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Framsida: Utställningen Hamnstaden Umeå
Cover: Exhibition Port Town Umeå

ÖPPETTIDER
Tisdag–fredag
Onsdagar
Lördag & söndag

10–17
10–20
11–17

OPENING HOURS
Tuesday–Friday
Wednesday
Saturday & Sunday

Se avvikande öppettider på:
www.vbm.se/besok-oss/oppettider

Se avvikande öppettider på:
www.vbm.se/besok-oss/oppettider

ÖVRIGA ÖPPETTIDER

OTHER OPENING HOURS

Utställningen Hamnstaden Umeå i Egilhallen
Söndagar
Höstlovet vecka 44

12–16
11–16

Exhibition Port town Umeå in Egilhallen
Sundays
Autumn holidays week 44

10 am–5 pm
10 am–8 pm
11 am–5 pm

11am–5 pm
11am–5 pm

Lekladugården på Gammlia
Öppen under söndagar så länge vädret tillåter.

The Play barn on Gammlia
Open on Sundays as long as the weather permits.

Alltid fri entré

Free admission at all times

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

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

KONTAKT
www.vbm.se
info@vbm.se
090-20 20 300

Följ oss på Facebook och Instagram
Follow us on Facebook and Instagram
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CONTACT
www.vbm.se
info@vbm.se
+46 (0)90-20 20 300

Melodi, Stig Lindberg, 1947 / Melodi, Stig Lindberg, 1947

EN VACKRARE
VARDAG
A MORE
BEAUTIFUL
EVERYDAY

STIG LINDBERG

STIG LINDBERG

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 slutet av 1930-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.

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
1930s. His enormous productivity, eagerness to experiment and ability to be functional without suppressing
his imagination have made him one of our most beloved
designers.

15 maj – 15 januari 2023 | Hall 1

Från slutet av 1930-talet var han verksam som konstnärlig ledare på Gustavsbergs porslinsfabrik under
två perioder. Det var en spännande och dynamisk tid
för Lindberg och hans samtida formgivare och konstnärer. 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

15 Maj – 15 January 2023 | Hall 1

From the end of the 1930s, he was active as artistic director at Gustavsberg’s porcelain factory under two periods. 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
3
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välbärgade. Här fanns också en folkbildningsambition.
Mellan perioderna på Gustavsbergs porslinsfabrik
hade Lindberg tjänsten som huvudlärare i keramik på
Konstfack i Stockholm, där han 1970 erhöll professorstitel. Lindberg fortsatte under denna tid även att formge
vardagsporslin för Gustavsberg.
Utställningen omfattar över 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 DueholmLindberg, son till Stig Lindberg och förvaltare av
Stig Lindbergs arv. Utställningen är en del av firandet
av Umeå 400 år.
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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 factory, 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 porcelain, 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 DueholmLindberg, Stig’s son and manager of Stig Lindberg’s
legacy. The exhibition is a part of the celebration of
Umeå 400 years.

Mechkar 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 kontrollera vår
omvärld.

Mechkar 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 thousand 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 reserve. A symbolic action in the story of the human love
for the animal. For the bears, from one type of imprisonment to another.
Albin Biblom is a photographer and filmmaker and
has held many international exhibitions, primarily in
Germany 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.

LÄNGTAN ATT FÖRENAS MED NATUREN
THE LONGING TO BECOME ONE WITH NATURE
THEATRE OF THE WILD – ALBIN BIBLOM

THEATRE OF THE WILD – ALBIN BIBLOM

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 blottlägger människans benägenhet att projicera sig själv på
naturen. I utställningen visas fotografi och film ur två
av Bibloms större arbeten:

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

27 februari – 18 september | Hall 9 & 10

Curiosity and Control tar upp vår relation till zoologiska
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 fascinationen främst?
4

27 February – 18 September | Halls 9 & 10

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 civilisation 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 fascination at the fore?
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WHEN I GROW UP I WANT
TO BE A BLACK MAN

WHEN I GROW UP I WANT
TO BE A BLACK MAN

Genom att kombinera arkivfilm
med nyfilmat material låter Jyoti
Mistry i den tvåkanaliga filmen
When I grow up I want to be a
black man två berättelser utspela sig
samtidigt, det förflutna i konversation med framtiden. Det samtida
materialet antingen kompletterar
eller motsäger och kontrasterar arkivmaterialet. Berättelserna erbjuder koloniala, kontrakoloniala och
postkoloniala upplevelser av svart
maskulinitet och inbjuder till kontemplation över nuet. Ljudspåret i
diptyken är utvecklat i samarbete
med spoken word-artisten Kgafela
oa Magogodi och är konstruerat
av ”våldets alfabet” och ”frihetens
alfabet”. Bägge samverkar för att
fånga ett intuitivt ordförråd kring
våld och förtryck, och för att fånga
språket som en frigöranade kraft.
When I grow up I want to be a
black man är drabbande och väjer
inte för känslor av obehag och sorg.

By juxtaposing archival material with newly filmed images, the
two-channel film When I grow up
I want to be a black man presents
two simultaneous narratives, the
past in conversation with the
future. The contemporary material serves to complement or at
times counter and contradict the
archival material, offering colonial,
counter-colonial and post-colonial
experiences of black masculinity
and invites contemplation of the
present. The script was developed
in collaboration with spoken word
artist Kgafela oa Magogodi and is
constructed through an ‘alphabet of
violence’ and ‘alphabet of freedom’.
Both interact to capture a visceral
vocabulary of violence and oppression and language as a liberating
force. When I grow up I want to be
a black man is immersive and does
not evade feelings of discomfort
and grief.

Jyoti Mistry är professor i film
och använder filmmediet i både
sin forskning och sin konstnärliga
praktik. Mistry angriper frågor om
identitet, ras och genus och utforskar minnen genom arkiv och deras
koppling till bredare politiska frågor.

Jyoti Mistry is Professor in Film and
works in film as a research form and
as a mode of artistic practice. Mistry
addresses issues of identity, race
and gender, and explores memories
through archives and their connection to broader political issues.

16 oktober – 2 april

DET FÖRFLUTNA
I KONVERSATION
MED FRAMTIDEN
THE PAST IN
CONVERSATION
WITH THE FUTURE
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16 October – 2 April
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THIS TOO SHALL PASS

THIS TOO SHALL PASS

David Magnussons verk This Too
Shall Pass är ett försök att rikta
fokus mot migranters desperata
situation i Europa i dag och har
samtidigt ambitionen att tydliggöra
problemen med representation inom
fotografi. För David Magnusson
föddes arbetet i en frustration över
oförmågan att helt förstå eller förmedla en annan individs historia.

David Magnusson’s work This
Too Shall Pass is an attempt to
address the desperate situation of
migrants in Europe today while
trying to untangle the problems of
representation within photography.
For David Magnusson, the work
emerged from a frustration with the
inability to ever fully understand or
communicate the history of another
individual.

16 oktober – 2 april

Utställningen kretsar kring en två
meter bred förstoring av en skärmdump från online-rollspelet World
of Warcraft, och skildrar just det
ögonblick som gjorde det möjligt för
Yashar Maghsoudi att fly från Iran.
I bilden spelar 13-årige Yashar som
”Nighetboy”, en Blood Elf Paladin,
och genomför en av de svåraste
prestationerna i spelet. Yashar insåg
inte den fulla betydelsen av detta
förrän två år senare då han sålde sin
virtuella karaktär för att betala för
sin verkliga flykt, vilket troligen räddade hans liv. Genom att delta i en
virtuell konflikt och lyckas nå över
gränserna i en fiktiv värld, blev det
möjligt för Yashar att korsa de högst
verkliga gränserna i Iran och Europa
och slutligen ta sig till Sverige.
This Too Shall Pass är en berättelse
om hur den virtuella världen blir
ett sätt att undkomma det verkliga
förtrycket i Iran, både bildligt och
bokstavligt. Arbetet utmanar den
konventionella skillnaden mellan
verklighet och fiktion i den dokumentära bilden.
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16 Octobre – 2 April

The exhibition revolves around a
two-meter-wide enlargement of
a screenshot from an online roleplaying game, depicting the very
moment which made it possible for
Yashar Maghsoudi to escape from
Iran. In the image, the 13-yearold Yashar plays as the World of
Warcraft Blood Elf Paladin “Nighetboy”, accomplishing one of the
most difficult achievements in the
game. Yashar could not realize the
full significance of this until two
years later when he was able to sell
his virtual character in order to
pay for his real escape, most likely
saving his life. Consequently, by
participating in a virtual conflict and
managing to make it across the borders of a fictional world, it became
possible for Yashar to cross the very
real borders of Iran and Europe, and
finally make it to Sweden.
This Too Shall Pass is a story about
how the virtual world became a way
to escape the real oppression in Iran,
both figuratively and literally, and
the work challenges the conventional distinction between reality and
fiction in the documentary image.

ATT UNDKOMMA FÖRTRYCKET
TO ESCAPE OPPRESSION
9
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VI SOM ARBETAR MED VÅRA KROPPAR

WE WORK WITH OUR BODIES

Om villkor. Om klass. Om värdighet. 33 arbetare från
Kiruna i norr till Malmö i söder berättar.

Conditions. Class. Dignity. 33 workers from Kiruna in
the north to Malmö in the south tell their stories.

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete.
Sällan syns och hörs människor som arbetar med sina
kroppar i dagens medier, på museer och i våra offentliga
rum. Det vill vi ändra på. I utställningen möter vi 33 arbetare, med olika bakgrund, erfarenheter och ålder som
berättar om sitt arbete. Berättelser om otrygga arbetsvillkor, bristande respekt och ohållbara strukturer. Men
också om organisering, stolthet, arbetsgemenskap och
känslan av att vara viktig för samhället. Utan kroppsarbetarna stannar Sverige.

Two million people in Sweden perform manual labour.
Manual labourers are seldom seen or heard from in media, at museums and in our public spaces. We want to
change this. In this exhibition, 33 workers with different backgrounds, experiences and ages talk about their
work. They share accounts of unsafe working conditions, lack of respect, and unsustainable structures. But
also of organisation, pride, comradery, and the feeling
of contributing to society.Without manual labourers,
Sweden would grind to a halt.

Intervjuer/text/produktion: Annica Carlsson Bergdahl/
Rot produktion. Fotografi/film: Elisabeth Ohlson.

Interview, text, production: Annica Carlsson Bergdahl/
Rot produktion. Photography/film: Elisabeth Ohlson.

I samarbete med Rot produktion, Länsmuseet Gävleborg och ABF med stöd av LO, Arbetarrörelsens kulturfond och Västra Götalandsregionen.

In collaboration with Rot production, the County
Museum of Gävleborg and ABF, with support from the
Swedish Trade Union Confederation, Arbetarrörelsens
kulturfond, and Region Västra Götaland.

SUNE JONSSON
– ODLARGENERATIONEN OCH EVIGHETEN

SUNE JONSSON
SMALL HOLDERS AND PERPETUITY

Sune Jonssons precist tillskurna prosa i boken Bilder
från den stora flyttningen som utkom 1964, åstadkommer 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 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
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 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.

30 oktober – 26 februari 2023

Hela året 2022 | Hall 8

UTAN KROPPSARBETARNA
STANNAR SVERIGE
WITHOUT MANUAL
LABOURERS, SWEDEN
WOULD GRIND TO A HALT
10

30 October – 26 February 2023

The whole year 2022 | Hall 8

11

BARNENS
UTSTÄLLNINGAR
MUSEUM
| EXHIBITIONS
| CHILDREN’S MUSEUM

BARNENS MUSEUM | CHILDREN’S MUSEUM

LEK OCH LÄR MED
PLAY AND LEARN
ANNA, STINA OCH PER WITH ANNA, STINA
AND PER
Figurerna Stina, Anna och Per är museets kulturhistoriska barnguider, som berättar om barns liv i Västerbotten för 150 år sedan. De finns utplacerade i tre olika
miljöer på Gammlia och inne i museet och de pratar
med besökande barn med hjälp av pratbubblor.
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 Minimus träffar du sameflickan Stina och där får
du leka i kåtan, ta hand om renen och lära dig om
renskötarlivet.
I utställningen Hamnstaden Umeå får du lära dig om
livet i Umeå. Du får hjälpa springpojken Per att lasta
varor på segelfartyget Nanna och att arbeta i handelsboden. Du kan också laga mat i Pers kök. När du
jobbat klart kan du lyssna till positivhalarens glada melodier och gå ombord och titta på den gamla ångbåten
Egil. Tidstypiska kläder finns att låna.

Come and meet Anna, Stina and Per – three children in
three different settings who shares what life was like for
children in Västerbotten County 150 years ago. Come
and meet Anna, Stina and Per - three children in three
different settings who shares 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.

ÖPPETTIDER I HÖST OCH VINTER

Hamnstaden Umeå i Egilhallen:
Söndagar		 12–16
Höstlovet vecka 44
11–16
Lekladugården på Gammlia:
Öppen under söndagar så länge vädret tillåter.

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
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OPENING HOURS AUTUMN AND WINTER
Port town Umeå in Egilhallen:
Sundays			
12 am–4 pm
Autumn break week 44 11 am–4 pm
Play barn on Gammlia:
Open Sundays as long as the weather permits.

THIS IS FOR TEACHERS!
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

KALENDER
UTSTÄLLNINGAR | EXHIBITIONS

HÄNDER HÖSTEN
OCH VINTER 2022
SEPTEMBER
LUNCHVISNING: THEATRE OF THE WILD
6 september kl 12
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KALENDER

OKTOBER

NOVEMBER

KVÄLLSVISNING: STIG LINDBERG
5 oktober kl 18

LUNCHVISNING: STIG LINDBERG
8 november kl 12

VERNISSAGE: THIS TOO SHALL PASS OCH
WHEN I GROW UP I WANT TO BE A BLACK MAN
16 oktober kl 14

ARKIVENS DAG: MYTER OCH MYSTERIER
12 november

FÖREDRAG: LYRIKER OCH REALIST
Om Sune Jonsson på Berättarfestivalen
19 oktober kl 10

DECEMBER
TRADITIONELLA BONDEKUNSKAPER
I KLIMATOMSTÄLLNINGEN
Utomhusvisning av Sune Jonssons dokumentärfilmer
på Umeå Europeiska Filmfestival, UEFF
2 december kl 16–20, Umeå centrum.
Kolla museets hemsida för uppdaterad info.

LUNCHVISNING: THIS TOO SHALL PASS OCH
WHEN I GROW UP I WANT TO BE A BLACK MAN
15 november kl 12

TEMADAG: HÅLLBART KULTURARV
10 september kl 11–16
LUNCHVISNING: STIG LINDBERG
13 september kl 12

JULMARKNAD
3–4 december

FÖREDRAG: DEN TIDIGE STIG
Om Stig Lindberg med Magnus Palm
20 november kl 14

KVÄLLSVISNING: STIG LINDBERG
7 december kl 18

LUNCHVISNING: THIS TOO SHALL PASS OCH
WHEN I GROW UP I WANT TO BE A BLACK MAN
25 oktober kl 12

FINISSAGE FÖR THEATRE OF THE WILD:
IN I VILDMARKEN
18 september kl 14
FÖREDRAG: VARFÖR INTE TVÄRT OM
Föredrag om Stig Lindberg med
Lars Dueholm-Lindberg
25 september kl 14

VERNISSAGE: VI SOM ARBETAR MED
VÅRA KROPPAR
30 oktober kl 14
HÖSTLOVSAKTIVITETER
31 oktober–6 november
SAMISKA VECKAN
31 oktober–6 november
Höstlovsaktiviteter.
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EN INTERAKTIV
FAMILJEUTSTÄLLNING
I EGILHALLEN
AN INTERACTIVE FAMILY
EXHIBITION IN EGILHALLEN
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HAMNSTADEN UMEÅ

PORT TOWN UMEÅ

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, bönder, 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?

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?

Välkommen till en interaktiv utställning för hela familjen! Här får du med hjälp av miljöer, föremål, fotografier, ljud och dofter uppleva livet förr i Umeå. Barnen
kan låna tidstypiska kläder och leka och lära om arbete,
familjeliv och nöjen tillsammans med springpojken Per.

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.

I Egilhallen på Gammliaområdet

ÖPPETTIDER I HÖST OCH VINTER

Söndagar		 12–16
Höstlovet vecka 44
11–16

In Egilhallen on Gammlia

OPENING HOURS AUTUMN AND WINTER

Sundays			
Autumn break week 44

16

12 am–4 pm
11 am–4 pm
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VÅRA LÅNGVARIGA UTSTÄLLNINGAR
OUR LONG-STANDING EXHIBITIONS
TEXTIL

TEXTILES

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 kämpade
för jämställdhet och kvinnlig rösträtt i Umeå.

Knowledge of textiles has always been a vital necessity:
for protection against the cold and heat, as markers of
status and as merchandise. This exhibition 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 women’s suffrage in Umeå.

Hall 2

Hall 2

UMEÅ MINNEN OCH FRAMTID

BYGGNADSVÅRD

Ta del av Umeås 1900-talshistoria via föremål och fotografier. 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.

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.

Hall 4

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.
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Hall 3

BUILDNING PRESERVATION
Hall 3

The museum’s permanent exhibition about preserving
buildings gives you an insight into local building traditions and architectural styles, as well as older building
materials and craft techniques. Here you’ll find information and inspiration on questions relating to the care
and preservation of buildings.
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SJCD –
ETT DOKUMENTÄRFOTOGRAFISKT
FORUM
Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi (SJCD) utvecklar, främjar och presenterar
dokumentärfotografi med aktuella samhällsfrågor i fokus. Centret är en del av Västerbottens
museum och uppkallat efter den framstående
fotografen, författaren och fältetnologen Sune
Jonsson (1930-2009) som under flera decennier
var knuten till museet. Tid, engagemang och
kunskap var grunden i allt hans dokumentära
arbete, något som SJCD fortsätter att eftersträva. I höst presenterar vi två nya utställningar
och en rad programpunkter.

IN I VILDMARKEN /
FINISSAGE THEATRE OF THE WILD
18 september kl 14 | Hall 9

Om vargar, tigrar och delfiner, moraliska gränser och
vårt förhållande till myten om det vilda. Möt Lars
Berge i ett samtal med curator Alexandra A. Ellis i
utställningen Theatre of the Wild.
Lars Berge har under lång tid granskat och intresserat
sig för naturen som upplevelseprodukt och spirituell
längtan, särskilt djurparker och deras förmåga att blottlägga människans besatthet, ärelystnad och girighet.
Men också den enskildes längtan till det vilda och vilja
att göra gott. Han undersöker de ödesdigra konsekvenserna av vår egen flockmentalitet och hur naturen och
det vilda blir föremål för våra projektioner och idéer
om gott och ont.

Lars Berge. Foto: Sofia Runarsdotter.

Lars Berge är journalist, dokumentärmakare och författare. Hans reportagebok Vargattacken kom 2018 och
undersöker incidenten då en ung kvinna hittades död
inne i ett av varghägnen på Kolmårdens djurpark 2012.
Boken belönades med Natur & Kulturs debattbokspris
2019 och blev nominerad till det internationella Ryszard Kapuściński-priset för litterära reportage. Han ligger även bakom Svenska Dagbladets uppmärksammade
poddserie Medicinmannen, om ett ödesdigert försök att
skapa en samhällsutopi i den nordiska vildmarken på
90-talet.

IN I VILDMARKEN /
FINISSAGE THEATRE OF THE WILD
18 September 2 pm | Hall 9

Wolves, tigers and dolphins, moral boundaries and our
relationship with the myth of the wild. Meet Lars Berge
in conversation with curator Alexandra A Ellis in the
exhibition Theatre of the Wild.
20

For a long time, Lars Berge has nurtured an interest in
nature and examined it as an experience product and
spiritual longing. He focuses on zoos and their ability
to lay bare human obsession, ambition and greed. But
also on an individual's longing for the wild and the
desire to do good. He explores the fateful consequences
of our own herd mentality and how nature and the wild
become objects for our projections and ideas of good
and evil.
Lars Berge is a journalist, documentary maker and
writer. His literary reportage, Project: Wolf was published in 2018, and examines an incident in 2012, when
a young woman was found dead in a wolf enclosure at
Kolmården Zoo. The book received the 2019 Natur &
Kultur debate prize and was shortlisted for the international Ryszard Kapuscinski Award for Literary Reportage. Berge is also behind Svenska Dagbladet’s notable
Medicinmannen [Medicine Man] podcast series, about
an ill-fated attempt in the 1990s to create a utopian
society in the Nordic wilderness.
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FYRA FRÅGOR TILL
HÖSTENS RESIDENT
ALBERT STEN
Hur känns det att ha blivit utvald till årets
residens?
Väldigt hedrande och mycket spännande!

Vad hoppas du att residenset ska ge dig?

FILMVISNING
OCH FÖREDRAG PÅ
BERÄTTARFESTIVALEN
FILM SCREENING AND
LECTURE AT THE
STORYTELLING
FESTIVAL
Alexandra A. Ellis

Tid att fotografera och experimentera med hur fotografi och arkiv kan mötas. Även att få möjlighet till att
utforska en fascination för relationen till skogen som
jag intresserat mig för under en längre period.

Min utgångspunkt kommer vara denna typ av arkivbild
och så ska jag undersöka hur det går att jobba direkt
med arkivmaterialet och vilka möjligheter det finns att
skapa nya rörliga/stillbilder med inspiration ur materialet som även skulle kunna fungera som en form av
samtida dokumentation. Jag kommer vara ute för att
utforska, filma och fotografera en hel del i och runt
naturen i Umeå. Men jag kommer nog också jobba en
hel del med att gå igenom material, gräva i arkiv och
försöka fundera över hur mitt material ska sammanställas och visas.

Petter Engman

ON SUNE JONSSON’S
LITERARY PRODUCTION

SUNE JONSSON – LYRIKER OCH REALIST

SUNE JONSSON – LYRICIST AND REALIST

Fotografen och fältetnologen Sune Jonsson är världskänd för sina dokumentära bilder från den västerbottniska landsbygden. En ofta förbisedd sida av
hans skapande är dock hans litterära verk, texter där
fiktion och verklighet möts i blixtrande exakthet och
ett poetiskt skimrande språk. Västerbottens museums
fotograf Petter Engman och curator Alexandra A. Ellis
berättar om sitt arbete med kortdokumentären Dokumentaristen som fokuserar på Sune Jonssons litterära
gärning. Där möter vi några av de personer som känner
hans författarskap väl vilket ger en unik inblick i hans
skapandeprocesser.

Internationally renowned photographer and field ethnologist Sune Jonsson is famous for his photographic
documentaries of rural Västerbotten. However, his
literary works are often overlooked; texts where fiction
and fact meet in striking precision, using shimmering,
poetic language. Västerbottens Museum photographer
Peter Engman and curator Alexandra A Ellis talk about
their work with the short documentary Dokumentaristen that focuses on Sune Jonsson’s literary works. We
meet some of the people with intimate knowledge of
his writings, providing us with a unique insight into his
creative processes.
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Min projektidé som är en del av ett större arbete som
går under arbetstiteln Arvsmassa grundar sig i en återkommande arkivbild jag la märke till när jag i ett tidigare verk jobbade med Svenska Lantbruksuniversitetets
bildarkiv över historiska skogsbilder. Återkommande i
arkivet fanns en ganska enkel typ av bild. Den föreställde oftast ensamma, ibland flera, män poserandes i olika
typer av skogar och plantager. De poserade bilderna bar
på något allvarligt men även humoristiskt och filosofiskt över sig. På ett sätt agerade de poserande männen
ett slags ägare och erövrare i skogen men efter en stunds
tittande skapades en känsla av att de nästan växt fast
och själva blivit till en del av skogen. I denna typ av
bild väcktes inom mig frågor om ägande och arv men
framför allt kring vår självbild i relation till naturen. I
detta fall skogen och hur den i Sverige har spelat och
spelar en sådan stor roll i vår vardag både ekonomiskt,
politiskt och mytologiskt.

Hur kommer du arbeta med det under din tid
i Umeå/Västerbotten?

OM SUNE JONSSONS
LITTERÄRA SKAPANDE
19 oktober kl 10–11.30
Skellefteå, Sara Kulturhus, Trappscenen

Berätta lite kort – vad handlar ditt projekt om?

19 October 10.00–11.30 am
Skellefteå, Sara Kulturhus, Trappscenen

Om dokumentärfotografiskt
residens på SJCD
För femte året driver SJCD ett residens för fotografer och filmskapare. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess utövare och verka för samtidsdokumentation. I residenset ingår förutom ett
stipendium även handledning av Alexandra A. Ellis,
curator och samordnare på SJCD, boende i rosa
huset på Gammlia, tillgång till arkiv och personal
som finns verksam på Västerbottens museum.
Albert Sten
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UTOMHUSVISNING
OUTDOOR
AV SUNE JONSSONS SCREENING OF
DOKUMENTÄRFILMER SUNE JONSSON›S
FJÄLLBONDEN – TRADITIONELLA
BONDEKUNSKAPER I
KLIMATOMSTÄLLNINGEN

DOCUMENTARY
FILMS

2 december kl 16.00 – 20.00

Som en del av Umeå Europeiska Filmfestival visar Västerbottens museum och SJCD Sune Jonssons dokumentärer Ett bondeår i norr och Fjällbonden. Filmerna berättar om det norrländska bondesamhället och bevarar
traditionella kunskaper för eftervärlden, kunskaper som
alltmer glider oss ur händerna. När samhället nu står
inför en klimatomställning, och vi har blivit medvetna
om hur lite mat som faktiskt produceras på nära håll,
har det blivit allt viktigare att åter ta vara på det lokala
småbrukets möjligheter. Vad som gått förlorat och som
fortfarande kan vinnas på nytt.
Författaren och journalisten Arne Müller är inbjuden
att tala om möjligheterna med lokal matproduktion och
självförsörjning. Müller är en av redaktörerna för boken KliMat: på jakt efter den hållbara maten (2021) som
visar att det finns mycket att lära av de som producerar
mat i nord.
Ett samarbete mellan Umeå Europeiska Filmfestival
och Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på
Västerbottens museum och Umeå Kommun 400 år.

FJÄLLBONDEN (MOUNTAIN FARMER) –
TRADITIONAL FARMING KNOWLEDGE IN
THE GREEN TRANSITION
2 December 4–8 pm

As part of the Umeå European Film Festival, Västerbottens Museum and the Sune Jonsson Centre for
Documentary Photography (SJCD) will be showing
Sune Jonsson’s documentaries, Ett bondeår i norr and
Fjällbonden. The films depict the farming community of
Norrland and preserve traditional knowledge for coming generations, knowledge that is gradually slipping
away from us. As society faces the green transition and
we have become aware of how little food is actually
produced close to home, it is more important than ever
that we make the most of the opportunities afforded by
local small holdings. What we have lost and what we
can still win back.
Writer and journalist Arne Müller has been invited to
talk about the opportunities with local food production and self-sufficiency. Müller is one of the editors
of the book, KliMat: på jakt efter den hållbara maten
[ClimAte: in search of sustainable food] (2021), that
documents how there is much to learn from those who
produce food in the northern regions.
A collaboration between the Umeå European Film
Festival and the Sune Jonsson Centre for Documentary
Photography at Västerbottens Museum, and Umeå400.

Arne Müller. Foto: Erland Segerstedt.
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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.

BESÖK FOTOARKIVET
VISIT THE PHOTO ARCHIVE
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.

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

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

For bookings and orders, contact:
fotoarkivet@vbm.se
090-20 20 309
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Aina L. Nylén i butiken. Vindeln, 1920tal. Karl Magnus Lindgrens samling/
Västerbottens museum. Fotograf:
troligtvis Edvin Norman.
Aina L. Nylén in the shop. Vindeln,
1920s. The Karl Magnus Lindgren
Collection/Västerbottens Museum.
Photographer: probably Edvin
Norman.

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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