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SOMMARENS
UTSTÄLLNINGAR
Fia Kaddik
Anders Marklund

—
MUSEETS GÖMMOR

Följ med "under jord" och
se några av de runt 7000
föremål som förvaras i
magasin och arkiv

—
SOMMARENS
ÖPPETTIDER

5 juni - 6 augusti:
Dagligen 9-17
Torsdagar 9-20

UTSTÄLLNINGAR — SOMMARTORSDAGAR — BUTIK — KAFFE — TURISTINFORMATION

SOMMARENS UTSTÄLLNING
- En mångsysslare från Ammarnäs, bosatt i
Jokkmokk med rötter i Skuppe vid Piteälven.
Förutom att vara aktiv politiker och slöjdare
är Fia även en skicklig fotograf. I sommar har
vi glädjen av att få presentera några av hennes
bilder i utställningen Sjáragärgge - En rund liten
sten som slipats av vattnet. Genom bilderna får
vi en inblick i Fias mångsidiga liv och tillvaro i
Sápmi.
Det finns även med bilder av slöjd, och något
Fia Kaddik brinner extra mycket för är rotslöjden, en slöjdtradition som numera inte har
så många bärare. Genom sitt intresse för och
kunnande om rotslöjden har hon valts ut som
2017 års Asa Kitokstipendiat, vilket innebär
att hon under Jokkmokks vintermarknad 2018

Foto: Fredrik Hedberg

kommer att ha en utställning med föremål gjorda av rötter på Sámi Duodji. Att hålla på med
denna slöjdform kräver mycket kunskap – allt
från när och var man ska ta rötterna till hur de
behandlas i efterhand och medan man slöjdar.
Vill du läsa mer om Asa Kitokstipendiet och
Fia som stipendiat hittar du mer information på
www.sameslojdstiftelsen.se.

”

När jag jobbar i rot
försvinner tid, rum och
tankar på allt annat!

Torsdag 8/6 kl. 18.00 är det vernissage för
utställningen Sjáragärgge - En rund liten
sten som slipats av vattnet, konstnären finns
på plats under kvällen. Utställningen pågår
t.o.m. 6/8 2017.

Foto: Fia Kaddik

Fia Kaddik

DET BLIR SOMMAR, SÅ KLART!
Jag tittar ut genom fönstret från mitt
kontor och ser att det snöar. Det är
den 10:e maj och en känsla av hopplöshet infinner sig - det tycks ju aldrig bli sommar. Men så får jag i min
hand årets upplaga av Silvermuseets
sommarkalender och med ens är alla
tvivel som bortblåsta. Självklart blir det
sommar – det ska Silvermuseet se till!
Silvermuseet bjuder på ett spännande och varierat program med allt ifrån favoriter i repris,

som Ann-Kristins visningar i samlingar och
arkiv, till nyheter som en smakvisning (!) i
utställningarna. Så ladda med nyfikenhet
och kunskapstörst, krydda med frågor
och funderingar och håll smaklökarna
i trim – sommaren står för dörren och
öppnas högtidligen vid Doktorsgården
den 22 juni.
Välkomna!

Ingela Bergman är
Silvermuseets chef,
docent i arkeologi, och
chef för INSARC.

UTSTÄLLNING I VÄSTAN
I samarbete med Arjeplogs konstförening kommer vi även att ha en utställning med den lokale konstnären Anders Marklund som tidigare
studerat vid Sunderby konstskola. I sommar
fyller han Västan med sina alster som både har

glimten i ögat och ibland även uppmanar till
eftertanke.

SILVERMUSEETS ÖPPETTIDER

ENTRÉ OCH GUIDNING

Välkommen hela året!
Sommar
Alla dagar: 9-17
Torsdagar: 9-20
Ordinarie öppettider
Mån - fre: 10-13, 14-16
Lör: 10-16
Sön (18.01.21-18.03.25)
Kontakta oss
info@silvermuseet.se
0961-145 00
www.silvermuseet.se

Fredag 30/6 kl. 18.00 är det dukat
för vernissage, varmt välkomna!

Entré Silvermuseet
80: - (under 18 år fri entré)
Entré Doktorsgården
80: - (under 18 år 40: -)
Silvermuseet & Doktorsgården
140: Introduktion (för större grupper)
500: Guidning (max 20 pers)
Entré samt guideavgift.
Vänligen kontakta receptionen för priser.

VARJE DAG, ÖPPET 9-17
Mån-fre

Doktorsgården

För dig som är intresserad av att lära känna Silvermuseets grundare Dr. Einar
Wallquist närmare, erbjuder vi guidning i doktorns bostadshus. Välkommen till
ett hem som bjuder på spännande inredning med influenser från flera årtionden. Obs! Trappor, begränsad tillgänglighet.
Lös visningsbiljett och få information om tider i Silvermuseets reception.

Varje hel & Bildspel
- bilder av oss visas på svenska, nordsamiska, engelska, tyska och
halvtimme Arjeplog
franska.
För barn

Gissa föremålet

Emil har råkat lägga i från sig saker lite här och var i Silvermuseet. Hjälp
honom att leta rätt på dem så kan du vara med och delta i vår sommartävling!
Fråga i receptionen för fler instruktioner.

SILVERMUSEETS BUTIK
Museets butik är något i en klass för sig. Gillar
du sådant som är lite annorlunda och håller
hög kvalité har du kommit rätt när du kommer
hit!
Vi söker ständigt nya leverantörer, och har allt
från lokalproducerad slöjd, ekologiska barnkläder till heminredning och godis. Och såklart
silver! Vackra smycken tillverkade av silversmeder från Sverige, Finland och Norge.
Tycker du om att läsa, eller lockar vädret dig att
börja? Vi har ett stort urval böcker och håller
samma priser som bokus.com.

Här hittar du också Silvermuseets reception
och kan lösa entrébiljett till museet. Även
turistbyråns personal finns här, så behöver du
hjälp med att planera din vistelse i Arjeplog
kan vi ge dig förslag på olika aktiviteter.
Och du, följ gärna butiken på Instagram, du
hittar oss som @silvermuseetsbutik.

TORSDAGAR, ÖPPET 9-20
8/6

18.00 Vernissage för fotoutställningen Sjáragärgge

15/6

18.00 Föreläsning: Skogsbruk och renskötsel på samma mark

22/6

18.00 Sommaröppning av Doktorsgården

29/6

18.00 Besök Silvermuseets gömmor

6/7

18.00 Smaka på Silvermuseet

13/7

18.00 Barnaktivitet: Naturbingo

20/7

18.00 Svampställen i Arjeplog

27/7

18.00 På tur i Arjeplogs natur #2

3/8

18.00 Föreläsning: Byggnadsskick i pitesamiskt område

Av och med Fia Kaddik. Läs mer på s. 1.

Nydisputerade Malin Brännström berättar om sin avhandling .
Fikaförsäljning, musikrebus och visning av Doktorsgården.
Öppningstal av Ingela Bergman.

Över hälften av Silvermuseets drygt 13 000 föremål förvaras i våra
magasin och arkiv, därför ser du dem inte vid ett vanligt museibesök.
Denna torsdag öppnar vi upp våra gömmor och berättar även om
utvalda föremål, med Ann-Kristin Öberg. Vi samlas i Silvermuseets
reception, deltagaravgift 80: -/pers.
Hur smakar Silvermuseets utställningar? Följ med våra guider genom
museet på en annorlunda guidning där smakprov och berättelser ger
utställningarna en ny dimension. Deltagaravgift 80: -/pers, max 20 deltagare. Föranmälan krävs: info@silvermuseet.se eller 0961 145 00, (fem
platser sparas till drop in).
Var i naturen hittar vi sådant som finns i utställningarna? Vi samlas i
Silvermuseets reception, efter att ha tittat i museet går vi ut och söker
och ser om vi kan få bingo!
Vill du ha tips på vilka svampar du kan plocka och äta, och inte minst
vart du kan hitta dem? Ulrika Westerlund delar med sig av sin kunskap
genom bilder och samtal.
I år som i fjol berättar Greger Hörnberg om några godtyckligt valda
förslag på intressanta besöksmål med fokus på skog och mark.
Hur ser det samiska byggnadsskicket ut i pitesamiskt område?
Lars Liedgren föreläser.

Med reservation för ändringar.
www.silvermuseet.se

facebook.com/silvermuseet		

instagram.com/silvermuseet

VÅRA FASTA UTSTÄLLNINGAR
Hur blev
Silvermuseet till?

Grunden för Silvermuseet
lades av Doktor Einar
Wallquist, f. 1896 i Dalsland.
Han kom till Arjeplog som
nyutexaminerad läkare på
1920- talet och tog sig an
jobbet som provinsialläkare. Doktorn som han kalllades och fortfarande är
känd som här i bygden, var
en mångsysslare. Han var
konstnär, musiker, författare
och sist men inte minst –
samlare. Under sina dryga
fyrtio år som läkare samlade
han en mängd bruksföremål
från trakten och dokumenterade bygdens historia. När
han gick i pension kunde en
ny era i hans liv påbörjas,
nu som museiman och
1965 slogs dörrarna till
Silvermuseet upp.

Silversalen

Vår huvudattraktion är den
stora samling samiskt silver
som glimmar och blänker i
sitt blå valv. Av namnet samisk silver kan man luras tro
att det är föremål tillverkade av samer, men så är inte
fallet. Att det kallas samiskt
silver handlar om att det har
ägts av samer och att en del
av föremålen (kosor och skedar) har samiskt formspråk.
Silvret bytte man till sig eller

köpte ute vid kusterna antingen i Norge eller i Sverige
då man gjorde handelsresor.
Många av symbolerna på
knappar och smycken är katolska, och de äldsta vi har
är från sen medeltid – alltså
innan samerna kristnades.
Hade man dem för att de var
vackra, eller översatte man
dem till sin egen tro?

Mujttalus

Mujttalus är samiska och betyder ”ur minnet”. Här visas
föremål som har varit och fortfarande är i bruk bland samer
i Arjeplog. Det är dräkter och
dräkttilbehör, ostformar och
mjölkstävor, påsar och korgar. Det som kännetecknar
de samiska bruksföremålen
är att de ofta är vackert utsmyckade med tennbroderi,
klädesdekor, horninlägg och
gravyr. En get- eller renost var
en bra vara att handla med,
och ju vackrare den var ju
bättre betalt fick man.

Ur naturen

Här kan du se några av
våra vilda djur, bland annat
björnen. Här berättas också
hur människor har nyttjat
naturen som skaﬀeri och apotek. Till exempel har man använt innerbarken på tall för att
få i sig viktiga mineraler och
vitaminer.

Spår

Spår är Silvermuseets förhistoriska utställning
och är uppbyggd kring temat samspel. Här
skildras människornas samspel med varandra,
med sin naturomgivning och med gudarnas
och andarnas värld. Du kan följa inlandsisens
avsmältning och människans utveckling av
redskap och verktyg, samt se en björngrav och
en spåtrumma. Utställningen är förutom en
förhistorisk utställning även en konstutställning
utformad av Eva Stina Sandling som har låtit sig
inspireras av arkeologernas utgrävningar.

Övervåningen

På övervåningen presenteras jord- och
skogsbruket, jakten och fisket. Här kan du ta del
av de bofastas tillvaro och vardagens alla arbetsuppgifter. Du kan bland annat titta in i 30- talets
småbrukarkök, sömmerskans kammare och en
skolsal.

Doktorsgården

Detta är utställningen som utgörs av museets
grundare Dr. Einar Wallquists bostadshus. Här,
liksom i museet, speglas hans intresse för samlandet, men även för heminredning, böcker,
musik och konst. Vill du få en guidad visning
löser du biljett i Silvermuseets reception.

MER ÄN MUSEUM
INSARC

Institutet för subarktisk landskapsforskning
Här bedrivs forskning i världsklass!
Inriktningen är sambandet mellan människans landskapsutnyttjande och ekosystemens
förändringar i nordliga miljöer. Verksamheten
genomförs i tvärvetenskapligt samarbete
mellan i första hand arkeologer och ekologer.
Forskarna fyller på med ny kunskap om vår
historia och vårt kulturlandskap, vilket är en
grund för Silvermuseets övriga verksamheter.
Läs mer om forskningen och publikationer på
Silvermuseets hemsida under fliken Forskning.

Arjeplogs turistbyrå

I turistbyrån hittar du 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 gärna planera ditt besök i
Arjeplogs 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
information.
0961-145 00
info@silvermuseet.se
www.silvermuseet.se

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 vad som händer på
Silvermuseet. Kanske du vill planera in ett
besök i oktober under samiska veckan, eller
varför inte första advent då det är julbasar?
Och så klart går det också bra att boka in
grupper för guidning eller intro, ta kontakt
så hjälper vi dig planera ditt besök hos oss.
Tillgänglighet
Silvermuseets huvudentré nås via en ramp.
Hissar leder till alla våningsplan och på
entré- och källarplan finns anpassade toaletter. Hörsalen är utrustad med hörslinga.
Ta dig hit
Lättast kommer du med egen bil,
Silvervägen (väg 95) som går från Skellefteå
till Bodö passerar utanför museet. Närmaste
flygplats finns i Arvidsjaur, och vidare därifrån kan man åka flygtaxi eller buss. På
sommaren kan man åka Inlandsbanan och
vidare med buss in till Arjeplog. För övriga
bussförbindelser kolla www.ltnbd.se.

Silvermuseet
Torget 1, 938 31 Arjeplog
0961-145 00
www.silvermuseet.se

ANVARAT

Vår egen skriftserie
Anvara är ett gammalt ord och betyder att uppmärksamma. I vår skriftserie försöker vi anvara sådant som
vi kommit fram till genom vår forskning, och göra den lättillgänglig för
andra som är intresserade. Hittills
har vi gett ut tre nummer, som alla
finns att köpa i Silvermuseets butik.

