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Silvermuseet i Arjeplog byter chef och satsar inför framtiden

Det är dags för förändringar på Silvermuseet inför ett framtida utvecklingsarbete! 
Första steget är en ny ledningsgrupp.

Den 8 maj efterträder Malin Brännström Ingela Bergman som varit chef på Silvermuseet i drygt 30 
år. ”Det känns otroligt bra att få arbeta på hemmaplan med en så spännande verksamhet och fan-
tastiska kollegor” säger Malin Brännström som under de senaste tio åren har arbetat som lärare och 
forskare vid Umeå universitet. Brännström som är jurist har en mångsidig bakgrund, och tros ha de 
erfarenheter och den kunskap som behövs för att lotsa Silvermuseet in i framtiden. 

Ingela Bergman kommer inte att försvinna från Silvermuseet, utan för hennes del kommer mer tid 
att frigöras för forskning och utvecklingsfrågor. ” Det känns fantastiskt bra att kunna fokusera hel-
hjärtat på det spännande utvecklingsprojekt som har legat i fröbank ett tag och nu förhoppningsvis 
får näring att växa”, säger Ingela Bergman. Och Silvermuseets nya chef är glad att Ingela Bergman är 
kvar: ”Att Ingela inte försvinner betyder jättemycket! Hennes erfarenheter och kunskaper utgör den 
stabila bas som vi behöver inför framtiden”, säger Malin Brännström.

Och att forskningen är ett av de stadiga ben museet står på passar utmärkt för Malin Brännström, 
som är särskilt intresserad av landskaps- och markanvändningsfrågor – precis den inriktning museets 
forskningsinstitut INSARC (Institutet för Arktisk landskapsforskning) har. Förutom chefsrollen och 
forskningen på Silvermuseet kommer Brännström även i fortsättningen behålla sin anknytning till 
universitetet. ”Jag kommer att vara anknuten till juridiska institutionen och ha kvar viss undervis-
ning. Dessutom sitter jag med i Várdduos rådgivande organ, så även på det sättet har jag en koppling 
till universitetet”.

I Silvermuseets ledningsgrupp sitter även Gunilla Balkow, som är ansvarig för administrativa frågor.
Silvermuseet uttrycker på sin hemsida att tillsättning av ny chef bara är ett första steg i ett större 
utvecklingsarbete inför framtiden.

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

Silvermuseet är ett kulturhistoriskt museum med det egna forskningsinstitutet 
INSARC. Här bedrivs forskning i världsklass och högkvalitativ kunskapsförmedling.

Om Malin Brännström:
• Ursprungligen från Skellefteå, bor i Arjeplog sedan 12 år tillbaka
• Har tidigare utbildat sig till domare
• Har arbetat som förbundsjurist hos Svenska Samernas Riksförbund 
• Har de senaste tio åren jobbat som lärare och forskare vid Umeå universitet

Frågor? Kontakta oss gärna
Malin Brännström 070 649 29 84, Ingela Bergman 0961 145 01, Gunilla Balkow 0961 145 02


