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ÖPPETTIDER
Tisdag–fredag
Lördag & söndag

10–17
11–17

Alltid fri entré
Avvikande öppettider
Måndag 26 oktober
Torsdag 24 december
Fredag 25–onsdag 30 december
Torsdag 31 december
Fredag 1–onsdag 6 januari

Följ oss på Facebook och Instagram

10am–5pm
11am–5pm

Free admission at all times
10–17
stängt
11–17
stängt
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

OPENING HOURS
Tuesday–Friday
Saturday & Sunday

Special dates
Monday 26 October
10am–5pm
Thursday 24 December
closed
Friday 25– Wednesday 30 December 11am–5pm
Thursday 31 December
closed
Friday 1–Wednesday 6 January
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.

med rena händer och omsorg om andra och
varandra öppnar vi museet efter att ha hållit stängt
över våren och sommaren. Vi följer myndigheternas
råd och rekommendationer för att minska risken
för smittspridning. Programpunkter som kan samla
mycket folk inom begränsade utrymmen – exempelvis
vernissager – avstår vi ifrån tills vidare.
Men många intressanta utställningar är i eller på
gång. Vi fortsätter att satsa på målgruppen barn
och unga och tycker att det passar särskilt bra just
nu eftersom det i höst är femtio år sedan Minimus,
museets kreativa verkstad för barn, öppnade. Det
som skulle vara sommarens stora publikdragare,
den interaktiva lek- och lärutställningen En gång i
Västerbotten, blir i stället en av höstens höjdpunkter.
Och mer längs barnspåret är Trygga platser som är
skapad tillsammans med skolelever i Umeå kommun.
Ett tema som genomsyrar åtminstone två av
höstens utställningar är mystik, magi och folktro,
dels i den inlånade fotoutställningen Elf Dalia, dels
i den egenproducerade Föreställningsvärldar som
ger exempel på gamla berättelser och samlar in nya,
samt följer de traditionellt muntliga sägnernas väg in
i nutiden.

Mycket välkommen ska du vara!

Anders Björkman,
redaktör

and consideration for each
other, we are opening the museum after having
been closed during the spring and summer. We are
following the advice and recommendations of the
authorities to reduce the risk of infection. For now,
we are not arranging programme events that could
attract larger crowds to a confined area, such as
openings.
But there are many interesting exhibits already in
place or coming up. We will continue to focus on
children and youth, something that is particularly
appropriate since this autumn is the 50th anniversary
of the opening of Minimus, the museum’s creative
workshop for children. What was supposed to
be the big public attraction this summer, the
interactive hands-on exhibition Once upon a time in
Västerbotten, will instead be the main attraction for
this autumn. Safe Places follows this children’s theme
and has been created together with school children in
Umeå municipality.
A theme found throughout two of this autumn’s
exhibits is mysteries, magic and folklore in the
visiting exhibit Elf Dalia and the locally produced
Worlds of Imagination, which provide examples
of old stories, collects new ones, and tracks how
traditional oral traditions have been passed on to the
present.

with washed hands

You are much welcome!

Anders Björkman,
editor

CONTACT
www.vbm.se
info@vbm.se
+46 (0)90-16 39 00
Follow us on Facebook and Instagram

Grafisk form: Anna Robertsson
Graphic design: Anna Robertsson
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UTSTÄLLNINGAR
DAGAR ATT MINNAS
| EXHIBITIONS
| DAYS TO REMEMBER

Med anledning av rådande situation blir det betydligt
färre programaktiviteter på museet under hösten. Men
alldeles utan är vi inte. För att du inte ska missa något
är kalendern på vbm.se ett bra tips.

DAGAR ATT MINNAS | DAYS TO REMEMBER

Due to the prevailing situation there is far fewer
programme events during the autumn at the museum.
Anyway, some will happen. Have a look in the
calender at vbm.se now and then so that you don’t
miss anything.

TORNEDALNINGARNAS DAG
TORNEDALIAN’S DAY

PRIDEHELG
PRIDE WEEKEND

4

ARKIVENS DAG
ARCHIVE’S DAY

PRIDEHELG MED RFSL UMEÅ
25–27 september
Tipspromenad på friluftsmuseet hela helgen.
Regnbågsfamiljedag på söndagen.

PRIDE WEEKEND WITH RFSL UMEÅ
25–27 September
Tip walk at the open-air museum all weekend.
Rainbow Family Day on Sunday.

TORNEDALINGARNAS DAG
4 oktober
En dag med fokus på en av Sverigens fem nationella
minoriteter.

TORNEDALIAN’S DAY
4 October
A day focusing on one of Sweden’s five national
minorities.

ARKIVENS DAG
14 november
Demokratiska arkivet släpper sin nya podd Livet i
arkivet. Det första avsnittet, Förbjuden kärlek, utgår
från Umeålärarinnan Maja Beskows dagböcker från
1900-talets början. Läs mer på sidan 24.

ARCHIVES’’DAY
14 November
The project Democratic Archive releases its new pod
Life in the Archive. Read more on page 24.

FILMSEMINARIUM
25–26 november
Det årliga fotoseminariet vid Sune Jonsson Centrum
för dokumentärfotografi på Västerbottens museum blir
i år ett filmseminarium tillsammans med Umeå Europeiska Filmfestival (UEFF). Under två av festivaldagarna fylls Bio Abelli av europeisk och lokalproducerad
dokumentärfilm. Förutom filmvisningar blir det samtal
med filmskapare och vi får se de senaste dokumen
tärerna presenteras i en Work In Progress. Samarbetet
är ett sätt att lyfta dokumentärfilmen som genre men
också att skapa utrymme för samtal med filmernas
tematik som utgångspunkt.

FILM SEMINAR
25–26 November
The annual photography seminar at the Sune Jonsson
Centre for Documentary Photography at Västerbottens
Museum will be in the form of a film seminar this year,
together with the Umeå European Film Festival (UEFF).
For two of thefestival days, Bio Abelli will be filled with
European and locally produced documentary films.
In addition to film showings, there will be talks with
filmmakers, and we will see the latest documentaries
presented in a Work In Progress. This collaboration is a
way of highlighting documentary film as a genre and to
create a forum for discussions about the films’ themes.

Från Moritz Schulz film Summerwar.
From Moritz Schulz’ film Summerwar.
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UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

TRYGGA PLATSER

SAFE PLACES

HALL 10

HALL 10

Utställningen tar sin utgångspunkt i hur barn beskriver, upplever och porträtterar sina boende- och
livsmiljöer. Barns perspektiv saknas i regel inom
forskning, men Trygga Platser bygger på en kvalitativ
forskningsstudie med aktiv medverkan av mellanstadieelever i kommunala skolor i Umeå kommun där
barnen själva dokumenterat platser i boendemiljöer
som de upplever som positiva, stödjande och trygga.
Utställningen väcker även frågeställningar kring social ojämlikhet och belyser kopplingen mellan fysisk
och social miljö.
Trygga Platser är ett samarbete med Kulturverket
och institutionen för socialt arbete på Umeå
Universitet.

This exhibition is based on how children describe,
experience, and portray their home and living environments. The child’s perspective is lacking in general
in research, but Safe Places is based on a qualitative
research study with active participation by 10–13
year-old students in municipal schools in Umeå,
where the children document places in their home environments that they feel are positive, supportive, and
safe. The exhibition also examines social inequality
and highlights the connection between physical and
social environments.
Safe Places is a collaboration with Kulturverket
and the Department of Social Work at Umeå
University.

YTTRANDEFRIHETENS GRÄNSER

FREEDOM OF SPEECH

HALL 13

HALL 13

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det vi inte gillar. När vi är fria
att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men
yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om
samtalen tystnar? Yttrandefrihetens gränser handlar
om vikten av att olika röster kommer till tals, men
också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska
exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelser utmanar
utställningen besökarna att reflektera och samtala
med varandra.
Utställningen vänder sig till elever i årskurs 7–9
och gymnasiet och till en intresserad allmänhet.

Democracy is built on a foundation of conversation,
open debate and the ability to listen even when you
don’t like what is being said. When we are free to
say what we want, it’s easy to take it for granted. But
freedom of speech is not a fixed entity. It is the result
of a long struggle and it must be upheld and defended
again and again. This is something we can learn from
history, as well as to be alert for warning signs that
need to be taken seriously. This exhibition is about
the importance of letting more than one person
speak, but also about the limits to free speech and the
difficulties that come with it.

EN SKOG AV ÅR

A FOREST OF TIME

HALL 12

HALL 12

Sune Jonsson gjorde inte mindre än tjugo dokumentärfilmer mellan 1964 och 1998, oftast i samarbete
med SVT, om bland annat småbrukare i lappmarken,
kustnära fiske, skidtillverkning och fjällbönder.

Sune Jonsson produced no less than twenty documentary films between 1964 and 1998, about small holders in Lapland, coastal fishing, ski manufacture and
mountain farmers.

30 september – 28 februari 2021

23 oktober – 31 mars 2021

Öppnar 1 oktober

30 September – 28 February 2021

Trygga platser

En skog av år

Safe Places

A Forest of Time

23 October – 31 March 2021

Opens 1 October

Yttrandefrihetens gränser
Freedom of Speech
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UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

EN GÅNG I VÄSTERBOTTEN

ONCE UPON A TIME IN VÄSTERBOTTEN

HALL 7

HALL 7

Lek och lär med Stina, Anna och Per. Upptäck Västerbottens historia genom en resa längs Umeälven i
augusti 1875. Längs vägen – från Tärnafjällen i väster
till Umeå i öst – möter vi barnen Stina, Anna och Per
som berättar om sina liv. Hos Stina i Tärnafjällen
har familjen börjat förbereda så smått inför vinterflytten med renarna. På bondgården i Granötrakten,
där Anna bor, är det skördetid. Och i Umeå hamn,
där springpojken Per jobbar, har barkskeppet Nanna
kommit in med varor som ska säljas i handelsboden.
En utställning för både stora och små!

Play and learn with Anna, Stina and Per. Interactive culture history about Västerbotten in late 19th
century. Discover Västerbotten’s history on a journey
along Ume River one late summer day in the 1880s.
Your trip will take you from the Tärna mountains in
the west to Umeå in the east, where Stina, Anna and
Per will share stories about what their lives were like.
Stina lives in the Sami camp in the Tärna mountains, where the family has begun preparing for the
winter move with the reindeer.
On the farm near Granö, where Anna lives, it’s
harvest time.
In Umeå harbour, the ship Nanna has come in with
goods like coffee, sugar and salt from countries far
away. An exhibition for all ages.

Till 31 januari 2021

FÖRESTÄLLNINGSVÄRLDAR

27 september–28 februari 2021
HALL 8

Magi och folktro har länge varit en självklar del av
västerbottnisk tradition, men vad händer med dessa
föreställningsvärldar när samhället omvandlas och
förändras? Västerbottens museums etnolog, berättarantikvarie och dokumentärfotograf utforskar samtida uttryck för folkliga föreställningar, med fokus
på folktro, magi och andra oförklarliga händelser.
Utställningen visar exempel på gamla berättelser och
samlar in nya, samt följer de traditionellt muntliga
sägnernas väg in i samtiden.
Utställningen består av flera delar, en insamlingsstation, kortfilmen Då skrömta härjade i Svartberget,
en essä av Tommy Kuusela samt fotografier från platser som bär berättelser om underliga eller oförklarliga
upplevelser.

Until 31 January

WORLDS OF NOTIONS

27 September – 28 February 2021
HALL 8

En gång i Västebrotten
Once Upon a Time in Västerbotten

Magic and folklore have long been self-evident aspects of Västerbotten traditions, but what happens
with these ways of viewing the world when society
transforms and changes? Västerbottens Museum’s
ethnologist, storytelling curator, and documentary
photographer explore modern expressions of popular
beliefs, with a focus on folklore, magic, and unexplainable events. The exhibition shows examples
of old stories, collects new ones, and tracks how
traditional oral traditions have been passed on to the
present.
The exhibition consists of multiple parts: a collection station, the short film Då skrömta härjade i
Svartberget (The Haunting of Svartberget), an essay
by Tommy Kuusela, and photographs from places
with stories of strange or unexplainable experiences.

Föreställningsvärldar
Worlds of Notions
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RETROVÄGEN

RETRO LANE

HALL 1

HALL 1

Vi omges av saker, ting och sysslor som behövs såväl
för att sköta hem, hushåll och vardagsliv som för
att trivas och ha det bra. Möblemang, leksaker, fritidsprylar och aktiviteter.
Varje tid har sin särskilda estetik och sina
inredningsideal. Somliga trender försvinner fort,
andra består och några kommer åter och blir
populärare än någonsin.

We surround ourselves with objects, things and
pursuits that are needed to take care of the home,
household and daily life but also for enjoyment and
happiness. Furniture, toys, sports equipment and
activities.
Every age has its own aesthetic and its own interior design ideal. Some trends vanish quickly, others
become established and some see a resurgence and
become more popular than ever.

Till 31 januari 2021

MAJA DANIELS: ELF DALIA

27 september – 28 februari 2021

Until 31 January 2021

MAJA DANIELS: ELF DALIA

HALL 9

27 September – 28 February 2021

I Maja Daniels personliga tolkning av Älvdalens
påtagligt levande kulturarv är det mystiken kring
trakten och den bevarade älvdalskan, ett språk med
rötter i fornnordiskan, som skildras. Elf Dalia kretsar
kring historia, språk, ritualer, mysterier och vardagens
besynnerligheter. Utställningen undersöker hur mystik
och folktro format berättelsen om Älvdalen, och hur
vidskeplighet och ockultism kommer till uttryck i dagens samhälle, djupt präglat av vetenskap och fakta.
Maja Daniels blandar egna verk med bilder ur
Tenn Lars Perssons (1878–1938) arkiv. Persson var
en ivrig fotograf och samlare av lokal historia och
mytologi. Med ett intresse för det okända använde
han fotografi i experiment med astronomi och fysik.
Med 100 års mellanrum möts i utställningen dessa
två bildskapare i en visuell dialog kring Älvdalens
många mysterier.

HALL 9

Maja Daniels’ personal interpretation of Älvdalen’s
living cultural heritage depicts the mystery of the area
and the actively used Elfdalian, a language with roots
in Old Norse. Elf Dalia examines history, language,
rituals, mysteries, and oddities of daily life. The
exhibition explores how mystery and folklore have
formed the stories about Älvdalen, and how superstition and occultism are expressed in a modern society
deeply influenced by science and facts.
Maja Daniels combines her own works with
photographs from Tenn Lars Persson’s (1878–1938)
archive. Persson was an avid photographer and collector of local history and mythology. With an interest for the unknown, he used photography in experiments with astronomy and physics. With 100 years
between them, these two artists meet in this exhibit in
a visual dialogue about Älvdalen’s many mysteries.

Retrovägen
Retro Lane

Maja Daniels: Elf Dalia
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TEXTIL

TEXTILES

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

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

HALL 2

BYGGNADSVÅRD
HALL 3

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

UMEÅ – MINNEN OCH FRAMTID
HALL 4

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

ROCK ART IN SÁPMI
HALL 5

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

SKIDUTSTÄLLNINGEN

Utställningen är stängd tills vidare. Världens äldsta
skida kommer att visas på annan plats i museet.

HALL 2

BUILDING PRESERVATION
HALL 3

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

UMEÅ – MEMORIES AND FUTURE
HALL 4

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

ROCK ART IN SÁPMI
HALL 5

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

SKI-EXHIBITION

The exhibition is closed until further notice. The
world's oldest ski will be exhibited in a diffrent hall.

12

13

MUSEIHISTORIA | MUSEUM’S HISTORY

i veckan ordnades diskussion efter föreställningen
med möjlighet för besökarna att komma med önskemål om kommande filmer i biografen. Och eftersom
biografen var kommunal kunde man också erbjuda
kostnadsfria visningar för skolorna.

Bio Abeli 22 november 1970

FEMTIOÅRINGAR

FIFTY YEAR OLD

För femtio år sedan, hösten 1970, togs museets första större utbyggnad sedan starten 1943
i bruk. Genom hela sextiotalet hade frågan om
en utökning av museets utrymmen stötts och
blötts. Och under tiden blev det allt trängre om
saligheten.

Fifty years ago, in the autumn of 1970, the museum opened its first extension since it was built
in 1943. Throughout the 1960s, the question of
an expansion of the museum’s spaces had been
discussed. And in the meantime, the museum became increasingly cramped.

1970 invigde den nyblivne
statsministern Olof Palme det »nya« museet – som
vuxit från 1600 kvadratmeter till 4 300 – vilket förutom lokaler för »bakgrundsarbetet« utökats med
den stora utställningshallen – i dag benämnd Hall 1
– och i de undre regionerna den kombinerade biograf
och föreläsningssalen Bio Abelli, döpt efter Bror Abelli som 1909 byggde Umeås första fasta biograf.
Bio Abelli startade sin verksamhet redan i september 1970 med Jan Troells storslagna debutfilm Här
har du ditt liv efter Eyvind Jonssons litterära förlagor. En film per vecka och föreställningar måndag
till fredag var det som gällde. Fram till jul blev det
tio långfilmer och två veckor med kortfilm. En kväll

on sunday 22 November 1970, newly appointed
Prime Minster Olof Palme opened the »new« museum, which had grown from 1,600 m²” to 4,300
m². In addition to »behind the scenes« facilities, the
museum addition included a large exhibition hall –
today named Hall 1 – and the below ground area had
a combined Bio Abelli cinema and lecture hall, named
after Bror Abelli, who built Umeå’s first permanent
cinema in 1909.
Bio Abelli actually opened in September 1970 with
Jan Troell’s magnificent debut film Här har du ditt
liv (Here Is Your Life) based on the original novel by
Eyvind Jonsson. The idea was to have one film per
week and showings Mondays to Fridays. Ten fea-

söndagen 22 november
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En annan betydelsefull förändring på museet i samband med utbyggnaden gällde verksamheten för
barn. Museets föreläsningssal – som låg ungefär där
butiken finns i dag – flyttade till Bio Abelli. På platsen
blev det efter en smart ombyggnad rum för lekverkstaden Minimus. Temat för verksamheten var »titta,
leka, lära« och att under lekfulla former arbeta med
kulturhistoria. Minimus utrustades med redskap och
material för arbete i textil, trä, läder och horn. Vidare
skulle för grupparbeten finnas kameror, bandspelare
och filmprojektor.
Och även om Bio Abelli emellanåt används för
att visa film, är det länge sedan det var en biograf i
egentlig bemärkelse. Minimus däremot är i allra högsta grad en femtioåring i topptrim.

ture films and two weeks of short films were shown
through autumn. Discussions were held one evening a
week after the showings, where attendees could suggest future films for the cinema. And since the cinema
was municipal, free showings for schools could also
be offered.
Another important change at the museum resulting
from the expansion was the addition of activities for
children. The museum’s lecture hall, which was about
where the shop is today, was moved to Bio Abelli. In its
place, a clever renovation of the space resulted in the
play workshop Minimus. The theme of the children’s
activities was »look, play, learn« and to work with cultural history in playful ways. Minimus was equipped
with tools and materials for working with textiles,
wood, leather, and horn. Cameras, tape recorders, and
film projectors were available for group work.
And even though Bio Abelli is occasionally still
used to show films, it has been a long time since that
was its main purpose. Minimus, on the other hand, is
still going strong at 50.

Statsminister Palme hälsar på i Minimus.
Prime Minister Palme in Minimus.
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syftet med besöken är att eleverna ska ta del av
aktuella utställningar, att uttrycka sig i olika former av skapande samt att bidra med egna tankar,
åsikter och berättelser kopplat till frågeställningar i
utställningarna.
SFI är en basutbildning i svenska för nyanlända där
eleverna har allt från akademisk bakgrund till ingen
skola alls. En av lärarna på SFI, Elisabeth Söderström
Persson, berättar om just de elever som ingår i samarbetet med museet:
– De grupper jag och mina närmsta kollegor deltar
med hör till de illitterata. De har ingen eller mycket liten skolvana. För kvinnor är främsta anledningen till
avsaknad av skolgång just att dom är kvinnor. Andra
anledningar kan vara trauman eller att eleven har någon form av inlärningssvårighet som man i hemlandet
har »botat« med skolaga. I dessa grupper har vi av
förståeliga skäl mycket långsam progression.
Innehållet i workshopparna lutas mot konst, dokumentärfotografi och muntligt berättande, vilket
är tre av museets profilområden. I höst arbetar SFI i
utställningen Trygga platser och i en utställning med
konst från museets arkiv. Eleverna får måla, skapa
i lera, tala i mikrofon, se korta dokumentärfilmer,
berätta om personliga föremål – aktiviteter som visat
sig landa väl.
– Våra besök på museet är mycket uppskattade.
Dels för att eleverna här får tillfälle att lyssna och
prata till någon annan än läraren. Dels därför att de
känner att de blir tagna på allvar. Någon är genuint
intresserad av deras historia och vill höra mer. Vad
tycker du? Hur tänker du? Vad känner du? Detta är
frågor som sällan ställts till en kvinna vars enda funktion varit att föda barn och ge service, säger Elisabeth
Söderström Persson.

ONSDAGAR MED SFI

WEDNESDAYS WITH SFI

För ett år sedan påbörjade Västerbottens museum ett samarbete med fem klasser på SFI,
Svenska för invandrare, ett samarbete som fortsätter i höst. Eleverna deltar återkommande vid
workshoppar i utställningar under ledning
av museipedagog.

One year ago, Västerbottens Museum began
collaborating with five Swedish for Immigrants
(SFI) classes. This collaboration will continue in
the autumn. The students take part in recurring
workshops in exhibitions under the direction
of a museum teacher.
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the purpose with the visits is for students to learn
about current exhibitions, express themselves through
different creative activities, and contribute their own
thoughts, opinions, and stories related to the questions being addressed in the exhibitions.
SFI is an introductory education in Swedish for
newly arrived immigrants. The students’ backgrounds
can vary from university education to no schooling at
all. One of the teachers at SFI, Elisabeth Söderström
Persson, explains about the students involved in the
collaboration with the museum:
– The groups I and my closest colleagues are participating with are illiterate. They have no or very
little schooling. For women, the primary reason they
lack any schooling is simply because they are women.
Other reasons can be trauma or that the student has
some form of learning disability, which was »cured«
in the home country with school corporal punishment. In these groups, we have very slow progression
for understandable reasons.
The workshops tend to focus on art, documentary
photography, and oral narratives, which are three of
the museum’s major focuses. This autumn, SFI will be
working with the Safe Places exhibition and with art
from the museum’s archives. The students paint, work
with clay, record their voice, watch short documentary films, tell about personal objects – activities that
have proven popular.
– Our visits to the museum are greatly appreciated.
In part because the students get a chance to listen and
speak with someone other than their teachers. And in
part because they feel like they are being taken seriously. Someone is genuinely interested in their story
and wants to hear more. What do you think? What
do you mean? What do you feel? These are questions that are rarely asked of a woman whose only
function is to bare children and provide service, says
Elisabeth Söderström Persson.
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BÅDE NYTTIGT
OCH GOTT

BOTH NUTRITIOUS
AND TASTY

Barktäkter kallas de spår på tallar som är resultat
av att samer i äldre tid skördat innerbarken från
träden. Barktäkter återfinns framför allt i gammal
skog och många hittas på torrfuror, döda tallar
som blivit stående i skogen.

Scares can be seen on pines where Sámi in times
past harvested the inner bark from trees. Bark
harvests are found primarily in old forests, often
on dried pines that have died but still stand.

bark var nyttigt och har ätit
tallbark i tusentals år. Modern forskning visar att
innerbarken innehåller både stärkelse och mineraler,
framförallt kalcium. Samerna krossade barken till
flingor som ströddes över kött och fisksoppor där den
hade en förtjockande effekt. Under våren är innerbarken särskilt välsmakande och innehåller mer socker
än under övriga året. Om den rostas blir den ännu
sötare.
I juni 2018 anordnades en Barktagningsdag vid
Skogsmuseet i Lycksele. Barktäkterna genomfördes
på tallar som upplåtits av Sveaskog. Barken togs i olika väderstreck och från tallar i fuktig respektive torr
miljö samt från träd med olika kronstorlek. De redskap som användes tillverkades av horn och ben efter
historiska förebilder som finns utställda på Skogsmuseet. Med dessa kunde innerbarken lossas i långa
sjok. Barken lades i folie och torkades i ugn på låg
värme. En teori är att barken smakar bättre från vissa
träd, eftersom man ibland hittar upp till fem barktäkter i samma torrfura. Det smaktest som genomfördes
efter att barken torkat visade att det verkar som om
kronstorleken påverkar smaken, det var nämligen
barken från tallar med stor krona som var godast.
samerna visste at t

The Sámi knew that bark was nutritious and have
eaten pine bark for thousands of years. Modern research shows that the inner bark contains starch and
minerals, particularly calcium. The Sámi crushed the
bark into flakes that were sprinkled on meat and in
fish soups where it thickened the broth. During the
spring, the inner bark tasted particularly good and
contained more sugar than the rest of the year. If it is
roasted, it becomes even sweeter.
In June 2018, a Bark Harvesting Day was organised at the Museum of Forestry in Lycksele. Bark
was harvested from pines provided by the forestry
company Sveaskog. It was taken in different cardinal
directions, from pines in wet and dry settings and
from trees with different crown sizes. The tools used
were made from horn and bones based on historical
forerunners found in the Museum of Forestry. These
allowed the removal of inner bark in long sheets. The
bark was placed in foil and dried in an oven at low
temperature. One theory is that the bark tastes better
from certain trees, since at times you can find up to
five harvest sites on the same dry pine. The taste test
after the bark was dried indicated that crown size
seems to play a role in the taste. Bark from pines with
large crowns tasted best.

Berit Andersson, Västerbottens museum
Anna-Maria Rautio, Skogsmuseet

18

19

FOTO: PETTER ENGMAN

Sandor Lindström

ETT MEJL KOM
TILL MUSEET…

THE MUSEUM
RECIEVED A MAIL…

»Om ni vill spara de där (sanna) berättelserna i
era arkiv så vore det roligt. De där korta berättelserna berättades av min mor som var född 1909
och dog 1978 och levde hela sitt liv i Öre.«

»If you would like to save these (true) stories in your
archive, that would be great. They are short stories
told by my mother, who was born in 1909 and died
in 1978, and she lived her entire life in Öre.«

Det ville vi.

We certainly did.
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det var arne , uppväxt under 1950-talet i ett jordbrukarhem i södra Västerbotten, som i vintras hörde
av sig med berättelser efter sin mor Berta. »Skrönor eller sanna berättelser från Öre by« kallade han
texterna. Det var korta berättelser och minnesbilder
om kvinnors slit och om människoöden, om vittra,
tomtar och om oförklarliga händelser som mor Berta
hört berättas av äldre generationer. Berättelserna
var personnära, beskrivande och okomplicerade. De
berättade om vardagens bestyr och om hur mycket
underligt som skedde där vid den gamla fallfärdiga
»Tjänngårn«, det där stället som stått öde långa tider
och som skall ha varit omgivet av mörka sägner. Där
det skall ha varit oknytt.
Både folk och fä otrivdes. Korna löstes av sig själva
och farfarsmor hörde röster i fähuset. Inne i huset
var det inte bättre. Under bordet hördes en hund som
låg och ruskade loppor fast man ingen hund hade.
Vid grinden brukade det stå en karl och smida på ett
bösslås, hade folk sagt. Det påstods att någon blivit
mördad där.
Berättelser om fisketurer, tvätt och säljakt sida vid
sida med berättelser om vittra och magi. Alltsammans
del av samma liv och därmed värt att berätta vidare.
Här var det inte Arnes egna upplevelser, snarare återgav han vad som berättats för honom. Han traderade
sin mors berättelser som i sin tur traderat tidigare
generationers berättelser.

En tid senare besökte museets etnolog och fotograf
informanten Sandor Lindström i hans mors hus i en
by i norra Skelleftebygden för att tala om några obehagliga känningar och upplevelser han haft i huset.
– Jag fick tips av en kompis att jag sku’ prata med
det här spöket eller anden, eller vad det nu var, och
säga typ »lämna mig i fred« eller »jag vill inte«. Men
jag vågade ju int' prata med den här anden, för att det
var för läskigt. Så jag pratade med katterna och med
mig själv högt i rummet: »jag vill inte bli rädd, jag vill
kunna sova en hel natt ostört«. Sedan dess tycker jag
att det är mycket bättre. Nu när jag sov’ jänna så…
jag dröm' fortfarande lite mardrömmar och sånt där
men jag har int' känt av lika mycket närvaro.
Två utdrag ur två mycket olika berättelser som speglar skilda generationer och tider. Kanske säger de

written by Arne, who was raised in the
1950s on a farm in southern Västerbotten County. He
contacted us last winter with stories from his mother
Berta. He called the texts »Tall tales or true stories
from Öre village«. They were short stories and recollections of the hard work that women put in and of
human tragedies, vittra, elves and unexplained events
that mother Berta heard told by the older generations.
The stories were close to personal, descriptive and
uncomplicated. They told of daily life’s struggles and
about how very odd things happened at the old, derelict »Tjänngårn«, that place that has been abandoned
for many years and that was cloaked in dark stories.
That place that was supposed to be haunted.
Both people and animals avoided it. The cows
scattered on their own accord, and great grandma
heard voices in the cowshed. The house wasn’t any
better. A dog could be heard under the table scratching its fleas even though they didn’t have a dog. At
the gate, a man used to stand making a gun lock,
people had said. It was claimed someone had been
murdered there.
There were stories about fishing trips, doing the
laundry, and seal hunting side by side with stories
about wights and magic. All of them part of the same
life, making them worthwhile to continue sharing
them. These weren’t Arne’s personal experiences. Instead, he shared what he had been told. He passed on
his mother’s stories, which in turn had been passed
down stories from earlier generations.

the email was

Some time later, the museum’s ethnologist and photo
grapher visited Sandor, another person sharing stories, in his mother’s house in a village north of Skellefteå to talk about some unpleasant premonitions
and experiences he had had in the house.
– A friend suggested I speak with this ghost or
wight, or whatever it was, and say »Leave me alone«
or »I don’t want you to be here«. But I didn’t dare
talk to it since it was too scary, so I talked to the cats
and to myself out loud in the room: »I don’t want to
be scared, I want to be able to sleep all night without
being woken up.« And since then I think it is much
better. Now when I sleep... I still have nightmares
sometimes and such when I’m there, but I haven’t felt
the same kind of presence.
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Hundraårig skattkammare
Centenary treasury
When the Västerbotten County Historical Society
was formed in February 1919, its mission was to
»safeguard the remnants of the old peasant culture in the county and create a folk park inspired
by Skansen«. It was also intended »to spark a love
of one’s native home and encourage public health
and outdoor activities«, which would be accomplished by publishing a book. One hundred years
ago, in October 1920, the formal decision was
taken to publish a yearbook and then later that
year the first edition of Västerbotten came out.
It was published as an annual magazine through
1968, from which point it came out as four separate bound volumes. This continued until 2014,
when the magazine was discontinued because of
falling subscription numbers, making it financial
unsustainable.
Now, this extensive knowledge and wide-ranging cultural history collected over nearly 100 years
is available online through the museum’s website.

FOTO: PETTER ENGMAN

När Västerbottes läns hembygdsförening bildades i
februari 1919 var uppdraget att »tillvarataga resterna
av den gamla allmogekulturen i länet och skapa en
folkpark efter Skansens mönster«. Dessutom avsåg
man »att väcka kärlek till hembygden samt befordra folkhälsa och friluftsliv« vilket bland annat skulle
genomföras med utgivandet av en hembygdsbok.
För hundra år sedan, i oktober 1920 togs det formella beslutet att ge ut en årsskrift och senare samma år
trycktes den första Västerbotten. Fram till och med
1968 utkom den som årsbok och därefter i form av
fyra separata tidskriftshäften. Så fortsatte det till 2014
då tidskriften på grund av vikande prenumerantstock
och ekonomisk ohållbarhet lades ner.
Numera finns emellertid all den digra kunskap och
brett varierade kulturhistoria som samlats under de nästan hundra åren tillgänglig digitalt på museets hemsida.

Vitterstenen i Öre där det enligt sägnen går att se vittras fotspår.
The Vittersten in Öre where, according to legend it is possible to see the footprints of vittra.

något om den tid då händelserna ägt rum, men visst
finns även något tidlöst i sådana berättelser. De kan
dessutom väcka mer övergripande frågor om hur vi
i dag egentligen berättar om det där underliga, eller
oförklarliga. Vad tror vi på, och hur förstår vi i dag
sådana upplevelser som Arne och Sandor berättar
om?
I utställningen Föreställningsvärldar kanske vi finner några svar…
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Two excerpts from two very different stories reflect
different generations and times. Maybe they tell us
something about the time when the event took place,
but there is also certainly something timeless about
these types of stories. They can also spark bigger
questions about how we actually tell stories today
about the strange and unexplainable. What do we believe and how do we, today, understand experiences
like the ones Arne and Sandor told us about?
In the exhibit Worlds of Notions, maybe we can
find some answers...
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Demokratiska arkivet
Democratic archive
Tillsammans med Folkrörelsearkivet i Västerbotten deltar museet i ett projekt som ska hitta berättelser i arkiv
och samlingar och öppna arkiven för nya användare
och en större publik.
I projektet lyfts berättelser med koppling till Västerbotten fram för att öka kunskapen om och intresset för
arkiv och samlingar. Genom att kombinera dokument
från Folkrörelsearkivet med museets fotografier och
föremål undersöks nya vägar för samarbete.
Projektet riktar sig framför allt till unga och utlandsfödda, eftersom dessa grupper är underrepresenterade som arkivanvändare och besökare.
Projektet pågår 2020–22 och finansieras i huvudsak
av Svenska Postkodstiftelsen.

Together with the Popular Movement Archive in
Västerbotten County, the museum is participating
in a project to find stories in the archives and collections and open the archives to new users and a larger
public.
The project is highlighting stories linked to Västerbotten County to expand our understanding of and
interest in archives and collections. By combining documents from the Popular Movement Archive with the
museum’s photographs and objects, new approaches
for collaboration are being explored.
The project is aimed primarily at youth and foreign-born residents, since these groups are underrepresented as archive users and visitors.

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.

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 om
konst, foto och kulturhistoria.
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Ungdomar skapar konstutställning
Young people create art exhibition
Med verk från museets stora konstsamling ska ungdomar på Hikikomori i
Umeå göra en utställning som planeras
att öppna under hösten. Tillsammans
med museipedagog Ingela Wall arbetar
ungdomarna kring begreppen konst
och utställning i fem workshoppar.
Genom att botanisera i konstarkivet
och laborera kring olika teman ska de
samlas kring en frågeställning som de
vill lyfta i en utställning.
Hikikomori är en hälsofrämjande
verksamhet med ursprung i Japan som
riktar sig till unga mellan 16 och 25 år
som saknar sysselsättning. Syftet med
verksamheten är att öka individens
självkänsla och livskvalitet, uppmuntra
till aktivitet samt att motverka psykisk
och fysisk ohälsa. Målet är att övergången mellan isolering och vägen till
egen försörjning ska underlättas.
På Hikikomori i Umeå arbetar två
ungdomskonsulenter med aktiviteter i
sin egen lokal och ute i samhället.
– Vi på Hikikomori tycker att det här
samarbetet känns väldigt spännande
och viktigt för att lyfta fram tankar och
idéer från dessa ungdomar, som i andra
forum inte tar den största platsen. Det
känns därför häftigt att få göra sin röst
hörd och ta plats genom konsten, berättar ungdomskonsulenten Tove Olofsson.

With works from the museum’s large art
collection, youth at Hikikomori in Umeå
are creating an exhibit that is planned
to open this autumn. Together with museum educator Ingela Wall, the youth
are examining the concepts of art and
exhibition in five workshops. By botanizing in the art archive and working on
different themes, they are focusing on
questions they want to examine in an
exhibition.
Hikikomori is a health-promoting
organisation originally started in Japan,
which is aimed at youth from 16 to 25
that lack work. The purpose is to improve self-confidence and quality of life,
encourage exercise, and reduce mental
and physical ill-health. The goal is to
assist in the transition from isolation to
making a living.
At Hikikomori in Umeå, two youth
consultants work with activities at their
own offices and out in the community.
– This collaboration is very exciting
for us at Hikikomori, and we feel it is
important to promote the thoughts
and ideas from these youth, which in
other forums are not given much space.
This is why it is so exciting for them to
make their voices heard and make their
presence known through art, explains
youth consulent Tove Olofsson.

Museipedagog Ingela Wall i konstarkivet.
Museum's teacher Ingela Wall in the art archive.
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Årets berättarkommun
Storytelling Municipality of the Year
Berättandet är en viktig del av vårt immateriella kulturarv och berättelserna hjälper oss även att bevara,
levandegöra och förmedla andra aspekter av kulturarvet. Med detta som utgångspunkt har ett nära samarbete etablerats mellan Västerbottens museum och
Nordiskt Berättarcentrum. Den gemensamma visionen
om att stärka berättandets betydelse i hela Västerbotten har fått konkret form i Årets berättarkommun.
Under 2020/21 är Storuman Årets berättarkommun
i Västerbotten. En rad programpunkter och arrangemang äger rum under året.

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 significance of storytelling throughout Västerbotten has
been realised through the Storytelling Municipality of
the Year award.
Storuman has been named the Storytelling Municipality of the Year for 2020/21. An array of activities and
events will take place throughout the year.

Årets kulturkommun
Cultural Municipality of the Year
Varje år utses Årets kulturkommun i Västerbotten, läsåret 2020/21 är det Robertsfors som har fått utmärkelsen. Bakom utnämningen står Västerbottens museum,
Norrlandsoperan och Västerbottensteatern tillsammans med en rad andra kulturaktörer som arbetar i
hela länet. För museets del innebär det att kunskapsbanken – arkeologi, konst, kulturhistoria, fotografi,
byggnadsvård, berättande, med mera – flyttar in i
Robertsfors kommun vid olika tillfällen under året.
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Each year Västerbotten names a Cultural Municipality of the Year. For the 2020/21 academic year,
Robertsfors has received the honour. The municipality
is selected by the Museum of Västerbotten, Norr
landsoperan and Västerbotten Theatre, along with
a number of other cultural entities throughout the
county. For Västerbottens museum this means that its
knowledge bank of archaeology, art, cultural history,
photography, architectural heritage, storytelling and
much more will relocate to Robertsfors municipality at
different times during the year.

Torkel Sigurdsson
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Vi renoverar!
We are renovating!
Restaureningsarbetet fortgår på friluftsmuseet inför hundraårsjubileet 2021.
Byggnaderna är stängda för besök,
men området är öppet för promenader.
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The renovation works continue at the
open air museum towards the 100th
anniversary. The buildings are closed
but the area is open for walks.

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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