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Framsida: I Mark Frygells ateljé 2019.

Cover: In Mark Frygell‘s studio 2019.

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

Free admission at all times

Special dates
Monday 2 March 10am–5pm
Friday 10 April 11am–5pm
Monday 13 April 11am–5pm
Friday 1 May 11am–5pm
Thursday 21 May 11am–5pm
Friday 22 May 11am–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

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

Alltid fri entré

Avvikande öppettider 
Måndag 2 mars 10–17
Fredag 10 april 11–17
Måndag 13 april 11–17
Fredag 1 maj 11–17
Torsdag 21 maj 11–17
Fredag 22 maj 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

LEDARE | LEADER

välkommen till ett nytt årtionde på museet! Det 
förra tjugotalet benämndes ibland som det glada men 
slutade i ekonomisk krasch och ett betydligt dystrare 
trettiotal. Och visst ska Västerbottens museum vara 
en plats för glada stunder under 2020-talet. Men 
vi vet att vi står inför allvarliga och avgörande 
framtidsfrågor, och de ska också få ta plats och 
belysas på museet. En av vårens utställningar med den 
lite tvetydiga titeln Människans natur funderar över 
om vi slutligen ingått i antropocen, den geologiska 
epok som definieras av människans irreversibla 
påverkan på jordens klimat och ekosystem. 

Kanske skulle vi – även om det förstås aldrig 
var avsikten – kunna påstå att konstnären Mark 
Frygells utställning Floating Mythologies är ett 
färgstarkt inlägg i diskussionen om huruvida 
samtidskonsten ska kunna vara utmanande eller alltid 
klassisk och tidlös. I år är vi också glada mottagare 
av ekonomiska medel från Gunborg och Sten 
Rosenströms Stiftelse för Norrländskt Kulturstöd 
vilket gör att vi kan hålla en rad programpunkter och 
arrangemang med tidigare Rosenströmstipendiater 
under våren.  

En målgrupp som vi på Västerbottens museum 
aldrig släpper taget om är barnen. Senare under året 
satsar vi extra eftersom vår kreativa skaparverkstad 
Minimus fyller 50. Men redan 31 januari öppnar 
Butiken för omöjliga saker, full av möjligheter. Allvar 
på ett lekfullt sätt och en bra början på ett nytt 
decennium. Så, glatt välkomna!

Anders Björkman,
redaktör

welcome to a new decade at the museum. The 1920s 
were sometimes referred to as the roaring 20s, but the 
decade ended in a financial crash and was followed 
by the significantly bleaker 1930s. Naturally, 
Västerbottens Museum will be a place for happy 
moments throughout the 2020s. Nevertheless, we 
know we are facing serious and decisive issues, and 
these will also be given a platform and highlighted 
at the museum. One of the spring exhibitions with 
the ambiguous title Human Nature contemplates 
whether we have finally entered the anthropocene: 
the geological epoch defined by how humans 
have irreversibly impacted the earth’s climate and 
ecosystems.

Even though this was never the intention, perhaps 
we could say that Mark Frygell’s exhibition Floating 
Mythologies is a colourful contribution to the debate 
around how contemporary art should either be 
challenging or always classic and timeless. This year, 
we are also grateful recipients of financial support 
from The Gunborg and Sten Rosenström Foundation 
for Supporting Culture from Norrland, which will 
allow us to offer an array of events and activities with 
previous Rosenström scholarship holders throughout 
the spring.

Children are one target audience Västerbottens 
Museum will always focus on. Later in the year we 
will expand the efforts when our Minimus creative 
crafts workshop turns 50. On 31 January the Shop 
of Impossible Things will open, full of possibilities. 
Playfully serious, it will be a great start to a new 
decade. We happily look forward to your visit.

Anders Björkman,
editor
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INVIGNING AV SAMARBETET 
MED ROSENSTRÖMSKA 
STIFTELSEN*
Söndag 26 januari
Författaren David Väyrynen läser 
eget nyskrivet material och ett 
urval av Sune Jonssons texter 
ackompanjerad av dragspelaren 
Jan Johansson.

NÄR DU GÅR PÅ KÄNSLA ÄR 
DU ALLTID I TID* 
Onsdag 12 februari 
Musikern Frida Selander har gjort 
en föreställning av sitt senaste 
album. Ensam med sin gitarr, sin 
röst och med texterna i fokus 
berättar hon om förgänglighet, 
om att öppna sitt hjärta, om det 
ömtåligaste i människor och om 
att hitta rätt nyckel till rätt dörr. 
Fri entré, platsbiljett i receptionen 
från 7 februari.

SVERIGEFINNARNAS DAG
Lördag 23 februari
Ett samarbete med Finska klub-
ben i Umeå och Umeå kommun
Päivä on järjestetty yhteistyössä 
Uumajan suomalaisen kerhon ja 
Uumajan kunnan kanssa

URSPRUNGSFOLK OCH MILJÖ*
Onsdag 4 mars
Medverkande: Carl-Johan  
Utsi, fotograf och filmare;  
May-Britt Öhman, projektledare 
för forskningsprojektet Dálkke: 
Urfolksperspektiv på klimat.

INTERNATIONELLA 
KVINNODAGEN – VÅRA 
BERÄTTELSER*
Söndag 8 mars
Ett trettiotal elever som 
studerar svenska på Umevux 
SFI i Umeå har tillsammans 
med Frida Selander deltagit i 
berättarworkshop på museet och 
uppmuntrats till berättande på 
dagens tema. Vi uppmärksammar 
dagen med elevernas personliga 
berättelser och hör Frida Selander 
berätta, spela och sjunga. 

VÄRLDSBERÄTTARDAGEN
Fredag 20 mars
Världsberättardagen, World Sto-
rytelling Day, är en global hyllning 
till den muntliga berättarkonsten. 
Den här dagen framför elever på 
SFI, som besökt museet för att 
se utställningar och praktisera 
workshop i konst och muntligt 
berättande, berättelser och pre-
sentationer av sig själva.

INTERNATIONELLA 
ROMADAGEN
Onsdag 8 april
Den internationella Romadagen 
firas 8 april över hela världen 
till minne av den första romska 
kongressen som ägde rum i 
London 1971. För sjätte året i rad 
uppmärksammas dagen här på 
museet. 
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SÖK DITT HUS I ARKIVEN
Söndag 19 april
Leta handlingar, fotografier 
och ritningar gällande ditt hus, 
med assistans av personal från 
ritnings- och aktarkivet, fotoarki-
vet, Folkrörelsearkivet, museets 
referensbibliotek samt kulturmiljö-
avdelningen.

LJUD PÅ FRILUFTSMUSEET* 
Lördag 25 april
De två musikerna Sara Ajnnak och 
Anton Teljebäck bjuds in till muse-
et för att skapa varsitt ljudbaserat 
verk som tolkar en plats på frilufts-
museet. Verken invigs i två steg, 
först en programaktivitet i april då 
skaparna berättar om processen 
och arbetet, sedan premiärfram-
föranden i maj då verken spelas 
på sina respektive platser. En 
möjlighet är att verken i en eller 
annan form kan fortsätta att finnas 
tillgängliga på området.

NÄR DU GÅR PÅ KÄNSLA ÄR DU ALLTID I TID 
WHEN YOU FOLLOW YOUR FEELINGS, YOU’RE ALWAYS ON TIME 
12 februari / 12 February12 February

SÖK DITT HUS I ARKIVEN
19 april 

* Arrangemang med bidrag från Rosenströmska stiftelsen. Läs mer på sidorna 27 och 28.

SVERIGEFINNARNAS DAG
SWEDEN FINNS’ DAY
23 februari / 23 February
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OPENING OF THE 
COLLABORATION WITH THE 
ROSENSTRÖM FOUNDATION*
Sunday 26 January
Writer David Väyrynen reads his 
latest material and a selection 
of Sune Jonsson’s texts, accom-
panied by accordion player Jan 
Johansson.

WHEN YOU FOLLOW YOUR 
FEELINGS, YOU’RE ALWAYS 
ON TIME* 
Wednesday 12 February 
Musician Frida Selander has cre-
ated a performance of her latest 
album. With her focus intently on 
her guitar, voice and texts, she 
tells stories of transience, open-
ing her heart, about the most 
fragile people and how to find the 
right key to the right door. Free 
entrance. Tickets in the reception 
from 7 February.

SWEDEN FINNS’ DAY
Saturday 23 February
In collaboration with Finska 
klubben (The Finnish Club) in 
Umeå and Umeå municipality.

INDIGENOUS PEOPLE  
AND ENVIRONMENT*
Wednesday 4 March
Partcipants: Carl-Johan Utsi, 
photographer and film maker; 
May-Britt Öhman, projectleader 
Dálkke: Indigenous climate 
change.

INTERNATIONAL WOMEN’S 
DAY – OUR STORIES*
Sunday 8 March
Around 30 students learning 
Swedish at Umevux SFI in Umeå 
have joined Frida Selander 
and participated in a narrative 
workshop at the museum, where 
they were encouraged to talk 
about the day’s theme. We 
observe the day with the students’ 
personal stories and listen to Frida 
Selander talk, play and sing.

WORLD STORYTELLING DAY
Friday 20 March
World Storytelling Day is a 
global celebration of the art of 
oral storytelling. During a year 
about seventy students from 
SFI – Swedish for immigrants – 
have participated in workshops 
in storytelling at the museum. 
Welcome to listen to their stories!

INTERNATIONAL ROMA DAY
Wednesday 8 April
The International Roma Day is 
celebrated around the world on 
8 April to commemorate the first 
Roma congress which took place 
in London in 1971. For the sixth 
time we celebrate tha day at the 
museum. 

SOUNDS AT THE  
OPEN AIR MUSEUM* 
Saturday 25 April
Musicians Sara Ajnnak and Anton 
Teljebäck have been invited to 
the museum to create their own 
sound-based works that interpret 
a place at the open air museum. 
The works will be opened in two 
stages: an event on Saturday 25 
April, where the creators will talk 
about the processes and work, 
and the premiere in May, where 
the works will be performed 
in their respective places. One 
possibility is that the works will 
continue to be available in the 
area in one form or another.

DAGAR ATT MINNAS | DAYS TO REMEMBERDAGAR ATT MINNAS | DAYS TO REMEMBER

* Event with contribution from Rosentrömska foundation. Read more at pages 27 and 28.
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VÄRLDSBERÄTTARDAGEN
WORLD STORYTELLING DAY
20 mars / 20 March

INTERNATIONELLA ROMADAGEN
INTERNATIONAL ROMA DAY
8 april / 8 April

LJUD PÅ FRILUFTSMUSEET
SOUNDS AT THE OPEN AIR MUSEUM
25 april / 25 April
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 
– VÅRA BERÄTTELSER
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY  
– OUR STORIES
8 mars / 8 March
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THE SHOP OF IMPOSSIBLE THINGS 
31 January–3 May
HALL 1

Welcome to the shop that makes the ordinary extraor-
dinary, and the extraordinary ordinary; where buying 
the impossible is possible. Here, we reuse items of 
all shapes and sizes. We offer a wide range of impos-
sibilities. The shop is full of everyday objects that 
have been transformed and can be used in the most 
unexpected ways. The exhibition gives away ideas, 
thoughts and passions, whilst inspiring personal nar-
ratives. It initiates philosophical discussions with chil-
dren and anyone else who might be curious. Just what 
is valuable? Can we exchange “things” that cannot be 
seen? What is the most important thing to own?

THE VILLAGE WITH THE BLUE HOUSE  
60 YEARS
HALL 8

In 2019, sixty years have passed since the book The 
Village with The Blue House was first published. In 
this book, Sune Jonsson retells through photography 
and text a series of childhood memories from his 
home town of Nyåker. In the book which is Sune  
Jonsson’s first book you will find the elements that 
would become his lifelong driving force and mission: 
to see, listen to and illuminate people and their life 
stories. The exhibition is a collaboration with art his-
torian Ellinor Gustafsson.

MARK FRYGELL: FLOATING MYTHOLOGIES 
15 March–7 June 
HALL 7 

Mark Frygell’s paintings are colourful, and the brush 
strokes powerful. Thick layers of oil paint spread over 
large canvases portray grotesque – yet enticing – imag-
es, populated by figures of uncertain themes, purposes 
and existence. Distorted bodies squeezed together 
in strange positions with ambivalent associations. 
Certain elements stand out like an x-ray image; a 
shoulder joint or kneecap; a collarbone or calf muscle. 
Dominance and submission, tenderness and brutality. 
The inspiration behind Frygell’s paintings and their 
high and low references can be found in expression-
ism, religious imagery, pop culture and mythology.

BUTIKEN FÖR OMÖJLIGA SAKER 
31 januari–3 maj
HALL 1

Välkommen till butiken som gör det vardagliga fan-
tastiskt och det fantastiska vardagligt! Här finns allt 
möjligt som är omöjligt att köpa. Här återbrukas det 
minsta och det mesta. Vi bjuder på ett brett sortiment 
av omöjligheter. Här finns förvandlade vardagsting 
som kan användas på de mest oväntade sätt. Utställ-
ningen ger bort idéer, tankar och lust samt inspirerar 
till eget berättande och startar samtal om filosofiska 
frågor med barn och alla andra som undrar. Vad är 
verkligt värdefullt? Finns det »saker« man kan få av 
varandra som inte syns? Vad är viktigast att äga?

BYN MED DET BLÅ HUSET 60 ÅR
HALL 8

År 2019 är det sextio år sedan boken Byn med det 
blå huset gavs ut första gången. I sin debutbok åter-
berättar Sune Jonsson genom fotografi och text en 
rad barndomsminnen från sin hemby Nyåker. I boken 
finns de element som skulle forma hans livslånga 
drivkraft och uppdrag: att se, lyssna till och gestalta 
människor och deras livsberättelser. Utställningen är 
ett samarbete med konstvetaren Ellinor Gustafsson.

MARK FRYGELL: FLOATING MYTHOLOGIES 
15 mars–7 juni 
HALL 7

Mark Frygells måleri är färgstarkt och penseldragen 
kraftfulla. Tjock oljefärg på stora dukar avbildar 
en grotesk, men också lustfylld, bildvärld befolkad 
av figurer med otydliga motiv, syften och existenser. 
Förvridna, sammanpressade kroppar i märkliga posi-
tioner och med ambivalenta relationer. Vissa detaljer 
träder fram som i ett röntgenfotografi: en axelled eller 
knäskål, ett nyckelben eller en vadmuskel. Dominans 
och underkastelse, ömhet och brutalitet. Frygells må-
leri som refererar högt och lågt, hittar inspiration i ex-
pressionism, religiösa bilder, popkultur och mytologi.

Byn med det blå huset 60 år

The Village with The Blue House 60 years

Floating mythologiesButiken för omöjliga saker 

The Shop of Impossible Things
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SEBASTIAN MÜGGE: VÄNLIGEN BEKRÄFTA 
ATT DU ÄR EN MÄNNISKA
Till 23 februari
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.

MÄNNISKANS NATUR
22 februari – 30 augusti
HALL 9 & 10

Fotografer och konstnärer undersöker hur det norr-
ländska landskapet omdanas av intensiv råvaruut-
vinning och vilka, ibland oåterkalleliga, spår som 
lämnas kvar. Här synliggörs människans benägenhet 
att främst se naturen som resurs och råvarukälla, och 
att underskatta de värden som inte direkt kan mätas i 
pengar. Landskapen som framträder i verken tecknar 
vittnesmål över relationen mellan människa och natur 
och ställer frågan om vi slutligen ingått i antropocen, 
den geologiska epok som definieras av människans ir-
reversibla påverkan på jordens klimat och ekosystem.
 Människans natur visar hur lokala krav på social 
och ekologisk hållbarhet kolliderar med den globala 
kapitalismens intressen och hur koloniala strukturer 
yttrar sig i synen på Norrland. Här uppmärksammas 
motsättningar mellan urfolk och industri, och vi får 
på nära håll bevittna hur skogs- och bärindustrins 
lokala och globala nätverk drar nytta av billig arbets-
kraft. Utställningen väcker frågor om vilka värden 
människan är beredd att offra i sin jakt på materiell 
tillväxt, och belyser komplexiteten i omställningen till 
ett hållbart samhälle. 
 Medverkande fotografer och konstnärer: Erik Abel, 
Ignacio Acosta, Fanny Carinasdotter, Mia Rogersdot-
ter, Johannes Samuelsson, Anja Örn och Tomas Örn.

SEBASTIAN MÜGGE: PLEASE CONFIRM 
THAT YOU ARE A HUMAN BEING
Until 23 February
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, por-
trays 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 Västerbottens museum 
as a starting point, building on them with visual ele-
ments from hashtag #västerbotten on Instagram.

HUMAN NATURE
22 February – 30 August
HALL 9 & 10 

Photographers and artists explore how Norrland’s 
landscape is being reshaped by the intensive extrac-
tion of natural resources, and they look at the some-
times irrevocable traces left behind. The exhibition 
highlights human tendency primarily to view nature 
as a resource and source of raw materials, and shows 
how values, immeasurable in terms of money, are un-
derestimated. The landscapes depicted provide first-
hand accounts of the relationships between humans 
and nature, and ask if we have finally entered the 
anthropocene: the geological epoch defined by how 
humans have irreversibly impacted the earth’s climate 
and ecosystems.  
 Human Nature shows how local demands for social 
and ecological sustainability clash with the interests of 
global capitalism, and how colonial structures are ex-
pressed in the opinions of Norrland. It documents the 
antagonism between indigenous people and industry, 
giving us a close up look at how the networks of local 
and global forestry and berry industries exploit cheap 
labour. The exhibition raises questions about the val-
ues humans are prepared to sacrifice in their quest for 
material growth and highlights the complexity of the 
adaptation into a sustainable society.
 Particpating artists: Erik Abel, Ignacio Acosta, 
Fanny Carinasdotter, Mia Rogersdotter, Johannes 
Samuelsson, Anja Örn och Tomas Örn.

Vänligen bekräfta  
att du är en människa

Please confirm that  
you are a human being

Människans natur

Human Nature
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INTRYCK OCH UTTRYCK  
– KONST UR SAMLINGEN
Till 29 mars
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.

KLUSTER KONSTHANTVERK:
DET HÄNDER HELA TIDEN  
KONSTIGA SAKER  
31 maj –  27 september 
HALL 1

Vad är konstigt? Vad är självklart? Samma fråga kan 
ha hundra svar. Tankarna har ilat åt olika håll. I sina 
arbeten med utgångspunkt i temat »Det händer hela 
tiden konstiga saker« har medlemmarna i Kluster 
Konsthantverk lagt in reflektioner över det starkt per-
sonliga och samtiden, över konstiga saker i det lilla 
och det stora. De har begrundat slumpens obestridli-
ga betydelse för all kreativ verksamhet och förundrats 
över myllret av parallella företeelser och alternativa 
sanningar. 
 Kluster Konsthantverk bildades 2015 i Väster-
botten av 14 konsthantverkare som arbetar i glas, 
keramik, textil, trä och silver. Medverkande: Rebecka 
Adelhult Feklistoff, Pär Axelsson, Camilla Caster, 
Eva Dahlberg Axelsson, Margaretha Holmlund, Eva 
Juneblad, Christina Larsson, Britt-Lis Lindqvist, Åsa 
Renström, Eva-Karin Sandqvist, Ann-Mari Simons-
son, Jögge Sundqvist, Felix Wink, Isa Öhman.

IMPRESSIONS AND EXPRESSIONS  
– ART FROM THE COLLECTION
Until 29 March 
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.

KLUSTER KONSTHANTVERK: 
STRANGE THINGS, THEY HAPPEN  
ALL THE TIME 
31 May –  27 September 
HALL 1 

What is odd? What is self-evident? The same question 
can have hundreds of answers. Thoughts rush in dif-
ferent directions. In their work based on the theme of 
“Strange things, they happen all the time”, members 
of Kluster Konsthantverk have included reflections on 
the strongly personal and the age in which we live, on 
odd things both large and small. They have pondered 
over the unquestionable significance chance has on all 
creative activities and were amazed by the throng of 
parallel phenomena and alternative truths.
 Kluster Konsthantverk was formed in 2015 in 
Västerbotten by 14 crafts artists who work in glass, 
ceramics, textiles, wood and silver. Participants: 
Rebecka Adelhult Feklistoff, Pär Axelsson, Camilla 
Caster, Eva Dahlberg Axelsson, Margaretha 
Holmlund, Eva Juneblad, Christina Larsson, Britt-
Lis Lindqvist, Åsa Renström, Eva-Karin Sandqvist, 
Ann-Mari Simonsson, Jögge Sundqvist, Felix Wink, 
Isa Öhman.

Intryck och uttryck
Impressions and Expressions

Det händer hela tiden 
konstiga saker

Strange Things, They 
Happen All the Time 
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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 stenåldersmänn-
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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KÄRLEK I 
VÄSTERBOTTEN
vilka berättelser finns i museets arkiv om kärlek 
som brutit mot gängse normer? Vilken plats har fun-
nits för könsöverskridande identiteter och uttryck här 
i länet? Vilka berättelser och beskrivningar saknas i 
historieskrivningen om Västerbotten?

Under 2020 inleder vi på Västerbottens museum en 
etnologisk undersökning ute i länet och inne i muse-
ets arkiv i syfte att söka spår efter sådant som brutit 
mot normer kring kärlek, kön, sexualitet, familje-
bildning och kropp – med fokus på hbtqi. Berättel-
ser, händelser och livsöden med hbtqi-perspektiv har 
länge varit osynliggjorda i historien och på museerna, 
även om fler och fler museer börjat uppmärksamma 
frågan de senaste åren. 

Västerbottens museum har ett ansvar för hela 
länets kulturhistoria och har som utgångspunkt att 
alla ska ha möjlighet att finna sin historia i museernas 
samlingar och arkiv. Med den etnologiska undersök-
ningen vill vi åstadkomma en mer rättvis historie-
skrivning och visa upp ett mer mångfacetterat kultur-
arv där fler berättelser, livsöden och sätt att leva ryms.

Undersökningen tar avstamp i ett arkivarbete där 
vi söker äldre spår och nedteckningar, och fortsätter 
med insamling av nutida berättelser genom intervju-
er och dokumentationer. Under 2020 sker arbetet 
främst bakom kulisserna; flitens lampa kommer att 
lysa i arkiven, på biblioteket, vid intervjuer, ute i fält 
och framför datorn. En del av undersökningen sker i 
samband med projektet »Myter och Verkligheter – En 
lesbisk odyssé«. Under 2021 presenteras resultatet 
bland annat i en utställning.

VÄSTERBOTTEN
IN LOVE
what stories can we find in the museum archives 
that talk about love that defied the prevailing norms? 
What space has been provided for gender identities 
and expressions in the county? Which stories and 
descriptions are missing from historical accounts of 
Västerbotten?

 In 2020, Västerbottens Museum will begin an 
ethnological survey in the county and within the mu-
seum’s archive with the aim of finding traces of what 
may have defied norms surrounding love, gender, 
sexuality, family and body – with focus on LGBTQI. 
Stories, events, and fates from an LGBTQI perspec-
tive have been hidden by history and museums, even 
though increasing numbers of museums have now 
started to highlight the issue in recent years. 

Västerbottens Museum is responsible for the cultur-
al history of the entire county and works based on the 
idea that everyone must be able to find their history 
in museum collections and archives. Our aim is that 
this ethnological survey will create a fairer descrip-
tion of history and show a more multifaceted cultural 
heritage where several stories, fates and ways of life 
are included.

The survey starts with work in the archives, where 
we will look for older clues and records and then con-
tinue with collection of contemporary stories through 
interviews and documentation. Most of the work 
during 2020 will take place behind the scenes. We will 
explore the archives and the library, have interviews, 
and conduct work in the field and at the computer. A 
part of the survey will take place in conjunction with 
“Myths & Realities – A lesbian odyssey”. In 2021, the 
results will be presented in an exhibition.

Har du något att dela med dig 
av? En egen berättelse? Tips på 
spår efter sådant som brutit mot 
normer vad gäller kärlek, kön, 
sexualitet, familjebildning och 
kropp? Hör av dig till museets 
etnolog sofia.breimo@vbm.se

Do you have anything you want 
to share? Your own story? Sug-
gestions about traces of things 
that defied norms around love, 
gender, sexuality, family and the 
body? Contact the museum’s eth-
nologist at sofia.breimo@vbm.se
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BEREDSKAPSMINNEN
under hösten 2019 har två av museets arkeologer 
inventerat lämningar från andra världskriget i Tär-
naområdet. Vid den så kallade fjällinventeringen som 
bedrevs under åren 1996–2001 låg fokus på att bygga 
upp kunskapen kring samiska lämningar medan 
mer sentida fynd förbisågs, varför vår kunskap om 
militärhistoriska lämningar från andra världskriget 
är dålig. På Lantmäteriets nya höjdmodell som visar 
terrängens utseende syns söder om Västansjö mel-
lan Tärnaby och Hemavan runda formationer som 
inte verkar vara naturliga. Vid besiktning på plats 
visade sig cirklarna vara gropar där man troligen haft 
luftvärnskanoner.

Vid Björkvattnets utlopp finns stridsvagnshinder 
och bunkrar. Två områden med hinder i form av tri-
angulära granitblock registrerades. Enligt uppgift från 
deltagare vid ett berättarkafé i Ankarsund 6 oktober 
2019, kom stenarna till stridsvagnshindren från ett 
stenbrott vid Sördal norr om Storumans samhälle. I 
närheten av stridsvagnshindren finns även bunkrar av 
runda cementrör nedgrävda i marken. Ingångarna till 
de flesta bunkrarna är igenfyllda och syns endast som 
ett cirka 20 x 10 cm stort hål. Men en bunker gick att 
komma in i.

Flygbilder från 1960-talet visar fler områden med 
stridsvagnshinder. Hindren på flygfotografierna vid 
byn Yttervik är fortfarande synliga från E12 öster 
om vägen. Även vid Umfors norr om Hemavan syns 
stridsvagnshinder på de gamla flygbilderna. Troligen 
kan ytterligare studier av äldre flygbilder ge mera 
information om platser med denna typ av lämningar. 
Det finns exempelvis uppgifter om bunkrar vid Joesjö.
Vid Kulturarvsmässan i Tärnaby sista helgen i mars 
arrangerar Västerbottens museum ett berättarkafé 
om beredskapstiden. Förhoppningsvis finns det mer 
kunskap hos lokalbefolkningen som man är villig att 
dela med sig av, även om många av de lämningar som 
museet registrerat har varit okända för människor-
na som bor i närheten. Försvarets uppmaning under 
krigsåren: »En svensk tiger« verkar ha fungerat.

MOBILISATION TRACES 
in the autumn of 2019, two of the museum’s archae-
ologists made an inventory of remains from the Sec-
ond World War in the Tärna area. Between 1996 and 
2001, an inventory of the mountains was conducted. 
It focused on building up knowledge of Sami artefacts, 
but it overlooked findings from later periods. This has 
resulted in poor knowledge of historical military arte-
facts from the Second World War. The new topograph-
ic model from Lantmäteriet shows round formations 
to the south of Västansjö between Tärnaby and He-
mavan that appear to not be natural. When surveying 
the site, it became clear that these circles were ditches 
where air force artillery was likely kept.

Bunkers and anti-tank obstacles can be found by the 
mouth of Björkvattnet. Two areas containing obstacles 
made of triangular granite blocks have been registered. 
According to accounts from people attending a story-
telling cafe at Ankarsund on 6 October 2019, the rocks 
that became anti-tank obstacles came from a quarry in 
Sördal to the north of the town of Storuman. Bunkers 
made from round cement pipes can also be found 
buried into the ground close to the anti-tank obstacles. 
The entrances to most of the bunkers have been filled 
in and are only visible as holes measuring around 20 x 
10 cm. However, one bunker could be accessed.

Aerial photographs from the 1960s show several 
areas with anti-tank obstacles. The anti-tank ob-
stacles in the photographs taken by the village of 
Yttervik can still be seen from the east side of the 
E12 motorway. Anti-tank obstacles are also visible 
in the old aerial photographs of Umfors to the north 
of Hemavan. Further studies of older aerial photo-
graphs can likely provide more information about 
places with similar relics. There are also details about 
bunkers by Joesjö. As part of the cultural heritage fair 
in Tärnby in the last weekend of March, Västerbot-
tens Museum organises a cafe where people can share 
their stories about the era of mobilisation. Hopefully, 
local residents have more knowledge and are willing 
to share this information, even if many of the arte-
facts registered by the museum have been unknown 
to people in the area. The military’s wartime mantra 
“loose lips sink ships” appears to have worked.

Stridsvagnshinder av triangulära granitblock i flera rader.

Anti-tank obstacles made by triangular granite boulders.

Bunker av cement med
kvarvarande bänkar.

Concrete bunker with  
remaining seats.
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MÅLNINGAR GJORDA 
FÖR VERKLIGHETEN
Vårvinterns konstnärliga höjdare på museet 
är Mark Frygells separatutställning Floating 
Mythologies. Frygell är född 1985, uppväxt 
och utbildad i Umeå men verkar numera med 
Stockholm som bas där vi besöker honom en 
eftermiddag i november. 

Mark Frygell i ateljén.

Mark Frygell in the studio.

PAINTINGS MADE  
FOR REAL LIFE
The artistic highlight of the early spring at the 
museum is Mark Frygell’s standalone exhibition, 
Floating Mythologies. Frygell was born in 
1985 and grew up and was educated in Umeå. 
However, he is currently based Stockholm, which 
is where we visited him on a November afternoon.

– det känns lite grand som att komma hem, och det 
är speciellt att ställa ut på Västerbottens museum för 
jag har ju gått på utställningar där sedan jag var så li-
ten att jag inte minns det. Det har alltid varit en plats 
där jag som Umeåbarn tänkt att »jaha, det är så här 
konst ser ut«. Det blir lite surrealistiskt att jag själv 
visar konst där. Nu är det ett annat litet barn som går 
runt där och tänker att »jaha, det här är konst«.
 
Mark Frygell tar emot i sin källarateljé i Vasastan i 
centrala Stockholm. Här samsas pågående och avslu-
tade arbeten med skisser, kritor, penslar, färgtuber och 
en försvarlig mängd djupa papptallrikar som ersät-
ter den traditionella paletten. Frygell arbetar i stort 
format, färgstarkt och med kraftfulla penseldrag. 
Figurerna i målningarna tar självsäkert och utan blyg-
samhet plats. Målningarnas format och uttryck skulle 
kunna antyda ett förflutet inom graffitin.

– Jo, det är många i min generation som har bak-
grund i graffiti. Hos mej var det i stället tatuering. 
Jag ville bli tatuerare men insåg att jag måste bli 
bättre på att teckna, och började därför på Umeå 
konstskola ute på Umedalen. Väl där väcktes intres-
set för konsten.
 
Intresset ledde så småningom till en plats på Konst-
högskolan i Umeå, fem år som Mark Frygell har 
blandade känslor inför.

– På Konsthögskolan ska man på nåt sätt lära sej 
att göra konst på riktigt. Jag var väl ganska otrygg 
i det när jag började, och försökte passa in i nån 
sorts förväntan över vad konst är. Senare handlade 
det för mej mycket om att glömma bort alla regler 
jag lärt mej under utbildningen. När jag gjorde mitt 
examensarbete gick jag tillbaka till det jag hade gjort 
innan jag började på Konsthögskolan – innan jag 
började försöka vara en smart, seriös konstnär – för 
att se vad jag kunde hitta i det.

– Konsthögskolan kunde kännas som ett fängelse 
ibland, att man skulle se på sin konst som att man har 
en plan med den. Som att man går in i konsten med en 
tanke om att man ska dra åt en mutter nånstans. Men 
om jag skulle hålla på med konst på det sättet skulle 
det vara mer som design. Och här finns en koppling 
till tatueringen som ju kan liknas vid design.

“it feels a little bit like coming home. Exhibiting at 
Västerbottens Museum is special, since I have visited 
exhibitions here since I was so young that I can’t even 
remember them. It has always been a place where, 
as a child growing up in Umeå, I thought ‘ah ok, this 
is what art looks like’. It feels a bit surreal that it’s 
my turn to display art in the museum. Now another 
small child will be walking around and thinking ‘ah 
ok, this is art’.”

Mark Frygell welcomes us into his basement studio 
in central Stockholm’s Vasastan. Ongoing and com-
pleted pieces complement work with sketches, chalks, 
brushes, tubes of paint and a considerable amount of 
paper plates that replace the traditional artist’s pal-
ette. Frygell’s works are large scale, use bold colours 
and powerful brush strokes. The figures in the paint-
ings confidently and unashamedly take space. The 
format and expressions in the paintings could suggest 
a background in graffiti.

“Sure, many of my generation have a background 
in graffiti. But mine comes from tattooing. I wanted to 
be a tattoo artist, but I realised I needed to be better at 
drawing, so I started at an art school in Umeå out in 
Umedalen. It was there an interest in art emerged.”

This interest eventually led to a place at the Umeå 
Academy of Fine Arts, a five-year stint about which 
Mark Frygell had mixed feelings.

“At the Academy, you are somehow supposed to 
learn how to make art ‘for real’. I was quite insecure 
when I started and tried to conform to a kind of 
expectation of what art is. Later on, it became more 
about forgetting all the rules and regulations I learnt 
during my time at the Academy. When I created my 
degree project, I went back to what I had done before 
starting at the Umeå Academy of Fine Arts; before 
I tried to be a smart, serious artist, and tried to see 
what I could find in my earlier work.”
 “At times, the Academy felt like a prison; you had 
to look at your art as though you had a plan with it 
– this piece must have that purpose in the world. Like 
you enter art with an idea that you can fiddle with 
something somewhere. But if I were to work with art 
in this way, it would be more like design. In a way, 
tattooing can be compared to design.”

INTERVJU | INTERVIEW
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Två lösa delar i en triptyk med springande figurer.

Two loose parts of a triptych with running figures.

Mark Frygell berättar att han parallellt med sitt måle-
ri också tatuerar, tillsammans med andra konstnärsta-
tuerare i en studio i tunnelbaneförorten Björkhagen. 
Men i måleriet är det alltså inte fråga om design, där 
strävar han efter att upprätta en sorts direktkontakt 
med verket.

– I arbetet, i det fysiska arbetet kan man tappa 
bort sej på ett sätt där intellektet inte är med, och det 
kan också ta en till platser dit man inte skulle kom-
ma om man har intellektet med sej. Nästan alltid när 
jag jobbar är jag alltid väldigt i stunden. Det finns 
inget överjag som är där och petar. En del av mitt 
sätt att jobba handlar både om att strukturera min 
vardag, och om att strukturera hur jag arbetar när 
jag är i ateljén. 

– Men du ser hur det ser ut här. Allt som har att 
göra med måleri är lite kaosartat och trashigt. Men jag 
försöker göra allt annat runt mej strukturerat för att 
jag ska kunna vara så fri som möjligt när jag målar. 

– Strukturerandet i ateljén handlar bland annat om 
att jag kan kolla på film när jag jobbar för då brukar 
jag sluta tänka på vad jag gör. Då blir det som en 
gateway in i att kunna jobba. Och efter ett tag har jag 
glömt filmen. När jag väl är i gång och börjar komma 
in i måleriet, då försvinner allt runt omkring mej.

– När jag sen är klar kan jag titta på en målning 
och tänka: »Aha, okej, nu vart det så här. Det här gil-
lar jag, det här gillar jag inte. Det här skulle jag kunna 
jobba vidare med, det här skulle kunna bli en ny mål-
ning. Det här skulle kunna bli ett nytt spår.« Överja-
get kommer in efter att det fysiska arbetet är gjort.

Men det är inte så att Mark Frygell bara ställer sig 
framför en tom duk och sätter i gång att lägga ut olje-
färgerna fritt ur fantasin. 

– Jag gör väldigt mycket förarbete i skisser. Efter-
som jag inte planerar vad konstverket ska handla om 
måste jag ha ett annat sätt att hitta motiven. Jag teck-
nar mycket utan att tänka och hittar sen sånt som jag 
kan arbeta vidare med på ett eller annat sätt.

Något udda är kanske Mark Frygells val av skissblock. 
Han tecknar med tusch i böcker avsedda för läsning. 

– Det är alltså böcker jag läser. Egentligen är det 

Mark Frygell says that in addition to his painting, he 
tattoos together with other tattoo artists in a studio 
located in the Stockholm suburb of Björkhagen. How-
ever, his paintings are not a question of design, there 
he tries to establish a direct contact with the piece.

“In this work, the physical work, you can lose your-
self in a way where you leave the intellectual behind, 
and this can also take you to a place you’d never go 
if your intellect was with you. I pretty much always 
work ‘in the moment’. There’s no ‘boss me’ that stands 
there and points. I place my trust into, maybe not in-
spiration, but my mental ability to live in the moment. 
Part of the way I work involves structuring my day 
and structuring how I work when I’m in the studio.”

“But you can see what it looks like here. Every-
thing to do with painting is a bit chaotic and trashy. 
But I try to structure everything else around me so I 
can be as free as possible when I paint.”

“The structure in the studio involves things like 
watching films when I work, because this helps me 
stop thinking about what I am doing. It’s like a gate-
way into being able to work. And after a while, I’ll 
forget about the film. Then when I’ve finally got go-
ing and got into the painting, everything around me 
just disappears.” 

“Then when I’ve finished, I can look at a painting 
and think: ‘Right, ok, this is what it was. I like this, I 
don’t like this. This is something I can keep working 
with, this could be a new painting. This could be a 
new track I take’. ‘Boss me’ comes in once the physi-
cal work is complete.”

However, Mark Frygell doesn’t simply stand before a 
blank canvas and start adding oil paints straight from 
his imagination.

“I do a lot of prep work in sketches. Since I don’t 
plan what the piece will be about, I need another way 
to find the theme. I draw a lot without thinking and 
find things I can continue working with in one way 
or another.”

There is something unusual with Mark Frygell’s 
choice of sketchbook. He uses felt tip to draw in 
books intended for reading. 

INTERVJU | INTERVIEW
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mest av praktiska skäl, för att man kan bära med sig 
böckerna och för att jag gillar att ha en bok som jag 
håller på och läser, och för att ha mina litterära refe-
renser med mej. 

Mark Frygell berättar att han kom till konsten via se-
riemagasin, punk och tatuering. Ett begrepp han gär-
na använder, både för att karaktärisera sitt eget måle-
ri och den konst som påverkat honom, är »grotesk«. 
I ordböckerna anges en räcka synonymer: fantastisk, 
bisarr, sällsam, underlig, lågkomisk, vidunderlig, be-
fängd. Och visst kan somliga av orden användas om 
serier, punkrocken och tatueringskonsten.

– För mej finns det groteska i folkkonst och med-
eltidskonst där kulturen reproducerades i liten skala, 
med kraftigt överdrivna uttryck, där karikatyren är 
närvarande även i själva synen på livet. Figurerna 
återkommer sedan i olika sammanhang i vår kultur,  
i form skämtteckningar och karikatyrer bland annat. 

Den konstriktning med ursprung i Tyskland på 
1920-talet som gick under benämningen Die Neue 
Sachlichkeit, den nya sakligheten, får ibland epitetet 
grotesk. Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz 
är tre konstnärer inom riktningen, samtliga också 
»medverkande« vid nazisternas utställning Entarte-
te Kunst, degenererad konst, i München 1937 som 
innehöll beslagtagen så kallad oönskad konst. Mark 
Frygell protesterar inte mot förslaget att hans konst 
förmodligen hade betraktats som oönskad och entar-
tete enligt nazisternas regelbok.

– Det är inte en konst som jag är uppvuxen med 
men som senare har gjort stort intryck. En stor del 
av mitt konstintresse handlar om konsthistoria. Jag 
går på alla slags museer. Det handlar mycket om att 
hitta former till sitt eget måleri, och lösningar, att se 
hur andra har gjort saker på sätt som man själv inte 
har tänkt på. 

– Den figurativa modernismen har jag jobbat myck-
et med. Tagit former, rörelser och teman. Och dom 
springande figurerna, dom är tagna från en antik gre-
kisk vas. Sen har jag tecknat en massa löpare från oli-
ka verk i konsthistorien och pusslat samman bilderna. 
Därför har målningarna någon sorts collageuttryck. 

“They’re books I’m reading. Really, it’s for practi-
cal reasons, because you can carry books around, and 
since I like having a book on the go and to have my 
literary references with me.”

Mark Frygell explains how he found his way to art 
via comic books, punk rock and tattooing. He likes 
to use the term “grotesque” to characterise his own 
paintings and the art that influenced him. Dictionar-
ies provide an array of synonyms: fantastic, bizarre, 
peculiar, odd, burlesque, comical, monstrous, absurd. 
And of course, some of these words could be used to 
describe comics, punk rock and tattoo art.

“I find the grotesque in folk art and medieval art, 
where culture was reproduced on a small scale, with 
powerfully exaggerated expressions; where the carica-
ture is also part of the view on life. During the medi-
eval period, painting was a popular expression. The 
figures in medieval art then recur in different contexts 
in our culture, like in cartoons and caricatures.”

The 1920s German art movement, Die Neue Sach-
lichkeit, New Objectivity, is occasionally described 
as grotesque. Max Beckmann, Otto Dix, and George 
Grosz are three artists from this movement, all of 
whom “participated” in the 1937 Nazi exhibition of 
degenerate art, Entartete Kunst, in Munich. This ex-
hibition presented works of art that had been seized 
because of their deviation from what Nazism consid-
ered good art. Mark Frygell does not contest the sug-
gestion that his art would probably have been viewed 
as unsavoury and degenerate in the eyes of the Nazis.

“This is not a type of art I have grown up with, 
rather it’s something that made a major impression in 
later years. Art history forms a large part of my inter-
est in art. I go to all sorts of museums. It is a matter 
of finding forms for your own painting, and solu-
tions; seeing how others have approached things in 
ways you haven’t thought about.” 

“I have worked a lot with figurative modernism. 
And my running figures, they’re taken from an antique 
Greek vase. I’ve drawn lots of runners from different 
works of art and pieced the images together. This is 
what gives the paintings a type of collage look.”

Ett steg mellan skissen och målningen är färgkritan 
som Mark Frygell använder direkt på duken där han 
sedan ska måla.

– Kritan blir lite som en sorts grundmålning. Och 
sen så i princip »skriver jag ut« målningen. Jag börjar 
på ena kanten och målar mej ner, objekt efter objekt. 
Det börjar alltid med skisserna, som är obetänksam-
ma och telefonklotteraktiga.

– Jag försöker ha en dynamisk skala i varje mål-
ning. Det finns områden som är väldigt snabbt och 
tunt tecknade, andra som är mer bara som kakor av 
färg. Det pastosa blir ett sätt att skulptera bilden, 
att skapa ytterligare en dimension. Det finns kvalite-
ter i bilden som är kopplade till materialiteten, och 
som egentligen bara kan upplevas när man fortfa-
rande har målningen framför sej. I minnet av bilden 
försvinner den materiella kvaliteten. Nu när man 
kan se allting på internet vill jag tillföra en nivå som 
bara upplevs i verkligheten. Det är så mycket som 
finns på nätet som man tycker att »fan vilken bra 
målning« men så ser man den i verkligheten och blir 
besviken. Och jag vill att mina målningar ska vara 
gjorda för verkligheten.

Mark Frygell uses coloured chalk to draw directly 
on the canvas he will paint, and this acts as a step 
between the sketch and the painting.

“The chalk becomes a type of priming. And then I 
pretty much ‘print out’ the painting. I start at one edge 
and paint downwards, object after object. It always 
starts with the sketches that are rash and doodle-like.” 

“I try to include a dynamic scale in each painting. 
There are areas that are drawn very quickly; thin 
and reduced. And there are others where the paint is 
caked on. These thick layers are a way of sculpting 
the image and creating an additional dimension. The 
image contains qualities that are linked to the materi-
ality and that can only really be experienced when the 
painting is still in front of you. The material quality 
vanishes in the mental reconstruction of the image. 
Now, when you can look at everything on the inter-
net, I want to add a level that can only be experi-
enced in reality. There’s so much online that makes 
you think ‘wow, what a great painting’, but then you 
see it in person and are disappointed because it was 
made for the internet. And I want my paintings to be 
made to be seen in real life.”

Gunnar Larssons Att mörda konstnärer transformerad till skissblock.

Gunnar Larsson’s book On Killing Artists transformed into a sketch book.

En längre 
version av 
intervjun på 
www.vbm.se 
A longer 
version of the 
interview on 
www.vbm.se
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Residens 2020 
Residence 2020

Det är nu tredje gången Sune Jonsson Centrum för 
Dokumentärfotografi utlyser ett residens för fotogra-
fer och filmare. Syftet är att främja den dokumentära 
bilden, dess fotografer och filmare och verka för sam-
tidsdokumentation. Samt att understödja utforskandet 
av och möjligheterna med dokumentärfotografi.

2019 års resident Salad Hilowle tillbringade två 
månader i Västerbotten. Det som skulle bli ett foto-
grafiskt projekt växte under vistelsen till att bli en bok 
Halima om de sina. Boken berättar i bild och text om 
vanliga människor, och om en familjs historia från So-
malia till Sverige. 

Jag hittade förtroende att skriva och våga tro 
ännu mer på berättande med både bild och text. 
Residenset gav lyxen att få tid att utforska, expe-
rimentera och pröva olika saker i min egen takt, 
väldigt sällan har man den positionen.

Salad Hilowle

Ansökan till 2020 års residens är öppen 
2 mars – 5 april. All info på www.vbm.se

2020 residence application is open  
2 March – 5 April. Info at www.vbm.se

FO
TO

: S
A

LA
D

 H
IL

O
W

LE

Naturen

For the third 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 
contemporary documentation, as well as to support 
research into, and the opportunities offered by, 
documentary photography. 

Salad Hilowle was 2019’s artist in residence and 
spent two months in Västerbotten. What was sup-
posed to be a photography project grew during the 
residency and became a book, Halima om de sina. The 
book uses images and text to tell stories about ordina-
ry people and the story of one family from Somalia to 
Sweden.

I found the confidence to write and dared to 
believe in telling stories using both images and 
text. The residency provided the luxury of time, 
meaning I could explore, experiment and test dif-
ferent things at my own pace – it’s not very often 
you find yourself in such a position.

Salad Hilowle

Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse för 
norrländskt kulturstöd – Rosenströmska stiftelsen 
– bildades i maj 2010 på initiativ av Sten Rosen-
ström. Stiftelsens ändamål skall vara att främja 
kulturellt skapande i Norrland genom ekonomiskt 
såväl som mentalt stöd till individer eller institu-
tioner kulturellt verksamma i Norrland och även 
till stöd för dem som från annan plats verkar för 
norrländska kulturella teman. Kultur skall i detta 
sammanhang förstås som ett brett begrepp.

The Gunborg and Sten Rosenström Founda-
tion for Supporting Culture from Norrland – The 
Rosenström Foundation – was founded in May 
2010 following the initiative of Sten Rosenström. 
The Foundation’s purpose is to promote cultural 
creation in Norrland, by providing both finan-
cial and conceptual support to individuals or 
institutions active in Norrland’s cultural scene, in 
addition to those from other locations that pro-
mote Norrland’s cultural themes. In this context, 
“culture” is a broad concept.

Generösa bidragsgivare
Generous contributors

Med anledning av att Gunborg och Sten Rosenströms 
Stiftelse för Norrländskt Kulturstöd under 2020 upp-
märksammar tidigare stipendiater har Västerbottens 
museum erbjudits möjligheten att engagera kreatörer 
att verka inom museets ramar under våren. 

Vid ett inledande arrangemang 26 januari läser 
stipendiaten och författaren David Väyrynen eget ny-
skrivet material och ett urval av Sune Jonssons texter, 
ackompanjerad av dragspelaren Jan Johansson. Läs 
mer om de tidigare stipendiaternas medverkan i aktivi-
teter på museet och i länet på sidan 5 och 28.

During 2020, the Gunborg and Sten Rosenström 
Foundation for Supporting Culture from Norrland will 
focus its attention on previous scholarship holders. 
This has given Västerbottens Museum the opportunity 
to involve creators in museum activities throughout 
the spring.
 Writer David Väyrynen will read his latest material 
and a selection of Sune Jonsson’s texts, accompanied 
by accordion player Jan Johansson. Read more at 
page 7 and 28.
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David Väyrynen.
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Årets kulturkommun
Cultural Municipality 
of the Year

Varje år utses Årets kulturkommun i Västerbotten, läs-
året 2019/20 är det Storuman som har fått utmärkel-
sen. Bakom utnämningen står Västerbottens museum, 
Norrlandsoperan och Västerbottensteatern tillsam-
mans med en rad andra kulturaktörer som arbetar i 
hela länet. För museets del innebär det att kunskaps-
banken – arkeologi, konst, kulturhistoria, fotografi, 
byggnadsvård, berättande, med mera – flyttar in i 
Storumans kommun vid olika tillfällen under året.

Sista helgen i mars är det Kulturarvsmässa i Tärnaby 
med föredrag, information, berättarkafé, utställningar, 
med mera.

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.  For Väster-
bottens museum this means that its knowledge bank 
of archaeology, art, cultural history, photography, 
architectural heritage, storytelling and much more will 
relocate to Storuman municipality at different times 
during the year.

Last weekend in March the Cultural Heritiage Fair 
takes place in Tärnaby with lectures, information, sto-
rytelling cafe, exhibitions and more.

Workshop: 
Fotografera människor
Photographing people

Den prisbelönta dokumentärfotografen Elin Berge 
håller två heldagsworkshoppar – i Vindeln 28 mars och 
i Sorsele 4 april – om att fotografera människor i miljö 
där hon berättar om och visar grundläggande teknik 
och metoder. Workshopparna vänder sig till dig över 
16 år som vill utvecklas i ditt fotograferande. System-
kamera är bra men inget krav. Huvudsaken är att berät-
tarlusten finns, och den går lika bra att förmedla med 
en mobiltelefon. Anmälan: alexandra.ellis@vbm.se

Award winning photographer Elin Berge will host 
two full-day workshops, in Vindeln and in Sorsele, 
on photographing people in environments. She 
will discuss and demonstrate basic techniques and 
methods. The workshops are aimed at beginners 16 
and older who want to develop their photography 
skills. DSLRs are recommended but not a require-
ment. The focus is on the desire to tell stories, and 
this can be done just as well using a mobile phone. 
Application: alexandra.ellis@vbm.se
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Arrangemang med bidrag från Rosenströmska 
stiftelsen. Läs mer på sidorna 5.

Event with contribution from Rosentrömska 
foundation. Read more at pages 7.
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Berättandet är en viktig del av vårt immateriella kul-
turarv och berättelserna hjälper oss även att bevara, 
levandegöra och förmedla andra aspekter av kultur-
arvet. Med detta som utgångspunkt har ett nära sam-
arbete etablerats mellan Västerbottens museum och 
Nordiskt Berättarcentrum. Den gemensamma visionen 
om att stärka berättandets betydelse i hela Västerbot-
ten har fått konkret form i Årets berättarkommun. 

Under 2019–20 är Vindeln Årets berättarkom-
mun i Västerbotten och våren fylls av aktiviteter. På 
programmet finns bland annat berättarkaféer och 
workshop om Livsberättelser och en mängd berät-
tarworkshopar med skolelever i Vindeln. Under sista 
veckan i maj 2020 är det stor final med en festival där 
lokala berättare och berättelser möter publiken på 
olika scener i kommunen.

En rad programpunkter och arrangemang äger rum 
under våren. Håll koll på vbm.se för mer information.

Storytelling is an important element of our intangible 
cultural heritage, and the tales also help us preserve, 
animate and share other aspects of cultural heritage.

Using this as a basis, Västerbottens Museum and the 
Nordic Storytelling Centre have established a close 
collaboration. The joint vision to strengthen the sig-
nificance of storytelling throughout Västerbotten has 
been realised through the Storytelling Municipality of 
the Year award.

Vindeln in Västerbotten has been named the Story-
telling Municipality of the Year for 2019–20, and the 
spring will be packed with activities. The programme in-
cludes storytelling cafes and workshops on Real life ac-
counts. The final week of May 2020 will host the grand 
finale of Vindeln’s storytelling year, with a storytelling 
festival, where local storytellers and tales meet the 
public on different stages throughout the municipality.

An array of activities and events will take place 
throughout the spring. Keep an eye out on vbm.se for 
more information.

Storytelling 
Municipality  
of the Year

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, 
affischer, kvalitetsfotografi, vykort, 
smycken, leksaker, fina tvålar, 
inredningsdetaljer samt böcker inom 
konst, foto och kulturhistoria.
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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.  
På White Guides lista över landets  
bästa kaféer.

BARNENS MUSEUM | CHILDREN’S MUSEUM

Minimus

Minimus är museets skaparverkstad för barn. Här är 
barn tillsammans 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 skol-
loven erbjuder vi ofta extra aktiviteter i form av exem-
pelvis berättande, drama eller måleri. 

Minimus is the Museum’s creative workshop for chil-
dren in the company of an adult for drop-in activi-
ties. 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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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 floor
7. School house
8. Helena Elisabeth Church
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