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Silvermuseet

Sommarens 
tillfälliga 

utställningar

Ingela hälsar 
välkommen

Detta hittar du i 
museet

”Det får aldrig stå stilla. Kom i håg det” 
På baksidan berättar vi om citatet och årets banderoll.

7 juni - 7 augusti 
öppet alla dagar 

09.00-18.00
Torsdagar 

v. 25 till v.31
öppet till 20.00



När gammalt blir på nytt 
Slöjdarna i föreningen Skapande 
händer visar i sin utställning vad som 
kan hända när man inspireras av gamla 
mönster från Arjeplog och gör något 
nytt av dem. Det nya visas tillsammans 
med originalmönster från Silvermu-
seets textilmagasin. Vernissage för 
utställningen sker torsdag 14/7 kl. 
18.00. Utställningen pågår tom 21/8-
16. Medlemmar ur föreningen finns 
även på plats i utställningen under 
Arjeplogsdagen 16/7. 
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Sommarens utställningar

Gudrun Westerlund är 
konstnären vars konst 
kommer att pryda Silver-
museets Västan under 
sommaren. Gudrun har 
sina rötter i Laisvall men 
flyttade som liten till Da-
larna. Idag huserar hon i 
Uppsala där hon har sin 
ateljé, men inspirationen 
till många av hennes motiv 
kommer från Arjeplog och 
främst vattnet häromkring 
- något som kommer att 
synas i utställningen. 
Torsdag 16/6 kl. 18.00 är 
det dags för vernissage 
och konstnären finns på 
plats under kvällen. Ut-
ställningen pågår t.o.m. 
19/9 2016. 

Gudrun Westerlunds tavlor Icehole och Looking at fish- whitefish

Foto: Bo G
yllander

Arr:



Entré & 
guidning
Entré till Silvermuseet: 

80:- (under 16 år fri entré) 

Entré Doktorsgården:

80:- (under 16 år 40:-) 

Paketpris Silvermuseet 

& Doktorsgården: 140:- 

Introduktion: 500:- 

(för större grupper) 

Guidning: 650:- 

(grupper max 25 p)

Öppettider
Välkommen hela året!
Sommar
Alla dagar: 09.00 - 18.00
Torsdagar: 09.00 - 20.00
Ordinarie öppettider
Mån - fre: 10 - 13, 14 - 16
Lör: 10 - 16
Sön (17.01.29-17.03.26): 16 - 18

På våra breddgrader är somma-
ren kort och intensiv. Vi vill ta 
vara på varje sekund av solljus 
och värme. Därför bjuder Sil-
vermuseet, liksom tidigare, på 
ett innehållsrikt sommarpro-
gram. Här finns en sommarbuf-
fé av aktiviteter för alla smaker. 
Och kom ihåg: Det händer lika 
mycket utanför museets väggar, 
som innanför.  

Välkommen till en aktiv som-
mar med Silvermuseet!

Ingela Bergman
är Silvermuseets chef, 

docent i arkeologi, och 

chef för INSARC. 

2

Kontakta oss
info@silvermuseet.se
0961 145 00
www.silvermuseet.se

Hej museivänner!



Varje dag, öppet 9-18
Mån-fre
14.00

Doktorsgården
För dig som är intresserad av att lära känna 
Silvermuseets grundare Dr. Einar Wallquist 
närmare, erbjuder vi guidningar i doktorns bo-
stadshus. Välkommen till ett hem som bjuder på 
spännande inredning, med influenser från flera 
årtionden.

Lös visningsbiljett i receptionen på Silvermuseet.

Varje hel & 
halvtimme

För barn

Bildspel
Arjeplog- bilder av oss visas på svenska, samiska, 
engelska, tyska och franska

Gissa föremålet
Ida Maria har tappat saker runt om i Silvermu-
seet. Hjälp henne att leta. Fråga i receptionen.

Butiken
Gillar du fina saker med hög 
kvalité? Då är museibutiken nå-
got för dig. Här hittar du allt från 
lokalproducerad slöjd, ekologiska 
barnkläder och leksaker till hem-
inredning och godis. Och så klart 
silver! Vackra smycken tillverkade 
av silversmeder från Sverige, Fin-
land och Norge. 
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Sommartorsdagar, öppet 9-20
9/6 18.00

16/6 18.00

Föreläsning: 
Fisk, skatt och möten mellan kust och inland i 1500- talets 
Norrbotten. Ingela Bergman

Vernissage för sommarutställningen
Av och med Gudrun Westerlund. Läs mer på s. 1.

23/6 18.00

30/6 18.00

Sommaröppning av Doktorsgården
Fikaförsäljning, musik av Martin & Roland samt visning av 
Doktorsgården.

Barnaktivitet: sagostund i kåtan
Kom och lyssna på sagor och berättelser i timmerkåtan vid 
museet. 

7/7 18.00

14/7 18.00

Besök Silvermuseets gömmor
Förra årets succé! Återigen bjuder vi in till besök i våra ma-
gasin och berättar om utvalda föremål.

Vernissage för Gammalt blir på nytt
Skapande händer- Gammalt blir på nytt. Läs mer på s. 1.

21/7 OBS!

17.00

28/7 18.00

Örtvandring med Greta Huuva
Greta Huuva, Viddernas Hus, ledsagar oss in i en ny värld av 
smaker och dofter. Du får lära dig att hitta växter och örter, 
samt hur du ska använda och förvara dem. Ca 3 t. 
Mer info kommer.

Föreläsning: På tur i Arjeplogs natur
Några godtyckligt valda förslag på intressanta besöksmål 
med fokus på skog och mark. Greger Hörnberg

4/8 18.00 Föreläsning: Renlav i skog och fjäll
Renens kost berättar om tidig rendjurshållning i norra Fen-
noskandien. Markus Fjällström
Sommaravslutning med fika.

Med reservation för ändringar. Du hittar även programmet på www.silvermuseet.se
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Silvermuseet, 
mer än bara 
utställningar

INSARC
I Silvermu-
seets lokaler 
håller även våra forskare till. De 
ställer frågor, söker svar, fyller 
på med kunskap om vår historia 
och vårt kulturlandskap. Kun-
skap som bildar grunden för 
Silvermuseets övriga verksam-
heter; för utställningar, föredrag 
och information.

Arjeplogs turistbyrå
Välkommen till Tu-
ristbyrån, vi finns i 

Silvermuseet. Här hittar du ett 
brett utbud av broschyrer som 
rör Arjeplog med omnejd samt 
våra grannkommuner. Är du på 

väg till Norge kan du även hitta 
information för din vistelse där. 
Kontakta oss så hjälper vi dig 
med allt du behöver veta inför 
eller under ditt besök i Arje-
plogs kommun!
0961-145 20
turist@arjeplog.se
www.arjeplog.se

Uthyrningslokaler
Hos oss kan du även hyra lokal 
som lämpar sig för konferens, 
föreläsningar och workshops. 
Vår hörsal rymmer 60 åhörare 
men kan vid behov utökas med 
ytterligare 20 platser. Priser från 
900:-/dag
Kontakta oss för mer informa-
tion.
0961-145 00 
info@silvermuseet.se
www.silvermuseet.se
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Våra basutställningar
Spår är Silver-
museet förhisto-
riska utställning 
och är uppbyggd 
kring ett tema - 
samspel. Temat 

har tre variationer; människor-
nas samspel med varandra, med 
sin naturomgivning och med 
gudarnas och andarnas värld.

I Mujttalus, som betyder ”ur 
minnet”, visas de vardagsföre-
mål som är, och har varit, 
i bruk bland 
samer i Arje-
plog. Föremå-
len speglar kvinnornas 
och männens vardag, barnens 
lek, jaktens, fiskets och rensköt-
selns arbete.

I Silversalens blå valv glimmar 
samernas silver. Rikedom och 

välstånd förborgat 
i kragar och bäl-
ten, kosor, bägare 
och skedar.

På övervåningen presenterars 
jord- och skogbruket, jakten och 
fisket. Du kan bland annat titta 
in i 30- talets småbrukarkök, 
sömmerskans kammare och en 
skolsal. 

Doktorsgården är utställningen 
som utgörs av museets grundare 
Dr Einar 
Wallquists 
bostads-
hus. Här, 
liksom i museet, speglas hans 
intresse för samlandet, men 
även för heminredning, böcker, 
musik och konst. 
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Vi har öppet hela året
Det är inte bara på sommaren 
det är aktiviteter hos oss! Håll dig 
uppdaterad på vår hemsida, eller 
anmäl dig till vårt nyhetsbrev för 
att hålla koll på våra aktiviteter.

Vi kan till exempel tipsa om 
samiska veckan och höstmark-
naden i oktober med både utställ-
ningar och föreläsningar. Eller 
årets julsalong med glaskonst och 
foto. Och så klart butiken som 

ständigt fylls på med nyheter.

Känner du att du skulle vilja 
komma hit med din skola, läs mer 
på hemsidan eller kontakta oss 
för information om vårat skolpro-
gram.

www.silvermuseet.se
info@silvermuseet.se
0961 145 00

Det får aldrig stå stilla
2015 var det jubileumsår 
här på Silvermuseet, 50 
år hade kommit och gått 
sedan Einar Wallquist 
öppnade dörrarna till sitt 
Silvermuseum. För att 
uppmärksamma det gjorde 
vi bland annat banderoller 
som prydde entrén, vilket 
vi insåg var ett trevligt sätt 
att smycka museet. Så i år 
blev det nya banderoller 
med ett citat av Dr. Wall-

quist som vi försöker leva 
efter här på museet – det 
får aldrig stå stilla. 

50- årsjubileet bjöd i övrigt 
på flera andra aktiviteter, 
som jubileumsutställning, 
tårtkalas, föreläsningar och 
själva kronan på verket; ju-
bileumsmiddag med Hans 
Majestät Konungen.
Ps. 5:e januari i år var det 120 år 

sedan Einar Wallquist föddes


