LIVET I KÅTAN
Inger Juuso berättar
—

MUSEETS GÖMMOR
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VÄDER OCH VIND
- OCH SOMMARPROGRAM

Få se nu… Ska vi köra sommarinvigningen av
Doktorsgården lite tidigare i år? I början av juni istället för i mitten?
Men har det alls hunnit bli någon sommarvärme då? Tänk om det
snöar? Eller, kanske det blir en lika fantastisk sommar som förra
året? För visst var det varmt ändå från maj till slutet av september?
Lite så går tankarna när ett
sommarprogram ska planeras,
och särskilt om det är tänkt
att aktiviteten ska pågå helt
eller delvis utomhus. Men i
samma stund som väderfunderingarna sätter igång kan
man med en lättnadens suck
ge upp dem, för är det något
vi inte kan planera särskilt
långt i förväg är det hur vädret
ska bli. Rätt skönt på ett sätt!
Det blir som det blir helt enkelt. (Okej, att man använde
särskilda väderkanonen för att
undvika regn vid invigningen
av OS i Peking 2008 är ju

välkänt, men tyvärr har inte
Silvermuseet tillgång till den
tekniken).
En person som nyligen
besökte Arjeplog slogs av hur
vi nästan alltid inledde ett
samtal med att prata väder.
Först hejjar man på varandra,
sedan pratar man om vädret
och därefter avhandlar man
eventuella övriga samtalsämnen. Och vidare konstigt är
det ju inte, då man bor på en
plats som kan ha blidväder på
nyårsafton, minus 30 i mars,
sommarvärme i maj och hagelbyar på midsommarafton.

Och deltar någon äldre
person i samtalet kommer
man ofta in på att förr i
tiden, då var det mycket
kallare vintrar.
Det är nu detta borde
ledas vidare från väder till
klimat som är så otroligt
aktuellt just nu. Men det finns
det de, både betydligt yngre
och betydligt mer pålästa,
som skriver och pratar mycket
bättre om än vad jag gör.
Så, nog snack om väder och
vind: Jag hoppas vi ses under
Silvermuseets aktiviteter i
sommar - i både regn och
rusk, förhoppningsvis inte
i snö, men även i en hel del
”grannväre”!
Varmt välkomna.
Sofia Flinkfeldt
Museipedagog

SOMMARENS KONSTUTSTÄLLNING

”

Jeg liker å transformere ulike materialer med varme eller ild for
å få de resultatene jeg ønsker.
Jeg elsker å modellere, noe som
sikkert skyldtes at jeg i mine
yngre dager egentlig ville bli
skulptør.

av är blyerts, akvarellblyerts,
kol och pastell. Hon jobbar
mycket med 3D- objekt där
hon gör gipsformer av modeller gjorda i lera för att därefter
stöpa i glas och porslin. Hon
gillar även att kombinera olika
material.

Wenche Harriet Johansen är
konstnären bakom utställningen och kommer från
Rognan (Saltdal) i Norge.
Tekniker hon använder sig

Ett par kilometer utanför
Rognan har Wenche verkstad
och galleriet Galleri Lille
Snebakken, och det är här

många av hennes alster tar
form.
I sommar har vi i samarbete
med Arjeplogs konstförening
glädjen att visa hennes konst
här på Silvermuseet!
Vernissage
för utställningen
är 27/6
kl.18.00.

"HUMLANS FLYKT" 2-6 JUNI
Konstnärerna Ewa Fjellström
och Sigrid Furebotten har
startat konstprojektet Humlans flykt som de beskriver
så här:

Utan humlor skulle den svenska
sommaren tappa rösten. Humlor som art minskar kraftigt och
det måste vi göra någonting åt.
Då vi vet att det blir mindre och
mindre insekter i hela världen
är det viktigt att vi hjälps åt
att ta vara på de insekter som
finns. Vi har valt att jobba med
humlor. Humlor är verkligen
intressanta, vänliga och nyttiga

insekter. Vårt projekt vill lära
barn och vuxna hur man med
enkla medel kan få humlor
att trivas i trädgården. Har vi
blommor som humlan tycker
om? Finns det bostäder till våra
humlor? Under dagarna kommer humlornas situation att
belysas genom konstutställning
och samtal.

firas i kyrkan kl.13. Därefter
är alla välkomna till Silvermuseet! Vi bygger insektshotell,
kollar utställning och gör
annat hummelrelaterat.

2 juni kl.18.00 Vernissage för
utställning
3-5 juni kl. 9-14 workshop
med förskolan. Därefter öppet
för allmänheten tom kl.16
6 juni. Sveriges nationaldag

Ewa och Sigrid i samarbete
med Silvermuseet, Arjeplogs
kommun, ABF och Arjeplogs
Konstförening

ENTRÉ OCH
GUIDNING
Entré Silvermuseet
80: - (under 18 år fri entré)
Entré Doktorsgården
80: - (under 18 år 40: -)

STÁLLOKÅTA
På programmets framsida
är det en bild av museets
Stállokåta, en rekonstruktion
av de kåtor man hittat tomter
efter i vår fjällvärld. Människan har genom tiderna använt
sig av kåtor av olika slag och

än i dag är det för många
samer en vanlig boform under
främst sommaren. Men hur
gör man då, när golvet är både
säng och matplats? När hunden och veden ska ha plats
tillsammans med dina personliga ägodelar, kaffepannan
och vattenhinken? Inger Juuso
har sedan barnsben följt renen

Konstnärerna finns på plats
under dagarna. Varmt välkomna!
Arr:

Silvermuseet & Doktorsgården
140: Introduktion (för större grupper)
500: Guidning (max 20 pers)
Entré samt guideavgift.
Vänligen kontakta receptionen
för priser.

och kåtan har varit hennes
hem både som barn, ungdom
och vuxen med egna barn. I
sommar har du möjlighet att
ta del av hennes berättelser
vid en eld i Stállokåtan, sen
bjuder vi på kaffe i vår timrade
kåta.
Torsdag 20/6 kl. 14.00.

Silvermuseets sommarprogram ges ut av Silvermuseet. Design och layout: Silvermuseet Tryckeri: Lule Grafiska
Kontakta oss: info@silvermuseet.se, 0961 145 00, www.silvermuseet.se. Besök oss: Torget 1, 938 31 Arjeplog

VARJE DAG
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.
Information om biljetter och turer, kontakta Silvermuseets reception.

Varje hel & Bildspel: Arjeplog - bilder av oss
halvtimme Visas på svenska, nordsamiska, engelska, tyska och franska. 17 minuter.
För barn

Insektshotell och sommartävling

Vill du hjälpa humlorna och andra insekter? Bygg ditt eget insektshotell,
material hittar du i Östan. Vill du kan du även hjälpa Emil leta rätt på saker
han har tappat bort runt om i museet. Hittar du dem kan du vara med i vår
sommartävling. Information och instruktioner fås i Silvermuseets reception.

Silvermuseets

BUTIK
Museets butik är i en
klass för sig. Gillar du
sådant som är lite annorlunda och saker
av hög kvalité har du
kommit rätt när du
kommer hit!
I butiken hittar du allt
från lokalproducerad
slöjd, böcker och leksaker till heminredning och godis. Och
såklart silver! Vackra

smycken tillverkade
av silversmeder från
Sverige, Finland och
Norge. Vi söker ständigt nya leverantörer
så sortimentet varieras
I butiken hittar du
också Silvermuseets
reception och kan
lösa entrébiljett till
museet och Doktorsgården. Arjeplogs turistinformation med
personal finns även
här och vi hjälper
gärna till med förslag
på olika utflyktsmål.

ATT UPPMÄRKSAMMA
A N V A R AT - V Å R E G E N S K R I F T S E R I E
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.

Hösten 2018
kom dessutom
vår populärvetenskapliga
slutrapport
från forskningsprogrammet
Kulturarv, landskap
och identitetsprocesser
i norra fennoskandien
500–1500 e.kr. som
även den finns i
våran butik.

TORSDAGAR
6/6

14.00 Barnaktivitet

Med fokus på humlor bygger vi hotell till våra små ludna vänner, kollar
utställning och gör annat hummelrelaterat.

13/6

13.00 Sommaröppning av Doktorsgården

20/6

14.00 Livet i kåtan

27/6

18.00 Vernissage för sommarens konstutställning

4/7

10.00- Byte, re-make och ånyest
före oss kunde allt om att hushålla med resurserna.
16.00 Generationerna
Vi försöker återta lite av detta tänk och kunskap denna dag genom att

Invigningstal, allsång med musikkryss, konsert och visning av Doktorsgården. Samtidigt i trädgården: fikaförsäljning, krocket och andra lekar.
Inger Juuso berättar om livet i kåtan. Efteråt bjuder vi på kaffe.
Lös biljett i receptionen, 40: -/pers. Begränsat antal platser.

Utställning av konstnären Wenche Harriet Johansen. Tavlor och
3D-objekt i material som glas och porslin.

byta saker med varandra, lära oss stoppa och laga kläder samt bo nät.
Bytesbord för kläder, böcker och fiskedrag, lämna in max 5 saker.
För mer information, besök våran hemsida: www.silvermuseet.se.

11/7

14.00- Museets gömmor
hälften av Silvermuseets drygt 13 000 föremål förvaras i våra
15.30 Över
magasin och arkiv, därför ser du dem inte vid ett vanligt museibesök.

Återigen öppnar vi upp våra gömmor och berättar om utvalda föremål.
Vi samlas i Silvermuseets reception, deltagaravgift 80: -/pers.

18/7

18.00 Nödlandning på Vaulatjåkko 1940

25/7

18.00 Bildvisning "Bertils bilder"

1/8

18.00 Sommaravslut med uppstart av spelcafé

Föreläsning/bildvisning med Åke Lundqvist.
Hans far var en av de som bärgade det flygplan som tvingades nödlanda på Vaulatjåkko den 26 maj 1940. Dokumentationen som gjordes
gör att man förstår varför detta kom att kallas för en ”bärgningsbragd”.
Genom sitt yrkesliv som journalist/fotograf har Bertil Sundkvist
upparbetat sig en stor bildbank. Även i år visar han ett urval för
allmänheten, denna gång med temat människor.
Biljett hämtas i Silvermuseets reception, begränsat antal platser.
Tillsammans med våra vänner i ALF introducerar vi er för höstens
spelcaféträffar! Här finns det brädspel, fika och alltid någon att spela
med - varmt välkommen.

Med reservation för ändringar. Uppdaterat program och information på www.silvermuseet.se.

SILVERMUSEETS FASTA

UTSTÄLLNINGAR
SILVERSALEN

Vår huvudattraktion är den stora
samlingen av samiskt silver som
glimmar och blänker i sitt blåa 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 under sina 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.

AVTRYCK

Avtryck är vår senaste utställning och
berättar om hur människan genom närmare 10 000 år har lämnat sina avtryck
här i Arjeplog. Låt dig fascineras över
hur vi i alla tider har använt oss av geometriska mönster, i allt från dekoren på
asbestsporslinet till hällmålningen och
vidare till gravyren på hornkniven. Här
kan du också se vilka avtryck och minnen som den mer nutida arjeplogaren
lämnar efter sig.

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. Innerbarken på tall
har till exempel använts 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 samisk 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.

DOKTORN & DOKTORSGÅRDEN

Einar Wallquist
Silvermuseets
grundare,
även känd som Lappmarksdoktorn eller på folkmunn
bara Doktorn, samlade genom flera årtionden på allt
mellan himmel och jord som
rörde Arjeplogs historia.
Samlingarna växte och blev
svår att förvara, så tanken på
att öppna ett museum växte
i takt med samlingarna, och
1965, då han gått i pension
öppnade han dörrarna till
Silvermuseet.
Varje sommar håller Silvermuseet guidade
visningar i Doktorsgården. Under dessa kan
man ta del av berättelsen om doktor Wallquists
digra livsgärning, vilken - förutom arbetet som
läkare - även innehöll såväl konstnärs- som
författarskap samt ett stort engagemang i Arjeplogs kulturhistoria och samhällsliv.
Dr. Einar Wallquist,
flyttade till Arjeplog
i början av 1920-talet
för att tjänstgöra som
provinsialläkare.
Redan efter ett
par år köpte han en
gård helt nära den
nybyggda sjukstugan.
Det var ett rödmålat

tvåvåningshus som
kom att bli hans bostad under sextio år.
Doktorn satte en
personlig prägel på
sitt hem och atmosfären skvallrar fortfarande om att här har
bott en kreativ person
med stor förmåga att

skapa en trevlig och
ombonad miljö för
sig och sin familj.
Hemmet bestod
inte bara av själva huset utan det var minst
lika viktigt att miljön
runt omkring var
vacker och inbjudande. Doktorn anlade
en prunkande trädgård runt Doktorsgården och inte nog med
det - även sjukstugan
(och det som skulle
ha blivit Arjeplogs
järnvägsstation) låg
snart inbäddade i

lummig växtlighet.
Einar Wallquist gick
bort 1985, vid en
ålder av nära 90 år. I
början av 1990-talet
donerade familjen
Wallquist Doktorsgården till Arjeplogs
kommun.
Kontakta
Silvermuseet för
guidad visning
—
13/ 6 , K L 1 3 . 0 0
Sommaröppning av
Doktorsgården

Välkommen till Silvermuseet

ÖPPET HELA ÅRET
Vi har öppet hela året och
försöker ständigt jobba efter
Einar Wallquists devis "det får
aldrig stå stilla". Sommarens program är kanske årets höjdpunkt
sett till aktiviteter, men det står
inte stilla resten av tiden!

Till exempel kan du besöka
oss i oktober under samiska
veckan, eller varför inte under påsken då häxan Mildred
Kråka dekorerar museet med
sina påskägg? Så klart går det

MER OM OSS
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. Genom forskningen fyller vi på
med ny kunskap om vår historia och vårt kulturlandskap,

bra att boka in grupper för
guidning eller introduktion
också, ta kontakt så hjälper vi
dig planera ditt besök hos oss.
Skolprogram
Vi erbjuder flera olika skolprogram som alla bygger på
aktuella läroplaner och anpassas efter besökarnas ålder. Vår
ambition med skolprogrammen är att levandegöra Silvermuseets utställningar och
utemiljö på ett roligt och intresvilket är en grund för Silvermuseets övriga verksamheter.
Läs mer om forskningen och
publikationer på Silvermuseets
hemsida under fliken Forskning.
ARJEPLOGS TURISTINFORMATION
I turistbyrån hittar du information som rör Arjeplog med
omnejd. Utflyktsmål, boende,
mat - kontakta oss så hjälper vi
dig gärna planera ditt besök i
Arjeplogs kommun!
0961-145 20
turist@arjeplog.se
www.arjeploglapland.se

seväckande sätt där eleverna
själva är delaktiga.
Tillgänglighet
Silvermuseets huvudentré nås
via en ramp. Hissar leder till
alla våningsplan och på entréoch källarplan finns anpassade
toaletter. Hörsalen är utrustad
med hörslinga.
ÖPPETTIDER
Sommar 3/6-4/8
Alla dagar: 9-17
5/8-31/8
Mån-fre: 10-17
Lör: 10-14
Ordinarie öppettider
Mån - fre: 10-13, 14-16
Lör: 10-14
Sön: (jan-mars)

LOKALER FÖR UTHYRNING
Hos oss kan du även hyra lokal, små och stora, som lämpar
sig för konferens, föreläsningar och workshops. Vår hörsal
rymmer 60 åhörare men kan
vid behov utökas med ytterligare 20 platser. Kontakta oss
för mer information och priser.

SILVERMUSEET
Torget 1, 938 31 Arjeplog
0961 145 00
www.silvermuseet.se
Följ oss på Facebook och Instagram,
eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Region Norrbotten har som mål att temaåret Kulturarv 2019 ska bidra med att främja
kulturarvets roll som en av hörnstenarna i den kulturella mångfalden.

