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våren 2020 skulle utställningen »Det händer
hela tiden konstiga saker« med konsthantverk av
konstnärsgruppen Kluster öppna på museet. Någon
öppning av utställningen blev det aldrig, i stället
stängde hela museet, och höll stängt under flera
månader. Så visst kan vi instämma i att det hände
konstiga saker. Konsthantverksutställningen får en ny
chans i år och behåller förstås den profetiska titeln.

Framsida: Järnvidja, Jögge Sundqvist | surolle. En del av utställningen »Det händer hela tiden konstiga saker«.
Cover: Iron Osier, Jögge Sundqvist | surolle. Part of the exhibition “Strange Things, They Happen All the Time”.

Efter en lång vårvinter 2021 kunde vi till slut öppna
i maj, försiktigt och med en del restriktioner, framför
allt vad gäller storleken på besökargrupper. Det stora
klang- och jubelfirandet av friluftsmuseet Gammlia
som fyller seklet jämnt i år tar vi nästa sommar i
stället då Umeå firar 400-årsjubileum som stad, och
Gammlia hänger med som pigg 101-åring.
ÖPPETTIDER
Fram till t o m 15 augusti
Alla dagar
Från 16 augusti
Tisdag–söndag

11–16

OPENING HOURS
Until 15 August
Every day

11am–4pm

11–16

From 16 August
Thuesday–Sunday

11am–4pm

Alltid fri entré
Avvikande öppettider
Fredag 24 december
Fredag 31 december

Free admission at all times
stängt
stängt

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
090-20 20 300
Följ oss på Facebook och Instagram
Grafisk form: Anna Robertsson

Special dates
Friday 24 December
Friday 31 December

closed
closed

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.

Men den som längtat efter fina utställningar har
mycket att fröjdas åt på museet 2021. Förutom
konsthantverket från Kluster visar vi »Speaking
Memories« med vittnesmål från några av dem som
överlevde Förintelsen, berättelser som bara blir
mer nödvändiga i tider av faktaförnekande och
konspirationer. Under hela hösten pågår också årets
jurybedömda dokumentärfotosalong i flera hallar
på museet i ett samarbete med Arbetets museum i
Norrköping – med en härligt spretig mångfald som
bara en öppen salong kan erbjuda.

Anders Björkman, redaktör

the exhibition “Strange Things, They Happen All
the time” with handicrafts by the artist group Kluster
was supposed to open at the museum in spring 2020.
The opening never occurred since the entire museum
was forced to close and stay closed for many months.
So we definitely agree that strange things happen. The
arts and crafts exhibition now has a new opportunity
to open this year and will naturally maintain the
same prophetic title.

After a long 2021 spring winter, we were finally
able to open again in May, carefully and with some
restrictions, particularly to the size of visiting groups.
The planned celebrations for the open-air museum
Gammlia’s 100th birthday this year will have to be
put off until next summer when Umeå celebrates the
400th anniversary of becoming a city. Gammlia will
be there as a healthy 101-year-old.
But those of us who have been looking forward to
interesting exhibitions have a lot to choose from
at the museum in 2021. In addition to arts and
crafts from Kluster, we are also hosting “Speaking
Memories” with testimonials from Holocaust
survivors, stories that are even more relevant in times
when denial of facts and conspiracy theories are so
common. Through the autumn, there will be a juried
documentary photography exhibit in several of the
museum’s halls in collaboration with the Museum
of Work (Arbetets museum) in Norrköping with a
diversity of works that only an open exhibit can offer.

Anders Björkman, editor

CONTACT
www.vbm.se
info@vbm.se
+46 (0)90-20 20 300
Follow us on Facebook and Instagram
Graphic design: Anna Robertsson
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DAGAR ATT MINNAS | DAYS TO REMEMBER

UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

SOMMAR PÅ GAMMLIA 28 juni – 15 augusti
Måndag, onsdag & fredag: guidade turer
Lördag & söndag: öppet i bagarstugan
Söndag: hästskjuts

SUMMER AT GAMMLIA 28 June – 15 August
Monday, Wednesday & Friday: guided tours
Saturday & Sunday: bakehouse is open
Sunday: horse-drawn carriage

FINSK TANGO PÅ DANSBANAN
26 augusti, kl 14 – 16
Den finska dansorkestern Nitro Boys bjuder på
smäktande toner och älskade klassiker. Arrangör:
Förvaltningsområde för finska och meänkieli & Kultur
för seniorer.

FINNISH TANGO AT THE DANCE PAVILLION
26 August, 2 – 4pm
Finnish dance orchestra Nitro Boys affords languorous
tones and loved classics.

KAMP OCH KALAS
12 september
Vi uppmärksammar och firar demokratins genombrott
med ett präktigt kalas på Gammlia, med föreläsningar,
musik, dans, tal, bildspel, bokbord, barnaktiviteter och
kalasfika. Läs mer på sidorna 30 – 31.
UBMEJEN BIEJVIEH – SAMISKA VECKAN
1 – 7 november
Kulturfestival med musik, seminarier, teater,
workshopar för barn och unga, jojkbattle, samisk
marknad med hantverk (duodji).
ARKIVENS DAG
13 november
Tema: Röster i arkivet.
JULMARKNAD
4 – 5 december
Trevligt, trivsamt, traditionellt. En av Sveriges bästa…

FIGHT AND FESTIVE
12 september
We celebrate democracy's breakthrough in Sweden at
Gammlia, with lectures, music, dance, speeches, slide
shows, book tables, children's activities and party fika.
Read more on pages 30 – 31.

ODLARGENERATIONERNA OCH EVIGHETEN

SMALL HOLDERS AND PERPETUITY

Sune Jonssons precist tillskurna prosa i boken Bilder
från den stora flyttningen som utkom 1964, åstadkommer tillsammans med fotografierna i utställningen Odlargenerationerna och evigheten en närmast
sägenartad upplevelse, vilket vittnar om en stark inlevelseförmåga och en äkta empati för de livsöden han
skildrar. Människans kärlek och starka band till den
plats hon format, och som i sin tur format henne, är
återkommande inslag i Sune Jonssons verk. Liksom
det förgängliga hos allt levande. Och tiden som rinner
undan, glider en ur händerna och låter det timliga
falla i glömska. Drivkraften att hinna fånga dessa
företeelser innan de gick ur tiden var central i Sune
Jonssons dokumentärarbete.

Sune Jonsson’s precisely formulated prose in the 1964
book “Images from the great migration” combines
with the photographs in this exhibition to achieve a
unique experience that is a testament to his ability
to immerse himself in other people’s experiences and
his genuine empathy for the fates of those he portrays. The love and the strong connections a person
has to the place she has formed and, in turn, formed
her are recurring themes in Jonsson’s work. As is the
transience of all life. And time that runs away, gliding through our fingers while the earthly falls from
memory. The motivation to capture these phenomena
before they were lost to time was central to Jonsson’s
documentary efforts.

HALL 8

HALL 8

UBMEJEN BIEJVIEH – SAMI WEEK
1 – 7 November
Culture festival with music, seminars, theatre, workshops for children, yojk battle, sami market with craft
(duodji).
ARKIVENS DAG
13 November
Theme: Voices in the archive.
CHRISTMAS MARKET
4 – 5 December
Nice, pleasant and traditional. One of the best in
Sweden…

!

Festival flyttad
Festival postponed

I september skulle det bli en tredagars urfolks- och minoritetsfestival på friluftsmuseet Gammlia i samarbete
med en lång rad föreningar. Men som med så mycket
annat i dessa tider blir det inte som planerat. Festivalen flyttas till maj 2022.

JULMARKNAD
CHRISTMAS MARKET
4–5 december / 4–5 December
4

In September it was planned to arrange a three-day
indigenous and minority festival at the open-air museum Gammlia. But like a lot of other arrangements in
these days it is postponed. The festival will instead be
held in May 2022.

Odlargenerationerna och evigheten.
Small Holders and Perpetuity
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SPEAKING MEMORIES
– FÖRINTELSENS SISTA VITTNEN

SPEAKING MEMORIES – THE LAST
WITNESSES OF THE HOLOCAUST

HALL 7

HALL 7

Utställningen berättar om de som var där. De med
personliga minnen och erfarenheter från Förintelsen.
De som överlevde. Genom porträtt och vittnesmål
uppmärksammas de som så småningom hamnade i
Sverige.

This is an exhibition dedicated to those who were
there. Those who have personal memories and
experience from the Holocaust. Those who survived.
Presenting portraits and testimonies, the exhibition
focuses on survivors who rebuilt their lives in Sweden
after the Holocaust.

Till 28 november

MUMBLE SPEAK
Till 15 augusti
HALL 11–14

Utställningen presenterar elva konstnärer vars olikartade uttrycksformer och arbetssätt rotar i tystlåtna strukturer och talar tydligt i en sällan skådad tid
präglad av den globala pandemin. Konsthögskolans
kandidatutställning 2021 är resultatet av tre års
undersökningar, samtal och arbete. Den ger inblickar i användandet av tekniker, material och metoder i
samtidens konstpraktiker.

LIVING ON AN UNSTABLE MOUNTAIN
Till 19 september
HALL 8

En berättelse om Malmberget. Erik Holmstedt visar
ett Malmberget som töms på folk. Samhället avvecklas och bostadsområden inhägnas. I ett mångårigt
fotoprojekt har han följt samhällsomvandlingen i
Malmberget där gruvan tar allt mer utrymme. Sina
första bilder av Malmbergets husrivningar tog han
som ung under 1970-talet. Han har sedan återvänt
för att i olika omgångar fotografera den pågående
samhällsförändringen. Bilder på ett gränsland som
har uppstått under en övergångstid.

Until 28 November

MUMBLE SPEAK
Until 15 August
HALL 11–14

This exhibition presents eleven artists from the Nordic countries whose diverse and lively practices prod
mumbling structures and speaking out loud during
these unprecedented times of a global pandemic. The
Academy of Fine Art’s BFA degree exhibition 2021 is
the result of a three year period of research, discussion and work. It offers trails to technique, material,
performance and conceptual thought within contemporary art practice.

LIVING ON AN UNSTABLE MOUNTAIN
Until 19 September

Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen

Mumble Speak

Speaking Memories – The Last Witnesses of the Holocaust

HALL 8

A story about Malmberget. Erik Holmstedt presents
a Malmberget being drained of people, with the
community being dismantled and residential areas
fenced in. In a photography project many years in
the making, he has followed the transformation of
Malmberget as the mine claims ever more ground. He
took his first photos of buildings being demolished
in Malmberget in the 1970s. He has since returned
many times to photograph the ongoing changes to the
community. His images inhabit the borderland that
emerges during a period of transition.

Living on An Unstable Mountain
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DET HÄNDER HELA TIDEN
KONSTIGA SAKER

STRANGE THINGS, THEY HAPPEN
ALL THE TIME

HALL 1

HALL 1

Kluster Konsthantverk. Vad är konstigt? Vad är självklart? Samma fråga kan ha hundra svar. Medlemmarna i Kluster Konsthantverk reflekterar över det starkt
personliga och samtiden, över konstiga saker i det
lilla och i det stora. De begrundar slumpens obestridliga betydelse för all kreativ verksamhet och förundras över myllret av parallella företeelser och alternativa sanningar. Deras verk är besjälade av magi och
känsla, och med avtryck av handens arbete. Kluster
Konsthantverk bildades 2015 i Västerbotten av 14
formkonstnärer som arbetar i glas, keramik, textil, trä
och silver. De verkar som ett nätverk med syfte att genom gemensamma projekt och utåtriktad verksamhet
stärka konsthantverket, slöjden och den materialbaserade konstens roll i Västerbotten.

Kluster Konsthantverk [arts and crafts]. What is
odd? What is self-evident? The same question can
have hundreds of answers. The members of Kluster
Konsthantverk [arts and crafts] include reflections on
the strongly personal and the age in which we live,
on odd things both large and small. They ponder
over the unquestionable significance chance has on
all creative activities and are amazed by the throng
of parallel phenomena and alternative truths. Their
work is animated by magic and emotions and is distinguished by their handcraft. Kluster Konsthantverk
was formed in 2015 in Västerbotten by 14 artists
who work in glass, ceramics, textiles, wood and silver.
They are active in a network focused on supporting
arts and crafts through outreach and joint projects
and on strengthening the role of material-based arts
in Västerbotten County.

Till 3 oktober

MAJA DANIELS: ELF DALIA
Till 15 augusti
HALL 9

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.

Until 3 October

Det händer hela tiden konstiga saker
Strange Things, They Happen All the Time

MAJA DANIELS: ELF DALIA
Until 15 Augusti
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.
Maja Daniels: Elf Dalia
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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.

SE MIG!

SEE ME!

HALL 9, 10, 13 & 14

HALL 9, 10, 13 & 14

Dokumentärfotosalong 2021. Bland 257 sökande
från hela Sverige har juryn till årets salong valt ut
83 fotografer och filmare som fördelats på två olika
utställningar på Västerbottens museum och Arbetets
museum. Sedan 2017 har Arbetets museum i Norrköping anordnat dokumentärfotosalongen i syfte att
uppmärksamma det dokumentära fotografiet. I år
fyller salongen fem år och utökas samtidigt med en
systerutställning i Umeå.

Documentary Photo Salon 2021. Among 257 applicants from all over Sweden, the jury for this year’s
documentary photo salon has selected 83 photographers and filmmakers who are divided into two
unique exhibitions at Västerbottens museum and
Arbetets museum. Since 2017, the Museum of Work
in Norrköping has organized the Documentary Photo
Salon in order to draw attention to documentary
photography. This year, the salon turns five years old
and is expanded with a sister exhibition in Umeå.

Till 15 augusti

4 september – 30 januari

MARGARETA RENBERG – EN RETROSPEKTIV
13 november – 20 februari 2022

Until 15 August

4 September – 30 January

Triptyk i den allegoriska traditionen (mittpartiet)

Safe Places

Triptych in the Allegorical Tradition (middle section)

MARGARETA RENBERG – A RETROSPECTIVE

HALL 1

13 November – 20 February 2022

Margareta Renberg (1945–2005) gick sin egen väg
i en tid när mycket i samhället präglades av politik.
Hon tog ställning för konsten och dess frihet. Hennes
bildspråk är fantasifullt och surrealistiskt men kan
samtidigt upplevas som enkelt, naturligt och vardagsnära. Hennes konst är drömsk, och många målningar
kan vid en första anblick framstå som abstrakta, men
låter man blicken dröja, framträder bekanta föremål
och kroppar. Margareta Renberg var också poet,
hennes debutsamling En tatuerad dams memoarer
publicerades 1974.

HALL 1

10

Trygga platser

Margareta Renberg (1945–2005) went her own way at
a time when much in society was marked by politics.
She took a stand for art and its freedom. Her imagery
is imaginative and surreal, but can at the same time be
experienced as simple, natural and everyday. Her art is
dreamy, and many paintings may at first glance appear
abstract, but if you let your gaze linger, familiar objects
and bodies appear. Margareta Renberg was also a
poet, her debut collection En tatuerad dams memoarer
[A Tattooed Lady’s Memoirs] was published in 1974.

Se mig!
See Me!

11

UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

TEXTIL

TEXTILES

HALL 2

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.
Riksvävarna firar i år sitt 30-årsjubileum vilket
uppmärksammas i utställningen av den lokala
avdelningen Västerbottensvävarna.

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.

BYGGNADSVÅRD

HALL 3

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.

12

BUILDING PRESERVATION
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.
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GAMMLIA 100 ÅR

GAMMLIA 100 YEARS

I år uppmärksammar vi att Gammlia fyller hundra.
Efter flera års restaureringsarbete hade vi för
stås tänkt oss ett maffigt födelsedagskalas. Men
under rådande omständigheter får vi avstå från
storslaget firande i år. Kanske kan vi passa på om
ett år i stället då Umeå fyller 400 år. Men vi vågar
inget lova…

This year we are celebrating Gammlia’s 100th
anniversary. After many years of restoration,
we had planned to celebrate with an impressi
ve birthday party. But the current circumstances
mean we will have to skip the big celebration
this year. Perhaps we can hold it next year when
Umeå turns 400. But we can’t promise just yet...

I juli 1921 invigdes friluftsmusei- och folkparksområdet Gammlia i Umeå. Då hade under flera decennier
ett intresse att bevara en kultur som man såg försvinna i spåren av industrialism och urbanism utvecklats
på många platser i Sverige. I lärda sällskap nedtecknades sagor och sägner; bruksföremål samlades in
och miljöer dokumenterades. Nybildade hembygdsföreningar byggde sin verksamhet kring en oro över
att »det gamla«, framför allt i form av det traditionella bondesamhället, skulle raderas ut och glömmas i
den framrusande modernitetens namn.
En särskilt betydelsefull person för bevarandet
av det som riskerade att försvinna av svensk allmogekultur var Artur Hazelius. Han började redan på
1870-talet en insamlingsverksamhet för att rädda

Gammlia open-air museum and folk park was inaugurated in Umeå in July 1921. There had been
interest for several decades to preserve a culture that
many felt was threatened with disappearing as industrialisation and urbanisation expanded throughout
Sweden. In learned communities, stories and legends
were written down, everyday items were collected
and settings were documented. Local heritage societies formed around this concern that the old ways,
particularly those of traditional farming communities,
would be lost and forgotten by the headlong dash for
modernity.
Artur Hazelius was particularly important for
preserving Swedish peasant culture. In the 1870s, he
began collection efforts to save folk culture he feared

14

FRILUFTSMUSEETS HISTORIA | HISTORY OF THE OPEN AIR MUSEUM

en folkkultur som han befarade skulle gå förlorad.
Hazelius samlade föremål, folkminnen och litteratur
– samlingar som sedermera resulterade i Nordiska
museet på Djurgården i Stockholm. Intill platsen där
museet skulle öppna 1907 ligger Hazelius friluftsmuseum Skansen som invigdes hösten 1891. Skansen
blev förebild för en rad friluftsmuseer som etablerades på olika platser i Sverige under 1900-talets första
årtionden, bland annat alltså i Umeå.
Redan 1885 bildades vid ett möte på rådhuset i
Umeå Westerbottens läns södra fornminnesförening,
som så småningom skulle bli Västerbottens hembygdsförening. Insamlandet startade omgående. Men
mycket av det som samlats in under de första åren
gick upp i rök 25 juni 1888 då Umeå härjades av den
stora stadsbranden.
Efter branden gick samlandet av föremål sämre
under några år, främst på grund av dålig ekonomi.
Tempot ökade dock markant när seminarieadjunkten
Ferdinand Læstadius engagerades 1906. Han lyckades
bra med att intressera umeborna för föreningens arbete, vilket resulterade i såväl en större föremålssamling
som en bättre ekonomi. Læstadius hade stora visioner och drömde om ett museum för samlingarna, en
dröm som handlade om att flytta Sävar bruks gamla
herrgård till Umeå och göra den till museibyggnad. Ett
permanent museum med egna lokaler skulle emellertid dröja många år. Föreningens samlingar fick flytta
runt mellan olika byggnader som var mer eller mindre

was going extinct. He collected objects, folk music, stories, beliefs and literature which would later
lead to the establishment of the Nordic Museum at
Djurgården in Stockholm. His open-air museum,
Skansen, was inaugurated in autumn 1891, next to
where the Nordic Museum would open in 1907.
Skansen became the model for several open-air museums that were established in Swedish towns during
the early 20th century, including in Umeå.
The Westerbotten County’s Southern Historic Society was formed in Umeå in 1885 at an initial meeting
in the town hall. This eventually became the Västerbotten Heritage Society. Collecting began immediately. But much of what was collected in the first years
went up in smoke on 25 June 1888, when the city of
Umeå was destroyed in a large fire.
After the fire, collection of items slowed for a few
years because of financial limitations. The tempo increased considerably, however, once the seminary adjunct Ferdinand Læstadius joined the effort in 1906.
He was successful in sparking the interest of local
residents in the society’s work, which resulted in both
a more intense collection of items and better finances.
Læstadius envisioned a museum for the collection,
a dream that involved moving the old manor home
in Sävar to Umeå and using it for the museum. A
permanent museum with its own facilities, however,
would take many years to realize. The society’s collections moved around between buildings with varying

Friluftsteater, 1921

Musikpaviljongen framför Sävargården

Open Air Theatre, 1921

Music Pavillion in front of Sävargården
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lämpliga för utställningar och samlingar. Herrgården i
Sävar var däremot inte glömd…
I stället för ett museum riktades krafterna efter
Læstadius död 1916 mot att uppföra en folkpark
med friluftsmuseum och idrottsplats i Umeå. En
kommitté tillsattes 1917 för att finna en lämplig plats
för en sådan anläggning. I december 1918 avstyckades ett »tämligen rymligt område kring den gamla
skjutbanan å Stadsliden« i Umeås nordöstra utkant.
Parken skulle ligga högt och ha utsikt över staden och
idrottsplatsen nedanför sluttningen. I februari 1919
bildades Västerbottens läns hembygdsförening med
ansvar för förverkligandet av anläggningen.
Snart började entusiastiska medlemmar arbeta med
att samla in byggnader och föremål samt nedtecknade seder och bruk till ett västerbottniskt friluftsmuseum, eller en »fornvall« som området benämndes.
I en skrift från samma tid berättas att »föreningens
ändamål är att tillvarataga och vårda gammal västerbottnisk kultur, att väcka kärlek till hembygden samt
befordra hälsa och friluftsliv.« Frågan om hälsan, till
både kropp och själ, var framträdande inom hembygdsrörelsen. I föreningens första årsbok 1920 medverkar läkaren Knut Harald Giertz med artikeln »Det
är varje människas plikt att bevara sin hälsa«. Och
vid invigningen av Gammlia sommaren året därpå
återkommer Giertz i ett tal till samma ämne.
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degrees of appropriateness for exhibitions and collections. The manor home in Sävar was not forgotten...
Instead of a museum, the focus after Læstadius’s
death in 1916 was to create a folk park with an openair museum and sports grounds in Umeå. A committee was appointed in 1917 to find an appropriate
place for such a facility. In December 1918, a “relatively spacious area around the old shooting range
at Stadsliden” was reserved at the north-eastern edge
of Umeå. The park was to be located on a high spot
with a view of the town and with the sports grounds
at the bottom of the hill. In February 1919, Västerbotten County Heritage Society was formed with
responsibility for making the facility a reality.
Enthusiastic members soon began working to collect buildings and objects and note customs and traditions for a Västerbotten open-air museum. A document from the same period notes that “the society’s
purpose is to collect and preserve old Västerbotten
culture, to spark a love of home community and to
promote health and outdoor life.” The question of
health, both body and soul, was a major focus of the
heritage society movement. The society’s first yearbook was published in 1920 and included the article
“Each of us has a duty to maintain our health” by Dr.
Knut Harald Giertz. At Gammlia’s opening the next
summer, Giertz gave a speech on the same topic.

Spånadstävlan, 1937

Utsikt från museet, 1953

Spinning Competition, 1937

A view from the museum in 1953
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För att ge området ett namn utlyste hembygdsföreningen en tävling. Vinnande förslag blev »Gamli«,
som skrevs om till »Gammlia« – den gamla liden eller
sluttningen.
År 1920 anställde hembygdsföreningen sin förste
intendent, Ragnar Jirlow, för att leda insamlingsarbetet, katalogisera samlingarna som redan fanns och se
till att byggnader kom till området.
Den första byggnaden som flyttades till Gammlia var den herrgård, uppförd 1806 i Sävar ett par
mil norr om Umeå, som Ferdinand Læstadius hade
drömt om som Umeås museum. Herrgården, som
inte längre användes skulle rivas, men disponent Carl
Sahlin vid Sandviks ångsågs AB som ägde byggnaden
valde att i stället skänka den till det nya friluftsmuseet. Under vårvintern 1921 levererades den isärplockade byggnaden på 132 hästlass från Sävar till Umeå.
Något museum blev det aldrig i Sävargården, i stället
har där i olika former och regi genom åren varit
servering.

Friluftsteater
Förutom Sävargården fanns på Gammlia premiärsommaren 1921 också en friluftsteater. Vid invigningen i juli anordnades en hembygdsfest med sång,
musik, tal och teaterföreställningen »En söndag på
Amager«. Friluftsteatern som till en början användes
flitigt är sedan länge borta liksom den musikpaviljong
som uppfördes på Gammlia 1929. Men många av de
byggnader som flyttats till friluftsmuseet under åren
står fortfarande kvar, om än inte alltid på samma
plats. Redan hösten 1921 kom portboden från Yttervik i Bureå, och året därpå förvärvades den parstuga
som fått namn efter byn där den hämtades, Jämteböle
i Vännäs.
Sakta men säkert har området fyllts med byggnader, i dag finns här över trettio stora och små stugor, hus, visten och gårdar. Redan i planeringen av
friluftsmuseet på 1910-talet pekades två områden ut
som särskilt viktiga att ta hand om; det gamla bondesamhället och den samiska kulturen. Bondekulturen i
en form som framför allt hör hemma i kusttrakterna
och tidsmässigt går tillbaka till mitten av 1800-talet
är väl representerad på Gammlia. Senare har också
fattigvården, skolan, kyrkan, och stadens miljöer fått
plats på området.

The heritage society held a competition to choose
a name for the area. The winning suggestion was
Gamli and was adapted to “Gammlia” – the old hill.
In 1920, the heritage society hired its first director,
Ragnar Jirlow, to lead the work of collecting, cataloguing the collections already made and ensuring
that buildings were transported to the area.
The first building moved to Gammlia was the
manor home built in 1806 in Sävar, 20 kilometres
north of Umeå, which Ferdinand Læstadius had
dreamed of having as Umeå’s museum. The manor
home, which was no longer used, was scheduled
for demolition, but mill manager Carl Sahlin at
the sawmill Sandviks Ångsågs AB, which owned
the building, chose to donate it to the new openair museum. In the spring of 1921, it was delivered
disassembled on 132 cartloads drawn by horses
from Sävar to Umeå. Sävar Manor never served as
a museum, but it has been used over the years in
different ways and under different management as a
restaurant.

Open-air theatre
In addition to Sävar Manor, Gammlia also had an
open-air theatre during its opening summer in 1921.
At its opening in July, a party was organised with
singing, music, speeches and a theatre performance.
The open-air theatre that was initially frequently
use is long since gone, as is the bandstand built at
Gammlia in 1929. But many of the buildings that
were moved to the open-air museum over the years
remain, though perhaps not in their original locations. In the autumn 1921, the Gatehouse from Yttervik in Bureå arrived and the next year saw the arrival
of the Jämteböle house, named after the village in
Vännas where it was built.
Slowly but surely, the area was filled with buildings. Today there are over 30 large and small cabins,
houses, camps and farms. Even in the planning stage
of the open-air museum in the 1910s, two areas were
noted as particularly important to preserve: the old
farming society and Sami culture. The coastal farming culture stretching back to the mid-19th century is
well represented at Gammlia. As time went on, other
aspects of local life were added, including poor relief,
the school, the church and town settings.
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Då vi hade djur

Samiska veckan

Unga tidsresenärer

Nationaldagen

When we had animals

Sami Week

Young time travellers

National Day

Det samiska skulle emellertid dröja, inte ett helt
sekel men närapå. Inom EU-projektet »De nordliga
kulturtraditionerna« byggdes tre samiska visten på
en del av området som fortfarande har karaktär av
barrskog. I mars 2011 invigdes hela visteområdet
med nybyggen efter förebilder i Sápmi – sydsamiskt,
skogssamiskt och nordsamiskt viste.
Numera är det inte självklart på samma sätt som
det var förr att flytta kulturhistoriska byggnader
och miljöer till museer. De samiska vistena är alltså
bra exempel på ett nutida kulturhistoriskt tillvägagångsätt. De senaste tillskotten till friluftsmuseisamlingen – soldattorpet och arresten – är förvisso flyttade från sina ursprungsplatser, men till Gammlia kom
de efter att redan stått lång tid på Regementsmuseet
vid I20 i Umeå.

It would take nearly a century before Sami culture
was included in the museum. As part of the EU project “The Northern Cultural Traditions”, three Sami
camps were built in a part of the area still characterised by conifers. In March 2011, the entire Sami
camp area was opened with newly built camps that
were inspired by examples from Sapmi – South Sami,
Forest Sami and North Sami camps.
These days, it is no longer self-evident that we
move culturally and historically significant buildings
and settings to museums. The Sami camps are a good
example of a modern approach to cultural heritage.
The latest additions to the open-air museum – the
croft soldier home and the jail – were moved from
their original sites but they came to Gammlia only
after they had long been relocated to the Regiment
Museum at I20 in Umeå.

Under många år fanns det också djur på bondgården.
Men inte längre, bland annat på grund av regelverk
kring djurhållning som är svårt att uppfylla för ett friluftsmuseum med byggnader som ibland inte motsvarar nutida krav för djurparksverksamhet.
Någon egentlig folkpark eller festplats blev det
aldrig på Gammlia, men de publika arrangemang
som anordnades vid invigningen 1921 har fortsatt i
många olika former och sammanhang genom åren.
Hembygdsföreningen arrangerade sommarfester under en lång rad år. Under en period ägde också Umeås
årliga valborgsmässofirande rum på Gammlia, vilket
kanske inte var helt lämpligt med tanke på brandfaran. Numera – när pandemier inte sätter stopp – firas
midsommar på Gammlia, och andra helgen i advent
öppnar en av landets mest välbesökta julmarknader.
I mars är det samiska veckan och på sensommaren
folkmusikfest, ibland kombinerad med höstmarknad.
Hantverk, traditioner och byggnadskultur har på
olika vis ofta uppmärksammats på området. Under
sommaren arrangerar olika föreningar dans på banan
i stort sett varje vardagskväll, och på onsdagarna
samlas veteranfordonsägare och imponerade åskådare på området. Vanligtvis alltså…

never recreated at Gammlia. For many years, there
were also animals at the farm. But not anymore, in
part because of difficulty adhering to animal welfare
regulations since the open-air museum’s buildings do
not meet modern requirements.
Gammlia never became a folk park or festival
grounds, but the public events organised for the opening in 1921 have continued in many different forms
and contexts over the years. The Heritage Society
arranged summer festivals for many years. There was
also a period when Umeå’s annual Walpurgis celebration (Valborg) with bonfires was held at Gammlia,
which may not have been particularly appropriate
considering the risk of fires. These days, when the
pandemic is not an issue, Midsummer is celebrated at
Gammlia, and the second Sunday of Advent hosts one
of the countries most well-attended Christmas markets. Sami Week takes place in March, and there is a
late summer folk music festival, sometimes combined
with the autumn market. Crafts, traditions and building heritage have often been highlighted in the area
in different ways. During summer, different clubs arrange dances at the dance pavilion nearly every evening, and on Wednesdays classic car owners gather to
show off their vehicles to visitors. Normally…

Djur på Gammlia
Just den ganska täta granskog som täckte frilufts
museiområdet från början, och som syns vid de sami
ska vistena, ansågs inte lämplig enligt 1940-talets
öppna markideal. Under vissa protester från Umeåbor, som tyckte om skogen, röjdes marken och området fick den karaktär det har i dag. Det blev dessutom
en mer naturlig omgivning till bondgården, trots att
de stora åkrar och tegar som varit en del av en bondgårds omgivning aldrig har återskapats på Gammlia.
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Animals at Gammlia
According to the ideas about land management in the
1940s, the fairly thick pine forest originally covering
the open-air museum area and seen around the Sami
camps was not ideal. The area was cleared to create
its current character in spite of some protests from
Umeå residents, who liked the forest. This also created more natural surroundings for the farm, even if
the large fields and tilled land of a typical farm were
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REJÄL BUCKLA
TILL NORSJÖ
Åren runt 1930 var två västerbottens
bördiga skidåkare huvudpersoner i
kampen om en stilig vandringspokal
som skulle tillfalla den åkare som två
gånger stod som segrare i det 70 kilo
meter långa skidloppet mellan Fort
Klamath och Crater Lake i Oregon i
västra USA.
Emil Nordeen född 1890 i Kvavisträsk,
Norsjö, och emigrerad vid 18 års ålder,
lade beslag på den första inteckningen
1929 i The Klamath som pokalen kal�lades. Manfred Jakobsson med rötterna
i Nordmalingstrakten utvandrade 1923
till södra Kalifornien, drog sig sedermera
norrut och segrade i kampen om Klamathpokalen 1930. Året efter skulle det
avgöras om någon av de båda västerbottningarna skulle få ta med sig bucklan
hem. Publiktillströmningen var stor och
vadhållningen omfattande. Efter att Jakobsson varit i ledningen under flera mil
föll han tillbaka, möjligen på grund av
matförgiftning, varpå segern gick till Emil
Nordeen.
Vid de olympiska vinterspelen 1960
i Squaw Valley i Kalifornien tog Emil
Nordeen kontakt med ledningen för den
svenska skidtruppen för att överlämna
den pokal han lagt beslag på närmare tre
decennier tidigare. Nordeens önskan var
att pokalen skulle sättas upp som vandringspris vid en årligen återkommande
skidtävling för herrar i Sverige. Efter en
del kringelkrokar beslutades 1980 att
Klamathpokalen skulle ägas av Svenska
skidmuseet i Umeå och bli ständigt vandringspris i Kalvträskloppet, ett långlopp
som har sin sträckning i Nordeens svenska
hembygd mellan Kalvträsk och Burträsk.
20

Mellan tävlingarna skulle pokalen förvaras på Västerbottens museum i Umeå.
Kalvträskloppet kördes fram till en bit in på
2000-talet, men den sista inteckningen i Klamath
pokalen togs av Sven-Erik Danielsson från DalaJärna redan 1995. Mellan 2003 och 2015 var
pokalen utställd i Kalvträsk och 2016 visades den i
sina ursprungliga hemtrakter på Deschutes historical
museum i Bend, Oregon, USA. Från hösten 2021 står
den till beskådan i en för ändamålet specialbyggd
monter på kommunhuset i Norsjö.

GREAT CUP TO NORSJÖ
Around 1930, two skiing sons of Västerbotten
were the main contestants in the competition for
an impressive challenge cup to be awarded to
the skier who could twice win the 70-kilometre
race between Fort Klamath and Crater Lake in
Oregon in the western United States.
Emil Nordeen was born in 1890 in Kvavisträsk,
Norsjö and emigrated at the age of 18. In 1929 he
won the first Klamath Cup, as it was called. Manfred Jakobsson, with roots from around Nordmaling
emigrated, in 1923 to southern California and then
moved north. He won the race for the Klamath Cup

in 1930. The next year’s race saw both sons of Västerbotten compete to take home the cup. A large number
of spectators came to watch, and betting was widespread. Jakobsson held the lead for much of the race
but then lost ground, possibly because of food poisoning, allowing Emil Nordeen to take the cup.
At the 1960 Olympic Winter Games in Squaw Valley, California, Emil Nordeen contacted the head of
the Swedish ski team to donate the cup he had won
30 years earlier. Nordeen’s wish was for the cup to be
used as a challenge prize for an annual men’s ski race
in Sweden. After some back and forth, it was decided
in 1980 that the Klamath Cup would be owned by the
Ski Museum in Umeå and become a permanent challenge prize in the Kalvträsk Race, a long race through
Nordeen’s Swedish home area between Kalvträsk and
Burträsk. Between races, the cup would be on display
at Västerbottens Museum in Umeå.
The Kalvträsk Race was held well into the 21st
century, but the last winner of the Klamath Cup
was Sven-Erik Danielsson from Dala-Järna in 1995.
Between 2003 and 2015, the cup was on display in
Kalvträsk, and in 2016 it was exhibited in its home
region at Deschutes Historical Museum in Bend, Oregon in the United States. From autumn 2021, it is on
view in a custom display case at the municipal hall in
Norsjö.
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Barnen möter väsen på olika platser; gårdstomten vid
bondgården, älvor och vittra vid dammen, troll, myling och lyktgubbe i skogen. Teatereleverna har läst in
sig på ämnet och letat fram olika väsen för att sedan
välja vilka de vill gestalta och fördjupa sig i. Därefter
har de arbetat med kroppsspråk för att hitta karaktärens fysiska uttryck samt spanat in vilka platser på
friluftsmuseet som är lämpliga för respektive väsen.
– Temat väsen är roligt, för det är något vi inte
har hört talas om på länge. Det är roligt och fantasifullt för barn och har även väckt vår fantasi, berättar
eleverna.
Västerbottens museum stärker med teatervandringen ett redan etablerat samarbete med förskolor i
regionen.
– Förskolebarn är en målgrupp som vi vill nå ut till
mer och det här konceptet med gemensam teaterupplevelse utomhus följt av skapande är nytt och jätteroligt, säger museipedagogen Ingela Wall.
Matilda Glenge är lärare för Midgårdsskolans teaterelever och menar att det är nyttigt att öva skådespeleri med barn i publiken.
– De är så direkta i sin respons och det är en utmaning att hantera rollen, improvisera och både fånga
deras uppmärksamhet och ta till sig deras spontana
utrop, säger lärare Matilda Glenge.
Eleverna hoppas att barnen ska minnas teaterupplevelsen länge, och också ha skoj.
– Vi vill vara roligare än ett päron på fruktstunden
efteråt, framhåller en av eleverna.

TEATERELEVER
GÖR VÄSEN

THEATRE WALK WITH
DRAMA STUDENTS

Teaterelever i årskurs 1 vid Midgårdsskolan i
Umeå har under vårterminen jobbat med en
teatervandring med temat »väsen«, som genom
förs på Gammlia tillsammans med förskolebarn.

First-year drama students from the upper-secon
dary school Midgårdsskolan in Umeå have been
working with a theatre walk based on the theme
“supernatural beings”, which will be performed
at Gammlia together with preschool children.

The children will meet supernatural creatures in different places: farm gnomes, fairies and spirits by the
pond, trolls, phantoms and lantern carrying beings
in the forest. The drama students have studied the
subject and investigated different supernatural beings, and then selected some to portray and explore
in more detail. They have worked with body language to find the character’s physical expression and
searched for sites at the open-air museum that would
be appropriate for each creature.
“The theme of supernatural beings is fun since it is
not something we have heard about for a long time. It
is fun and exciting for children and has also sparked
our own imaginations,” explains the students.
Västerbottens Museum is adding the theatre walk to
its previously established collaboration with preschools in the region.
“Preschool children are an audience that we want
to reach more and this concept with combined outdoor theatre followed by creative activities is innovative and lots of fun,” says Museum Teatcher Ingela
Wall.
Matilda Glenge is a teacher for Midgårdsskolan’s
drama students and says that it is very good to practice acting with children in the audience.
“They are so immediate in their responses, and its
a challenge to handle the role, improvise and both
capture their attention and react to their spontaneous
comments.”
The students hope the children will remember their
theatre experience for a long time while also having
fun.
“We want to make them laugh out loud,” according to one of the students.

Ingela Wall, museipedagog
Ingela Wall, Museum Teatcher
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Förhistoria i ny utställning
Prehistory in a new exhibition

Sofia Aurell i Minimuskiosken

I lekladugården

Sofia Aurell in the Minimus kiosk

In the play barn

Minimuskiosken och lekladugården
The Minimus kiosk and the play barn
Minimus skaparverkstad tänker nytt coronasommaren
2021 och håller från 28 juni till utomhus för att säkra
avstånden. Vid dansbanan på Gammlia öppnar Minimuskiosken. Här finns personal på plats vissa dagar
och tider med tips och material för skapande. Besökarna uppmuntras att gå in i museet och hämta inspiration i exempelvis konsthantverksutställningen »Det
händer hela tiden konstiga saker« och Konsthögskolans elevutställning »Mumble Speak«. Sedan kommer
man till kiosken där skaparsugna barn och vuxna lånar
material, verktyg och picknickfilt – och hittar en skön
plats ute på friluftsmuseet för att skapa loss.
Lekladugården på friluftsmuseets bondgård är
öppen under sommaren för allergisäkra möten med
våra djur.
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The Minimus creative crafts workshop is taking a new
approach for summer 2021 because of the pandemic
and will be open from 28 June with outdoor activities
to maintain safe social distance. The Minimus kiosk
will be open by Gammlia’s dance pavilion. Staff will be
present a certain times and days with suggestions and
materials for creative activities. Visitors are encouraged to visit the museum for inspiration from the arts
and crafts exhibit “Strange things happen all the time”
and the Academy of Fine Art’s student exhibit “Mumble Speak”. Then return to the kiosk where children
and adults can borrow materials, tools and picknick
blankets and find a nice place in the open-air museum
to work.
The play barn at the open-air museum’s farm is
open during the summer where even those with allergies can interact with our animals.

I år börjar det roliga och intressanta men även utmanande arbetet med att bygga en ny förhistorisk basutställning på museet. Den ska på ett intresseväckande
och lättillgängligt sätt ta besökarna med på en resa
genom de första 9000 åren av människans närmare
10000 år i länet.
Inför kulturhuvudstadsåret 2014 stängde utställningen »Forntiden, Renskötsel, Nybyggarliv« som
då stått på museet i över 30 år. Sedan den öppnade
1980 har stora kunskapsmässiga framsteg gjorts inom
norrländsk arkeologi – kunskaper som bland annat har
tagit oss 2000 år längre bakåt i tiden än vad vi tidigare kände till. Den nya utställningen visar och berättar
om fynd och fornlämningar som ger en bild av länets
äldsta historia och hur den har formats av de förutsättningar som natur och klimat inneburit.
Den nya utställningen innehåller många föremål ur
museets förhistoriska samling. Bland dessa är det flera
som aldrig tidigare har visats, exempelvis fynden som
påträffats vid utgrävningarna längs ”Västra länken” i
Umeå samt unika pilspetsar från en liten jaktstation på
en ö i Tärnasjön.

This year will see the start of an exciting, if challenging, effort to build a new prehistory permanent exhibition at the museum. The exhibition will take visitors
on a journey through the first 9,000 years of the nearly
10,000 years of human settlement in the county.
The exhibit “Prehistory, Reindeer Herding, Settlers”,
which had been on display for over 30 years, closed
ahead of the European Capital of Culture year in 2014.
Since the exhibit originally opened in 1980, there have
been significant advancements in archaeology from
the region that have allowed us to push back our understanding of settlement 2,000 years from what was
previously known. The new exhibition tells the story of
finds and ancient remains that provide a picture of the
county’s oldest history and how it has been formed by
nature and the climate.
The new exhibition includes many items from the
museum’s prehistory collection. Among these are several never before exhibited items, such as finds from
excavations along the Western Link road in Umeå and
unique arrow heads from a small hunting site on an
island in Tärnasjö lake.

När den nya utställningen
öppnar – hösten 2022 enligt
planen – blir det också åter
möjligt att beskåda världens
äldsta skida.
When the exhibition opens
in autumn 2022 (planned), it
will also be possible to once
again view the oldest ski in
the world.
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Vårdinstitutioner i Västerbotten
Under de kommande tre åren riktar Västerbottens museum sina dokumentära blickar mot länets institutionsvårdshistoria, med främsta fokus på Strömsör vårdhem
i Nordmalings kommun och Brattby skol- och vårdhem i Vännäs kommun. Det historiska perspektivet är
centralt, från institutionernas tillkomst fram till nutid.
Kulturmiljö och personliga berättelser utgör tyngdpunkter. En viktig ingång är frågor kring dagens historiebruk och historieskrivningen kring dessa platser. Hur
kan dessa platsers minnesskapande funktion stärkas
för att låta fler berättelser bevaras för framtiden?
Det finns relativt lite kulturhistorisk och etnologisk
kunskap samlad om länets institutionsvårdshistoria.
Vad gäller den personnära historien – människors berättelser, minnen och vittnesmål – finns än mindre bevarat. Det är därför angeläget att dokumentera dessa
platser och de minnen som hör platserna till.
Dokumentationen och undersökningen genomförs
i nära dialog med föreningar och personer som själva

arbetar för funktionsrättsfrågor i dag och/eller som
på olika sätt har en koppling till vårdinstitutionernas
verksamhet och historia. Främsta samarbetspartner
är Funktionsrätt Västerbotten, Handikapphistoriska
föreningen, Folkrörelsearkivet Västerbotten och Funktionsrätt Umeå. Ett samarbete är även initierat med
Umeå Universitet.

Har du en egen koppling till Brattby skolhem/
vårdhem eller Strömsör vårdhem? Vad vet du om
dessa platser, vad minns du härifrån, vad finns att
berätta? Hör gärna av dig till museets etnolog
Sofia Breimo: sofia.breimo@vbm.se eller
090 20 20 321

Liv i arkiven
I arkiven på Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten gömmer sig många spännande
berättelser från länet. Dagböcker, brev, anteckningar,
fotografier, kartor, tidningar och protokoll ger fördjupade kunskaper om människor, näringar, händelser
och platser från olika tider.
I podcasten »Livet i arkivet«, som görs av personal
på folkrörelsearkivet och museet tillsammans med producenten Erica Dahlgren, bjuds på pärlor ur arkiven.
Berättelsen om Steppar-Jerker är en true-crime
följetong i tre delar. Med utgångspunkt i ett brott på
1930-talet i Österjörn i norra Västerbotten möter lyssnaren människor och företeelser från mellankrigstiden.
Tillsammans med inbjudna gäster görs jämförelser
med i dag.
I »Förbjuden kärlek« hörs starka berättelser om
livsviktiga relationer. I »Byborna som bryr sig – från

1400-talet till i dag« lämnas handfasta tips till den som
vill forska om en by – under ett hemma-hos-besök
i årets kulturkommun Robertsfors. Fler poddavsnitt
släpps under hösten, håll utkik, och öronen öppna!

Podcasten
»Livet i arkivet«
hittar du på
Spotify och på
vbm.se

Strömsör vårdhem på ett äldre vykort.
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Ett lapptäcke med mening
A patchwork quilt with meaning
Vän i Umeå är ett nätverk och en mötesplats där nya
och gamla svenskar träffas. I tio år har man varit i gång
för att göra Umeå öppnare och världen vänligare.
Innan pandemin satte stopp erbjöds en lång rad aktiviteter i form av språkcaféer, fotboll, beachvolleyboll,
cykelskola, matlagning, löpargrupp, körsång, friluftsliv,
fester, med mera.
Att stänga ner de flesta aktiviteterna var förstås inte
roligt, men snabbt ställde man om till digitala mötes
platser och utomhusaktiviteter. En kreativ idé som
föddes var att skapa ett stort lapptäcke tillsammans.
Alla i nätverket uppmuntrades att bidra med en kvadrat på 15x15 cm i vilket material som helst och med
vilken metod som helst – sticka, virka, brodera, tova,
sy, knyppla, väva… Rutorna sammanfogades sedan till
ett stort täcke.
– Det blir något meningsfullt att göra i tider av
isolering och avstånd, och samtidigt en symbol för att
vi hör ihop och är beroende av varandra, menar Åsa
Norin som är verksamhetsledare inom vän i Umeå.
Lapptäcket visas på museet.

Friends in Umeå is a network and a meeting place
where new and old Swedes meet. For 10 years, they
have been working to make Umeå more open and
the world friendly. Before the pandemic stopped their
work, they offered a long range of activities in the
form of language cafes, football, beach volleyball, bicycle lessons, cooking, jogging groups, choir groups,
outdoor activities, parties and more.
Naturally, having to stop most of their activities was
a set back, but they quickly adjusted to digital meeting places and outdoor activities. One idea was to
create a large quilt together. Everyone in the network
was encouraged to contribute a 15x15 cm piece made
of their choice of material and by any means they like
– knitting, crotchet, embroider, felting, sewing, lacing,
weaving… The squares were sewen into a large quilt.
“It was something meaningful to do during the time
of isolation and social distancing and also a symbol
of belonging together and being dependent on each
other,” say Åsa Norin, director of Friends in Umeå. The
quilt is shown at the museum.

Residens 2021
Residence 2021
Dokumentärfilmaren Amra Heco tilldelas 2021 års residens vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi för att undersöka hur olika aspekter av migration
kan gestaltas och uppmärksammas. Sedan 2017 har
Amra Heco besökt Jörn i norra Västerbotten där hon
filmat flyktingar som väntar på svar från Migrationsverket. Heco ska använda residensvistelsen vid museet till
att klippa sin film Catching Snowflakes, och kommer
också att undersöka hur filmen ska kunna verka i ett
bredare sammanhang för att lyfta fram flykting- och
migrationsfrågor.
Från juryns motivering: »Genom en ömsint och personlig skildring av hur flyktens tillvaro tar plats i Västerbotten, lyfter Amra Heco fram väntan som erfarenhet och
tillför platsen lager av förbisedda minnen. I en tid där
flyktingvolymer står i fokus, lyckas hon fästa blicken vid
människan och hennes erfarenhet av en pågående vardag och dess flyktighet, av väntan och de drömmar den
bjuder på.«

Documentary filmmaker Amra Heco is awarded the
2021 residency at the Sune Jonsson Center for Documentary Photography to investigate how different
aspects of migration can be shaped and noticed. Since
2017, Amra Heco has visited Jörn in northern Västerbotten, where she has filmed refugees waiting for a
response from the Swedish Migration Board. Heco will
use the residence stay at the museum to cut her film
Catching Snowflakes, and will also investigate how the
film can work in a broader context to highlight refugee
and migration issues.

Åsa Norin med några av rutorna som
blir ett stort lapptäcke.
Åsa Norin with some of the patches.

From the jury’s motivation: “Through a tender and
personal depiction of how the refuge’s existence takes
place in Västerbotten, Amra Heco highlights the wait as
an experience and adds layers of overlooked memories
to the place. At a time when refugee volumes are in focus, she manages to focus on the human being and her
experience of an ongoing everyday life and its ephemerality, of waiting and the dreams it offers.”

Amra Heco. Foto: Maja Topcagic.

Från filmen Catching Snowflakes.
From the film Cathing Snowflakes.
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Hundra år
med demokrati
Hundred years
of democracy
I år är det 100 år sedan också kvinnor fick rösträtt i
Sverige – ett viktigt genombrott för demokratin. Men,
det krävdes många års hård kamp, även här i Västerbotten. Fler än 3 000 kvinnor runt om i länet engagerade sig för saken. Bland de underskrifter som nådde
statsministern fanns sömmerskor, modister, bondedöttrar och lärarinnor som tillsammans i en landsomfattande namninsamling krävde sin rätt att kunna påverka samhället. Rösträttsrörelsens, men också andra
folkrörelsers strävanden vid den här tiden, för bland
annat nykterhet och fred, är något som vi i dag ser
spännande spår av i arkiven – både på Västerbottens
museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Det
finns många berättelser och stor kunskap om den här
viktiga perioden i Sveriges och Västerbottens historia.
This year is the 100th anniversary since women in
Sweden gained the right to vote, an important step
in democracy. But achieving this feat required many
years of work, even here in Västerbotten County. More
than 3,000 women throughout the county took part
in the struggle. Among the signatures sent to the
prime minister were seamstresses, milliners, farmers’
daughters and school mistresses who took part in a
country-wide effort to demand their right to influence
society. The ambitions of the suffrage movement,
along with other popular movements of the time,
including the temperance and peace movements,
can clearly be seen in fascinating documentation
found in the archives of both Västerbottens Museum
and the Popular Movement Archive in Västerbotten.
There are many stories and great knowledge about
this important period in the history of Sweden and
Västerbotten.
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Kafferep i Logen 4849 i Fredrika, 1927. Västerbottens
museum. Elin Wägner och namninsamlingen, 1914.
Kvinnsam, Göteborgs universitet.
Coffee party in Fredrika, 1927. Västerbottens museum.
Elin Wägner and the lists of signatures, 1914. Kvinnsam,
Göteborg University.

Kamp och kalas

Fight and festivity

Söndag 12 september uppmärksammar och firar
vi demokratins genombrott med ett präktigt kalas
på Gammlia, både ute och inne. Vi förflyttar oss till
1910- och -20-talen, som mot slutet blev en glad tid
efter flera års krig och pandemi. Danserna Foxtrot
och Charleston blir populära, och kvinnors frisyrer
och kjolar allt kortare.

On Sunday 29 August, this achievement will be celebrated at Gammlia, with both indoor and outdoor
events. We will return to the 1910s and 1920s, which
were finally looking hopeful after years of war and
pandemic. The Foxtrot and Charleston were all the
rage, and women’s hairstyles and dresses were becoming shorter and shorter.
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Quiz
VILKEN ÄR BYGGNADEN? WHICH IS THE BUILDNING?
Våra kulturhistoriska byggnader på
friluftsmuseet Gammlia är fulla av
vackra och spännande detaljer som
berättar om husens historia. Häng
med på upptäcksfärd!

Our cultural-historical buildings at
the open-air museum Gammlia are
full of beautiful and exciting details
that tell the story of the houses.
Join the journey of discovery!

Totalt finns 12 bilder och din uppgift blir att identifiera
på vilken byggnad den aktuella detaljen hör hemma.
Rätt svar på sidan 34.

There are a total of 12 pictures and your task will be to
identify on which building the current detail belongs.
Correct answer on page 34.
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Hundhålet i nytryck
»I lagården fanns en stor svart portdörr och i den ett
hål nertill. Det var inget vanligt katthål. Det var ett
stort hål, så att gårdshunden kalla vinterkvällar kunde
komma hank och hake förbi och krypa ner i höet och
värma sig. Därför att det inte var ett vanligt litet katthål, kom stället att kallas för Hundhålet.«
Sune Jonssons novellsamling Hundhålet utkom 1962,
och finns nu i ett efterlängtat nytryck. Omdömena
då för snart 60 år sedan var lyriska, och stämmer bra
fortfarande:
På ren och doftrik prosa berättar han om säregna
människor i en avlägsen trakt…
Urban Torhamn i Aftonbladet

TA EN PAUS
TA EN FIKA

4

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.

5

3
6
2

Det märkliga med Sune Jonsson är i första hand
hans slagrutesäkra språkliga intuition. Figurerna
är skildrade med en varsam ömhet, ett levande
intresse för individ och miljö och med fotografögats
skärpa för de karaktäristiska detaljerna.
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren

7

8

Till återutgivningen av Hundhålet har fogats ett förord
skrivet av skådespelaren, regissören och författaren
Olof Wretling.

1

9

Rätt svar till Vilken är byggnaden?
på sidorna 32–33
Right answers to Which is the
builning? on pages 32–33
1: Skolhuset | 2: Portboden | 3: Sävargården | 4: Storhässjan
| 5: Vattenkvarnen | 6: Jämtebölegården | 7: Helena Elisabeth
kyrka | 8: Tegsstugan | 9: Dansbanan | 10: Wallmarksgården
| 11: Skogssamiskt viste | 12: Stolpboden
Boken finns att köpa
i museibutiken
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1: School house | 2: Gate house | 3: Sävargården manner
| 4: Large drying rack | 5: Watermill | 6: Jämteböle
farmhouse | 7: Helena Elisabeth church | 8: Tegsstugan
cottage | 9: Dance pavilion | 10: Wallmark farmhouse
| 11: Forest sami camp | 12: Raise shed

1. Huvudbyggnaden
2. Egilhallen
3. Bondgården
4. Rundlogen
5. Samiska visten
6. Dansbanan
7. Skolhuset
8. Sävargården
9. Helena Elisabeth kyrka

1. Main building
2. Egilhallen
3. Farmstead
4. Round barn
5. Sámi camps
6. Dance pavilion
7. School house
8. Sävargården manner
9. Helena Elisabeth church
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!

Hall 5 & 6 är stängda
tills vidare
Hall 5 & 6 are closed
until further notice

