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Framsida: Melodi, Stig Lindberg, 1947.
Cover: Melodi, Stig Lindberg, 1947.

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

From 27 June
Every day 10am–5pm

Free admission at all times

Special dates
Monday 7 March 10am-5pm
Friday 15 April 11am–5pm
Monday 18 April 11am–5pm
Thurstay 26 May 11am–5pm

HOW TO GET HERE
By car: Follow the brown–white road signs 
to Gammlia. 
By bus: Line 2 and 7 from Vasaplan.  
Bus stop Gammlia. 
On foot: Walking from central Umeå, 15 Minutes.

CONTACT
www.vbm.se
info@vbm.se
+46 (0)90-20 20 300

Follow us on Facebook and Instagram

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

Från 27 juni 
alla dagar 11–17

Alltid fri entré

Avvikande öppettider 
Måndag 7 mars (sportlov) 10–17
Fredag 15 april (långfredag) 11–17
Måndag 18 april (annandag påsk) 11–17
Torsdag 26 maj (Kristi himmelfärdsdag) 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 
090-20 20 300

Följ oss på Facebook och Instagram

Vi är glada över att få välkomna er till museivåren 
2022, med förhoppning om att pandemin gör det möj-
ligt att genomföra allt vi planerat. Programmet rymmer 
en varierad blandning med fler barnaktiviteter, en bredd 
av utställningar som väntat länge på att få öppna och 
en hel del festligheter. Inte minst i maj med evenemanget 
Festival! / Festivaale! / Festivaali! / Festivála! då urfolk 
och nationella minoriteter fyller Gammlia med akti-
viteter i dagarna tre. Vi ser också fram emot att få slå 
upp dörrarna för den nya interaktiva familjeutställning-
en Hamnstaden Umeå som öppnar i Egilhallen. Där 
kommer du som besökare också kunna möta slöjdare 
som fram mot sommaren verkar i delar av Egilhallen. 
Till våra yngre besökares glädje är barnfigurerna Anna, 
Stina och Per tillbaka och dyker upp på olika håll både 
inne och ute. I led med firandet av Umeå som 400-åring 
löper också temat Umeå som en röd tråd i flera av våra 
utställningar, bland annat Stig Lindberg och Short cuts 
med det Umeåbaserade konstnärsparet Anna Kristensen 
och Peter Lundström.
 
Ett annat tema för våren är berättande. Vi ger i sam-
arbete med Umeå Teaterförening och Beättarnät Norr 
tre musik- och berättarföreställningar, och du kommer 
kunna delta på både berättarkaféer och workshops. Sist 
men inte minst vill vi nämna utställningen Theatre of 
the Wild med Albin Biblom, en högaktuell utställning 
som handlar om människans paradoxala relation till 
naturen, och som sker inom ramen för Sune Jonsson 
Centrum för dokumentärfotografi (SJDC). 
 
Vi ser fram emot en mångfald av aktiviteter och alltid 
med vårt grunduppdrag i fokus – bevara, vårda och 
levandegöra kulturarvet för nutida och kommande 
generationer. Håll utkik för programpunkter kopplade 
till utställningarna och samlingar på www.vbm.se. På 
hemsidan hittar du också aktuell information gällande 
covid-19 och eventuella restriktioner som gäller för 
kommande arrangemang.

We are excited to welcome you to the museum spring 
2022, hopeful that the pandemic will make it possible 
to carry out everything we have planned. The program 
contains a varied mix of more children’s activities, 
several exhibitions that have been waiting a long time 
to open and a lot of festivities. Particularly in May with 
the event Festival! / Festivaale! / Festivaali! / Festivála! 
when indigenous peoples and national minorities 
arrange activities at Gammlia for three days. We are 
looking forward to opening our new interactive family-
friendly exhibit Port Town Umeå in Egil Hall. Closer 
to summer, visitors can meet artisans at work in parts 
of Egil Hall. To the delight of our younger visitors, 
we are bringing back our children’s characters Anna, 
Stina and Per, who you can meet both indoors and 
outdoors in different parts of the museum. As part of 
the 400th anniversary of city receiving its charter, Umeå 
is a common thread throughout several of our exhibi-
tions, including Stig Lindberg and Short Cuts, with the 
Umeå-based artist couple Anna Kristensen and Peter 
Lundström.
 
Another theme for spring is storytelling. As part of our 
collaboration with Umeå Teaterförening and Berät-
tarnät Norr, we are holding three music and storytell-
ing performances, where you can participate both in 
storyteller cafes and workshops. Last, but not least, we 
would like to mention the exhibit Theatre of the Wild 
with Albin Biblom, which is about our paradoxical 
relationship with nature, and is being held within the 
framework of the Sune Jonsson Centre for Documen-
tary Photography (SJDC). 
 
We are excited about the diverse range of upcoming 
activities, all with our basic mission in mind – preserve, 
maintain and bring to life our cultural heritage for 
current and future generations. Keep an eye out for 
programme events linked to exhibits and collections at 
www.vbm.se. The website also has up-to-date informa-
tion on COVID-19 and any restrictions that may apply 
to upcoming events.

VÅR OCH SOMMAR PÅ MUSEET
SPRING AND SUMMER AT THE MUSEUM 
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DOKUMETÄRFOTOSALONG
DOCUMENTARY PHOTOSALONG
SE MIG!
4 september – 6 februari | Hall 9, 10, 13 & 14

Varje människas liv är värt att berätta om. Dokumen-
tärfotosalongen är en plats för just detta. Här möter 
du bildberättelser av fotografer och filmare från hela 
Sverige. Bland 257 sökande valde juryn ut 82 fotogra-
fer och filmare, varav en del ställer ut på Västerbottens 
museum och en del på Arbetets museum i Norrköping. 
Sedan 2017 har Arbetets museum i Norrköping an-
ordnat salongen i syfte att uppmärksamma det doku-
mentära fotografiet. 2021 när utställningen öppnade 
firade salongen femårsjubileum och utökades då med en 
systerutställning på Västerbottens museum.

Ett samarbete med Arbetets museum i Norrköping.  

SEE ME!
4 September – 6 February | Hall 9, 10, 13 & 14

Every human being’s life is worth telling about. The 
documentary photo salon is a place for just that. Here 
you will meet visual stories by photographers and film-
makers from all over Sweden. Among 257 applicants 
from all over Sweden, the jury selected the 83 photo-
graphers and filmmakers who exhibit in two unique 
exhibitions at Västerbotten’s museum and Arbetets mu-
seum. Since 2017, the Museum of Work in Norrköping 
has organized the Documentary Photo Salon in order 
to draw attention to documentary photography. 2021, 
the salon turned five years old and was expanded with a 
sister exhibition here at Västerbotten’s museum.

In collaboration with Arbetes museum in Norrköping.

Kollage med fotografier från utställningen

UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

SURREALISTISKT OCH VARDAGSNÄRA
SURREALISTIC AND EVERYDAY LIFE
MARGARETA RENBERG
– EN RETROSPEKTIV
14 november – 27 februari | Hall 1

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.

Ett samarbete mellan Konsthallen, Kulturens hus,  Luleå, 
Norrbottens museum och Västerbottens  museum.

MARGARETA RENBERG
– A RETROSPECTIVE
14 November – 27 February | Hall 1

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.

In collaboration with Konsthallen, Kulturens hus, Luleå, 
Norrbotten’s museum and Västerbotten’s museum

Triptyk i den allegoriska traditionen (mittpartiet)

UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS
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TVÅ KONSTNÄRSKAP 
ÖVER FYRA DECENNIER 
TWO ARTISTS OVER 
FOUR DECADES

SHORT CUTS – ANNA KRISTENSEN 
& PETER LUNDSTRÖM
5 februari – 28 augusti | Hall 7, 11 & 12 

Fyrtio år, fördelade i två decennier på vardera sidan om 
ett millennieskifte. Två konstnärskap och samtidigt en 
familjerelation. Anna Kristensen och Peter Lundström 
träffades på Konstskolan Brage i Umeå i slutet av 
1970-talet. Tiden efter har präglats av ett aktivt 
konstnärskap som idag möjliggör en stor retrospektiv 
utställning med ett axplock av måleri och foton 
uppdelad i fyra årtionden.

Konstnärerna tillhör den konstnärsskara som hann 
genomföra två år på den högkvalitativa konsthögskolan 
Brage, som öppnade 1977 men upphörde redan 
1979. Den tvååriga utbildningen byggde på ett 
frekvent gästlärarsystem med de mest namnkunniga 
svenska konstnärerna i Sverige, och banade väg för 
den konsthögskola som åtta år senare såg dagens 
ljus i Umeå. Tillsammans och på var sitt håll har 
konstnärsparet utvecklat två unika stilar som nu förs 
samman i utställningen.

anna kristensen skapar i sitt måleri fiktiva världar 
och är regissören som iscensätter och gestaltar föreställ-
ningar. De identiteter som skapas rör sig fritt genom tid 
och rum, ibland i dialog med verk ur konsthistorien. På 
samma sätt som gestalter i verken förflyttar sig mellan 
olika världar visar Kristensen gärna verken i olika typer 
av rum; i gallerier och konsthallar, men även anonymt 
direkt målade på transportcontainers.

peter lundström har i sin konst intresserat sig för 
processer över tid. Ett tydligt exempel är hans självpor-
trättsserie med fotografier av reflekterande ytor från olika 
platser i världen, ett tidsdokument som började somma-
ren 1979 i Paris som fortfarande är pågående. I sitt måleri 
har Lundström prövat olika aspekter av ett neutralt 
seende och intresserat sig för hur betydelser förändras 
beroende på sammanhang, och av vem som betraktar. 

SHORT CUTS – ANNA KRISTENSEN  
& PETER LUNDSTRÖM 
5 February – 28 August | Hall 7, 11 & 12 

Forty years: divided into two decades on either side 
of 2000. Two artists who are also a family. Anna 
 Kristensen and Peter Lundström met at Brage Art 
Academy in Umeå in the late 1970s. Having been ac-
tive artists since then, they are now holding a major 
retrospective with a selection from their paintings and 
photography taken from their four decades of work.

Kristensen and Lundström belong to the class of art 
students that managed to complete two years at the 
top-quality art academy Brage, which opened in 1977 
and closed just two years later. The two-year education 
leveraged a frequent guest teacher system with the most 
renown Swedish artists and opened the way for the fine 
arts academy that opened eight years later in Umeå. To-
gether and individually, this artist couple developed two 
unique styles now being shown together in the exhibit.

anna kristensen creates fictional worlds with her 
paintings and is the director both staging and perform-
ing in these worlds. The identities she creates move 
freely through time and space, sometimes in dialogue 
with works from art history. In the same way that the 
figures from the works move between worlds, Kristens-
en likes to display the works in different types of rooms: 
in galleries and art halls, but also anonymously painted 
straight on shipping containers.

peter lundström uses his art to explore processes 
over time. A clear example is his self-portrait series with 
photographs of reflected surfaces from different places 
around the world, a documentation of time that began 
in the summer 1979 in Paris and that continues today. 
In his paintings, Lundström tests different aspects of 
neutral observation and has been interested in how 
meanings change depending on the context and who is 
doing the observing.

UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS
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LÄNGTAN ATT FÖRENAS 
MED NATUREN
THE LONGING TO BECOME  
ONE WITH NATURE Theatre of the Wild

THEATRE OF THE WILD – ALBIN BIBLOM
27 februari – 18 september | Hall 9 & 10 

Människans längtan efter att förstå och förenas med 
naturen tar sig många olika uttryck och ämnet rymmer 
en värld av paradoxer. I Theatre of the Wild utforskar 
Albin Biblom den tunna linjen mellan nyfikenhet och 
dominans, uppskattning och kontroll – och blottläg-
ger människans benägenhet att projicera sig själv på 
naturen. I utställningen visas fotografi och film ur två av 
Bibloms större arbeten:

Curiosity and control tar upp vår relation till zoologis-
ka trädgårdar och naturhistoriska museer vars ambition 
är att utgöra en länk mellan människa och natur, att 
utbilda och bevara. Genom att återskapa naturen i en 
mer hanterlig form skapas illusionen av att överbrygga 
glappet mellan civilisationen och det vilda. Men när 
övergår bevarandet till ett exploaterande, och vilka 
etiska dilemman uppstår av att sätta den egna fascina-
tionen främst?

Mehkar handlar om Bulgariens sista dansande björnar 
och deras ägare. En romsk tradition och ett yrke som 
förts vidare från far till son i mer än tusen år. Nu har 
djurrättsorganisationer vunnit kampen om björnarna, 
de omhändertas och får tillbringa återstoden av sitt liv 
i ett reservat. En symbolisk handling i berättelsen om 
människans kärlek till djuren. För björnarna, en sorts 
fångenskap till en annan. 

Albin Biblom är fotograf och filmare och har gjort 
ett flertal utställningar internationellt, framför allt i 
Tyskland och i Nederländerna. Hans frågeställningar 
kretsar ofta kring människans komplexa relation till 
naturen och vårt behov av att vilja bemästra och kont-
rollera vår omvärld.

THEATRE OF THE WILD – ALBIN BIBLOM 
27 February – 18 September | Halls 9 & 10 

The longing to understand and become one with nature 
takes many expressions, and the topic is full of para-
doxes. In Theatre of the Wild, Albin Biblom explores 
the thin line between curiosity and dominance and 
appreciation and control, and exposes the human ten-
dency to project themselves on nature. This exhibition 
includes photography and videos from two of Biblom’s 
larger works:

Curiosity and control looks at our relation to zoological 
gardens and natural history museums that strive to be 
a link between humans and nature, to educate and to 
preserve. The illusion of bridging the gap between civi-
lisation and wilderness is created by recreating nature 
in a more manageable form. But when does it go from 
preservation to exploitation, and what ethical dilemmas 
arise from putting our own fantasy at the fore?

Mehkar is about Bulgaria’s dancing bears and their 
owners. A Romany tradition and a profession that has 
been passed from father to son for more than a thou-
sand years. Animal rights organisations have now won 
the battle for the bears; they are being confiscated and 
can spend the remaining of their lives in a nature re-
serve. A symbolic action in the story of the human love 
for the animal. For the bears, from one type of impris-
onment to another. 

Albin Biblom is a photographer and filmmaker and has 
held many international exhibitions, primarily in Ger-
many and the Netherlands. The questions he asks often 
revolve around the complex relationship humans have 
to nature and our need to master and control our world.
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KONSTHÖGSKOLANS  
KANDIDATUTSTÄLLNING
8 maj – 28 augusti | Hall 13 & 14 

Utställningen är resultatet av tre års fokuserade studier 
i fri konst och visar ett brett spektrum av idéer och ut-
tryck. Utifrån sina specifika intressen och personligheter 
har dessa konstnärer utvecklat arbeten som speglar den 
samtid och den mångfald som konsten representerar i 
dagens samhälle.

Utställningen presenterar examensarbeten av studenter 
från Kandidatprogrammet i Fri Konst vid Konsthögsko-
lan, Umeå Universitet: Amira Al-Rayes, Juni Liv Uma, 
Ida Boman, Josefine Borgström, Simon H. Danielsson, 
Jonna Iversen, William Jernberg, Miranda Monauti, 
Viktor Nilsson, Kajsa Poidnak, Janina Renström, Moa 
Ryman, Savannah Sundström, Catja Tonberg.

THE UMEÅ ACADEMY OF FINE ARTS’ 
GRADUATION EXHIBITION  
FOR BACHELOR’S DEGREES
8 Maj – 28 August | Halls 13 & 14 

The exhibition is the culmination of three years of con-
centrated study in fine arts and presents a wide range of 
ideas and expressions. Building on their specific interests 
and personalities, these artists have developed works that 
reflect the present and the diversity represented by art in 
society today.

The exhibition presents degree projects by students 
from the fine arts undergraduate programme at Umeå 
University’s Academy of Fine Arts: Amira Al-Rayes, 
Juni Liv Uma, Ida Boman, Josefine Borgström, Simon H. 
Danielsson, Jonna Iversen, William Jernberg, Miranda 
Monauti, Viktor Nilsson, Kajsa Poidnak, Janina 
Renström, Moa Ryman, Savannah Sundström, and 
Catja Tonberg. Viktor Nilsson, Kajsa Poidnak, Janina 
Renström, Moa Ryman, Savannah Sundström, Catja 
Tonberg.

TRE ÅRS STUDIER I FRI KONST
THREE YEARS OF STUDY IN FINE ARTS

EMPATI FÖR LIVSÖDEN
EMPATHY FOR HUMAN DESTINIES

SUNE JONSSON
– ODLARGENERATIONEN OCH EVIGHETEN
Hela året 2022 | Hall 8 

Sune Jonssons precist tillskurna prosa i boken Bilder 
från den stora flyttningen som utkom 1964, åstad-
kommer tillsammans med fotografierna 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 företeel-
ser innan de gick ur tiden var central i Sune Jonssons 
dokumentärarbete.

SUNE JONSSON
SMALL HOLDERS AND PERPETUITY
The whole year 2022 | Hall 8 

Sune Jonsson’s precisely formulated prose in the 1964 
book Images from the great migration combines with 
his photographs 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 con-
nections 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.
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EN VACKRARE VARDAG
A MORE BEAUTIFUL EVERYDAY 
STIG LINDBERG
15 maj – 15 januari 2023 | Hall 1

Stig Lindberg (1916–1982) är född och uppvuxen i 
Björkarnas stad Umeå, något som också speglas i en 
av hans mest älskade servis Berså. Han har med sin 
formgivning och sina illustrationer försett Sverige med 
bruksföremål och design sedan 1940-talet. En enorm 
produktivitet, experimentlusta och förmåga att vara 
funktionalist utan att göra avkall på sin fantasi, har 
gjort honom till en av våra mest folkkära formgivare.

Från slutet av 1930-talet var han verksam som konst-
närlig ledare på Gustavsbergs porslinsfabrik under två 
perioder. Det var en spännande och dynamisk tid för 
Lindberg och hans samtida formgivare och konstnä-
rer. Fabriken var banbrytande vad gäller material och 
färger. Kanske inspirerades de också av behovet av ”en 
vackrare vardag” för alla – ett begrepp som innefattade 
funktion och estetik i förening och som framför allt 
skulle finnas tillgängligt även för de mindre välbärgade. 
Här fanns också en folkbildningsambition. Mellan pe-
rioderna på Gustavsbergs porslinsfabrik hade Lindberg 
tjänsten som huvudlärare i keramik på Konstfack i 
Stockholm, där han 1970 erhöll professorstitel. Lind-
berg fortsatte under denna tid även att formge vardags-
porslin för Gustavsberg.

Utställningen omfattar cirka 350 objekt – bland annat 
porslin, tapeter, textilier, industridesign, illustrationer 
och konst. Från de första elevprojekten, till de sista 
verken och aldrig tidigare visat material från familjen 
Lindbergs samling. 

I samarbete med Millesgården och Lars Dueholm-
Lindberg, son till Stig Lindberg och förvaltare av Stig 
Lindbergs arv. Utställningen är en del av firandet av 
Umeå 400 år.
 

STIG LINDBERG
15 Maj – 15 January 2023 | Hall 1

Stig Lindberg (1916–1982) was born and raised in 
Umeå, the City of Birches, something that is also 
reflected in one of his most beloved porcelain settings, 
Berså. His creations and illustrations have provided 
Sweden with household goods and design since the 
1940s. His enormous productivity, eagerness to experi-
ment and ability to be functional without suppressing 
his imagination have made him one of our most beloved 
designers.

From the end of the 1930s, he was active as artistic di-
rector at Gustavsberg’s porcelain factory under two pe-
riods. It was an exciting and dynamic time for Lindberg 
and his contemporary designers and artists. The factory 
was ground-breaking in terms of materials and colours. 
Perhaps they were also inspired by the need for “beauty 
in everyday life” for everyone – a concept that included 
the combination of functionality and aesthetics and 
that was, above all, to be available even for those less 
well off. It also included the idea of popular education. 
Between his periods at Gustavsberg’s porcelain fac-
tory, Lindberg served as the head teacher in ceramics at 
Konstfack in Stockholm, where he became a professor 
in 1970. Lindberg continued designing tableware for 
Gustavsberg during this time.

The exhibit includes about 350 pieces, including porce-
lain, wallpaper, textiles, industrial designs, illustrations 
and art. This ranges from his first student projects to 
his final works and never-before-seen material from the 
Lindberg family’s collection. 

In collaboration with Millesgården and Lars 
Dueholm-Lindberg, Stig’s son and manager of Stig 
Lindberg’s legacy. The exhibition is a part of the  
celebration of Umeå 400 years.

Melodi, 1947
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TEXTIL
Hall 2 
Kunskap om textil har i alla tider varit livsnödvändig 
– som skydd mot kyla och värme, statusmarkör och 
handelsvara. I denna utställning visar vi ett urval av 
kläder och textilier från vår textila samling. Gå på 
rundtur bland koltar, krinoliner och unisex-mode och 
möt Maja Beskow, en av alla de kvinnor som kämpa-
de för jämställdhet och kvinnlig rösträtt i Umeå.

TEXTILES
Hall 2 
Knowledge of textiles has always been a vital neces-
sity: for protection against the cold and heat, as 
markers of status and as merchandise. This exhibi-
tion displaying a selection of clothes and textiles 
from our textile collection. Take a tour among 
koltar (the traditional Sami costume), crinolines, 
unisex fashion and meet Maja Beskow, one of all the 
women who fought for gender equality and wom-
en’s suffrage in Umeå.

VÅRA LÅNGVARIGA UTSTÄLLNINGAR
OUR LONG-STANDING EXHIBITIONS

UMEÅ MINNEN OCH FRAMTID
Hall 4 
Ta del av Umeås 1900-talshistoria via föremål och foto-
grafier. Här kan du möta de som kämpade för rösträtt 
och demokrati vid seklets början, kolla in hundratals 
prylar som massproducerades i det nya moderna 
samhället och slå dig ner på Apberget. För de yngre 
besökarna finns en ”underjordisk tunnel” att upptäcka.

UMEÅ – MEMORIES AND FUTURE
Hall 4 
Take part of the Umeå’s 20th century history via objects 
and photographs. Meet those who fought for suffrage 
and democracy at the beginning of the century, check out 
hundreds of mass-produced gadgets in the new modern 
society and settle down on Apberget. For the younger 
visitors there is an “underground tunnel” to discover.

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. 

BUILDNING PRESERVATION
Hall 3
The museum’s permanent exhibition about preserving 
buildings gives you an insight into local building tradi-
tions and architectural styles, as well as older building 
materials and craft techniques. Here you’ll find infor-
mation and inspiration on questions relating to the care 
and preservation of buildings. 
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KALENDER 

JANUARI

SURREALISTISKA ONSDAGAR: SPOKEN WORD  
MED ANDRA ANNA
12 januari kl 18.00 | Hall 1

SURREALISTISKA ONSDAGAR: 
IMPROVISATIONSTEATER MED GROTTEATERN 
19 januari kl 18.00 | Hall 1

SURREALISTISKA ONSDAGAR: 
IMPROVISATIONSTEATER MED GROTTEATERN
26/1 kl 18.00 | Hall 1

FEBRUARI

BERÄTTARWORKSHOP
2 februari kl 13.00 | Hall 1

VERNISSAGE: SHORT CUTS – ANNA KRISTENSEN & 
PETER LUNDSTRÖM
5 februari kl 13.00 | Hall 7

BERÄTTARKAFÉ NORRSKEN
5 februari kl 14.00–16.00 | Hall 1

LUNCHVISNING: MARGARETA RENBERG –  
EN RETROSPEKTIV
15 februari kl 12.00 | Hall 1

MUSIK- OCH BERÄTTARFÖRESTÄLLNING: 
HÄNDELSER FRÅN MIN HEMBYGD 
19 februari 15.00 | Wallmarksgården

SURREALISTISKA ONSDAGAR – POESIKVÄLL MED 
ÖPPEN SCEN
23 februari kl 18.00 | Hall 1

VERNISSAGE: THEATRE OF THE WILD 
27 februari kl 14.00 | Hall 9 och 10

MARS

BERÄTTARWORKSHOP
2 mars kl 13.00 

BERÄTTARKAFÉ NORRSKEN
5 mars kl 14.00–16.00

BERÄTTARFÖRESTÄLLNING: HITTA HEM
19 mars kl 15.00 | Bio Abelli

LITTSÖNDAG
20 mars kl 11.00 

APRIL

FÖREDRAG: UMEÅ KONSTFÖRENING
10 april kl 13.00 | Bio Abelli

EN HELG MED BYGGNADSVÅRD
23–24 april | Gammlia

HÄNDER VÅREN/SOMMAREN 2022
PÅ VÄSTERBOTTENS MUSEUM

Utställningen Lek och lär i hamnstaden Umeå. 
Läs mer på sidan 18.
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MAJ

BERÄTTARWORKSHOP
4 maj kl 13.00 

BERÄTTARKAFÉ NORRSKEN
7 maj kl 14.00–16.00

VERNISSAGE: STIG LINDBERG
15 maj | Hall 1

MARJATTAS SÅNG
21 maj kl 15.00 | Wallmarksgården

Juni

MIDSOMMARFIRANDE
24 juni | Gammlia

INVIGNING AV HAMNSTADEN UMEÅ
26 juni | Egilhallen och Gammlia

JULI

SOMMARAKTIVITETER PÅ GAMMLIA 
Håll utkik i kalendern på www.vbm.se

 AUGUSTI

SOMMARAKTIVITETER PÅ GAMMLIA. 
Håll utkik i kalendern på www.vbm.se

Stig Lindberg. Foto: Okänd / Västerbottens museum. 
Läs mer på sid 13.

KALENDER
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UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONSUTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

ANNA, STINA OCH PER ÄR TILLBAKA!
Från 26 juni | Gammlia 

I samband med öppningen av Hamnstaden Umeå i 
Egilhallen välkomnar vi åter våra populära barnfigurer. 
De är nu tillbaka, men på nya ställen. Tre barn, i tre 
olika miljöer, berättar om barns liv i Västerbotten för 
150 år sedan.

I lekladugården finns bondflickan Anna och där får du 
hjälpa till att ta hand om gårdens djur, rida på hästen 
Brunte och lära dig om arbetet på en bondgård. I Mi-
nimus träffar du sameflickan Stina och där får du leka i 
kåtan, ta hand om renen och lära dig om renskötarlivet. 
I utställningen Hamnstaden Umeå kan du hjälpa 
springpojken Per med arbetet i handelsboden och på 
segelfartyget Nanna. Du kan också laga mat i Pers kök, 
och sköta om lillasyster Lovisa. När du jobbat klart du 
kan lyssna till positivspelarens glada melodier och gå 
ombord på ångbåten Egil. 

ANNA, STINA AND PER ARE BACK!
From 26 June | Gammlia 

We are welcoming back our popular children’s characters 
with the opening of Port Town Umeå in Egil Hall. You 
will find them in new locations at the museum. Three 
children in three different settings share what life was like 
for children in Västerbotten County 150 years ago.

Anna is in the play barn, where you can help her take 
care of the farm animals, ride on Brunte the horse and 
learn about working on a farm. In Minimus, you’ll meet 
Stina, a Sami girl. Here you can play with the Sami tent, 
take care of the reindeer and learn about life as a reindeer 
herder. In the Port Town Umeå exhibit, you can help the 
errand boy Per in his work in the shop and on the sailing 
ship Nanna. You can also cook food in Per’s kitchen and 
take care of his little sister Lovisa. When you are finished 
with work, you can listen to the organ-grinder’s happy 
melodies and go onboard the steamboat Egil. 

LEK OCH LÄR I HAMNSTADEN UMEÅ
26 juni | Egilhallen 

Det är en sommardag i början av 1880-talet i Umeå. I 
hamnen står segelfartygen på rad, och där arbetar både 
vuxna och barn med att lasta av varor, som sedan ska 
säljas i stadens handelsbodar. En ångbåt står redo för 
passagerare Umeå–Stockholm, via Holmsund. På de 
smala gatorna ovanför hamnen trängs umebor, bön-
der, sjömän och hästdragna vagnar och på bakgatorna 
vallas korna till betet på Haga. Men lyssna, visst hörs 
det musik? Kan det vara en positivspelare som kommit 
till stan?  
 
Välkommen till en interaktiv utställning för hela famil-
jen, om livet förr i Umeå. Här får du leka och lära om 
arbete, familjeliv och nöjen tillsammans med spring-
pojken Per. Prova att arbeta i handelsboden, laga mat i 
Pers kök, lasta av och på varor på lekbåten Nanna, gå 
ombord på ångbåten Egil och mycket mera. Tidstypiska 
kläder finns att låna.  

COME PLAY AND LEARN AT  
PORT TOWN UMEÅ
26 June | Egil Hall 

It is a summer day in the early 1880s in Umeå. The 
sailing ships are lined up in the port, and both children 
and adults are unloading goods to be sold in the town’s 
shops. A steamboat is ready to depart with passengers 
travelling Umeå–Stockholm, via Holmsund. The town’s 
people, farmers, sailors and horse-drawn waggons are 
packed on the narrow streets above the harbour, while 
the cows are being herded to graze in Haga. But wait, is 
that music? Can it be an organ-grinder who has come 
to town?

Welcome to an interactive exhibit for the entire family 
about life in the past in Umeå. Come have fun and learn 
about work, family life and entertainment together with 
the errand boy Per. Try your hand at working in the 
shop, cooking in Per’s kitchen, loading and unloading 
goods on the play boat Nanna, step on to the steamboat 
Egil and much, much more. Era-appropriate cloths are 
available to borrow.
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Gammlia har öppet under hela sommaren. 
På området finns våra pedagoger som leder 
sommarens program och ordnar kreativa 
aktiviteter för barnen. Håll utkik för detaljer 
och mer information på www.vbm.se

Gammlia is open throughout summer. 
Several museum teachers lead summer 
programmes and organise creative 
activities for children. For more details 
and information, visit www.vbm.se
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FESTIVAL! / FESTIVAALE! / 
FESTIVAALI! / FESTIVÁLA!
20–22 Maj 2022 | Gammlia

 ➤ Livemusik på 
dansbanan 

 ➤ Utebio i rundlogen  
 ➤ Runda-bords-samtal 
 ➤ Författarsamtal 
 ➤ Teater 
 ➤ Karaoke 
 ➤ Marknad 
 ➤ Hantverk och 

workshops 
 ➤ Livesänd radio
 ➤ Kaffe vid elden

Och mycket mer!

20–22 May 2022 | Gammlia

 ➤ Live music at the dance 
pavilion

 ➤ Outdoor cinema in the 
round barn

 ➤ Roundtable discussions
 ➤ Talks with authors
 ➤ Theatre
 ➤ Karaoke
 ➤ Market
 ➤ Crafts and workshops
 ➤ Live radio broadcasts
 ➤ Coffee by the fire

And much more!

i samarbete med | in cooperation with
Tornedalingar i Umeå; Finska klubben i Umeå; URS Nuoret, Såhkie Umeå sameförening, Tráhppie, 
Álgguogåhtie Umesamer i samverkan; RUNG; Sinti Roma Råd, arbetsgruppen för judiska frågor i 
Umeå; Azra Suljic samt Finska församlingen i Umeå. 

med stöd av | supported by
Institutet för Språk & Folkminnen, Umeå kommun, Region Västerbotten, Västerbottens läns 
hemslöjdsförening samt Film i Västerbotten. 
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BERÄTTARLUST OCH 
LYSSNARGLÄDJE
BERÄTTARLUST OCH 
LYSSNARGLÄDJE
BERÄTTAR-
WORKSHOP

Vi går igenom hur en 
berättelse kan byggas 
upp och uppmuntrar till 
att skapa och berätta 
egna. Både muntliga och 
skrivna, opretentiöst och 
kul – alltid utifrån det ak-
tuella temat i den specifika 
utställningen vi fördjupar 
oss i. Inga förkunskaper 
krävs, kom och var kreativ 
tillsammans med andra 
och under ledning av mu-
seipedagog Ingela Wall.

2 februari kl 13–14.30 
Tema: En retrospektiv, 
med inspiration av  
Margareta Renberg  
– En retrospektiv

2 mars kl 13–14.30
Tema: 1980–2020, med 
inspiration från Short 
cuts

4 maj kl 13–14.30 
Tema: Min relation till 
djur, med inspiration 
från Theatre 0f the Wild

STORYTELLER 
WORKSHOP 

We look at how to struc-
ture a story and encour-
age creating and telling 
your own. Both oral and 
written, unpretentious 
and funny – always based 
on the relevant theme of 
the specific exhibit we 
are exploring. No previ-
ous knowledge required, 
join the group for a joint 
creative effort and under 
the guidance of museum 
teacher Ingela Wall.

2 February 13 pm– 
14.30 pm 
Theme: A retrospective, 
inspired by Margareta 
Renberg – A 
retrospective

2 March 13 pm– 
14.30 pm 
Theme: 1980–2020, 
inspired by Short cuts

4 May kl 13 pm– 
14.30 pm
Theme: My relationship 
to animals, inspired 
Theatre of the Wild

BERÄTTARKAFÉ 
NORRSKEN

Under ledning av Berättar-
nät Norr välkomnas du som 
publik, berättare eller både 
och. Öppen mick finns i mån 
av tid. 

Anmäl dig för att säkra en 
plats och föranmäl gärna om 
du vill berätta till: 
berattarnatnorr@gmail.com

I samarbete med  
Berättarnät Norr. 

5 febuari kl 14.00–16.00
Tema: Sammanträffande

5 mars kl 14.00–16.00
Tema: Tidsresa

7 maj kl 14.00–16.00
Tema: Fablernas värld

STORYTELLER CAFE 
NORRSKEN

Berättarnät Norr invites 
you to join in as part of 
the audience, a storyteller 
or both. Open mic as time 
permits.

Reserve your spot and let us 
know if you want to share a 
story by emailing:
berattarnatnorr@gmail.com

In cooperation with  
Berättarnät Norr.

5 February kl 14.00–16.00
Theme: Coincidences

5 March 2 pm–4 pm
Theme: Time travel

7 May 2 pm–4 pm
Theme: The world of 
fables

NYTT
 BERÄTTAR–
SAMARBETE

NYTT
 BERÄTTAR–
SAMARBETE

PROGRAM | PROGRAMME

HÄNDELSER FRÅN MIN HEMBYGD 
19 februari kl 15.00 

En musik- och berättarföreställning med Thomas An-
dersson. Alla bygder har sina berättelser. Det brukar 
räcka med att prata med äldre personer en stund så 
kommer de där historierna fram. Den här kvällen åter-
ger Andersson en del av bygdens berättelser. Det hand-
lar om idiotiska misstag, tragiska olyckor såväl som 
hjältedåd, tokerier och fyndiga kommentarer. Hemma 
hos de som berättade var Anderssons egentliga ärende 
oftast att rädda folkmusiken undan den stora glöm-
skan, så räkna med att det blir låtar och visor också –  
i garanterad lokal tradition.

I samarbete med Umeå Teaterförening, Umeå  
Folkmusikförening och Studieförbundet Bilda.

HÄNDELSER FRÅN MIN HEMBYGD 
19 February at 15.00

A musical and storytelling performance with Thomas 
Andersson. Every community has its own stories. These 
can emerge from just by talking with an older person 
for a while. This evening, Andersson will be sharing 
some of the area’s stories. These can be about every-
thing from idiotic mistakes, tragic accidents and heroic 
actions to tomfoolery and clever comments. Andersson 
heard many of these stories from people he was visiting 
on another errand: to save folk music that was fading 
from memory. So count on hearing a few songs and 
tunes from the local area as well.

In cooperation with Umeå Teaterförening, Umeå Folk-
musikförening and Studieförbundet Bilda.

PROGRAM | PROGRAMME

AV OCH MED
Thomas Andersson
BILJETTSLÄPP 
27 januari på  
www.biljettcentrum.com

BY 
Thomas Andersson
TICKET RELEASE
27 January at 
www.biljettcentrum.se
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HITTA HEM
19 mars kl 15.00 | Bio Abelli

Stöveltramp och dagliga visitationer. Att slåss för ett 
par decimeter golvyta i en överfull barack. Att hyra ut 
en luskam mot några smulor bröd. ”Du behöver inte 
berätta att du är judinna” – orden har följt Gisela Nils-
son genom livet. Vad var hennes mamma rädd för? De 
bodde ju i Sverige.

Tänk att nästan en hel nation vill att du ska dö. Inte 
bara några taskiga klasskamrater utan miljontals 
människor som vill att du ska avhumaniseras, förned-
ras, svälta, förlora din integritet och ditt förnuft och 
utrotas på det mest brutala sätt. Bara för att du är jude.

Gisela Nilsson har dramatiserat sin mammas vittnes-
mål från deportationen 1944 till koncentrationslägret 
Bergen-Belsen. Hitta hem tar oss genom lager av för-
tvivlan, hopplöshet och omänsklighet. Det nattsvarta 
blandas med en intensiv beslutskraft att överleva. Men 
pjäsen handlar lika mycket om styrka där Giselas be-
rättelse kantas av både värme och humor liksom modet 
att våga berätta.

I samarbete med Umeå teaterförening.

FINDING HOME
19 March at 15.00 | Bio Abelli

The pounding of boots and daily inspections. Fighting 
for 20 decimeter of floorspace in overcrowded barracks. 
Renting out a comb for a few crumbs of bread. “You don’t 
need to tell anyone that you are Jewish” – words that have 
followed Gisela Nilsson throughout her life. What was her 
mother scared of? They lived in Sweden, after all.

Imagine an entire nation wanting you to die. Not just a 
few mean classmates, but millions of people that want to 
dehumanise, humiliate, and starve you, to rob you of your 
integrity and your reason and exterminate you in the most 
brutal way possible. Just because you are Jewish.

Gisela Nilsson has adapted for the stage her mother’s 
first-hand account from the deportations in 1944 to the 
concentration camp Bergen-Belsen. Finding home takes us 
through layers of desperation, hopelessness and inhuman-
ity. The darkness is mixed with an intensive determination 
to survive. But the play is just as much about strength, 
where Gisela’s story is framed by both warmth and hu-
mour and the courage to bear witness to what happened.

In cooperation with Umeå Teaterförening.

PROGRAM | PROGRAMME

AV OCH MED
Gisella Nilsson
BILJETTSLÄPP 
27 januari på 
www.biljettcentrum.com
PRODUKTION
Teater Västernorrland

BY
Gisella Nilsson
TICKET RELEASE
27 January at 
www.biljettcentrum.com

MARJATTAS SÅNG 
21 maj kl 15.00

Följ med i en musikalisk resa på temat förlossningar i 
Sápmi och Norrbottens finnbygder. Mirja Palo framför 
musik ur sin soloföreställning Marjattas sång; en be-
rättelse om hur den unga kvinnan Marjatta blir gravid 
genom att äta ett lingon. Hon förskjuts av sina föräld-
rar och föder sitt barn i en förtrollad bastu. Förutom 
Marjatta får vi möta Káren, Liina och Matilda; alla i 
färd med att snart gå igenom en förlossning. Med hjälp 
av röst, kantele och looppedal skapas en suggestiv och 
mystisk ljudbild. Genom sånger och improvisationer 
skildras dels kvinnans utsatthet och smärta men fram-
för allt den oerhörda kraft som frigörs i och med varje 
barn som kommer till världen. Sångerna framförs på 
Nordsamiska, finska och svenska.

I samarbete med Umeå teaterförening, Umeå Folkmu-
sikförening och Studieförbundet Bilda. Föreställningen 
ingår i festivalprogrammet för Festival! Gammlia.

MARJATTA'S SÅNG 
21 May at 15.00

Follow along on a musical journey about giving birth 
in Sápmi and Finnish speaking regions of Norrbotten. 
Mirja Palo performs music from her solo performance 
Marjatta’s Song, the story of how a young woman, 
Marjatta, becomes pregnant by eating a lingonberry. 
She is disowned by her parents and gives birth to her 
child in an enchanted sauna. We also meet Káren, Liina 
and Matilda, all on their way also to giving birth soon. 
A suggestive and mystical soundscape is created with 
voices, the kantele and the loop pedal. Songs and im-
provisations are used to portray their vulnerability and 
pain but, above all, the enormous power that is released 
with every child that comes into the world. The songs 
are performed in Northern Sami, Finnish and Swedish.

The performance is part of the program for Festival! at 
Gammlia and is arranged together with Umeå Teater-
förening, Umeå Folkmusikförening and Studieförbun-
det Bilda.

AV OCH MED 
Mirja Palo
BILJETTSLÄPP 
30 mars på 
www.biljettcentrum.com

BY 
Mirja Palo
TICKET RELEASE
30 March at  
www.biljettcentrum.com
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Minimus är barnens kreativa rum på museet. Här kan 
barn och vuxna utan kostnad umgås, leka, läsa böcker 
och skapa på egen hand av det material som finns fram-
me. Rummen är alltid tillgängliga när museet har öppet.
 
På söndagar, under lov och särskilda högtidsdagar sker 
arrangerade skapade aktiviteter med personal på plats. 
De aktiviteterna kopplas oftast till teman i någon av 
museets utställningar eller högtidsdagar och traditioner. 
Du hittar aktuella aktiviteter på www.vbm.se
 
Lokalerna är också anpassade för de allra minsta med 
en babypöl, fåtöljer att amma i, skötbord på toaletten. 
Det material och de aktiviteter som erbjuds lämpar sig 
för de flesta som vill skapa något i all enkelhet utifrån 
sin förmåga.

Minimus is the creative workshop for children at the 
museum. This is where children and adults, at no cost, 
can spend time together, play, read books and create 
their own projects with supplied materials. The room is 
always available when the museum is open.

Staff arrange creative activities on Sundays, during 
holidays and on special days. These activities are often 
linked to the theme of one of the museum’s exhibits or 
to holidays and traditions. Planned activities are listed 
at www.vbm.se

The facilities are also adapted for the smallest children 
with a baby pool, armchairs for breastfeeding, and a 
changing table in the lavatory. Supplied materials and 
activities are appropriate for anyone wanting to be 
creative.

SKAPA I MINIMUS
GETTING CREATIVE IN MINIMUS

LÄRARE, SE HIT!
Museet erbjuder kostnadsfria skolprogram i anslutning 
till permanenta och tillfälliga utställningar, även i våra 
utomhusmiljöer. Med god framförhållning kan vi också 
skräddarsy program utifrån specifika önskemål. Det 
aktuella skolprogrammet hittar du på:
www.vbm.se/barn-skola

The museum offers school programmes at no cost 
that are connected to the permanent and temporary 
exhibits, even those in our outdoor areas. If planned 
well in advanced, we can tailor a programme around 
your specific wishes. The latest school programme is 
available at: www.vbm.se/barn-skola

THIS IS FOR TEACHERS!

PROGRAM | PROGRAM
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For the fifth year, the Sune Jonsson Centre for Docu-
mentary Photography has announced a residency for 
photographers and filmmakers. The purpose is to en-
courage documentary photography and its practitioners 
and to promote modern documentation. It is also meant 
to support the exploration of and opportunities with 
documentary photography. The 2021 resident Amra 
Heco worked in Umeå during the autumn with editing 
the documentary film Catching Snowflakes, a tender 
and personal depiction of life as a refugee is expressed 
in Västerbotten.

“I have had the chance to meet people, share ideas and 
test my work at an early development stage in a context 
where it can already be used. I have had people around 
me who have been genuinely interested in what I’m 
doing. I have been able to show my material and get 
feedback, and this has had an incredible influence on 
much how I can develop it and the impact I think this 
material will have when it is finished” – Amra Heco.

Applications can be submitted between 1 March  
and 4 April 2022.

För femte året utlyser Sune Jonsson Centrum för Doku-
mentärfotografi ett residens för fotografer och filmska-
pare. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess 
utövare och verka för samtidsdokumentation. Samt att 
understödja utforskandet av och möjligheterna med 
dokumentärfotografi.
 
2021-års resident Amra Heco arbetade i Umeå under 
hösten med att klippa dokumentärfilmen Catching 
Snowflakes, en ömsint och personlig skildring av hur 
flyktens tillvaro tar plats i Västerbotten.
 
– Jag har fått chans att träffa människor, utbyta idéer 
och testa mitt arbete redan nu under utvecklingsperio-
den i en kontext där det redan kan användas. Jag har 
haft människor omkring mig som varit genuint intres-
serade av det jag gör. Jag har kunnat visa mitt material, 
få feedback, och det har påverkat otroligt mycket hur 
jag kan utveckla det och vilken plats jag tror att det här 
materialet får när det är klart, säger Amra Heco.
 
Ansökan är öppen mellan 1 mars–4 april 2022.

SÖK DOKUMENTÄR–
 FOTOGRAFISKT RESIDENS!
APPLY FOR A DOCUMENTARY  
PHOTOGRAPHER RESIDENCY!

MER FRÅN MUSEET | MORE FROM THE MUSEUM

Familjen Grahn spelar tennis på 
Mariehem under tidigt 1900-tal.  
En av många arkivbilder som går 
att hitta i fotoarkivet. Foto: Fotograf 
okänd/ Torsten Sehlins samling/ 
Västerbottens museum

Family Grahn playing tennis in 
Mariehem during the early 1900s. 
One of many photos found in the 
photo archive. Photo: Photographer 
unknown/The Torsten Sehlin 
Collection/Västerbottens Museum

Söker du efter specifika bilder eller 
är du nyfiken på vad som går att 
hitta i fotoarkivet? Vi tar emot 
tidsbokade besök. Det finns också 
möjlighet att göra bildbeställningar 
ur museets fotoarkiv. 

Kontakt för bokning och 
beställningar:
fotoarkivet@vbm.se
090-20 20 309

Are you looking for specific photos 
or are you curious about what is 
available in the photo archive? We 
accepted prebooked visits. Photos 
from the museum’s photo archive 
can also be ordered. 

For bookings and orders, contact:
fotoarkivet@vbm.se
090-20 20 309

BESÖK FOTOARKIVET
VISIT THE PHOTO ARCHIVE
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UPPTÄCK VÅR KULTURHISTORIA DIGITALT
DISCOVER OUR CULTURAL HISTORY ONLINE
Västerbottens museums samlingar består av över 
100 000 kulturhistoriska och arkeologiska föremål, cir-
ka 900 hyllmeter arkivhandlingar, runt 5 000 konstverk 
och omkring 8 miljoner fotografier. Mycket av detta 
kan du hitta och läsa mer om i vårt digitala sökverktyg 
”Sök i samlingar” som finns på www.vbm.se
 
Här kan du som besökare också komplettera med infor-
mation som saknas – kanske vet du något om platsen 
eller människorna på ett fotografi? Då kan du själv 
skicka in den informationen. Du kan också vända dig 
till museets samlingsansvariga om du har frågor och vill 
veta mer om något särskilt föremål eller fotografi.

Västerbottens Museum’s collections consists of over 
100,000 culturally historic and archaeological objects, 
approximately 900 shelf metres of archival documents, 
around 5,000 artworks and about 8 million photo-
graphs. You can find and read more about much of 
these in our online search tool available at www.vbm.se

Visitors can also add missing information. Perhaps you 
know something about a place or person in a photo-
graph? If so, you can send this information to us. You 
can also contact the museum’s collection director if you 
have questions or want to know more about a specific 
object or photograph.
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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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