is a collaboration addressing how power structures 
are examined and portrayed in documentary photo-
graphy and the visual arts.

Bildens makt The Image’s Power

TORNEDALNINGARNAS DAG: 
FLYTTA BORT OCH FLYTTA HEM
TORNEDALIAN’S DAY: MOVE AWAY  
AND COMING BACK
15 september / 15 September

ARKIVENS DAG: GÖMT OCH GLÖMT
THE ARCHIVES' DAY: HIDDEN AND 
FORGOTTEN
9 november / 9 November

DANS PÅ BANAN
DANCE EVENINGS
Hela sommaren  / All summer
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UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

Rättfram och skaparglad
Forthright and Creative Joy

UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

AT HOME WE BELONG
Till  25 augusti
HALL 9

I sitt arbete kombinerar Inuuteq Storch ofta eget foto-
grafi med ett rikt arkivmaterial, 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 över-
blick. 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 om-
fattande 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 – då-
tida såväl som nutida. 

RÄTTFRAM OCH SKAPARGLAD
VÄSTERBOTTNISK FOLKKONST
30 juni 2019–26 januari 2020
HALL 1

Allmogemålare, träsnidare, naiver, amatörer – be-
nämningarna är många. Det som förenar är lusten 
och glädjen att skapa samt en framträdande detalj- 
och färgrikedom. Begreppet »folkkonst« kan sägas 
beteckna konst skapad av människor utan formell 
konstutbildning. Folkkonsten har ofta en berättan-
de karaktär och gärna med anknytning till barndom 
och hembygd. Lusten och viljan att uttrycka sig är 
större än behovet att åstadkomma rätta perspektiv 
och korrekta proportioner. Resultaten blir personliga, 
egensinniga och självständiga konstverk som sällan är 
påverkade av tidens stilar och strömningar.

AT HOME WE BELONG
Until 25 August
HALL 9

In his work, Inuuteq Storch often combines his own 
photograpy with a rich archival material, all to en-
rich the narrow image of Greenland often presented 
to the outside world. At Home We Belong commu-
nicates 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 per-
spective from within a culture, most often portrayed 
from the outside. 

I 20 & K 4: PERSPECTIVES ON THE REGI-
MENTAL 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 collect-
ing memories and stories of kinds that are not nor-
mally told in the regimental context.

FORTHRIGHT AND CREATIVE JOY
VÄSTERBOTTEN FOLK ART
30 June 2019–26 January 2020 
HALL 1

Folk painters, woodcarvers, naive artists, amateurs 
– the nomenclature varies. The common denomina-
tors are the desire and creative joy they manifest and 
the prominent details and rich colours in their works. 
The term »folk art« can be applied to art created by 
people without formal art education. Folk art often 
has a narrative character and frequently relates to 
childhood and the home district of the artists. Their 
desire and will to express themselves is greater than 
the need to achieve the right perspective and correct 
proportions. The results become personal, headstrong 
and independent works of art seldom influenced by 
the styles and artistic currents of the time. 

At Home We Belong I 20 & K 4: Perspektiv på regementstaden

I 20 & K 4: Perspectives on The Regimental Town
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LÅNEGODS UR VERKLIGHETEN
Till 26 januari 2020
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 för-
gångna valde han i stället ofta att levandegöra genom 
skönlitteraturen. 

ÄLSKLING – A SELF-PORTRAIT THROUGH 
THE EYES OF MY LOVERS
JENNY ROVA
22 september 2019 – 26 januari 2020 
HALL 9

Jenny Rova skapar ett självporträtt med bilder foto-
graferade av tidigare pojkvänner och älskare under 
deras förhållande med Rova. Projektet prövar var 
gränserna går för vad som anses alltför privat och 
vad som är allmängiltigt, och utmanar därmed själv-
porträttets gränser och begränsningar.

VÄNLIGEN BEKRÄFTA ATT DU ÄR EN 
MÄNNISKA
SEBASTIAN MÜGGE
13 oktober 2019 – 23 februari 2020
HALL 7

I ett stort collage undersöker Sebastian Mügge Väs-
terbottens läns skiftande identiteter utifrån nutida 
och historiska utgångspunkter. Det detaljrika och 
fantasieggande tidsdokumentet gestaltar ett län i för-
ändring genom såväl ett offentligt bild- och arkivma-
terial som djupt personliga berättelser av människor 
i Västerbotten. Verket tar avstamp i Västerbottens 
museums samlingar och arkiv, för att därifrån bygga 
vidare med visuella inslag från hashtaggen #väster-
botten på Instagram.

BORROWED FROM REALITIES
Until 26 January 2020
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.

DARLING – A SELF-PORTRAIT THROUGH 
THE EYES OF MY LOVERS
JENNY ROVA
22 September 2019 – 26 January 2020
HALL 9

Jenny Rova creates a self-portrait with photographs 
taken by former boyfriends and lovers during their 
relationships with Rova. The result is a pictorial suite 
spanning more than 25 years. The project considers 
the boundaries between what is considered too pri-
vate and what is universal, challenging both bounda-
ries and limitations of the self-portrait.

PLEASE CONFIRM THAT YOU ARE A HUMAN 
BEING
SEBASTIAN MÜGGE
13 October 2019 – 23  February 2020
HALL 7

In a large collage, Sebastian Mügge examines Väster-
botten county’s variable identities based on contem-
porary and historical starting points. This historical 
document, rich in details that fire the imagination, 
portrays a county in transition through both public 
and archival graphic material that recounts deeply 
personal stories of people in Västerbotten. The work 
uses the collections and archives of the Västerbot-
tens museum as a starting point, building on them 
with visual elements from hashtag #västerbotten on 
Instagram.

Lånegods ur verkligheten

Borrowed from Realities

Vänligen bekräfta att du är en människa

Please Confirm That You Are a Human Being

Älskling / Darling – 
A Self-Portrait Through The Eyes of My Lovers
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Intryck och uttryck
Impressions and Expressions

Självbilder

Self-images

Att söka en framtid

To search a future

SJÄLVBILDER
22 september – 26 januari 2020
HALL 9

I Självbilder visas en bred och varierad samling 
kvinnliga självporträtt, tagna av såväl professionel-
la fotografer som konstnärer och bygdefotografer. 
Många av fotografierna, som spänner över perio-
den från 1860 till 1960, visas nu för första gången. 
Med fotografiska självporträtt brukar man mena ett 
fotografi där samma person stått såväl framför som 
bakom kameran. Men i Självbilder ges självporträttet 
en vidare innebörd. Här finns även bilder där fotogra-
fen agerar och iscensätter sig själv, som yrkeskvinna 
eller i olika typer av rollspel, men där någon annan 
fotograferar.

ATT SÖKA EN FRAMTID
HALL 8

Hjalmar Höglund föddes 7 augusti 1885 i Järvsjö, 
Vilhelmina. Nitton år gammal utvandrade han till 
Kanada. Före honom hade några släktingar från 
Järvsjö redan åkt, däribland hans syster Anna. Bre-
ven och almanackorna Höglund efterlämnat be-
rättar om ett kringflackande äventyr – om hur han 
försörjer sig på ströjobb för att så småningom bli 
”foreman carpenter” på olika byggen. På Johnson‘s 
drugstore i Kenora, Ontario, köper han 1906 en Ko-
dak-kamera och börjar fotografera släkt, vänner och 
miljöer. I juni 1916 återvände Hjalmar Höglund till 
Järvsjö, där han fortsatte med såväl husbyggnad som 
fotografering.

INTRYCK OCH UTTRYCK – KONST UR 
SAMLINGEN
HALL 13 & 14

Museets konstsamling är stor och vittfamnande. 
Förutom museets egna verk har vi även hand om 
samlingen Helge Lindens minne. I två utställningshal-
lar visar vi delar från samlingen. Urvalet är gjort med 
tanke på pedagogiska program men fungerar alldeles 
utmärkt som en utställning i sig.

SELF-IMAGES
22 September – 26 January 2020
HALL 9

The exhibition shows a wide and varied collection 
of female self-portraits taken by professional pho-
tographers, artists and local photographers. Many 
of the photographs, spanning the period from 1860 
to 1960, are displayed here for the first time. Photo-
graphic self-portraits usually refer to a photograph in 
which the same person stood both in front of and be-
hind the camera. But in Self-images, the self-portrait 
takes on a broader meaning. You will also find images 
here in which the photographer acts and stages them-
selves, as a professional woman or in various types of 
role playing, but where someone else takes the photo.

TO SEARCH A FUTURE
HALL 8

Hjalmar Höglund was born August 7, 1885 in Järvsö, 
Vilhelmina. At the age of nineteen he emigrated to 
Canada. Before him some relatives from his com-
munity had already departed, among them his sister 
Anna. Letters and calenders tell about a vagrant and 
adventorous life – and about making a living from 
odd jobs and further on becoming a foreman car-
penter at construction sites. At Johnson‘s drugstore 
in Kenora, Ontario he buys in 1906 a Kodak camera 
and starts photographing friends, relatives and envi-
ronments. In June 1916 Hjalmar Höglund returns to 
Järvsjö where he continues house construction as well 
as photographing. 

IMPRESSIONS AND EXPRESSIONS – ART 
FROM THE COLLECTION
HALL 13 & 14

The museum’s art collection is large and comprehen-
sive. In addition to the museum’s own work, we also 
are in charge of the Helge Linden Memorial Collec-
tion. We display parts of the collection in two exhibi-
tion halls. The selection of works is made based on 
educational programmes but serves as an excellent 
exhibition in its own right.
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TEXTIL
HALL 2

Kunskap om textil har i alla tider varit livsnödvän-
dig – som skydd mot kyla och värme, som status-
markör 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 med-
an 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-männ-
iskans 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 da-
terad till 3400 år f Kr.

TEXTILES
HALL 2 

Knowledge of textiles has always been a vital necessi-
ty: for protection against the cold and heat, as mark-
ers 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 preserv-
ing 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 stretch-
ing 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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FILM OM 
ARBETSSTUGOR
Arbetsstugorna i Norrlands inland var under ett halvt 
sekel tillfälliga hem för barn som annars inte skulle 
ha kunnat gå i skolan. År 1903 etablerades de första 
arbetsstugorna i Norrbotten, till följd av det nödår 
som innebar stora svårigheter inte minst för barnrika 
och fattiga familjer i väglöst land. Samma år anord-
nades också tillfälliga arbetsstugor i Västerbottens 
län. Idén till arbetsstugorna kom ursprungligen från 
filantropen och feministen Anna Hierta-Retzius som 
1887 öppnade Sveriges första arbetsstuga i Stock-
holm. Verksamheten anpassades i övre Norrland efter 
lokala behov och förutsättningar, och genomfördes 
med finansiering från Centrala Nödhjälpskommittén 
i Stockholm och med engagerat stöd från landshöv-
dingarna i Norrbottens och Västerbottens län.

FILM ABOUT 
WORK COTTAGES 
For half a century the work cottages in the interior 
of Norrland were temporary homes for children who 
otherwise would not have been able to go to school. 
In 1903 the first work cottages were established in 
Norrbotten county after the year of famine, which was 
especially difficult for large and poor families in areas 
without roads. That same year, arrangements also 
were made for temporary work cottages in Västerbot-
ten county. The idea for the work cottage, a sort of 
boarding school, originated with philanthropist and 
feminist Anna Hierta-Retzius, who opened Sweden’s 
first work cottage in Stockholm in 1887. The con-
cept was adapted in upper Norrland to local needs 
and conditions and received funding from the Central 
Relief Committee in Stockholm and support from the 
governors in Norrbotten and Västerbotten counties.

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.

År 1909 publicerades ett upprop i tidningarna för 
insamling av medel till arbetsstugor för barn i Väs-
terbottens län. Målet var att upprätta arbetsstugor i 
först och främst Vilhelmina, Stensele och Sorsele efter 
samma modell som i Norrbotten. Anledningen var 
att det år 1907 fanns över 600 skolpliktiga barn som 
saknade skolundervisning i dessa socknar. Arbets-
stugorna etablerades i orter med folkskola mellan 
1909 och 1935 i Vilhelmina, Stensele, Sorsele, Malå, 
Dikanäs, Ammarnäs och Saxnäs. I arbetsstugan fick 
barnen husrum och mat för att kunna gå i skolan. 
Dessutom fick de lära sig olika hushållssysslor och 
slöjdtekniker, exempelvis matlagning, städning, väv-
ning, sömnad, snideri och skomakeri. Arbetsstugorna 
drevs av Stiftelsen Västerbottens läns arbetsstugor 
fram till 1954 då de avvecklades. Många av dem 
övergick då till att bli kommunala skolhem.
 Med utgångspunkt i de nationella målen för kultur-
miljöarbete genomförde Västerbottens museum 2015 
en inventering av länets arbetsstugor för barn. Under 
2019 fortsätter arbetet med att sprida kunskap om 
arbetsstugorna och deras verksamhet i en informa-
tionsfilm som blir klar under hösten.

In 1909 newspapers published an appeal for funds 
to support work cottages in Västerbotten county. 
The goal was to establish work cottages based on 
the Norrbotten model, particularly in Vilhelmina, 
Stensele and Sorsele. This became necessary because 
in 1907 more than 600 children of school age lacked 
schooling in these parishes. Between 1909 and 1935, 
work cottages were opened in towns and villages 
with elementary schools in Vilhelmina, Stensele, 
Sorsele, Malå, Dikanäs, Ammarnäs and Saxnäs. In the 
work cottage children had food and board so they 
could attend school. In addition, they learned various 
household chores and handicrafts, such as cooking, 
cleaning, weaving, sewing, carving and shoemaking. 
The Västerbotten county work cottages foundation 
operated the work cottages until 1954, when they 
were phased out. Many of them then became munici-
pal boarding houses for school children.

Based on the national objectives for cultural heritage 
efforts, Västerbottens museum conducted an inventory 
of the county’s work cottages for children in 2015. In 
2019 we will continue to spread knowledge about the 
work cottages and their activities through a documen-
tary that will be completed during the autumn.
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I museernas verksamhet är en ständigt återkomman-
de fråga vad som skall visas i våra utställningar. Vad 
är det som definieras som kulturarv och därmed görs 
betydelsefullt? Vems historia är det som räknas? Ur 
vems perspektiv berättas historien? Vem glöms bort? 
Ambitionen att göra museerna till platser där fler 
känner sig träffade och berörda av historieskrivning-
en, och inkluderade i det som lyfts fram som kultur-
arv, driver många i museisverige. 

Vid årsskiftet 2018/2019 avslutade vi här på Väs-

In their work, museums have to consider a constant-
ly recurring question about what is to be shown in 
our exhibitions. What defines cultural heritage and 
determines what is significant? Whose history mat-
ters? From whose perspective is history told? Who is 
forgotten? The aspiration of making museums into 
places where more people feel acknowledged and 
touched by the writing of history and included in 
what is highlighted as a cultural heritage motivates 
many involved in Swedish museums.

Prioritet: Minoritet. Museets »vi« vidgades under utställningen.
Priority: Minority. The museum's »we« was widened during the exhibition.

KULTURARV OCH 
INKLUDERING

CULTURAL HERITAGE 
AND INCLUSION

terbottens museum projektet Mångfald – Minoritet – 
Kulturhistoria, MMK. Det är ett treårigt projekt som 
genom medskapande metoder fokuserar på Sveriges 
urfolk och nationella minoriteter. En av de grundläg-
gande frågeställningarna under projektet var: Hur kan 
vi göra museet till en plats som är relevant för fler? 

Utställningen Prioritet: Minoritet som var en del 
i projektet, öppnade i en tom hall som väntade på 
att fyllas med bidrag från besökare. Tanken var att 
ju längre utställningsperioden fortskred, desto mer 
innehåll skulle finnas. Personal, med egen förankring 
i någon av de nationella minoriteterna, uppmuntra-
de besökarna till samtal och idéer. Ett tätt samarbete 
med föreningar som arbetar med nationella minori-
tets- och urfolksfrågor har pågått under hela projekt-
perioden. Resultatet blev en utställning i ständigt på-
gående förändring med en levande programserie som 
helt baserades på de förslag och idéer som kom in 
från besökarna. När utställningen stängde i september 
2018 var den fylld av föremål, dikter, musik, konst-
verk, bilder och berättelser. Utställningsrummet hade 
blivit den plats för medskapande, samtal och perspek-
tiv vi hoppats på.

I museernas olika verksamheter presenteras dag-
ligen gestaltningar, aktiviteter och framställningar 
där människor förväntas uppleva identifikation och 
igenkänning samt känna sig tilltalade och inkludera-
de. Stora och små beslut, från hur människor gestaltas 
på foton och i illustrationer till vilka bakverk som 
erbjuds i kaféet, gör museet till en plats för fler eller 
färre människor. I nutida forskning beskrivs museer 
ofta som samhällsformerande och verklighetskonstru-
erande – som platser där normer för vad och vem som 
är »vi« skapas, presenteras och upprätthålls.

Inom MMK och i utställningen Prioritet: Minoritet 
har vi stångats med problematiken kring det snåriga 
skapandet av det binära motsatsparet »vi och dom«, 
samt lagt stor vikt vid att påvisa komplexiteten i frå-
gor om identitet och grupptillhörighet. 

Det är förstås omöjligt att skapa ett allinkluderan-
de »vi«. Omöjligheten ligger i själva ordets natur, på 
samma sätt som det är omöjligt att gestalta historien 
ur alla, existerade perspektiv. Icke desto mindre är 
det viktigt att förstå att alla val även innebär bortval, 
samt att identifiera ett majoritetsbekräftande historie-
bruk där normer och strukturer återupprepas, och att 

At the turn of the 2018/2019 year, the Västerbot-
tens museum concluded the project Diversity – Mi-
nority – Cultural History (Mångfald – Minoritet – 
Kulturhistoria, or MMK). It was a three-year project, 
focusing on Sweden’s indigenous people and national 
minorities using co-creation methods. One of the basic 
questions during the project was: How can we make 
the museum a place that is relevant to more people?

The Priority: Minority exhibition, which was part 
of the project, opened in an empty hall waiting to be 
filled with contributions from visitors.The idea was 
that the longer the exhibition period continued, the 
more content there would be. The staff, with its own 
roots in some of the national minorities, encouraged 
visitors to converse and share ideas. Close collabora-
tion with associations working with issues affecting 
national minorities and indigenous people continued 
throughout the project period. The result became an 
exhibition in constant, ongoing change, with a living 
series of programmes based entirely on suggestions 
and ideas submitted by visitors. When the exhibition 
closed in September 2018, it was filled with objects, 
poems, music, artwork, images and stories. The ex-
hibition space had become the place for co-creation, 
conversations and perspectives we hoped for.

On a daily basis, museums present their work 
interpretations, activities and presentations in which 
people are expected to identify with and recognise 
themselves, while also feel they are being spoken to 
and being included in. Large and small decisions, 
from how people are portrayed in photos and illus-
trations to the pastries offered in the café, make the 
museum a place for more or fewer people. In con-
temporary research, museums are often described as 
community-forming and reality-building – as places 
for creating, presenting and maintaining standards 
for what and who »we« are.

In the Priority: Minority exhibition, we confront 
the problems surrounding the complicated creation of 
the binary pair of opposites – »we and them« – and 
put great emphasis on demonstrating the complexity 
in questions about identity and group affiliation.

 It is of course impossible to create an all-inclusive 
»we«. The impossibility lies in the nature of the word 
itself, just as history cannot be interpreted from every 
perspective that exist. But it is still important to 
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det faktiskt är möjligt att göra något åt det. 
Arbetet med mångfald, inkludering, representa-

tion, synliggörandet av exkluderande strukturer och 
dekonstruktionen av majoritetsbekräftande normer 
skulle kunna resultera i en mer mångfacetterad his-
torieskrivning som tillhör och berör fler, där hittills 
utestängda människor ges möjlighet att känna att 
»kulturarvet är också mitt«. För att museerna ska 
kunna bli relevanta för fler är det av största betydelse 
att vi fortsätter att arbeta med att bredda och kompli-
cera bilden av vilka som är »vi«. Genom att analyse-
ra, diskutera och utmana kan vi ta oss vidare framåt. 
På Västerbottens museum fortsätter vi det samtalet. 

understand that all choices also involve choosing to 
exclude and identifying a majority-reinforcing usage 
of history, where norms and structures are reiterated, 
and that we actually can do something about this.

The work on diversity, inclusion, representation, 
making excluding structures visible and deconstruct-
ing majority-reinforcing norms could result in a more 
multifaceted historical description that belongs to and 
affects more people, a description in which people 
who have been excluded until now have the opportu-
nity to feel that »the cultural heritage is also mine«. 
For museums to become relevant for more people, it 
is of the utmost importance that we continue to work 
to broaden and extend the understanding of who is 
»we«. By analysing, discussing and challenging, we 
can move forward together. At Västerbottens museum 
we will continue having this conversation.

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.

SKOG MED HISTORIA
I Stensele socken genomfördes under åren 1896–1905 
den skogsavverkning som kallas ”miljondrivningen” 
inom ett mer än fyra mil långt område från Gardejaure 
till Övre Gunnarsjön norr om Storuman. Sammanlagt 
lär 1 219 000 träd ha avverkats. Efter avverkning skul-
le virket flottas från sjön Lumsen ned till Blåvikssjön, i 
Juktån och i Gunnarbäcken samt vidare på Umeälven.

Hela avverkningen såldes på auktion i Lycksele. 
Sågverksägarna i Holmsund vid Umeälvens myn-
ning, framför allt James Dickson & Co och Sandviks 
Ångsågs AB, hade tidigare köpt upp stora mängder 
timmer i området. Vid auktionen i Lycksele fick de 
dock se sig slagna av en representant för Gideå & 
Husums AB som ropade in hela stämplingen för 2,2 
miljoner kronor. 

En van timmerdrivare från Östmarks socken i 
Värmland, Per Olsson, tog på sig det praktiska an-
svaret för projektet. Avverkning och framkörning 
utfördes sedan av underentreprenörer, bland andra 
bröderna August och Axel Persson, som även de var 
värmlänningar. Axel Persson bosatte sig senare i Gun-
narn, medan Per Olsson flyttade till Lycksele som en 
välbärgad man.

En samling järnsängar är 
synliga rester av kojstan 
Moskon. 

A collection of iron beds are 
visible traces of the hut town 
Moskon.

FOREST WITH HISTORY
In Stensele parish the logging operation known as 
the “Million Drive” took place in a 40-km-long 
area from Gardejaure to the lake Övre Gunnarsjön 
north of Storuman from 1896 to 1905. A total of 
1,219,000 trees were felled. After logging, the timber 
was floated from Lake Lumsen down to Lake Blå-
vikssjön, through the small rivers Juktån and Gun-
narbäcken and on to the Ume River.

All of the timber harvested was sold at auction in 
Lycksele. The sawmill owners in Holmsund at the 
mouth of the Ume River – in particular James Dick-
son & Co. and Sandviks Ångsågs AB – had previously 
bought up large quantities of timber in the area. In 
the Lycksele auction, however, they were beaten by a 
representative of Gideå & Husums AB, who pur-
chased the entire lot for SEK 2.2 million.

An experienced log driver from Östmark parish in 
Värmland, Per Olsson, assumed the practical respon-
sibility for the project. Subcontractors – including the 
brothers August and Axel Persson, also from Värm-
land – then carried out the logging and delivery. Axel 
Persson later settled in Gunnarn, while Per Olsson 
moved to Lycksele as a wealthy man.
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Varje år utses Årets kulturkommun i Västerbotten, 
läsåret 2019/20 är det Storuman som har fått ut-
märkelsen. Bakom utnämningen står Västerbottens 
museum, Norrlandsoperan och Västerbottensteatern 
tillsammans med en rad andra kulturaktörer som ar-
betar i hela länet. Under året kommer hela Storumans 
kommun att fyllas med än mer kultur. Samarbeten 
mellan föreningar, privatpersoner, skolan och länets 
kulturaktörer uppmuntras. För Västerbottens museums 
del innebär det att kunskapsbanken – arkeologi, konst, 
kulturhistoria, fotografi, byggnadsvård, berättande, 
med mera – flyttar in i Storumans kommun vid olika 
tillfällen under året.

Each year Västerbotten names a Cultural Municipality 
of the Year. For the 2019/20 academic year, Storuman 
has received the honour. The municipality is selected 
by the Museum of Västerbotten, Norrlandsoperan 
and Västerbotten Theatre, along with a number of 
other cultural entities throughout the county. During 
the year Storuman municipality will be teaming with 
even more culture. Collaborations among associations, 
private persons, the school system and the county’s 
cultural institutions are encouraged. For Museum of 
Västerbotten, this means that its knowledge bank of 
archaeology, art, cultural history, photography, ar-
chitectural heritage, storytelling and much more will 
relocate to Storuman municipality at different times 
during the year.

En ihoppusslad glasplåt 
i museets arkiv. Bilden 
är tagen i Tärna 1917 
av Olov Öberg under 
den valkampajresa som 
redaktören, politikern och 
blivande landshövdingen 
Gustav Rosén gjorde i 
Västerbotten med tåg, bil, 
motorcykel, efter häst, till 
fots och med ångbåt.

A cracked glass plate in 
the museum archives. 
Olov Öberg took this 
photo in Tärna in 1917, 
while editor, politician and 
future Governor Gustav 
Rosén was campaigning 
in Västerbotten by train, 
car, motorcycle, horse, 
steamboat and on foot.

Storuman – årets kulturkommun
Cultural Municipality of the Year

Barnens museum
Children’s museum

Minimus är museets skaparverk-
stad för barn. Här är barn tillsam-
mans med föräldrar välkomna att 
på egen hand skapa med olika 
material – rita, sy, snickra, knå-
da, 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 crea-
tive 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 carpen-
try or just sit, read a book or do a 
jigsaw puzzle. During school holi-
days, we often offer extra activities 
in various arts such as storytelling, 
drama and painting.

Pedagogiska spår 
i landskapet

De synliga avtryck som människor lämnat efter sig, 
från stenåldern och framåt, kan fungera som vår lokala 
historiebok. Spåren i landskapet är en resurs som kan 
användas i betydligt större omfattning i skolan än vad 
som görs i dag. Projektet »Kulturspår i landskapet – en 
resurs i skolan« har under tre år arbetat tillsammans 
med lärare från grundskolor i Västerbotten och norska 
Helgeland i syfte att hitta metoder för att använda 
kulturspåren i skolornas undervisning. Ett av projektets 
resultat är boken Kulturlandskapet som undervisnings-
arena. Boken vänder sig till framför allt grundskollärare 
och fungerar både som inspirationskälla och praktisk 
handbok i arbetet med att använda kulturspåren i 
undervisningen, något som man kan göra inom en rad 
olika ämnen. 

Vill du veta mer och kanske skaffa boken, hör av dig 
till Erik Sandén på museet: erik.sanden@vbm.se
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Årets residens vid Sune Jonsson Centrum för doku-
mentärfotografi har tilldelats Salad Hilowle. Under 
hösten 2019 ska han arbeta med projektet Suedi-Mo-
rian där han undersöker den afrikanska diasporan i 
Sverige, bland annat med utgångspunkt i fotografiskt 
arkivmaterial på Västerbottens museum.
I juryns motivering står bland annat:

Hilowles konstnärliga praktik rör sig mellan sam-
tidsdokumentation, videokonst, fotografi, skulptur 
och screentryck vilket utmanar gängse föreställ-
ningar om vad dokumentärfotografi kan vara. 
Genom sitt arbete under residenset i Västerbotten 
kan hans praktik också bidra med nya impulser och 
nätverk i regionen, både konstnärliga och sociala.

This year's residency at the Sune Jonsson Centre for 
Documentary Photography has been awarded to 
Salad Hilowle. In the autumn of 2019, he will work with 
the Suedi-Morian project in which he investigates the 
African diaspora in Sweden, among other things using 
photographic archival material at the Västerbottens 
museum as a starting point. The jury’s explanatory 
statement notes:

Hilowle’s artistic practice moves among contem-
porary documentation, video art, photography, 
sculpture and screen printing, which challenges 
prevailing notions of what documentary photogra-
phy can be. Through his work during the residency 
in Västerbotten, his practice can also contribute 
with new impulses and networks in the region, 
both artistic and social.

Afrikansk exil
African Exile

Salad Hilowle är född 1986 och har en 
kandidatexamen från Konstfack. Han bor 
i Stockholm, är uppväxt i Gävle och har 
rötterna i Somalia. 

Salad Hilowle was born in 1986 and 
received a bachelor’s degree from 
University College of Arts, Crafts 
and Design in Stockholm. He lives in 
Stockholm, grew up in Gävle and has the 
roots in Somalia.
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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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