
Gammlia, Sjaddame och ”NORRUM”
– tre möjligheter att lyfta fram de nordliga kulturtraditionerna



2 3

Sammanfattning

På uppdrag av Umeå kommun har Västerbottens  museum 
och Svenska Samernas Riksförbund skrivit denna förstu-
die under hösten 2007. Arbetet har finansierats av Umeå 
kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och EU:s regionala 
fond (Mål1).

Syftet har varit att utreda på vilket sätt Gammliaom rådet 
i Umeå – utifrån de nordliga kulturtraditionerna som vår 
landsända är en del av – kan brukas och utvecklas för att 
öka besöksantalet i området, synliggöra det samiska urfol-
kets historia och liv på ett tydligare sätt samt långsiktigt 
stärka den nordliga dimensionen i ett europeiskt perspek-
tiv. Följande mål har uppställts: År 2014:
•	 är	Gammlia	 ett	 av	 landets	mest	 välfrekventerade	be-

söksmål utanför storstadsregionerna och ett föredöme 
bland Europas friluftsmuseer,

•	 har	Sjaddame, ett nationellt Samernas Hus, eta ble  rats,
•	 hyser	 Gammlia	 ”NORRUM”,	 ett	 nationellt	 och	 in

ter nationellt centrum för forskning och förmedling av 
nord lig natur- och kulturvetenskap,

•	 är	Umeå	kulturhuvudstad,	med	Gammliaområdet	som	
en av de viktigaste arenorna.

Metoden har varit att genom studieresor (Stockholm, 
Stavanger osv) och seminarier (om samisk kultur och kul-
turturism) inhämta kunskap och föreslå följande tre ut-
vecklingsområden för att målen ska uppfyllas.
•	 Gammlia som besöksmål utvecklas genom att uppföra 

tre samiska visten, berättande, byggnadsvårdskurser, 
kulturturism, bättre skyltning, åretrunt- och kvällsöp-
pet i samverkan med föreningar och näringsliv, för-
bättrad webb, tillgänglighetsanpassning och nyska-
pande verksamhet i samarbete med bl a konstnärer, 
musiker och skådespelare.

•	 Sjaddame – ett Samernas Hus. (Sjaddame är ett ume-
samiskt ord som betyder en plats där det växer). Sam-
ernas Hus i Umeå ska vara en mötesplats för män-
niskor från olika åldrar och kulturer. Inom huset bör 
det finnas en omfattande informationsverksamhet, 
som markurser i t ex hur man bygger olika kåtor, en 
turistbyrå där besökare kan få tips på olika intressanta 
samiska besöksmål samt restaurang och kafé och en 
permanent samisk utställning.

•	 ”NORRUM” – ett nationellt och internationellt cen-
trum för forskning och förmedling av nordlig natur- 
och kulturvetenskap. Ett sådant centrum etableras som 
ett samverkansprojekt mellan i första hand Umeå uni-
versitet	och	Västerbottens	museum.	I	”NORRUM”	ska	
man bedriva gemensamma forsknings- och förmed-
lingsprojekt, utställningar, publikationer, konferen-
ser, folkbildning, webbinformation samt specialisera 
sig på sådant som är unikt här i norr (exempelvis ett 
nordligt centrum för dokumentärfotografi).

Strategin för att nå målen är att utifrån innehållet i den-
na förstudie successivt söka medel för att genomföra de 
planerade satsningarna. Steg ett blir en Mål2-ansökan för 
att förverkliga de samiska vistena på Gammlia, en sats-
ning	på	kulturturism	samt	uppbyggandet	av	NORRUM	
(se bilaga, fördjupad studie av de samiska vistena på 
Gammlia). Vidare så krävs en förstudie kring  Sjaddame 
för att utreda om det finns förutsättningar att etablera ett 
samernas hus. I en sådan studie bör huvudmannaskap, fi-
nansiering, aktiviteter och själva byggnaden ut redas. Un-
der kommande år kommer ytterligare projekt att genom-
föras för att vi ska nå de uppställda målen. Därefter, år 
2014, är avsikten att utvecklingsprojekten ska vara inte-
grerade i ordinarie verksamhet.

Förord

På uppdrag av Umeå kommun har vi under hösten 2007 arbetat med denna förstudie med finansiering 
från	Umeå	kommun,	Länsstyrelsen	Västerbotten	och	EU:s	regionala	fond	(Mål1).	Några	av	de	fråge-
ställningar som vi fick med oss från våra uppdragsgivare var dessa:
•	 Hur	kan	vi	bruka	våra	nordliga	kulturtraditioner	för	att	positionera	oss	i	ett	europeiskt	perspektiv?
•	 Vad	kan	vi	göra	för	att	öka	friluftmuseet	Gammlias	attraktionskraft	som	besöksmål?
•	 Hur	kan	vi	tydliggöra	det	samiska	urfolkets	historia	och	kultur?

Dessa frågor, som också fick bilda utgångspunkt för förstudiens syfte och mål, är även vitala när det  
gäller Umeå kommuns strävan att bli europeisk kulturhuvudstad år 2014. Kort sagt: kan Umeås 
nordliga	–	och	i	visst	hänseende	perifera	–	läge	vara	en	styrka	i	ett	sådant	sammanhang?

Förstudien pekar ut en rad utvecklingsmöjligheter som alla tar sin utgångspunkt i ett nordligt perspek-
tiv. Två ambitiösa satsningar utmärker sig särskilt – Sjaddame, ett nationellt samiskt centrum, och 
”NORRUM”,	ett	nationellt	centrum	för	nordlig	forskning	och	förmedling.

Nu	är	det	dags	att	förverkliga	förstudiens	innehåll;	från	ord	till	handling.	Nu	är	det	dags	att	lyfta	fram	
våra nordliga kulturtraditioner.

Anders	Karlsson	 	 	 Ellacarin	Blind
VäSteRbOtteNS MUSeUM   SVeNSka SaMeRNaS RikSFöRbUNd
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att studera de nordliga kulturtraditionerna
– från vetskap till vetenskap och om behovet av ett centrum för nordlig forskning och förmedling

det att krävas insatser från beslutsfattare och forskarsam-
hället samt museer för att såväl överbrygga motsättningar 
som att skapa mötesplatser där de komplexa frågorna 
kring de nordliga områdena kan stötas och blötas. Denna 
inledning kan avslutas med att konstatera att vi står inför 
stora utmaningar, inte minst mot bakgrund av de globala 
miljöhoten, som kräver samlade insatser. Ett centrum för 
nordlig forskning och förmedling skulle kunna fylla en 
viktig roll och fungera som en mötesplats för dessa frå-
gor.

Ett starkt forskningsområde

Ett av Umeå universitet prioriterat forskningsområde ut-
görs av Nordliga	studier. I det av universitetsstyrelsen an-
tagna budgetunderlaget för åren 2006–2008 heter det 
bland annat så här om forskningsområdet.

Det	nordliga	rummet	i	vid	mening	innefattar	ett	ur-
gammalt	och	mångkulturellt	forskningsfält	som	fått	
internationell	uppmärksamhet.	Området	är	inte	
minst	ur	ett	samtidsperspektiv	av	stort	intresse,	och	
inbjuder	till	spännande	tvärvetenskapliga	utma-
ningar	med	internationell	räckvidd.	Upp	byggnaden	
av	kompetens	inom	ett	vidsträcktare	’Barentsrum’	
har	stor	potential.	Det	vetenskapligt	väl	bestyckade	
universitetet	i	Umeå	är	också	den	självklara	noden	
för	forskningen	om	det	nordskandinaviska	området	
och	det	näraliggande	Barentsområdet.	Vid	Umeå	
universitet	finns	både	bredd	och	djup	på	relevanta	
områden	–	här	finns	dess	utom	ett	genuint	intresse	
för	området	ifråga.

Detta citat visar att man från Umeå universitets sida anser 
att Nordliga	studier är något som ska prioriteras i nuläget 
och för framtiden. Det är också ett forskningsområde 
som till sin karaktär är tvärvetenskapligt, och det finns 
forskare från flera fakulteter och ämnen verksamma inom 

området. Att det är ett tvärvetenskapligt område motive-
ras enklast utifrån att de utmaningar de nordliga område-
na nu ställs inför måste belysas från olika perspektiv och 
även ses ur en historisk och samtida kontext. Exempelvis 
kan klimatförändringarna påverka renskötseln vilket i sin 
tur har implikationer på juridiken. Ett annat exempel är 
utnyttjandet av naturresurserna som kan komma i kon-
flikt med både kultur- och naturvärden, något som är 
mycket aktuellt med den planerade flytten av Kiruna. 
Tyngdpunkten för forskningsområdet ligger dock inom 
humaniora.

En humanistisk profil

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har under 
hela sin historia varit engagerad i utforskandet av de 
nordl iga områdena. Eftersom dessa områden varit relativt 
outforskade ur både historievetenskapliga och språkve-
tenskapliga perspektiv, har det varit naturligt för fakul-
tetens forskare att fokusera på dessa forskningsuppgifter. 
Umeå universitet, liksom Uleåborg och Tromsø, har tagit 
ansvar för ett tidigare väsentligen försummat men inte 
desto mindre angeläget område.

Även	 om	 Nordliga	 studier	 både	 internationellt	 och	
vid Umeå universitet är ett tvärvetenskapligt forsknings-
område är dess inriktning vid detta lärosäte profilerad 
mot humaniora. Detta betyder i praktiken att exempelvis 
miljömässiga, klimatologiska eller naturresursfrågor stu-
deras utifrån deras påverkan på de människor som bor 
och verkar i dessa områden.

Mänskliga aktiviteter lämnar många spår efter sig. Det 
kan till exempel gälla olika typer av miljöföroreningar där 
utsläpp påverkar växter, djur, och till och med klimatet. 
Det kan också gälla olika former av naturresursanvänd-
ning, där exempelvis skogsbruket förändrar landskapet. 
Människan påverkar sin miljö, samtidigt som miljön på-
verkar människan. Detta är den forskning som naturveta-
re inom forskningsområdet Nordliga	studier bedriver.

Tidigare forskning vid Umeå universitet

Många stora externfinansierade och tvärvetenskapliga 
projekt har bidragit till uppbyggnaden av den humanis-
tiska profilen inom forskningsområdet. Bland projekt 
som bidragit till denna uppbyggnad kan bland annat 
nämnas Luleälvs-projektet och Kulturgräns	norr. Det sena-
re projektet är fakultetens hittills största externfinansiera-
de och publicerade under en tioårsperiod 1996–2005 ett 
femtiotal monografier och åtskilliga vetenskapliga upp-
satser. Bland andra projekt som kan nämnas i detta sam-

manhang märks Möten	i	norr, i vilket många av ämnet ar-
keologis doktorander varit engagerade. Även projektet 
Landskapet	som	arena bör lyftas fram då resultat till stora 
delar vilar på nordsvenska studieobjekt. Inom det nyligen 
avslutade internationella projektet The	 Northern	 Space 
har också Arktis inkluderats.

Sett till den naturvetenskapliga forskningen med fo-
kus på Nordliga	studier och människan som kulturvarelse 
i naturlandskapet kan exempelvis forskningsprogrammet 
FjällMistra nämnas. Programmet studerade hur olika for-
mer av markanvändning, såsom jakt, fiske, turism, ren-
näring och skogsbruk, påverkade både varandra och den 
omgivande miljön. Programmets syfte var att ta fram ve-
tenskapligt baserade strategier för ett långsiktigt hållbart 
utnyttjande av naturen. Andra områden där den naturve-
tenskapliga forskningen varit engagerad rör utbyggnaden 
av	vattenkraften	i	Norrland	och	dess	effekter	på	miljön,	
samt föroreningsmönster i Arktis.

Den vetenskapliga miljön

I detta sammanhang är den vetenskapliga miljön i och 
kring Umeå universitet en viktig komponent. Demogra-
fiskt inriktad forskning inom fältet Nordliga	 studier har 
ett mycket viktigt stöd i Demografiska Databasen/Cen-
trum för befolkningsstudier. Vidare utgör Centrum för 
samisk forskning (CeSam) en viktig nod med sina många 
nätverk mot nordiska och internationella miljöer. En be-
tydelsefull resurs för den nordliga forskningen vid Umeå 
universitet utgörs av Skogsvetenskapliga fakulteten vid 
Sveriges lantbruksuniversitet. Det miljöarkeologiska la-
boratoriet är en nationell enhet som har stor betydelse för 
studiet av landskapen. I fråga om arkiv finns det flera oli-
ka enheter som är av betydelse för forskningsområdet. 
Forskningsarkivet vid Umeå universitet disponerar åtskil-
ligt ännu outnyttjat källmaterial, och detta gäller också 
Dia lekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 
(DAUM), vilket innehåller betydande material rörande 
det immateriella kulturarvet inom området. Folkrörelse-
arkivet äger även detta mycket material som kan utnyttjas 
av forskare inom olika vetenskapliga inriktningar inom 
det vidsträckta fältet Nordliga	studier.

HUMlab är också det självfallet en infrastrukturell en-
het av stor betydelse. Flera forskare har redan ett etablerat 
samarbete med HUMlab inom olika projekt. Bildmuseet 
och Västerbottens museum är också viktiga samarbets-
partner för en del forskare. Sammantaget finns alltså be-
tydande resurser att på ett framgångsrikt sätt bedriva 
forskning rörande Nordliga	studier i Umeåmiljön.

Vad	är	de	nordliga	kulturtraditionerna?	Det	är	inte	helt	enkelt	att	svara	på,	men	är	det	
någonstans	man	åtminstone	till	viss	del	kan	greppa	ämnet	så	är	det	vid	Umeå	universitet.	
Här	har	man	utsett	”nordliga	studier”	som	ett	av	tolv	prioriterade	forskningsområden.		
Vi	låter	därför	docent	Lennart	Pettersson,	forskare	vid	Institutionen	för	konstvetenskap,	
beskriva	vetskapen	om	och	vetenskapen	kring	våra	nordliga	kulturtraditioner.

Inledning

De nordliga områdena spänner cirkumpolärt över hela 
världen och innefattar så till synes disparata områden som 
Yukonterritoriet i norra Kanada och Malå i Västerbottens 
inland. Under det nu pågående internationella polaråret 
(IPY 2007–2009) definieras nordlighet utifrån den geo-
grafiska	markören	60°	N.	Detta	ger	för	svenska	förhållan-
den en linje som går strax norr om Uppsala och som skär 
Hagfors i norra Värmland. I våra grannländer ligger Ber-
gen,	 Helsingfors	 och	 S:t	 Petersburg	 ungefär	 på	 60°	 N	
medan orter förknippade med en mental nordlighet som 
exempelvis Irkutsk i Ryssland eller Calgary i Kanada lig-
ger långt söder om samma breddgrad.

Dessa nordliga områden är fulla av kontraster. Deras 
betydelse har varierat över tid och de har setts som såväl 
framtidslandet som en marginaliserad periferi. I de nord-
liga områdena finns mycket stora naturtillgångar, men ut-
nyttjandet av dessa och regionernas utveckling har be-
gränsats på grund av den låga befolkningstätheten och 
det perifera geografiska läget i förhållande till maktens 
centra och den ekonomiska marknadens säten utanför de 
nordliga regionerna. Dessa områden har tidigare varit be-
roende av jakt, fiske och renskötsel, men i takt med indu-
strialiseringen utvecklades skogs- och gruvindustrin. Idag 
utgör industrin och servicesektorn basen för livet i dessa 
områden.

Ett annat karakteristikum för dessa områden har varit 
och är fortfarande den starka migrationen med såväl ut- 
som	inflyttning.	Under	1800talet	var	Norrland	den	del	
av Sverige som hade den starkaste befolkningsökningen, 
medan efterkrigstiden till en del präglades av utflyttning 
och	migration	inom	Norrland,	från	inland	till	kust.	Den-
na migration, liksom råvaruutnyttjandet, har ställt och 
kommer att ställa stora krav på beslutsfattare på olika ni-
våer. Vidare har befolkningsrörelserna lett till konflikter 
mellan urbefolkning och inflyttande, också här kommer 



6 7

Internationella kontakter och spridning  

av forskningsresultat

Det har på flera ställen i denna redogörelse påpekats att 
Nordliga	studier är ett internationellt fält vilket också av-
speglar sig i de många internationella kontakter enskilda 
forskare och forskargrupper har. Det är i detta samman-
hang naturligtvis helt omöjligt att redovisa samtliga såda-
na kontakter men det finns vissa som bör framhållas.

Vid den internationella konferensen North	and	Nord-
icity som hölls i Toronto den 17–19 maj 2007 var Umeå 
universitet det starkast förerädda lärosätet vilket visar på 
vilken styrka det finns här i Umeå. Vid denna konferens 
fanns också företrädare för några av de viktigaste samar-
betsprojekten.	 Bland	 dessa	 kan	 nämnas	 ”laboratoriet”	
Imaginaire	 du	 Nord, Université de Québec à Montréal, 
och Imaginatio	 Borealis, Christian-Albrechts Universität 
zu Kiel. Andra starka forskningsmiljöer som det finns ett 
etablerat samarbete med är forskningsprojektet Arktiske	
Diskurser i Tromsø, Barentsinstitutet i Kirkenes, I-Norr i 
Reykjavík och Centre	for	Utopian	Studies, Limerick.

Dessa kontakter kan, förutom att gagna forsknings-
miljön och hjälpa till i resultatspridningen, också komma 
allmänheten i Umeå till godo. Två exempel från 2007 vi-
sar på just detta. Den 30–31 mars arrangerades symposiet 
Regionernas	estetiska	uttryck	och	bilden	av	regionerna och 
den 15–16 september symposiet Polar	Productions	–	His-
tories,	Concepts	and	Visions	of	 the	North. Vid båda dessa 
symposier samarbetade forskare vid Umeå universitet 
med Bildmuseet. De båda symposierna var öppna för all-
mänheten och bland deltagarna märktes representanter 
för flera av de internationella kontakter som forsknings-
området Nordliga	studier har.

Något	 som	 anknyter	 till	 detta	 är	 de	 satsningar	 som	
görs under det redan nämnda internationella polaråret. 
Den 8–10 oktober 2008 kommer en stor internationell 
konferens att genomföras i Umeå, men satsningarna be-
gränsas inte till detta. Under året kommer företrädare för 
forskningsprogrammet Främmande	Nord vid Umeå uni-
versitet att resa runt i landet och hålla föreläsningar med 
anknytning till polarårstematiken. På så vis kommer 
forskningsrön att komma allmänheten till del på ett på-
tagligt direkt sätt.

Pågående forskning

I en inventering som gjordes vid Humanistisk fakultet 
hösten 2005 identifierades ett femtiotal forskare och fors-
karstuderande som arbetar inom fältet Nordliga	studier i 
vid bemärkelse. Dessa är engagerade i över 40 olika pro-

jekt. Liksom de internationella kontakterna är det inte 
möjligt att inom ramen för denna skrivning behandla alla 
dessa projekt utan istället får de behandlas övergripande.

De flesta av de planerade eller pågående projekten går 
att införa inom huvudgrupperna Språk	och	kulturer	i	möte	
över	tid och Identifikations-	och	identifieringsprocesser	över	
tid. I den förstnämnda gruppen finns bland annat språk-
vetenskapliga studier av dialekter, ortnamn, olika samiska 
språk och arkeologiska projekt, medan den andra huvud-
gruppen berör ämnen som litteratur- och konstveten-
skap, historia, idéhistoria och etnologi. Det måste dock 
tilläggas att det på intet sätt finns några vattentät skott 
mellan dessa två huvudområden.

Om	man	 ska	 lyfta	 fram	några	 speciella	projekt	 eller	
områden faller valet på den forskning som bedrivs av 
Centrum för samisk forskning (CeSam). CeSam samord-
nar forskning om samerna, samernas kultur, språk och 
historia och det samiska samhället samt initierar ny forsk-
ning inom fältet. CeSam ska vara en mötesplats för dok-
torander och forskare från olika discipliner inom univer-
sitetet och därigenom skapa en positiv forskningsmiljö 
och ett kreativt tankeutbyte som kan berika forskningen. 
Ett annat område som bör lyftas fram är Forskningspro-
grammet Främmande	Nord. Inom detta program studeras 
hur de nordliga delarna av Europa beskrivits i text och 
bild av utländska resenärer i reseskildringar under perio-
den 1775–1914. Ett tredje humanistiskt/samhällsveten-
skapligt forskningsprojekt går under namnet Det	 rör	på	
sig	i	Kiruna!	Ömsesidig	kunskapsutveckling	för	hållbar	stads-
omvandling. Då staden Kiruna kommer att flyttas på 
grund av att LKAB expanderar malmbrytningen ställer 
detta krav på forskningsinsatser samtidigt som det ger 
unika	möjligheter	för	forskningen;	man	har	här	möjlighe-
ten att vara med från början.

Inom den naturvetenskapliga sidan av Nordliga	studier 
rör pågående projekt exempelvis den långsiktiga påverkan 
på rennäringen som skogsbruket har, klimatförändringars 
påverkan på naturresursutnyttjande i nordliga områden, 
eller vilka effekter föroreningar, klimatförändringar och 
markanvändning har på arters spridningsförmåga, ut-
bredning och tätheter.

Planer för framtiden

Denna redogörelse visar att Nordliga	 studier är en vital 
forskningsmiljö vid Umeå universitet. Arbetet med att yt-
terligare stärka detta område går efter fyra parallella spår 
som, om de lyckas samverka, kommer att stärka varandra 
och sätta Umeå och dess universitet på kartan.

Ett första spår är att försöka tillskapa medel till forsk-
ning. Tidigare beskrevs hur många forskare och projekt 
som finns involverade inom Nordliga	 studier vid Umeå 
universitet. Ett problem är dock att de flesta av dessa är 
ofinansierade. Detta problem har i sin tur delvis att göra 
med	att	forskningsområdet	är	”humanioratungt”.	De	se-
naste åren har beviljningsfrekvensen för humanister hos 
såväl Riksbankens jubileumsfond som Vetenskapsrådet 
aldrig legat över 5 %. För att kunna få fram forsknings-
medel kommer det att krävas nysatsningar och inte minst 
nya sätt att söka finansiering för forskningen.

Kopplat till detta ligger också planerna på att 2009 
lämna in en ansökan om Linnéstöd. Ett Linnéstöd skulle 
innebära att forskningen rörande Nordliga	 studier vid 
Umeå universitet tillerkändes internationell betydelse och 
skulle kunna utgöra en viktig internationell nod.

Ett tredje sätt att sätta Umeå på den internationella 
kartan är den nystartade peer-review tidskriften Journal	of	
Northern	 Studies som kom ut med sitt första nummer 

hösten 2007. Den är tänkt att komma ut med två dubbel-
nummer per år och utgivningen är ekonomiskt tryggad 
för de närmaste åren.

Det fjärde och sista spåret och som på sätt och vis är 
summan av de andra tre är inrättandet av ett Centrum	för	
Nordliga	 studier. Detta skulle utgöra en mötesplats för 
forskare och allmänhet och samtidigt kunna vara den in-
ternationella nod området så väl behöver. Uppbyggandet 
av ett sådant centrum bör ske i samarbete mellan olika in-
tressenter, där Umeå universitet (forskning) och Väster-
bottens museum (förmedling) är självskrivna. Det finns 
naturligtvis en rad olika vetenskapliga, administrativa och 
praktiska hänsyn som måste utredas inför ett sådant cen-
trum, och dessa diskussioner måste föras fortlöpande. 
Det viktigaste är dock att det finns en uttalad vilja att till-
skapa ett sådant.

Internationellt finns olika vetenskapliga nordliga cent-
ra runt om i världen, men det finns inget i Sverige. Här 
finns nu en unik möjlighet att sätta Umeå på kartan.

Lennart	Pettersson
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Syfte, mål och förutsättningar för att målen ska uppfyllas

Syfte Syftet med denna förstudie är att utreda på vilket 
sätt Gammliaområdet i Umeå – utifrån de nordliga 
kulturtraditionerna som vår landsända är en del av – kan 
brukas och utvecklas för att:
•	 öka	besöksantalet	i	området,
•	 synliggöra	det	samiska	urfolkets	historia	och	liv	på	ett	

tydligare sätt,
•	 långsiktigt	stärka	den	nordliga	dimensionen	i	ett	euro-

peiskt perspektiv.

Mål Förstudien innehåller förslag på ett antal utveck-
lingsstrategier.	Om	dessa	förverkligas	kan	följande	mål	
uppnås. År	2014:
•	 är	Gammlia	ett	av	 landets	mest	välfrekventerade	be-

söksmål utanför storstadsregionerna och ett föredöme 
bland Europas friluftsmuseer,

•	 har	 Sjaddame, ett nationellt Samernas Hus, etable-
rats,

•	 hyser	Gammlia	 ”NORRUM”,	 ett	nationellt	 och	 in-
ternationellt centrum för forskning och förmedling av 
nordlig natur- och kulturvetenskap,

•	 är	 Umeå	 kulturhuvudstad,	 med	 Gammliaområdet	
som en av de viktigaste arenorna.

Förutsättningar för att målen ska uppfyllas En berät-
tigad fråga är varför just Umeå och Gammliaområdet 
ska vara den plats där de nordliga kulturtraditionerna 
ska	lyftas	fram.	Det	finns	platser	i	både	Norge	och	
Finland där bland annat museer och universitet samverkar 
kring nordliga/arktiska teman. Som vi sett i Lennart Pet-
terssons inledning saknas en sådan plats i Sverige.

Men	varför	just	Umeå?	Ett	kort	svar	är	–	Sjaddame, ett 
umesamiskt	ord	med	betydelsen	”en	plats	där	det	växer	i	

att bruka vetenskapen om de nordliga kulturtraditionerna 
– tre utvecklingsområden

I	följande	avsnitt	presenteras	tre	utvecklingsområden	som	alla	syftar	till	att	lyfta	fram	våra	nordliga	
kulturtraditioner.	Inom	varje	utvecklingsområde	presenteras	ett	antal	möjliga	strategier	för	att	vi	ska	
nå	de	uppsatta	målen.	När	det	gäller	en	specifik	satsning,	Gammlias	samiska	visten,	har	vi	under	
förstudiearbetet	haft	möjlighet	att	bearbeta	denna	del	noggrannare	(se	bilagan).

naturen”	(muntlig	uppgift	av	Bertil	och	Valborg	Wiinka).	
I björkarnas stad Umeå växer det, både bokstavligt och 
bildligt;	en	ständigt	växande	befolkning	är	exempel	på	det	
förra, en ökande mobilisering kring ett redan sjudande 
kulturliv är ett tecken på det senare. I staden finns ett gott 
klimat för Sjaddame, framför allt tack vare en väl utveck-
lad samverkan mellan många olika aktörer. Umeå univer-
sitets betydelse kan inte nog betonas i detta samman-
hang.

Men för att något ska växa krävs också ett väl utveck-
lat rotsystem, och det är här Gammlia kommer in i bil-
den. Västerbottens museum har gedigen kompetens inom 
det kulturhistoriska området. Allt mer arbete fokuserar på 
internationell samverkan och inte minst på samiskt kul-
turarv, något som varit eftersatt alltför länge. Museet sam-
verkar med otaliga samarbetsparter, där Umeå universitet, 
samebyar, same- och hembygdsföreningar, Svenska sam-
ernas riksförbund (SSR), Västerbottensteatern, arkiv, bib-
liotek och skola är några av de viktigaste. Länsmuseet har 
i dag mer än 200 000 besökare årligen och är därmed lä-
nets största besöksmål (oräknade är alla dem som inte går 
in i museet men som nyttjar friluftsmuseet Gammlia och 
den omgivande Stadsliden som rekreationsområde). Slut-
ligen kan nämnas att Västerbottens museum satsar offen-
sivt	 för	 att	 förverkliga	 ”Erfarenhetscentrum	 Gammlia”	
som innebär en utbyggnad av utställningar och föremåls-
arkiv, något som ytterligare kommer att förstärka Gamm-
lias attraktionskraft.

På Gammlia finns således utomordentliga möjligheter 
till spännande möten, mellan forskning och förmedling, 
mellan tradition och förnyelse.

GaMMlIa SoM bESökSMål – UTvEcklInGSSTraTEGIEr

Mål:   år 2014 är Gammlia ett av landets mest välfrekventerade besöksmål utanför storstadsregionerna och ett 

föredöme bland Europas friluftsmuseer.

För att Gammlia år 2014 ska vara ett av landets mest väl-
besökta utflyktsmål utanför Stockholm, Göteborg och 
Malmö krävs både fysiska investeringar och ett utökat ak-
tivitetsutbud.	Nedan	följer	ett	antal	utvecklingsstrategier,	
där satsningen på Gammlias samiska visten får ett extra 
stort utrymme (se bilaga). Anledningen till detta är att vi 
inom ramen för denna förstudie har haft möjlighet att 
fördjupa oss i just denna satsning för att komma igång 
med den så snart som möjligt. Fördjupningen (se bilaga) 
kan tjäna som förebild hur man kan gå vidare med förstu-
diens övriga utvecklingsstrategier.

DET SaMISka FrIlUFTSMUSEET

bakgrund  Samerna är ett urfolk som funnits inom Sáp-
mi under mycket lång tid. I Västerbottens län finns rik-
ligt med spår efter deras liv och verksamheter, men den-
na del av vårt kulturarv lyser med sin frånvaro på 
Västerbottens museums friluftsmuseum Gammlia. De 
byggnader som idag finns på Gammlia representerar 
nästan uteslutande Västerbottens jordbrukshistoria. Ef-
tersom Västerbottens museum har ett länsansvar är det 
ytterst viktigt att visa en mer komplett bild av länets kul-
turarv. Att förstå sin samtid handlar i hög grad om att 
lära mer om den lokala och nära historien. Vi lever i en 
tid där människor med olika bakgrunder och erfarenhe-
ter möts vilket gör att den lokala historien hamnar i re-
lation till den ännu mer omfattande globala historien. I 
dessa möten kommer nya sfärer att skapas och utvecklas. 
Som grund för ett sådant samhälle är det viktig att det 
finns en inneboende kunskap om den lokala historien i 

Västerbottens län. Därför är det viktigt att rekonstruera 
samiska visten på Gammlia där olika dimensioner av 
den samiska kulturen kan lyftas fram.

Syfte Västerbottens museum vill i större utsträckning än 
tidigare lyfta fram och tillgängliggöra den samiska när-
varon i länet. Västerbottens museum vill även utveckla, 
förstärka och komplettera friluftsmuseet Gammlia i ett 
långtidsperspektiv genom att upprätta ett antal samiska 
byggnader i tre visten och därmed få större möjligheter 
att belysa livsvillkoren för samerna i vårt län. Västerbot-
tens museum vill också bidra till ökad kunskapsupp-
byggnad kring det urfolk som vi har i länet genom att 
bedriva museipedagogisk verksamhet, dokumentation 
och forskning. Verksamheten kring forskning kommer 
att beröra både historiska och nutida perspektiv i nära 
samarbete med Umeå universitet.

verksamhet Inom dagens skolverksamhet saknas infor-
mation om den samiska kulturen i hög utsträckning. 
Västerbottens museum får med de nyuppförda samiska 
vistena en viktig roll som kunskapsförmedlare och levan-
degörare av den samiska kulturen i form av både drama- 
och skolprogram. Det kulturarvsarbete som kommer att 
genomföras kring samisk kultur i form av kunskapsför-
medling, tillgängliggörande och brukande förutsätter 
engagemang, delaktighet och samarbete mellan museets 
personal, sameföreningar, andra organisationer och in-
stitutioner. Berättandet är av stort intresse i Västerbot-
tens län och vid Västerbottens museum finns idag en be-
rättarantikvarie som kan involveras i verksamheten i de 
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samiska vistena. Arkeologerna kommer att berätta om hur 
man dokumenterar, inventerar och utför arkeologiska un-
dersökningar av samiska lämningar i länet. Det etnologis-
ka arbetet i anslutning till verksamheten i det samiska vis-
tet kommer att handla om kulturanalys och 
nutidsetnologi utifrån samiskt intervjumaterial. Konst-
vetarna vid museet kan bidra med samernas syn på sym-
boliskt material och bilder. Den verksamhet som pågår 
idag kring samisk kultur och samiska frågor kommer att 
kunna utvecklas som kunskapsfält. Det planerade Sam-
ernas Hus, Sjaddame (se nästa avsnitt), kommer att bli 
en viktig samarbetspartner för Västerbottens museum 
och vice versa. Verksamheten i vistena och Sjaddame 
kommer tillsammans att utgöra en stark bas i det kom-
mande	arbetet	med	att	utveckla	”gestaltandet	av	det	sa-
miska”.	Inte	minst	finns	det	tack	vare	de	samiska	vistena	
goda möjligheter att samarbeta med det lokala närings-
livet.

Strategi, metod och finansieringsförslag Satsningen 
kan bedrivas som ett Mål2-projekt med finansiering från 
EU, Regionförbundet Västerbottens län, Umeå kom-
mun, Umeå universitet, Västerbottens museum m fl. Un-
der uppförandet av visteområdet kommer Västerbottens 
museum att ha ett nära samarbete med samiska referens-
gruppen i länet och Lienkie (Västerbottens museums re-
ferensgrupp) för råd och konsultation. Under uppbyg-
gandet kommer också kursverksamhet i första hand för 
sameföreningarnas medlemmar att arrangeras. Därmed 
blir byggnadsprocessen en del i kunskapsuppbyggandet 
som ingår i museets uppdrag. Byggverksamheten kom-
mer att indelas i tre etapper (för detaljerad kostnadsberäk-
ning, se bilaga).

Tidplan 
2008 – etapp 1: Skogssamisk timmerkåta (Dimperegåe-
tie), Torkställning (Suonjer), Källargrop (Buorne). 
2009 – etapp 2: Sydsamisk skolkåta (Skuvlegåetie), Get-
kåta (Gaajhtsegåetie), Förvaringsbod (Luopte). 
2010 – etapp 3: Nordsamisk	 torvkåta	 (Goahti),	Stolp-
bod	(Njalla),	Gåsfotsbod	(Buorie).

DET bEräTTanDE FrIlUFTSMUSEET

bakgrund Berättandet ligger i tiden, inte enbart i Väster-
botten och Sverige, utan även i Europa och världen i öv-
rigt.	Hösten	2006	utkom	visionsdokumentet	”Västerbot-

ten	–	berättarnas	län”.	Bakom	dokumentet	stod	ett	20tal	
avsändare, alla kultur- folkbildnings- och turismorganisa-
tioner och -föreningar i Västerbottens län. Arbetsgruppen 
utgjordes av representanter från Västerbottensteatern, 
Västerbottens	museum,	Olofsfors	 bruksmuseum	 (ett	 av	
SEVÄRT:s besöksmål, se nedan) och Edelviks Folkhög-
skola. Där betonar avsändarna vikten av att lyfta fram det 
västerbottniska berättandet genom allt från skola, cirkel-
verksamhet, högskoleutbildningar och professionellt be-
rättande. Ett konkret resultat sprunget ur visionsdoku-
mentet är den tjänst som berättarantikvarie som nu finns 
vid Västerbottens museum. Tack vare lönemedel från 
Kulturrådet och verksamhetsmedel från Umeå kommun 
och Västerbottens läns landsting kan länsmuseet under 
tre år arbeta med att förverkliga visionen om Västerbot-
ten som Berättarnas län. Men detta är bara början…

Syfte Västerbottens museum vill verka för att följande 
mål uppnås till år 2014:
•	 Begreppet	 ”Västerbotten	 –	 Berättarnas	 län”	 är	 känt	 i	

hela Sverige
•	 Det	har	skapats	nya	arenor	för	muntliga	berättandet	i	

Västerbotten
•	 Berättandet	används	för	att	förmedla	och	utveckla	det	

västerbottniska kulturarvet
•	 Länets	kultur	och	turismutbud	är	rikare	tack	vare	be-

rättandet

verksamhet I samverkan med arkiv, bibliotek, folkbild-
ning och teater vill vi uppfylla målen ovan. Vi vill skapa 
en	berättarscen	på	Gammlia	i	form	av	ett	”Västerbotten	
berättar”rum	eller	rent	av	ett	Berättarnas	Hus.	Där	ska	vi	
hålla nordliga, och så småningom internationella, berät-
tarfestivaler. Vi vill lyfta fram den samiska berättartradi-
tionen (läs mer i bilagan) och nyttja oss av de nyuppförda 
samiska vistena på Gammlia. Vi vill börja med berät-
taraktiviteter för barn, helst redan i förskoleåldern (läs 
mer	nedan	under	”Det	öppna	friluftsmuseet”).	Vi	vill	till-
sammans med Västerbottensteatern och andra fortsätta 
att utveckla det professionella berättandet genom att byg-
ga vidare på erfarenheterna från Västerbottensteaterns be-
rättarensemble (som bl a gjort de uppmärksammade före-
ställningarna	 ”Pölsan”	 och	 ”Livskraften”).	Vidare	 vill	 vi	
närma oss näringslivet och erbjuda exempelvis företag 
samarbeten i form av s k Corporate Story Telling, en rö-
relse som växer sig allt starkare, framförallt internationellt 
men också i Sverige. I en tid när marknadsföring blir allt 
viktigare har man börjat berätta historien om sitt företag 

och	dess	”själ”	(se	t	ex	storytellers.se).	Här	finns	en	stor	
utvecklingspotential där universitet och museum kan er-
bjuda företag att både forska i företagets arkiv och för-
medla företagets berättelse. Sist, men inte minst, vill vi 
göra allt detta i nära samarbete med berättarrörelser i 
andra delar av norra Europa. Här kan man verkligen tala 
om att bruka våra nordliga kulturtraditioner! (Se även 
under	rubriken	”Det	nyskapande	friluftsmuseet”.)

Strategi, metod och finansieringsförslag Under 2008 
utarbetar berättarantikvarien tillsammans med sin styr-
grupp en ansökan till EU:s kulturprogram Kultur2007–	
2013. Projektet utformas som ett samarbetsprojekt mellan 
sju	länder	(företrädesvis	Sverige,	Norge,	Danmark,	Skott-
land, Island, Finland och Lettland) och planeras att bli 
femårigt (2009–2013). Projektet bör utgå från våra nord-
liga kulturtraditioner och dess berättelser. Därunder kan 
det finnas en rad delprojekt, exempelvis ett barn- och 
ungdomsprojekt, ett professionellt projekt (läs mer under 
avsnittet	”Det	nyskapande	friluftsmuseet”	nedan)	och	ett	
näringslivsprojekt (Corporate Story Telling). Berättarfes-
tivaler	blir	ett	viktigt	inslag	i	projektet.	Om	”Sjaddame”	
(se nedan) förverkligas kan Västerbottens museum och 
Sjaddame tillsammans verka för att få till stånd en samisk 
berättarantikvarie (läs mer i nästa avsnitt).

Tidplan Huvudprojektet inom Kultur2007–2013 plane-
ras att fortlöpa under perioden 2009–2013. Därefter fort-
sätter Västerbottens museum sin satsning på berättande i 
sin ordinarie verksamhet.

DET FörEDöMlIGa FrIlUFTSMUSEET

bakgrund Den satsning på att utveckla Gammlia som 
besöksmål som redovisas i denna förstudie innebär en stor 
utmaning för Västerbottens museum. Det gäller både 
målsättningen att bli en av landets mest välbesökta platser 
utanför storstadsregionerna och att vi ska bli ett föredöme 
bland Europas friluftsmuseer. Det första målet når vi ge-
nom	att	genomföra	”Det	berättande,	det	kulturturistiska,	
det	öppna	och	det	nyskapande	friluftsmuseet”.	Men	för	
att verkligen bli ett europeiskt föredöme krävs omfattan-
de insatser på själva Gammlia, inte minst vad gäller vård 
och underhåll av friluftsmuseets byggnadsbestånd. I dag 
är det faktiskt undermåligt på en rad områden, men i stäl-
let för att se detta som ett problem kan vi vända det till en 
tillgång – för Umeå och för regionen.

Syfte Västerbottens museum vill använda Gammlia för 
att främja folkhälsan. Vi vill också använda Gammlia för 
att	främja	hälsan	för	vårt	byggda	kulturarv.	Och	dessa	två	
går att förena. Redan i dag erbjuder länsmuseet plats och 
sysselsättning för människor som av olika anledningar har 
svårt att finna plats på arbetsmarknaden (bl a genom lö-
nebidragstjänster och praktikplatser). Dessutom har vi 
under många år varit drivande i projektet Skog	och	histo-
ria som riktar sig till långtidsarbetslösa. Denna erfarenhet 
kan nu nyttjas för en rad hälsobefrämjande åtgärder.

verksamhet Under de kommande åren avser vi att – till-
sammans med försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kom-
muner, byggindustri, byggfack, gymnasieskola m fl – ut-
veckla länsmuseet och friluftsmuseet Gammlia till en viktig 
plats för rehabilitering av exempelvis långtidssjukskrivna 
och långtidsarbetslösa. Här är det också möjligt att bruka 
SEVÄRT:s besöksmål för liknande satsningar (läs mer un-
der	rubriken	”Det	kulturturistiska	friluftsmuseet”).	Gamm-
lia och möjligen också några SEVÄRT-mål fungerar som 
nav. Kring dessa nav anordnas exempelvis byggnadsvårds-
utbildningar (samarbete med gymnasieskola, byggindustri, 
byggfack och länsarbetsnämnd), kurser i byggnadsvård (t 
ex fönsterrenovering, spåntakläggning osv – ev i samarbete 
med Försäkringskassan som rehabiliteringsåtgärder för att 
minska de höga sjuktalen i länet). Vinsten av ett sådant ar-
bete är uppenbar: ett kulturarv som bevaras, brukas och be-
rikas, fler byggnadsarbetare med kunskap om antikvariska 
frågor, fler friska västerbottningar. Här kan vi lära mycket 
av det arbete som påbörjades av Hallands länsmuseer på 
1990-talet i den s k Hallandsmodellen. Där har 80 kultur-
historiskt värdefulla hus räddats, en tredjedel av länets 
byggnadsarbetare har utbildats i traditionella och antikva-
riska byggmetoder och ca 250 nya arbeten har skapats. Ut-
ifrån en sådan satsning kan man sedan använda andra de-
lar av kulturarvet (fornlämningar, kulturlandskap osv) för 
att skapa meningsfull sysselsättning och/eller rehabilitering 
samtidigt	 som	 det	 fysiska	 kulturarvet	 blir	 ”friskare”.	 Fri-
luftsmuseet Gammlia blir genom en sådan verksamhet ett 
verkligt	föredöme.	Från	att	huvudsakligen	ha	varit	en	”kul-
turarvsinstitution”	 förvandlas	 länsmuseet	 och	 dess	 verk-
samhet till en viktig tillväxtfaktor för hela regionen.

Strategi, metod och finansieringsförslag Stora delar av 
den ovan beskrivna verksamheten skulle kunna initieras 
genom ett EU-projekt inom sociala fonden. Under 2008 
kan försäkringskassa, länsarbetsnämnd m fl tillfrågas om 
de är intresserade av idén.
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Tidplan	 Om	 intresse	 från	 de	 tänkta	 samarbetsparterna	
finns skulle ett projekt kunna påbörjas under 2009 och 
löpa	fram	till	2013.	Om	projektet	slår	väl	ut	finns	sanno-
likt goda förutsättningar för att verksamheten sedan kan 
permanentas tack vare medel från våra samarbetsparter.

DET kUlTUrTUrISTISka FrIlUFTSMUSEET

bakgrund Västerbottens museum fungerar som nav för 
det natur- och kulturturistiska projektet SEVÄRT	i	Väs-
terbottens	län. Uppbyggnadsfasen av det s k Sevärt-projek-
tet bedrevs från 1993–1999 av Länsstyrelsen Västerbot-
ten.	 Närmare	 30	 miljoner	 kronor	 investerades	 för	 att	
bygga upp s k kulturum (besöksanläggningar med utställ-
ningar, kafé, butik osv), ca 300 informationsskyltar, 23 
småskrifter och en guidebok (på fyra språk). Därmed 
hade en kulturturistisk infrastruktur med ett 25-tal na-
tur- och kulturturistiska besöksmål bildats. År 2000 över-
togs SEVÄRT av Västerbottens museum, och nästa fas 
inleddes.	Nu	var	det	dags	att	kompetensutveckla	besöks-
målens representanter. Genom 2–3 seminarier per år har 
man lärt sig kvalitetssäkring (TourQuality), produktut-
veckling, paketering, bemötande, mediebearbetning och 
mycket annat – hela tiden med Västerbottens museum 
som drivande kraft. Museet tog redan i början av 2000-ta-
let det framsynta beslutet att tillsvidareanställa en särskild 
turistantikvarie som har lett arbetet. Under resans gång 
har det visat sig att några besöksmål har en stor utveck-
lingspotential,	t	ex	Olofsfors	bruk,	Världens	längsta	lin-
bana	och	Norrbyskärs	museum.	Och	nu	är	det	dags	att	ta	
nästa steg: att stärka varumärket SEVÄRT och att genom 
nya klusterbildningar få kulturarvssektorn och näringsliv 
att gemensamt skapa tillväxt i regionen.

Syfte Västerbottens museum vill fortsätta att vara ett fö-
redöma bland landets länsmuseer när det gäller arbetet 
med den kulturarvsbaserade turismen. Det gör vi genom 
att	stärka	varumärket	”SEVÄRT”	(i	Västerbottens	län)	så	
att det blir känt i hela landet. Vi vill också att Gammlia 
ska utgöra porten till den kulturarvsbaserade turismen i 
regionen och ett föredöme både nationellt och internatio-
nellt.

verksamhet För att lyckas nå syftet som anges ovan kom-
mer vi under de närmaste åren att arbeta med omfattan-
de information och marknadsföring (webb, annonsering 
och	mediabearbetning).	Webbplatsen	sevart.se	ska	utgöra	

en portal för våra finaste historiska platser där besökaren 
får tillgång till aktuell information, bilder, filmsekvenser, 
faktablad (som baseras på det stora antal Sevärt-skyltar 
som finns i länet) och ev också virtuella besök. Genom 
projektet	”Google	Västerbotten”	 skapar	vi	en	metod	 för	
dubbelriktad kunskapsförmedling kring vårt nordliga kul-
turarv mellan länsmuseet och en intresserad allmänhet, 
något som även kulturturisten får glädje av. Gratispro-
grammet Google Earth bildar basen. Museet lägger ut 
fornlämningar, byggnader, fotografier osv från vårt rika 
arkiv. Medborgare skickar in sina GPS-försedda informa-
tioner om kulturminnen, namn, berättelser, fotografier 
osv. På så sätt skapas en värdefull dialog och resultatet blir 
en aldrig tidigare skådad kulturarvsbank som är i ständig 
utveckling. Vidare vill vi utveckla lokala klusterbildningar 
mellan näringsliv och besöksmål som tillsammans kan 
skapa attraktiva produkter med kulturaktiviteter, mat och 
boende för att därmed gynna tillväxten i regionen. Gamm-
lia ska utvecklas till ett nav för kulturturismen i länet, bl a 
genom samverkan med Sävargården och andra aktörer så-
som konferensanläggningar, entreprenörer och förening-
ar.	Från	Gammlia	anordnas	resor	på	temat	”Sevärt,	Hör-
värt	och	Ätvärt”,	där	resenärerna	får	ta	del	av	länets	finaste	
historiska platser, berättelser från bl a våra västerbottens-
författare och utsökt västerbottnisk mat. Vi samarbetar 
också	med	 researrangörer	 i	Norge,	 Sverige,	Finland	och	
Ryssland. Från Umeå centrum ordnas ett särskilt skylt-
stråk (ett samarbete med Designhögskolan) som leder 
upp till Gammlias alla attraktioner, däribland en extraor-
dinär museibutik med högkvalitativa produkter av bland 
annat samisk slöjd. Den som inte vill gå kan under som-
maren åka hästskjuts till friluftsmuseet. Sist men inte 
minst vill vi samarbeta med andra nordliga län och se om 
det	finns	förutsättningar	att	på	sikt	skapa	ett	”SEVÄRT	i	
norr”	(bland	annat	med	tanke	på	en	kommande	regions-
ammanslagning).

Strategi, metod och finansieringsförslag Delar av den 
ovan nämnda verksamheten lämpar sig väl för att utveck-
las inom ett Mål2-projekt. Det gäller framför allt insatser 
för att stärka SEVÄRT som varumärke, men också att eta-
blera ett närmare samarbete med näringslivet, både på 
Gammlia och vid länets besöksmål. Andra delar, såsom de 
internationella kontakterna, torde ligga väl i linje med ett 
kommande Östersjösamarbete, eventuellt Interreg IVC.

Tidplan Mål2-ansökan lämnas in så snart som möjligt 
och kan påbörjas sommaren 2008 (förutsatt att medel be-

viljas) för att sedan löpa ända till år 2013. Ett internatio-
nellt samarbete vore möjligt att påbörja redan 2009.

DET öPPna FrIlUFTSMUSEET

bakgrund I dag är friluftsmuseet Gammlia öppet för 
skolklasser under maj och fram till skolavslutningen samt 
efter skolstarten en bit in på hösten. Däremellan, under 
sommarmånaderna, är det öppet dagtid för turister och 
allmänhet. Under övriga delar av året är Gammlias bygg-
nader stängda för besökare, julmarknaden i december och 
något annat enstaka tillfälle undantagna. Vi vet att 
Gammlia är ett populärt besöksmål, och därför vill vi ska-
pa ett öppnare friluftsmuseum, ett Gammlia som även är 
mer tillgängligt för personer med funktionshinder och för 
icke svensktalande människor.

Syfte Västerbottens museum vill bli ett föredöme bland 
Europas friluftsmuseer, även vad gäller öppethållande och 
tillgänglighet. Vi vill att området brukas året runt och 
även kvällstid. Vi vill utöka vår museipedagogiska verk-
samhet gentemot länets skolor, men vi vill också bjuda in 
företag och konferensgrupper till spännande aktiviteter. 
Vi vill också göra friluftsmuseet mer tillgängligt. Kort 
sagt;	vi	vill	skapa	en	självklar	mötesplats	i	Umeå.

verksamhet För att uppnå ovan angivna syften avser vi 
under de närmaste åren att utveckla aktivitetsutbudet på 
Gammlia. Ett utmärkt tillfälle till detta är i samband med 
tillskapandet av de nya samiska vistena som planeras un-
der åren 2008–2010 (se bilaga). Pedagogerna vid museet 
kommer att arbeta med dramaprogram och tidsresor som 
bygger på interaktivitet, länsmuseets berättarantikvarie 
kommer att vara delaktig i verksamheten i de samiska vis-
tena, konferensgrupper och företag kommer att erbjudas 
upplevelsepaket inklusive mat (antingen på Sävargården 
eller i någon av kåtorna). Denna verksamhet kommer se-
dan att implementeras på hela Gammliaområdet. Vi vill 
också uppmuntra till det	livslånga	lärandet – från de allra 
yngsta till de allra äldsta. För de yngsta ordnas Öppen för-
skola enligt den modell man arbetar med på Jamtli i Öst-
ersund. För den äldre generationen ordnas olika kurser 
och aktiviteter, exempelvis i samarbe te med Pensionärs-
universitetet och olika äldreboenden. Här kan aktuella 
forskningsresultat komma alla generationer till godo (läs 
även	 under	 rubriken	 ”NORRUM”	 nedan).	 Många	 av	
dessa tjänster kan museet ta betalt för och därmed utöka 

öppettiderna, både över året och över dagen. Ett öppet 
friluftsmuseum innebär också ett tillgängligt friluftsmu-
seum. Därför vill vi tillsammans med vår antikvariska ex-
pertis se över vilka byggnader som kan tillgänglighetsan-
passas. Två av de nya kåtorna kommer redan från början 
att tillgänglighetsanpassas. Tillgänglighet innebär också 
information på fler språk än svenska. Därför kommer vi 
att satsa på god information på engelska, framför allt på 
webbplatsen, men också i skrifter och kommande skylt-
ning samt genom välutbildade guider och berättare.

Strategi, metod och finansieringsförslag Delar av den 
ovan nämnda verksamheten lämpar sig väl för att utveck-
las inom ett Mål2-projekt. Det gäller framför allt insatser 
för att stärka museipedagogiken, men också tillgänglig-
hetsfrågor i form av översättningar, webb och skyltning 
samt att etablera ett närmare samarbete med näringslivet. 
Andra delar, såsom etablerandet av Öppen förskola och 
samverkan med äldreboenden m.m., torde ligga väl i lin-
je med ett kommande projekt inom EU:s sociala fond.

Tidplan Mål2-ansökan lämnas in så snart som möjligt 
och kan påbörjas sommaren 2008 (förutsatt att medel be-
viljas) för att sedan löpa ända till år 2013. Ett projekt inom 
EU:s sociala fond vore möjligt att påbörja omkring 2010.

DET nySkaPanDE FrIlUFTSMUSEET

bakgrund Friluftsmuseet Gammlia med sitt byggnadsbe-
stånd vilar tungt i det västerbottniska kulturarvet. Ibland 
kan en sådan traditionstyngd institution uppfattas just 
som	 –	 traditionstyngd;	 på	 Gammlia	 vet	 man	 vad	 som	
passar sig och inte passar sig… Av bland annat den anled-
ningen kan det vara befriande – och kanske nödvändigt – 
att då och då bryta traditionerna. En annan anledning att 
tänka i nyskapande banor kan vara att se Gammlia som 
en mötesplats – möten mellan tradition och förnyelse, 
mellan västerbottniskt och globalt, mellan vetenskap och 
konst. Umeå är dessutom en stad med festivaltraditioner, 
något som kan utvecklas även på Gammlia. 

Syfte Västerbottens museum vill bruka våra kulturarv på 
Gammlia	genom	att	skapa	nya	och	oväntade	möten.	Ny-
skapande dans, teater, musik, film och konst kan kontras-
tera mot och samspela med de äldre kulturyttringar som 
Gammlia och länsmuseet erbjuder. Även ny vetenskap 
kring våra nordliga kulturtraditioner kan brukas i detta 



14 15

sammanhang	(läs	mer	under	avsnittet	”NORRUM”	ned-
an).

verksamhet I samverkan med andra länder kan vi dra 
lärdom av hur man där arbetar med exempelvis festivaler. 
Sedan kan vi skapa nya festivaler och arrangemang efter 
våra förutsättningar, exempelvis nationella och interna-
tionella berättarfestivaler – eller varför inte en dokumen-
tärfotofestival	(läs	mer	under	avsnitten	”NORRUM”)	el-
ler dokumentär amatörfilmsfestival (i samarbete med 
hembygdsförbundet)?	Hembygds,	same	och	invandrar-
föreningar inbjuds att nyttja Gammlia till olika arrang-
emang. Ett exempel på hur man kan arbeta nyskapande 
är idén om Rock	Art. För flera tusen år sedan ristade och 
målade människor bilder på stenhällar runt om i världen 
– symboler som än i dag fascinerar oss med sin gåtfullhet. 
Vad	ville	ristarna	förmedla?	Hur	levde	människorna?	Vil-
ka riter ingick i deras liv, och vilken föreställningsvärld 
hade	de?	Har	dessa	bilder	något	att	säga	oss	i	dag?	Intres-
santa frågor som forskare har en del av svaren på. I ett 

samarbete mellan arkeologer, etnologer och kulturutöva-
re vill vi skapa en föreställning kring den mångtusenåriga 
hällkonsten. En föreställning som tar avstamp i och som 
på olika sätt lyfter fram detta kulturarv och ger det ett 
nytt uttryck med hjälp av berättande, musik, dans, konst, 
ljus och ljud.

Strategi, metod och finansieringsförslag Under 2008 
utarbetas två projektidéer. Berättarantikvarien utformar 
en ansökan till EU:s kulturprogram Kultur2007–2013 
(se	 ”Det	 berättande	 friluftsmuseet	 ovan)	 där	 idén	 om-
kring Rock	Art utvecklas i samarbete med Västerbottens-
teatern,	Norrlandsoperan	m	fl.	Samtidigt	görs	en	Inter-
reg-ansökan kring våra nordliga hällkonsttraditioner (se 
”NORRUM”	nedan).	Dessa	 två	projekt	kommer	 sedan	
att interagera och berika varandra.

Tidplan Kultur2007–2013-projektet avses löpa från 2009 
till 2013. Interreg-projektet från 2009 till 2011, eventu-
ellt längre.

Sjaddame – UTvEcklInGSSTraTEGIEr

Mål: år 2014 har ”Sjaddame”, ett nationellt Samernas Hus, etablerats.

hade lämnat in en motion som förespråkade att Umeå 
sameförening satsar på att ett samiskt kulturhus ska eta-
bleras i Umeå. Umeå sameförening ville att landsmötet 
skulle stödja sameföreningen i att utveckla Umeå som 
kulturellt centrum vid sidan av de redan etablerade. 
Landsmötet antog motionen i dess helhet. 

Syfte Syftet med Sjaddame är att skapa en ny form av na-
tionellt kulturcentrum i norr där samisk kultur fungerar 
som det övergripande paraplyet – istället för att presente-
ras som en exotisk särartsfråga kopplad till en liten scha-
blonartad etnisk minoritet. 

namn Sjaddame är ett umesamiskt ord som betyder en 
plats där det växer i naturen (muntlig uppgift Bertil och 
Valborg	Wiinka).	Sjaddame kan också betyda att det är en 
frodig plats, en plats där det kan växa. Kanske är sjadda-
me det närmaste ordet kultur man kan komma i samis-
kan. Därför passar det bra som namn på ett blivande kul-
turcentrum. 

Placering Umeå är den naturliga placeringsorten för 
ett kulturcentrum med syfte att synliggöra samhörighe-
ten med samisk kultur även i kustlandet – dvs den del 
av den samiska kulturen som i dagsläget är den mest 
osynliggjorda. Umeå ligger inom umesamiskt område. 
Umesamiskan har drag av både nord- och sydsamiska. 
Umesamiskan är ett hotat språk, ca 10–20 personer talar 
språket i Sverige. De första böckerna som trycktes på 
1600-talet var skrivna på umesamiskan. Umesamiskan är 
också en nyckel till förståelse av många av våra ortnamn i 
kustlandet och inlandet. Under en samisk språkkonferens 
som hölls i Lyksälie (Lycksele) under hösten 2007 upp-
märksammades umesamiskan. En skrivelse har skickats till 
den samiska språknämnden där deltagare på konferensen 
krävt att umesamiskan ska få en godkänd ortografi. 

Skisserad verksamhet

•	 omfattande	 informationsverksamhet	 som	 riktar	 sig	
främst till grundskolor och universitet och högskolor,

•	 sommarkurser	 i	 t.ex.	hur	man	restaurerar	kåtor	eller	
bygger nya kåtor,

•	 turistbyrå	där	besökare	kan	få	tips	på	besöksmål,	sa-
misk ortografi, m.m.,

•	 mötesplats	 för	 människor	 från	 olika	 kulturer	 och	 i	
olika åldrar,

•	 restaurang.

Samarbete Sjaddame ska samarbeta med en rad andra 
olika andra institutioner samt ha ett nära samarbete med 
Västerbottens museum, där planeras bland annat ett 
skogs-, nord- och sydsamiskt viste. Inom Sjaddame kom-
mer en permanent samisk utställning finnas samt en hem-
sida som uppdateras kontinuerligt. Skolklasser som besö-
ker museets sameviste kan innan eller efter besöket se på 
utställningen och på så sätt skaffa sig ännu mer informa-
tion om samernas kultur, historia och näringar. Sjaddame 
ska	även	ha	ett	etablerat	samarbete	med	”NORRUM	”	(se	
nedan), exempelvis kring klimatfrågor, forskning om tra-
ditionell kunskap samt repatriering (återförande av kvar-
levor/föremål till urfolk). Sjaddame ska etablera ett sam-
arbete med Västerbottens museums berättarantikvarie 
och arbeta för att en samisk berättarantikvarietjänst ska-
pas. Samiska berättarkvällar i eldens sken kan vara en av 
aktiviteterna inom Sjaddames verksamhet. 

Internationellt utbyte Sjaddame kommer ha ett utbyte 
med andra urfolk i världen som regelbundet besöker 
Umeå och andra delar av Sápmi. Det kan t ex vara ett ut-
byte mellan urfolksforskare och forskare som bedriver 
forskning inom Umeå universitet och Sveriges Lantbruks-
universitet. 

växande Sjaddame kommer hela utvecklas och söka nya 
former för att föra ut adekvat information om olika kul-
turer i Sverige och världen i samiskt perspektiv. Men Sjad-
dame kommer även att ta in information och intryck och 
på så sätt ständigt utvecklas till att bli ett av landets främ-
sta samiska utvecklingscentrum. Sjaddame ska bli ett kul-
turhus som växer – och ett hus där även den samiska kul-
turen växer. 

Strategi, metod och finansieringsförslag För att utreda 
om det finns förutsättningar att bygga Sjaddame bör en 
förstudie göras. Förstudien bör minst omfatta en person 
på heltid i 6 månader. I förstudien bör följande frågor be-
svaras:
•	 Huvudmannaskap.	Vem/vilka	ska	äga	huset?	Ska	Sam-

ernas Hus ligga i en redan befintlig byggnad eller ska 
ett	 nytt	 hus	 byggas?	 Hur	 ska	 huvudmannaskapet	 se	
ut?	Stiftelse,	 ekonomisk	 förening,	eller	någon	annan	
ägandeform?

•	 Finansiering.	Hur	 ska	verksamheten	finansieras?	Det	
är den svåraste frågan att lösa. Det blir huvudmännens 
uppgift samt även att lösa frågan om drift och under-
håll. Även en tidsplan och kostnadsplan bör ingå i 

bakgrund Samerna är norra Europas urfolk och finns 
förutom	i	Sverige	både	i	Norge,	Finland	och	Ryssland.	I	
samband med svenska statens kolonisation av Lappmar-
ken har det samiska folket både osynliggjorts och trängts 
undan. Trots att många samer vistas större delen av året i 
kustlandet, har de till exempel konsekvent tvingats att 
folkbokföra sig i fjällkommunerna där de haft sina som-
marvisten. De samer som inte passat in i den svenska 
schablonbilden av same (fjäll, storskalig renskötsel) har 
fått välja: övergång till storskalig renskötsel, eller assimile-
ring till det svenska storsamhället. På detta sätt har den 
samiska kulturen i kustlandet och stora delar av skogslan-
det mer eller mindre utplånats, och idag finns endast en 
aktiv skogssameby (Malå) och sex aktiva fjällsamebyar 
(Vapsten, Ran, Gran, Vilhelmina norra och södra) kvar i 
Västerbotten.

När	det	gäller	stöd	till	samisk	kultur	är	det	allmänna	
perspektivet oftast att det är en särartsfråga, som mest be-
rör en liten utdöende kulturell minoritet i fjälltrakterna. 
Detta trots att samisk kultur ur ett historiskt perspektiv 
har haft ett väldigt starkt inflytande över och påverkat en 

väldigt stor del av hela det nordliga svenska samhället. 
För lite drygt hundra år sedan gick till exempel de flesta 
västerbottningarna klädda i näbbskor, nybyggena hade 
egna renmärken och jakt och fiske var för många skillna-
den mellan att svälta ihjäl och att överleva. Det finns fors-
kare som menar att en tredjedel av genpolen i norra Sve-
rige är samisk. Det finns också forskare som menar att det 
samiska språket haft ett avgörande inflytande på det 
svenska	språket.	Mycket	av	det	som	idag	kallas	för	”forn-
nordiska”	 skulle	 enligt	 dessa	 forskare	 precis	 lika	 gärna	
kunna förklaras som samiska låneord. 

Nära	kopplingar	mellan	samisk	och	svensk	kultur	har	
präglat språk, ortnamn, matkultur, konst och hantverks-
traditioner. Genom att, som ett led i den svenska assimi-
lationspolitiken, ständigt skilja ut den samiska kulturen 
som ett mycket begränsat särartsfenomen, går många 
människor miste om att se dessa kopplingar och därige-
nom även möjligheten att upptäcka sina egna eventuella 
rötter i och kopplingar till den samiska kulturen. 

 2007 höll Svenska Samernas Riksförbund, SSR, sitt 
årliga landsmöte i Umeå. Såhkie, Umeå sameförening, 
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förstudien samt vilka samarbetspartners Sjaddame bör 
ha.

•	 Byggnaden. Hur ska kulturhuset Sjaddame	utformas?	
Ska	till	exempel	en	arkitekttävling	utlysas?

•	 Verksamhet.	Vilka	aktiviteter	ska	rymmas	i	huset?	Ska	
aktiviteterna kunna ändras beroende på årstid och 
tema?	Vad	ska	prägla	huset?	Hur	ska	det	anpassas	så	

att funktionshindrade personer t ex synskadade, rö-
relsehindrade, hörselskadade m.fl. kan ta del av ak-
tiviteterna	som	erbjuds	 i	huset?	Hur	ska	kulturhuset	
Sjaddame bli en mötesplats för många människor, 
unga gamla, nyanlända svenskar, umebor, studenter, 
barnfamiljer,	pensionärer,	turister,	m.fl.?

Allt detta bör utredas i en förstudie. 

”norrUM” – UTvEcklInGSSTraTEGIEr

Mål: år 2014 hyser Gammlia ”norrUM”, ett nationellt centrum för forskning och förmedling av nordlig natur- 

och kulturvetenskap.

utställningsform. En viktig förmedlingsmöjlighet som 
bör utvecklas är olika typer av publikationer, både i bok- 
och tidskriftsform beroende på ämne och målgrupp. Den 
nystartade tidskriften Journal	of	Northern	Studies är ett ut-
märkt forum i sammanhanget, medan det andra gånger 
kan passa med ett temanummer i Västerbottens läns hem-
bygdsförbunds tidskrift Västerbotten. Bland angelägna 
bokprojekt kan nämnas en bok om länets konst och 
konstliv, och på sikt vore det på sin plats med en ny revi-
derad utgåva av Övre	Norrlands	historia (från 1962). Till-
sammans med HUMlab och andra delar av universitetet 
kan Västerbottens museum utveckla webben som ytterli-
gare	 en	 förmedlingsmöjlighet	 av	 ”NORRUM”:s	 verk-
samhet: berättelser, dialekter, släktforskning, virtuella re-
sor… Ett av de mest slående exemplen på hur 
”NORRUM”:s	 forskningsresultat	 kan	 brukas	 är	 genom	
Västerbottens museums satsning på det livslånga läran-
det	(läs	mer	under	rubriken	”Det	öppna	friluftsmuseet”	
ovan). I allt – från verksamheten vid Öppen förskola, via 
studiecirklar och kurser, till aktiviteter för de allra äldsta – 
kan	”NORRUM”:s	resultat	användas.	Ett	”NORRUM”	
kan	 även	 innebära	 början	 på	 helt	 andra	 ”centrumbild-
ningar”:	Västerbottens	museum	förvaltar	ett	unikt	foto-
grafiskt material med över fyra miljoner bilder. Här märks 
framför allt den internationellt uppmärksammade foto-
grafen Sune Jonssons samling, men även Bertil Ekholtz 
stora samling är av stort värde. En intressant forsknings-
insats	vore	att	fördjupa	sig	i	dessa	båda	fotografers	bilder;	
Jonsson dokumenterar det försvinnande småbrukarsam-
hället och Ekholtz skildrar det nya, moderna Sverige. På 
ett och samma ställe, Västerbottens museum, hittar vi 
alltså två av de främsta fotografiska skildrarna av Sveriges 
1900-talshistoria. Forskningsuppgiften skulle mycket väl 
kunna utmynna i en mycket stor utställning, bokutgiv-
ning och – varför inte – etablerandet av ett centrum för 
nordlig dokumentärfotografi i Umeå. Till ett sådant 
centrum kan mycket väl nya utbildningar på universi-
tetsnivå knytas, och här kommer vi in på ytterligare ett 

verksamhetsområde	 för	 ”NORRUM”.	 I	 vissa	 fall	 (som	
det	här	ovan)	kan	forskningen	vid	”NORRUM”	generera	
nya utbildningar. En sådan möjlighet finns exempelvis 
inom litteraturvetenskapen, där man för något år sedan 
avsåg	att	starta	en	utbildning	kring	berättande.	Nu,	när	
Västerbottens museum har Sveriges första berättarantikva-
rie, är läget för en sådan universitetsutbildning bättre än 
någonsin.

Strategi, metod och finansieringsförslag Basen för en 
satsning	på	”NORRUM”	bör	till	att	börja	med	utgöras	av	
två personer, stationerade vid länsmuseet respektive uni-
versitetet. Ett allra första steg kan emellertid vara att i ett 
Mål2-projekt söka medel för att en person, väl förtrogen 
med både universitetets och länsmuseets verksamhet, an-
ställs på halvtid perioden september 2007 – april 2011 
för	 att	 utarbeta	 en	 långsiktig	 plan	 för	 ”NORRUM”:s	
framtida verksamhet, där man utreder frågor kring fort-
satt huvudmannaskap, organisation, finansiering och lo-
kalbehov samt anordna ett antal seminarier (t ex ett inter-
nationellt semininarium kring repatrieringsproblematiken 
under Samiska veckan 2009). Därefter handlar det om att 
i projektform förverkliga de ovan skisserade verksamhets-
idéerna. Särskild tonvikt bör läggas på att inventera tidi-
gare och pågående nordliga forskningsprojekt utifrån ett 
tillväxtperspektiv för att därigenom identifiera de delar 
som skulle kunna fungera som tillväxtfaktorer och däref-
ter föreslå och initiera ett antal tillväxtskapande projekt 
mellan	”NORRUM”	och	näringslivet.

Tidplan En uppbyggnadsfas beräknas från 2008 till 2011. 
Därefter torde det vara möjligt att, utifrån den ovan 
nämnda	planen,	börja	förverkliga	”NORRUM”	med	mer	
långsikta lösningar, inte minst vad gäller finansiering. 
Målet	är	att	”NORRUM”	år	2014	ska	vara	en	integrerad	
del av såväl Västerbottens museums som Umeå universi-
tets verksamheter.

bakgrund Umeå universitet har utsett Nordliga	 studier 
som ett av sina prioriterade områden. På universitet finns 
stor kompetens och stort intresse för det nordliga per-
spektivet, framför allt inom de humanistiska ämnena, 
men även inom naturvetenskapen. Man har också lång 
erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt (se Lennart Pet-
terssons inledande artikel). Här finns alltså en mycket 
stor forskningspotential. Även Västerbottens museum 
fokuserar allt mer på nordligt samarbete. Här kan nämnas 
två nyligen avslutade samarbetsprojekt med ryska Kare-
len, dels inom kulturturism, dels ett utställningsutbyte. 
Det	stora	utställningsprojektet	”Nätter	av	 ljus…”	är	ett	
annat	exempel	på	hur	museer	på	Nordkalotten		samverkar.	
Här finns alltså en mycket stor förmedlingspoten tial. 
Vad skulle hända om man förenade dessa båda kreativa 
miljöer i ett gemensamt forsknings- och förmedlingscen-
trum?	Ett	sådant	centrum	skulle	utgöra	en	mötesplats	för	
forskare och allmänhet och samtidigt kunna vara den in-
ternationella nod området så väl behöver. Uppbyggandet 
av ett sådant centrum bör ske i samarbete mellan olika in-
tressenter, där Umeå universitet (forskning) och Väster-
bottens museum (förmedling) är självskrivna. Det finns 
naturligtvis en rad olika vetenskapliga, administrativa och 
praktiska hänsyn som måste utredas inför ett sådant cen-
trum, och dessa diskussioner måste föras fortlöpande. 
Det viktigaste är dock att det finns en uttalad vilja att till-
skapa ett sådant.

Syfte Västerbottens museum och Umeå universitet vill 
tillsammans skapa ett nationellt – och på sikt internatio-
nellt – centrum för forskning och förmedling av nordlig 
natur- och kulturvetenskap. Arbetsnamnet för ett sådant 
centrum	är	tills	vidare	”NORRUM”,	ett	namn	som	sig-

nalerar en nordlig dimension, ett rum (centrum) samt lo-
kalisering till Umeå. Ett sådant centrum, med möjlig pla-
cering vid Västerbottens museum, skulle öka såväl Umeås 
som Umeå universitets attraktionskraft genom att locka 
till sig fler forskare/studenter samt genom att kunskapen 
från	”NORRUM”	kan	utgöra	en	tillväxtfaktor	 för	både	
staden och regionen. Den huvudsakliga verksamheten vid 
”NORRUM”	blir	att	bedriva	olika	forskningsprojekt	där	
man redan i initialskedet integrerar förmedlingsaspekten, 
dvs hur ska den nya kunskapen presenteras och i vilka 
sammanhang	kan	den	användas?

verksamhet Den huvudsakliga verksamheten utgörs av 
gemensamma forsknings- och förmedlingsprojekt. 
Grundläggande för projekten ska vara ett helhetstänkan-
de;	 från	 dokumentation/samlingar/arkiv,	 via	 forskning,	
till förmedling – utställningar, föredrag i regionen, semi-
narier, symposier (ibland internationella), publikationer, 
webb	osv.	Exempel	på	sådana	projekt	kan	vara	”Repatrie-
ringsproblematik”	 och	 ”Hällkonst	 i	 norr”,	 två	 rykande	
aktuella ämnen där det redan finns långt gångna idéer på 
hur projekten kan läggas upp. (Repatriering innebär åter-
förande av kvarlevor/föremål från exempelvis museiinsti-
tutioner	till	urbefolkningar;	i	sammanhanget	kan	nämnas	
att Västerbottens museum har erfarenhet av detta i och 
med en återbegravning i Tärnatrakten i 1990-talets slut – 
ett samarbete med Vapsten sameby.) En annan viktig 
verksamhet som kan utvecklas är utställningar. Redan i 
dag	finns	nätverket	”Nordkalottmuseerna”	som	kan	vida-
reutvecklas – liksom det påbörjade utställningsutbytet 
med ryska republiken Karelen (där man särskilt är intres-
serad av utställningar kring områdets urfolk). Aktuella 
klimat- och miljöfrågor kan också vara lämpliga att visa i 
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Slutord

Förstudien Gammlia,	 Sjaddame	 och	 ”NORRUM”	 –	 tre	
möjligheter	 att	 lyfta	 fram	 de	 nordliga	 kulturtraditionerna	
handlar till stora delar om ett utvecklingsarbete där de 
flesta beskrivna aktiviteterna föreslås som projekt i olika 
former. Men avsikten är att de olika delarna i ett mer 
långsiktigt perspektiv ska integreras i den ordinarie verk-
samheten. Det gäller Gammlias utveckling där Västerbot-
tens museum har det övergripande ansvaret. Det gäller 
också	etablerandet	av	”NORRUM”,	där	länsmuseet	och	
Umeå universitet har ett delat ansvar. Vad Sjaddame, ett 
Samernas Hus, anbelangar får den föreslagna förstudien 
kring ett samiskt centrum utreda framtida verksamhet 
och organisationsform.

Eftersom det handlar om att utveckla nya verksamhe-
ter är det oerhört viktigt att utvecklingsarbetet dokumen-
teras och utvärderas. Därför vill vi i detta slutord poäng-
tera följande. Vid varje enskilt projekt bör det ingå två 
extra poster, nämligen dokumentation och utvärdering. 
Dokumentationen kan exempelvis utgöras av en film (så-
som vi avser att göra när det gäller uppbyggandet av de sa-
miska vistena på Gammlia). Utvärdering av de olika del-
projekten bör göras av en extern part, och denna part bör 

biLaGa

Fördjupad studie av samiska visten på Gammlia

vara med så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. 
Denna så kallade processinriktade utvärderingsmetod har 
den fördelen att den ger återkopplingar under hela pro-
jekttiden, vilket i sin tur gör att projektet kan ändra in-
riktning beroende på utvärderingens delresultat.

Om	de	tre	utvecklingsmöjligheterna	(Gammlia,	Sjad-
dame	och	”NORRUM”)	förverkligas,	och	om	dessa	sats-
ningar grundligt dokumenteras och utvärderas, då kom-
mer Umeå och Västerbotten att ha lyckats uppfylla de tre 
målsättningar vi satte upp för denna förstudie: År 2014:
•	 är	Gammlia	ett	av	 landets	mest	välfrekventerade	be-

söksmål utanför storstadsregionerna och ett föredöme 
bland Europas friluftsmuseer,

•	 har	 Sjaddame, ett nationellt Samernas Hus, etable-
rats,

•	 hyser	Gammlia	 ”NORRUM”,	 ett	nationellt	 och	 in-
ternationellt centrum för forskning och förmedling av 
nordlig natur- och kulturvetenskap.

Och	då	finns	det	mycket	goda	möjligheter	 för	 att	 även	
den fjärde målsättningen är uppfylld, nämligen den att år 
2014 är Umeå Europas kulturhuvudstad.

bakgrund 
Samerna är ett urfolk som funnits inom Sápmi under 
mycket lång tid. I Västerbottens län finns rikligt med spår 
efter deras liv och verksamheter. Lämningar som gravar 
och offerplatser, kåtatomter och andra byggnader kan 
härledas till samisk kultur redan från århundradena efter 
Kr.f. Det traditionella levnadssättet har kraftigt föränd-
rats under det senaste seklet vilket gjort att många gamla 
samiska visten har övergivits och därmed även byggna-
derna. Av den anledningen är det viktigt att kunskapen 
kring samiska visten åskådliggörs och bevaras. I dag finns 
trots allt enstaka kåtor och visteplatser som fortfarande 
nyttjas sommartid av nutidens renskötare. 

Västerbottens museum planerar att anlägga samiska 
visten på friluftsmuseet Gammlia. De byggnader som 
idag kan ses inom området har hämtats från olika platser 
i Västerbottens län, mellan åren 1921 fram till 1990. De 
flesta byggnaderna kommer från Västerbottens jordbruks-
samhälle bestående av boningshus, bodar, ladugårdar, ba-
garstuga, logar, kvarnar, smedja, rökhus mm. Dessutom 
finns delar av stadsmiljön representerad i form av skola 
och kyrka. Gammlia saknar således representation från 
den del av Västerbotten som utgörs av den samiska kultu-
ren. Eftersom Västerbottens museum har ett länsansvar är 
det ytterst viktigt att visa en mer komplett bild av länets 
kulturarv. Detta är angeläget både i ett lokalt-, regionalt 
och internationellt perspektiv. Friluftsmuseer förekom-
mer över hela världen och Gammlia är idag ett av landets 
mest besökta friluftsmuseer. Turister och andra besökare 
som kommer till Gammlia har visat ett tydligt intresse av 
att få ta del av den samiska kulturen som finns i vårt län. 
Av den anledningen är det viktigt med samisk representa-
tion på Gammlia sett också ur ett kulturturistiskt per-
spektiv. De dryga 200 000 besökare årligen som kommer 
till Gammlia kommer huvudsakligen från Sverige och 
Norden	men	också	utländska	turister	besöker	Gammlia.	
Andra platser med samisk anknytning i Västerbotten är 
de samiska kyrk- och marknadsplatserna i Lycksele, Vil-
helmina, Fatmomakke, Malå, Ammarnäs, Gillesnuole 
och Vojtjajaure. Vid museerna i grannlänen Västernorr-
land,	Jämtland	och	Norrbotten	finns	rekonstruerade	sa-
miska visten i olika former och ett samiskt viste har fun-

nits	på	Skansen	allt	sedan	öppningsåret	1891;	”Lapplägret”	
som det då kallades. 

Att förstå sin samtid handlar i hög grad om att lära 
mer om den lokala och nära historien. Vi lever i en tid där 
människor med olika bakgrunder och erfarenheter möts 
vilket gör att den lokala historien hamnar i relation till 
den ännu mer omfattande globala historien. I dessa mö-
ten kommer nya sfärer att skapas och utvecklas. Som 
grund för ett sådant samhälle är det viktig att det finns en 
inneboende kunskap om den lokala historien i Västerbot-
tens län. Därför är det viktigt att rekonstruera samiska 
visten på Gammlia där olika dimensioner av den samiska 
kulturen kan lyftas fram som till exempel samernas sätt 
att bygga sina bostäder, levnadsbetingelser, berättelser, 
samernas religion m.m. Visteplatsen på Gammlia blir en 
viktig året runt arena för spridandet av både materiell och 
immateriell kunskap om den samiska kulturen i länet. 

Syftet med att anlägga samiska visten på Gammlia

Västerbottens museum vill i större utsträckning än tidigare 
lyfta fram och tillgängliggöra den samiska närvaron i lä-
net. Västerbottens museum vill även utveckla, förstärka, 
och komplettera friluftsmuseet Gammlia i ett långtids-
perspektiv genom att upprätta samiska byggnader och 
därmed få större möjligheter att belysa livsvillkoren för 
samerna i vårt län. Västerbottens museum vill också bidra 
till ökad kunskapsuppbyggnad kring det urfolk som vi 
har i länet genom att bedriva museipedagogisk verksam-
het, dokumentation och forskning. Verksamheten kring 
forskning kommer att beröra både historiska och nutida 
perspektiv i nära samarbete med Umeå universitet.
 
byggnader i Sápmi

I ett historiskt perspektiv har samisk närvaro funnits i 
Umeå med omgivning under lång tid. Umeå ligger geo-
grafiskt sett inom det skogs- och sydsamiska området av 
Sápmi. Inom hela det sydsamiska området finns både 
skogssamiska, sydsamiska och nordsamiska visten. Att det 
finns nordsamiska visten i Västerbotten beror på den 
tvångsförflyttning av nordsamer som skedde i början av 
1900-talet från Karesuandoområdet. Detta avsatte spår i 
bland annat byggnadstraditionen. Det finns alltså ett 
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Torkställning (Suonjer), Träställning för torkning av 
kött, fisk mm. 
Källargrop (Buorne), Källare för förvaring av kött, ost 
och mjölk.

2009 – etapp 2 (2009)

Sydsamisk skolkåta (Skuvlegåetie), Skolkåta med före-
bild från Dåraudden vid Tjulträsket i Ammarnäs, 
1940-tal. 
Getkåta (Gaajhtsegåetie), Mindre sydsamisk torvkåta 
för getter med förebild från sydsamiskt viste i Voukarn, 
Ransaren, 1940-tal.
Förvaringsbod (Luopte), Bod med fyra stolpar. Används 
för förvaring av akjor, skidor mm. Förebild från sydsa-
miskt viste i Voukarn, Ransaren, 1940-tal.

2010 – etapp 3 (2010)

Nordsamisk torvkåta (Goahti), Bostadskåta med före-
bild från nordsamiska viste i Gausjosjö, Tärna socken. 
1930-tal. 
Stolpbod (Njalla), Bod för förvaring och torkning av 
kött och fisk med förebild från nordsamiskt viste i Gaus-
josjö, Tärna socken. 1930-tal.
Gåsfotsbod (Buorie), Bod för torkning och förvaring av 
kött och fisk med förebild från sydsamiskt viste i Voukarn, 
Ransaren, 1940-tal.

övrigt 

Bengömma (Dakteraivie), Plats för förvaring av djurben 
från slakt och matavfall. 
Rengärda (Giedtie), inhägnad för renar (kommer att lig-
ga utanför det planerade viste området). 
Stalotomt, Samisk bebyggelselämning som användes från 
500-talet fram till ca 1700-tal (tidig kåtatomt). 

Etapp 1 kommer att igångsättas i augusti 2008. Den 
skogssamiska kåtan skall stå färdig och invigas i samband 
med Samiska Veckans 10-års jubileum, i mars 2009, då 
även en historisk marknad kommer att arrangeras.

kostnader

Total kostnad för byggprojektet: 852000 kr (se kostnads-
kalkyl nedan). Rekvisita och förbrukningskostnader för 
den pedagogiska verksamheten 227000 kr (se bifogad 
kostnadskalkyl).

Planerat område på Gammlia (se karta nedan)

Det markerade området på den angivna kartan visar var 
de samiska byggnaderna kommer att placeras. 

Innan byggnationerna kommer igång måste ytan del-
vis röjas och markberedas. Den yttre markeringen har 
också inmätts med GPS-punkter och vattensökning har 
utförts på platsen. Den röda markeringen visar platsen 
där pedagogisk verksamhet med inriktning på stenålder 
har pågått under 2007 och planeras fortgå. Med marke-
ringen	”bra	plats	för	kåta”	avser	platsen	för	den	skogssa-
miska timmerkåtan. Övriga byggnader kommer så små-
ningom att placeras ut inom området. Eftersom det på 
platsen inte finns någon bäck eller kallkälla bör en brunns-
borrning ske inom visteområdet i syfte att anlägga rin-
nande vatten inom området.

Museipedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

Inom dagens skolverksamhet saknas information om den 
samiska kulturen i hög utsträckning. Västerbottens muse-
um får härmed en viktig roll som kunskapsförmedlare 
och levandegörare av den samiska kulturen i form av både 
drama- och skolprogram. En verksamhet som museet kan 
profilera sig mot. Pedagogerna vid museet kommer att ar-
beta med dramaprogram och tidsresor som bygger på in-
teraktivitet;	hur	vardagslivet	organiserades	i	vistena;	tradi-
tionell	 matlagning;	 slöjdaktiviteter;	 samiska	 seder	 och	
bruk;	samisk	tro	och	föreställningar;	renskötsel;	jakt	och	
fiske;	könsroller;	samernas	relation	till	den	omgivande	na-
turen;	 det	 samiska	 språket;	 traditionell	 samisk	 kultur	
kopplad till samernas liv idag. Till denna viktiga och om-
fattande verksamhet krävs medel för rekvisita, förbruk-
ningskostnader mm. 

aktiviteter och samarbete

Det kulturarvsarbete som kommer att genomföras kring 
samisk kultur i form av kunskapsförmedling, tillgängliggö-
rande och brukande förutsätter engagemang, delaktighet 
och samarbete mellan museets personal, sameföreningar, 
andra organisationer och institutioner. En viktig grupp att 
samarbeta med är samerna själva. Det är viktigt att dessa 
kan delta i de olika verksamheterna bland annat genom att 
berätta och informera om hur livet i ett viste kunde vara 
och hur de olika byggnaderna användes och i vissa fall fort-
farande används. I dag har Västerbottens museum redan 
upprättade kontakter med flertalet samer i länet. 

Berättandet är av stort intresse i Västerbottens län och 
vid Västerbottens museum finns idag en berättarantikva-
rie som kommer att vara delaktig i verksamheten i de sa-
miska vistena.

Arkeologerna kommer att berätta om hur man doku-
menterar, inventerar och utför arkeologiska undersök-

ningar av samiska lämningar i länet. Detta är en omfat-
tande verksamhet som idag bedrivs vid museet. Möjligen 
skulle man kunna rekonstruera ett antal samiska läm-
ningar i anslutning till vistena såsom de hittas i landska-
pet	idag,	en	kåtatomt,	en	förrådsbod,	en	bengömma	etc;	
samisk förhistoria sätts i relation till den senare samiska 
kulturen. 

Det etnologiska arbetet i anslutning till verksamheten 
i det samiska vistet kommer att handla om kulturanalys 
och nutidsetnologi utifrån samiskt intervjumaterial. 
Konst vetarna vid museet kan bidra med samernas syn på 
symboliskt material och bilder. Dessutom planeras att 
museologer analyserar hur arbetsprocessen sakta växer 
fram kring uppbyggandet av det samiska vistet. Den kom-
petens som finns vid Västerbottens museum inom de skil-
da kunskapsområdena kommer således att vara viktig för 
arbetet med den samiska kulturen.

Gammlia kommer att få en revitalisering i och med 
upprättandet av samiska visten. Den verksamhet som på-
går idag kring samisk kultur och samiska frågor kommer 
att kunna utvecklas som kunskapsfält. Det planerade 
Samernas	Hus	”Sjaddame”	kommer	att	bli	en	viktig	sam-
arbetspartner för Västerbottens museum och vice versa. 
Verksamheten i vistena och Sjaddame kommer tillsam-
mans att utgöra en stark bas i det kommande i arbetet 
med	att	utveckla	”gestaltandet	av	det	samiska”.	

	Sammanfattande	förslag	till	aktiviteter:
•	 	föreläsningsserier
•	 	studiecirkelverksamhet	
•	 	workshops	kring	aktuella	ämnen
•	 	forskning
•	 	traditionell	samisk	matlagning
•	 	demonstrationer	i	samiskt	hantverk
•	 	natur,	växter
•	 	rennäring
•	 	historia	och	förhistoria
•	 	jojk	och	berättande
•	 	historisk	marknad
•	 	samarrangemang	under	Ubmejen	Biejvieh
•	 	arrangemang	under	museets	årliga	julmarknad
•	 samarrangemang	med	skolor	i	länet

Viktigt	är	att	levandegöra	och	förmedla	den	traditionella	sa-
miska	kulturen	men	lika	viktigt	är	att	belysa	 samernas	 liv	
och	förutsättningar	idag.

Britta	Lindgren-Hyvönen

spektrum av olika samiska byggnadstraditioner i Väster-
botten. 

Vid Västerbottens museum tycker vi att det är viktigt 
att få visa de olika varianterna av kåtabyggnader för att få 
möjlighet att belysa de likheter och olikheter som före-
kommer inom Västerbottens del av Sápmi. Skillnaderna 
utgörs dels av olika tekniska och tidsbundna byggnadstra-
ditioner, dels av olika kulturtraditioner. Genom att visa 
dessa olika modeller får besökaren ta del av både en kul-
turell- och tidsmässig resa vilket också medför att vi und-
viker att presentera en stereotyp bild av samiska byggna-
der. Tanken är att dessa olika kåtabyggnader placeras en 
bit från varandra så att tre rum eller tre olika visten kan 
skapas inom det område på Gammlia som disponeras för 
de samiska vistena. Förutom kåtorna är det också viktigt 
att fylla området med andra byggnader som traditionellt 
sett funnits i vistena i vårt län. Dessa byggnader är bl a 
njalla, getkåta, torkställningar, förrådsbyggnader av olika 
slag samt källargropar. Två av byggnaderna kommer att 
handikappanpassas, den skogssamiska timmerkåtan och 
sydsamiska torvkåtan/skolkåtan. Målet är att personer 
med funktionshinder ska bli fullt delaktiga i den verk-
samhet som skall bedrivas i kåtorna. Kostnaderna för 
 detta kommer att rymmas inom angiven budget. 

 Vår vision är också att i framtiden bygga ett rengärde 
och en stalotomt. Vi har även ambitioner att skapa en  
vattenkälla och att återskapa en del av de växter som  
vanligtvis finns i ett viste beläget inom en skogs- och fjäll-
miljö. Dessutom kommer vi att utreda möjligheterna hu-
ruvida tamrenar och getter skulle vara möjliga att hålla i 
 området. 

Planerade byggnader och tidsplan

Modellerna till byggnaderna kommer att hämtas från oli-
ka delar av länet. Under uppförandet av visteområdet 
kommer Västerbottens museum att ha ett nära samar bete 
med samiska referensgruppen i länet och Lienkie (Väster-
bottens museums referensgrupp) för råd och konsulta-
tion. Under uppbyggandet kommer också kursverksam-
het i första hand för sameföreningarnas medlemmar att 
arrangeras. Därmed blir byggnadsprocessen en del i kun-
skapsuppbyggandet som ingår i museets uppdrag. Bygg-
verksamheten kommer att indelas i tre etapper.

2008 – etapp 1 (2008)  

Skogssamisk timmerkåta (Dimperegåetie), Fyrsidig 
bostadskåta med förebild från skogssamevistet i Koppse-
le, Malå socken, 1950-tal. 
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kostnadskalkyl för uppförande av de samiska vistena  

Förvaringsbod – luopte  

Grund och markberedning 10 000

Rotstolpar 4 st 8 000

Resvirke 5 000

Virke till ytter- och innertak 8 000

Näver 150 kg 10 500

trägolv 2 000

övrigt 3 000

Summa 46 500
  

transportkostnad 10 000

arbetskostnad 50 000

Total summa 106 500
  

Getkåta – Gaajhtsegåetie  

Grund och markberedning 3 000

bågstänger 4 st  3 000

Mittås 1 000

bågträn 2 st 1 500

Sylltimmer 1 000

klykstänger 1 000

täckvirke 3 000

torv 5 000

Näver 100 kg 7 000

Yttre beklädnad 2 500

Skifferplatta 500

dörrmaterial 500

övrigt 2 000

Summa 31 000
  

transportkostnad 10 000

arbetskostnad 25 000

Total summa 66 000
  
Total kostnad för Etapp 2 327 000

  
Etapp 3, 2010 kostnader kr 

nordsamisk torvkåta  

Grund och markberedning  
(natursten, sand, dräneringsrör) 10 000

bågstänger 4 st 6 000

Mittås 1 st 2 000

bågträn 2 st 3 000

klykstänger 2 000

Sylltimmer 3 000

täckvirke 6 000

torv 10 000

Näver 150 kg 10 500

Yttre beklädnad 5 000

Järnspis 6 000

Skifferplatta 500

dörrmaterial 1 000

Fönster 1 500

övrigt 6 000

Summa 72 500
  

transportkostnad 10 000

arbetskostnad 50 000

Total summa 132 500
  

njalla  

Grund- och markberedning 10 000

Mittstolpe  

timmer 3 000

Virke till ytter- och innertak 8 000

torv 5 000

Näver 100 kg 7 000

trägolv 2 000

dörrmaterial 1 500

Material till stege 2 000

övrigt 3 000

Summa 41 500
  

transportkostnad 10 000

arbetskostnad 50 000

Total kostnad 101 500
  

Gåsfotsbod–buorie  

Grund- och markberedning 10 000

Rotstolpar 4 st 8 000

timmer 20 000

Virke till ytter- och innertak 8 000

Näver 150 kg 10 500

dörrmaterial 1 500

trägolv 2 000

Material till stege 2 000

övrigt 3 000

Summa 65 000
  

transportkostnad 10 000

arbetskostnad 50 000

Total summa 125 000
  
Total kostnad för Etapp 3 359 000

  

total kostnad etapp 1 166 000

totalkostnad etapp 2 327 000

totalkostnad etapp 3 359 000
  
 
totalkostnad för material, 
etapp 1, 2, 3 422 000
 
totalkostnad för transport, 
etapp 1, 2, 3 80 000
 
total arbetskostnad,  
etapp 1, 2, 3 350 000
 
kostnad för brunnsborrning 
för anläggande av vattenkälla 
(material och arbete)      60 000
  

Kostnad för hela projektet 912 000

Förslag på placering av viste på Gammlia

Etapp 1, 2008 kostnader kr

Skogssamisk timmerkåta  

Grund- och markberedning 
(natursten, dräneringsrör mm) 10 000

timmer 15 000

takstolar 5 000

Resvirke 4 000

Virke till ytter- och innertak 5 000

Näver 75 kg 5 500

takkrokar 1 000

takfotsplankor 500

Fönster 2 st 3 000

trägolv 500

dörrmaterial 1 000

Skiffersten 500

trappa 1 000

övrigt 6 000

Summa 58 000
  

transportkostnad 10 000

arbetskostnad 50 000

Total summa 118 000
  

källargrop – buorne och Torkställning  
– Suonjer

klykstänger för torkställning 5 000
 
källargrop (markarbete, stenar) 10 000

övrigt 3 000

Summa 18 000
  

transportkostnad 5 000

arbetskostnad 25 000

Total summa 48 000
  
Total kostnad för Etapp 1 166 000

  
Etapp 2, 2009 kostnader kr 

Sydsamisk torvkåta/skolkåta – Skuvlegåetie 

Grund- och markberedning  
(natursten, dräneringsrör mm) 10 000

bågstänger 4 st 8 000

Mittås 4 000

bågträn 2 st 5 000

klykstänger 5 000

Sylltimmer 5 000

täckvirke 8 000

torv 12 000

Näver 14 000

Yttre beklädnad 7 000

eldstad 1 500

Skifferplattor 1 000

dörrmaterial 2 000

övrigt 7 000

Summa 89 500
  

transportkostnad 15 000

arbetskostnad 50 000

Total summa 154 500
  

Kläder (kolt, skor, byxor, bälten mm). 50 000

Fotoförstoringar 10 000

Teknisk utrustning (CD-spelare och högtalare) 2 000

Materialkostnader (hushållsartiklar, redskap, skinnvaror, lasso, skidor, akkja, komse m.m). 130 000

Förbrukningskostnader (inköp av kött, fisk, samt övriga matvaror, ved, näver, rötter, tenntråd, horn, ben, mm). 23 000

Övrigt 12 000

Summa 227 000

kostnadskalkyl för pedagogisk verksamhet i det samiska vistet



Förstudien 

Gammlia, Sjaddame och ”NORRUM” – tre möjligheter att lyfta fram de nordliga kulturtraditionerna

har på uppdrag av Umeå kommun utförts av 

anders karlsson, Västerbottens museum, och ellacarin blind, Svenska Samernas Riksförbund.  

Som textförfattare har även antikvarie britta Lindgren-Hyvönen, Västerbottens museum  

och docent Lennart Pettersson, Umeå universitet, medverkat.  

dessutom har värdefulla synpunkter inkommit från Såhkie, Umeå sameförening.

arbetet har bedrivits under en styrgrupp med följande sammansättning:

Jan björinge, Fredrik Lindegren, Charlotte Lundkvist, emmy Sundin (Umeå kommun)

Lars-erik edlund, Peter Sköld (Umeå universitet)

anna Lassinantti (Västerbottens läns landsting, adjungerad)

Ulrica Grubbström (Västerbottens museum)

Michael Lindblad (Umeå sameförening)

ellacarin blind (Svenska Samernas Riksförbund)

För ytterligare information, kontakta Charlotte Lundkvist, Umeå kulturförvaltning, tel 090-16 10 00 (vx).

Inför Kulturhuvudstadsåret 2014 
– seminarium om kulturturism 
Målgrupp: Styrgruppen för förstudien ”De nordliga kulturtraditioner-
na”, Umeå kommuns kulturnämnd, projektmedarbetare inom Kultur-
huvudstadsåret 2014 samt övriga samarbetsparter.

Tid: Torsdag 29 november 2007, kl 13–16.30

Lokal: Bio Abelli, Västerbottens museum

Program:
13.00     Inledning
     Anders Karlsson, Västerbottens museum

13.15     SEVÄRT i Västerbottens län – några år bakåt och några 
     år framåt. Urban Gelfgren, Västerbottens museum

13.30     Att bevara, bruka och berika ett kulturarv.
     Karin Lundemark, Olofsfors bruksmuseum

13.50     Gammlia som besöksmål – brister och förtjänster.
     Maritta Holmberg / Erja Back, Umeå turistbyrå

14.10     Kaffe

14.30     Vad tycker besökare om 
     Västerbotten som turistlän? 
     – några exempel. Ulf Figaro, 
     Västerbottensturism.

14.50     Kulturturism i Jämtland – 
     Jamtli och andra exempel.
     Ove Hemmendorff, Jämtlands 
     läns museum

15.10     Vad är på gång inom turism 
     i Sverige och världen, och 
     hur ser det ut för kultur- 
     turismens framtid?  
     Håkan Bruks, Projekt & Turism, 
     DEMA Group

15.30–16.00   Avlutande diskussion


