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FÖRORD
Ett länsmuseum är en regions minne rum och en vägvisare.

en resa

i

tid och

Ursprunget till vårt länsmuseum finner vi i slutet av
1800-talet. Från ett litet museisällskap som efter något årtionde tynade och sedan blev en kraftfull "Förening för
norrländsk hembygdsforskning".
Följer vi den idehistoriska återblicken i det nu framlagda programmet finner vi något mycket intressant. Norrlands
folkbildning
och
kamp
att
överleva.
Många
umbäranden,
nederlag och förödmjukelser. Men alltid en vilja att- överleva - att komma igen. Det finns en enorm kraft och visdom i
våra föregångares vilja att gå vidare. Då menar jag norrlänningen i vardagen som bidragit till vårt lands framväxt
till 1900-talets välstånd.
Det samlade kulturarvet är hela folkets egendom. Alla
medborgare och grupper har på ett eller annat sätt gett sitt
bidrag. Rätten till den egna historien och rätten att få den
levandegjord för kommande generationer är en viktig jämlikhetsfråga. Historielöshet leder till att den egna identiteten går förlorad och viktig kunskap om hur det moderna
Sverige byggdes, försvinner.
Många minnen har samlats ge~om föremål~ Men vid sidan av
tingen har också dokumenterats det lokala språket. Birger
Normans språk t ex är exakt "Ord som sluter sig närmare
kring tingen. Ord som står så nära saken, att de tycks vara
den".
Att se tidens gång, att följa den och ha visioner och
känna ansvar för framtiden är kanske det allra viktigaste
för beslutsfattare och den enskilda människan i dagsläget.
Vi kanske alltför länge under 1900-talets senare hälft har
fångats av utvecklingsoptimism och krav på snabba samhällsförändringar genom lokal tillit och viss egoism, gett lite
utrymme för eftertanke och politiska beslut grundat på de
arv som individer och kollektiv lämnat efter sig.
Insikten och betydelsen av att planera för ett samhälle i
ekologisk balans har under det senaste årtiondet ökat hos
forskare, samhällsplanerare, politiker, folkbildare, museitjänstemän, lärare m fl.
Man har öka t medvetenheten om
börjar s~ällas krav på en bättre
siktig samhällsplanering i vilken
ett realistiskt och med kommande
riskt sätt.

ekologiska sammanhang. Nu
helhetssyn med mera långnaturresurserna vägs in på
generationer mera solida-

I takt med att skadeverkningar i vår miljö blir allt mer
påtagliga för den enskilda människan kommer kraven också på
de regionala museerna att öka. Deras faktabanker _rymmer ett
källmaterial, ett kunskapsstoff som beskriver människar)s
roll och samhällets utveckling, som kommer att efterfrågas.
Det kommer också att ställas ökade krav på museernas
förmåga att fungera i utbildnings- och folkbildningssammanhang.
Västernorrlands läns nya museum som beskrivs i detta
program har en framtidsprofil som borde intressera alla
-länsinvånare, som vill arbeta, bo och utvecklas i ett
bevarat kulturlandskap med goda utsikter mot framtiden.
Sundsvall den 25 mars 1986
..;

<::&:i{; ~~,..,

~

Rut Sandström
ordförande

Il
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LEDNINGSGRUPP
Föreliggande program för projektering av Gådeå sjukhus till
länsmuseum i Västernorrlands län utarbetades under vintern
1985-86. Arbetet utfördes på uppdrag av den ledningsgrupp, som
tillsattes
av
huvudmännen Landstinget Västernorrland och
Härnösands kommun.
Ledningsgruppen höll sitt konstituerande sammanträde 198505-31 och har följande sammansättning:
Ordförande,

Hans Johansson,

ordförande i landstingets
tekniska nämnd;

Rut Sandström,

ordförande i landstingets
utbildnings- och kulturnämnd
och i Stiftelsen LänsmuseetMurbergets styrelse;

Sten Byström,

au-ledamot i kommunens
tekniska nämnd;

Arne Plahn,

vice ordförande i kommunens
tekniska nämnd;

Gösta Nilsson,

utbildnings- och kulturchef
i landstinget;

Föredragande,
teknik

~ermu~d

Marklund,

Sekreterare

Torbjörn Olsson,

Föredragande, Tommy Puktörne,
program

teknisk chef i landstinget;
projekt ingenjör
tinget;

i

lands-

länsmuseichef/landsantikvarie

Som projektledare fungerar Germund Marklund och Tommy Puktörne.
Under programarbetets gång har ledningsgruppen konsulterat professor Ove Hidemark, konsthögskolans arkitekturskola och fotokonsulent Bo Nilsson, statens kulturråd.
Ledningsgruppen företog ·1985 en studieresa till länsmuseerna i Kalmar och Uddevalla.
Programmet föredrogs och godkändes i princip av styrelsen för Stiftelsen Länsmuseet-Murberget 1986-04-07 samt av
samtliga personalrepresentanter i länsmuseets referensgrupp. Programmet har även föredragits för landstingets
ordförandeberedning och Härnösands kommunfullmäktige samt
för statssekreterare Gunnar Svensson, utbildni~gsdeparte
mentet vid ett studiebesök i Härnösand.
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Mot grundideerna i programmet, et t för besökare öppet
föremålsarkiv,
länsbildcentralen
och
framför
allt
det
ekologiska synsättet i basutställningarna har inte rests
några invändningar. Tvärtom har försöket att formulera
människans likhet inför kul turen på motsvarande sät t som
inför lagen bemötts mycket positivt. Tankegångar i statens
kul turråds Musei förslag 1986 har i flera viktiga avseenden
bekräftat programmets hållfasthet. Som särskilt inspirerande
finns det anledning att framhålla två aktuella museiprogram
nämligen Aj t te - svenskt f jäll- och samemuseum i Jokkmokk
1981 och Östersjömuseet i Oxelösund 1984.
Betänketiden sedan programmet godkändes av länsmuseis t yrel sen i apr.i l 1986 har endas t med för t v i ssa kompl e tteringar och
förtydliganden.
I
ett avseende har dock
förutsättningarna .förändrats. Den fristående ekonomibyggnaden, som avsågs att rivas, kommer att renoveras i stället
och infogas i museikomplexet. Den yttre miljön bevaras
därmed och länsmuseet får ett tillskott av mycket attraktiva
lokaler •. Detta medför också att behovet av nybyggnadsyta
under mark till viss del kan reduceras.

gak
4
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SAMMANFATTNING
~

1. IDEHISTOftISK BAKGRUND"
Norrlands första folkhögskola påbörjade sin ambulerande
verksamhet 1873. Under namn av Medelpads folkhögskola bedrev
den även kursverksamhet i Angermanland tills den 1899
etablerades permanent i Fränsta som Alsta folkhögskola.
Inrättandet av folkhögskolor hade en politisk bakgrund genom
att den besuttna bondeklassen gynnades av kommunallagstiftningen och införandet av tvåkammarsystemet i riksdagen på
1860-ta1et. En bondekooperation växte fram genom bildandet
av 1antmannaföreningar. Den första, regionala i landet
bildades i Västernorr1and 1901 på initiativ av hushållningssällskapet.
Arbetarnas möjligheter att utnyttja dessa bondeskolor,
som folkhögskolorna ofta kallades, var tämligen begränsade.
Joh~n Sandler tog därf~r initiativ till grundande t
av Hola
folkhögskola i Prästmon 1896 och började målmedvetet att
försöka rekrytera elever bland Adalens arbetare. Denna
pionjärinsats i folkbildningens historia - ofta bortglömd
som en vägvisare till grundande t av Brunnsviks folkhögskola
- tog en ända med förskräckelse. Skolan anklagades för att
vara samhällsomstörtande och fråntogs såväl 1andstings- som
statsbidrag. Sympatiyttringarna för skolans existens blev
emellertid så riksomfattande, inte minst i socialdemokratisk
och liberal tidningspress, att skolan återfick sina anslag
och kunde arbeta vidare på den inslagna vägen. Den så
kallade Hola-striden 1906-09 var avblåst.
Ett annat inslåg i folkbiloningsarbetet, av kortvarigt
slag, var ungdomsrörelsen, som" via ~Jorge spreds till Norrland och snabbt fick fotfäste vid Hola folkhögskola." Vid
ungdomsmötet i Härnösand 1907 fick Johan Sandler i uppdrag
att utreda frågan om bildandet av ett ungdomsförbund för
Västernorr1ands län. I samband med ungdomsmötet anordnades
även hembygdskurser av Norrländska studenters folkbildningsförening i Uppsala. Arrangemangen upprepades 1909 och 1912
som nationella manifestationer i unionskrisens efterdyningar. Redan 1909 tillkom ett nytt inslag nämligen spelmanstävlingar på initiativ av redaktören K P Leffle-r vid
Västernarrlands Allehanda.
Föreningen för norrländsk hembygdsforskning och dess
ordförande Theodor Hellman tog 1913 ett"" framsynt initiativ
för folkbildningen genom inrättandet av fortbildningskurser
för norrländska folkskollärare. TiII dessa kurser i hembygdsforskning och hembygdsundervisning erhöll föreningen
statsbidrag och de genomfördes i Härnösand varje sommar
1914-21.
På de stora världsutställningarna i Europa under 1800-talets andra hälft visades ofta kopior av äldre byggnader från
olika länder, ibland flyttades till och med äldre, autentiska
byggnader
till
utställningsområdet.
Detta slags
tillfälliga friluftsmuseer måste ha varit idegivande för
Artur Hazelius vid uppbyggandet av det första permanenta

friluftsmuseet på Skansen i Stockholm. Skansen slog upp
grindarna 1891 samtidigt som Kulturen i Lund. Iden med
friluftsmuseer fick snabbt spridning både inom och utom
landet. Murbergets friluftsmuseum i Härnösand kunde invigas
1913 genom återuppförandet av klockstapeln från Ullångers
socken.
.
Sekelskiftet var en brytningstid med ett bondesamhälle i
hastig. upplösning och ett industrisamhälle i lika hastig
tillväxt. I denna dualism mellan det gamla och det nya
seklets livsmönster uppstod hembygdsrörelsen, vilken snabbt
utvecklades till en folkrörelse. Även om dess vagga inte
stod i Dalarna, var det i detta landskap den hade den bästa
jordmånen och växtkraften. I den ena socknen efter den andra
bildades hembygdsföreningar, som anslöt sig till det 1915
bildade Dalarnas hembygdsförbund. Äret därpå tillkom riksorganisationen Samfundet för hembygdsvård.
Den första hembygdsföreningen i Medelpad bildades i Torps
socken 1922 och i Ängermanland i Ytterlännäs socken 1924.
Västernorr lands
läns
hembygds förbund
t iII kom
1931
men
upplöstes redan 1937 och ersattes av två landskapsförbund.
Landskapskänslan i Västernorrland är alltjämt starkt levande
men 1979 bildades en samarbetskommitte mellan hembygds förbunden och länsmuseet.
2. MUSEETS HISTORIA
Västernorrlands läns. museisällskap bildades 1880 på
initiativ av biskop Lars Landgren. Museisällskapet fick
snabbt vind i seglen genom donationer från vittberesta
sjökaptener i den då betydande sjöf~rtsstaden Härnösand.
Från och med 1903 kunde det natur- och kulturhistoriska
museet
i
Hushållningssällskapets hus på Trädgårdsgatan
besökas på söndagar kl 1-3 e.m. mot en avgift av 10 öre.
Museisällskapet tog 1885 initiativ till förstärkning av
nipbranten i Torsåker för att förhindra fortsatt erosion av
ruinkullen efter
den medeltida fogdeborgen Styresholm,
vilken höll på att spolas bort av Ängermanälven. Den andra
bestående insatsen blev museisällskapets förvärv 1891 av det
rivningshotade fiskekapellet på norra Ulvön, ett av- de
äldsta, bevarade fiskekapellen längs Norrlandskusten.
Efter det första årtiondets entusiasm förde museisällskapet en tynande tillvaro men 1909 fick museiverksamheten
en injektion genom den på Theodor Hellmans initiativ bildade
föreningen för norrländsk hembygdsforskning. Föreningens
verksamhet var mycket ambitiöst planerad och uppdelad i
olika avdelningar, av vilka den för arkeologisk och kulturhistorisk forskning skulle ansvara för uppbyggnaden av
Norrlands kulturhistoriska museum. En motsvar ighet i norra
Sverige således till Kulturhistoriska föreningen för södra
Sverige och Kulturen i Lund.
Föreningen kunde 1911 förhyra landstatshuset vid torget i
Härnösand och ta det i anspråk som museum och bibliotek. Här
kunde de från Västernorrlands läns museisällskap övertagna,
kulturhistoriska samlingarna utställas medan de naturhisto-
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riska blev kvar hos Hushållningssällskapet. Insamlandet av
föremål med anknytning till norrländsk allmogekultur genomfördes framgångsrikt och även d~n samiska kulturen och
folkmusiken dokumenterades genom uppteckningar och föremålsförvärv • Genom tillkomsten av skri ftserien Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1918 kunde uppnådda forskningsresultat ges en vidare spridning.
Även när det gällde anläggandet av ett friluftsmuseum',
var planerna vittomfattande - föreningen hade ambitionen att
på Murberget i Härnösand småningom bygga upp ett Norrlands
Skansen. Från och med 1913 flyttades till Murberget ett
stort antal byggnader som skulle ingå som komponenter i
olika rekonstruerade miljöer som stadstorg, oskiftad by,
kyrks t ad, fäbo d, f iske läge, Järnb r uk, samev i s te. För eningen
tycks i hög grad ha varit inspirerad av Georg J:son Karlin
och Bernard Olsen, vilka vid uppbyggandet av Kulturen i Lund
respektive Frilandsmuseet utanför Köpenhamn lanserade paviljongsystemet, vilket innebar att friluftsmuseets by~gnader i
stor utsträckning skulle användas som utställningslokaler.
Detta system tillämpades på Murberget i exempelvis Härnösands gamla rådhus och herrgården från Ävike bruk. På det
skogsbevuxna Murberget fanns emellertid även möjligheter
till en trovärdig miljögestaltning efterliknande Hazelii
Skansen. Norrlands Skansen blev aldrig färdigt men friluftsmuseet är ändå Norrlands största med 70-talet byggnader, som
varje sommar ger inramning åt en omfattande programverksamhet.
Det blev heller inte något norrländskt museicentrum i
Härnösand.
Föreningen
för
norrländsk
hembygdsforskning
ombi:dades och dess verksamhet.. inskränktes till att enbart
omfatta Västernorrlands län. I och med att föreningen 1932
tvingades att utrymma landstatshuset och magasinera samlingarna i friluftsmuseets timmerhus blockerade~· museiverksamheten i avsaknad på lokaler. Det fanns dock inom föreningen handlingskraft för att 1940 göra en kulturinsats av
utomordentlig betydelse genom förvärvet av Genbergska gården
i
Myckelgensjö i Anundsjö socken i norra Angermanland.
Gården är Norrlands enda komplett bevarade bondehemman från
självhushållets dagar och består av ett 30-tal timrade
byggnader, representerande olika funktioner och sysslor.
En av landstinget tillsatt utredning angående länsmuseifrågan konstaterade 1976 att det även i Västernorrland fanns
behov av ett länsmuseum samt att detta lökal- och personalmässigt skulle vara fullt utbyggt 1985. Som ny huvudman för
länsmuseet inträdde den av Landstinget Västernorrland och
Härnösands kommun 1978-01-01 bildade Stiftelsen LänsmuseetMurberget. Nettodriftskostnaderna överenskoms att fördelas
med 75 ra för landstinget och 25 ra för kommunen samt skulle
kommunen ensam svara för inv~steringar i samband med uppförandet aven museibyggnad.
Huvudmännen träffade vid årsskiftet 1984-85 en principöverenskommelse med innebörden att landstinget kostnadsfritt
ställer Gådeå sjukhus med tomt till stiftelsens förfogande
samt lämnar ett kontant bidrag av 5 miljoner kronor för om-

och tillbyggnad av sjukhuset till länsmuseum. Finansieringen
i övrigt skall täckas med statsbidrag och lån med kommunal
borgen. Huvudmännens ansökan om statsbidrag har av reger ingen 1984 t illst y rk t s med hänv i sning t iII a t t för ut sä t tningarna enligt den nya förordningen om statsbidrag till
vissa teaterlokaler m m är uppfyllda. Principöverenskommelsen innebär även att stiftelsens årliga nettodrift- och
kapitaltjänstkostnader skall delas lika mellan landstinget
och kommunen. Stifte.lsen skall byta namn till Västernorrlands läns .useu••
3. MUSEIBYGGNADSFRAGAN
Museets historia kan också beskrivas som en utdragen och
segsliten kamp för att lösa byggnadsfrågan. Redan 1929
förelåg av arkitekt Erik Högström uppgjorda ritningar till
en museibyggnad med en total v~ningsyta av 2100 kvm. Tomtfrågan hade lösts genom att Härnösands stad kostnadsfritt
ställt ett markområde i friluftsmuseets grannskap - kvarter
Bågen till förfogande. Kostnadsberäkningen uppgick till
450 000 kronor varav 100 000 kronor i statsbidrag av lotterimedel beviljades. Byggnadsplanerna förverkligades emellertid aldrig och genom utrymningen av landstatshuset 1932 stod
museet helt utan ändamålsenliga lokaler.
Byggnadsfrågan drogs i långbänk årtionde efter årtionde,
trots de uppenbara riskerna för brand och stöld som förvaringen av samlingarna på Murberget innebar. I slutet av
1940 - t a l e t f a nns de t pl a ne r på a t t bYgg a 'm us e e t på Ka na l udden, på 1960-talet på Mellanholmen i anslutning till stadsbibliotek och teater. H,ärnösands kommun tillsatte 1975 en
utredningskommitt~ med uppdrag att lösa byggnads frågan. Ett
nytt polishus hade just tagits l bruk, så det kom att handla
öm landstatshuset, än en gång. Problemet med att landstatshuset var för litet som museum redan 1929 försöker utredningen lösa genom en tillbyggnad på Packariaven i ett plan
av ca 500 kvm samt genom nybyggda magasin och verkstäder på
Murberget.
Om länsmuseets ödesfråga drar länsmuseiutredningen 1976
följande slutsats: Kommitt~n finner den nuvarande lokalsituationen högst otillfredställande och ser en snar lösning
av byggnads frågan som mycket väsentlig för den framtida
länsmuseiverksamheten.
Vid årsskiftet
1977-78 tillsatte
kommunen en ny museiutredninq med uppgift att ta ställning
till två alternativa nybygnadsförslag
dels magasin och
verkstäder på Murberget och en utställningshall på Mellanholmen, dels museet i sin helhet på Murberget. Det uppnåddes efter viss diskussion enighet om att förorda en museibyggnad enbart lokaliserad till Murberget. För programarbete
och projektering anlitades arkitekt Gunnar Mattsson som
konsult. Efter en noggrann probleminventering av länsmuseets
magasinerade
och
svåröverskådliga
samlingar
kunde
ett
lokalbehov av ca 7 700 k vm vån in g-s Yt a framräkn as, var ti Il
kom 950 kvm för kontorslokaler i befintliga, äldre hus. Den
nya museibyggnaden presenterades av Gunnar Mattsson i en
skalenlig modell, som illustrerade hur det relativt stora
byggnadskomplexet kunde anpassas till friluftsmuseets små-
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skaliga miljö. Byggnadsföretaget var indelat i
med prioritering av magasin och verkstäder.

tr~

etapper

Plötsligt avbröt 1981 kommunen utan föregående samråd med
vare sig landstinget eller stiftelsen programarbetet med
hänvisning till att de ekonomiska förutsättningarna saknades. Museets byggnadsfråga var än en gång skjuten i sank och
förlisningen förorsakade avsevärt rabalder i massmedia och
en för länsmuseet positiv opinionsbildning. Museiledningen
bedömde i detta läge att något måste göras 'för att rädda
samlingarna. Huvudmännen träffade en kompromissuppgörelse,
som innebar att kommunen förhyrde provisoriska men ur brandoch stöldsynpunkt mera säkra lokaler,
dit samlingarna
började evakueras för vård och förvaring redan samma år. Ett
arbete som alltjämt fortgår.
4. GADEA SJUKHUS
Gådeå sjukhus uppfördes under 1800-talets andra hälft som
mentalsjukhus under namn av Härnösands hospital. Huvudbyggnaden är uppförd av tegel med putsade fasader efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Abom och stod färdig 1862.
De två flyglarna med sina originellt utformade ankarslut en för kvinnor i norr och en för män i söder, precis som i
kyrkan - inramar en borggård för promenader. Även flyglarna
är ritade av J F Abom och uppfördes 1978-79 med putsade
fasader,
som
ansluter
till
huvudbyggnadens
formspråk.
Byggnaden i fonden för den mot väster öppna borggården
uppfördes 1904 och inrymde samlingssal och verkstäder.
Gådeå sjukhus ligger 2,5 km från Murberget på det område
som idag d,isponeras av Härni;isands sjukhus. Området' är
beläget på fastlandet och skjuter ut som en udde i söd~a
sundet, begränsas i nordväst av Europaväg 4 och ligger på
bekvämt promenadavstånd från den gamla stadskärnan på
Härnön. På själva uddens spets reser sig mentalsjukhuset i
ett parkområde med ett system av gång- och cykelstigar.
Någon ytterligare expansion av Härnösands sjukhus, som
skulle inkräkta på parken och utsikten över södra sundet, är
inte aktuell. Länsmuseet skulle således disponera udden utan
inskränkningar.
5. MALPROGRAM
Målprogram för Stiftelsen Västernorrlands läns museum har
antagits av styrelsen 1985-04-22.
6.0RGAN·ISATION
Ansvarsfördelningen
mellan
sti ftelsens
styrelse
och
länsmuseichefen/landsantikvarien regleras genom en särskild
handläggningsordning. Chefen för avdelningen för dokumentation och kulturminnesvård är länsmuseichefens/landsantikvariens ställföreträdare i avvaktan på att en tjänst som
biträdande landsantikvarie inrättas.
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Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och länsmuseichefen/
landsantikvarien regleras genom en särskild handläggningsordning. Arbetsfördelningen mellan museiledningen och de
olika avdelningarna regleras genom en särskild arbetsordning, personalens arbetsuppgifter redovisas i befattningsbeskrivningar. Upphovsrätten regleras genom ett med samtliga
anställda tecknat avtal.
Länsmuseet är
för närvarande
organiserat med ett kansli och fyra avdelningar: arkiv,
bibliotek och samlingar; dokumentation och kulturminnesvård;
information och undervisning; teknisk och friluftsmuseer.
Organisationsplanen förutsätter att kansliet ombildas till
en särskild avdelning för administration och förvaltning
1989. Liiinsbildcentralen, som föreslås inrättad 1992, utgör
en särskild avdelning. För v-ar je avdelning finns en målbeskrivning.
Förslaget till
personalpolitiskt program innebär en
utökning av personalstyrkan med 17 nya tjänser under 198991,
samordnat med färdigställandet av länsmuseets nya
lokaler. 2-3 av dessa nya tjänster kan förväntas inrättas
med
lönebidrag.
Länsbildcentralen med en affärsmässigt
inriktad bildbyrå har sju tjänster, av vilka hälften bör
kunna inrättas med lönebidrag eller
finansieras genom
uppdrag.
Friluftsmuseet på Murberget länkas organisatoriskt samman
med länsmuseet genom att den tekniska avdelningen svarar för
vård och underhåll av byggnader och markområde genom ett på
Murberget stationerat arbetslag med hantverkare. För basutställningar,
reception,
den
publika
verksamheten
samt
säsongsanställd personal svarar avdelningen för information
och undervisning. Detta innebärat~ alla aktiviteter på
Murberget samordnas med länsmuseets övriga, utåtriktade
verksamheter.
7. FUNKTION
Till förutsättningar hör att Gådeå sjukhus kommer att
avvecklas som mentalsjukhus under slutet av 1980-talet.
Sjukhuset är uppfört i etapper under huvudsakligen 1800-talets andra häl f t • Byggnadskomplexet består aven centralkropp med två flyglar med i ändarna halvrunda ankarslut,
inramande en borggård. I dennas förlängning västerut ligger
en fristående ekonomibyggnad. När iden om -att i Gådeå
sjukhus
inrätta
länsmuseum
väcktes,
konstaterades
att
byggnadskomplexet, trots sitt imponerade yttre, var både för
stort och för litet. För stort vid en fullständig kontorisering, som låg nära till hands och kunde åstadkommas genom
sammanslagning av smårum till lagom stora arbetsrum, personalutrymmen och verkstäder - för litet därför att museets
samlingar inte fick plats och större utställningsytor var
omöjliga att åstadkomma. Problemet löstes genom att museets
behov av nya lokalytor i sin helhet förlades under borggården och dess förlängning västerut fram till ekonomibyggnaden. Uppkomna överytor ställes till förfogande för Stiftelsen Musik i Västernorrland.
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För arbetsrum, personalutrymmen, atelj~er och verkstäder
disponeras de båda flyglarna, huvudbyggnadens tredje och
fjärde plan samt ekonomibyggnadens andra.
Den publika
verksamheten är i huvudsak förlagd till huvudbyggnadens
souterrängvåning, den .nybyggda delen under mark samt ekonomibyggnadens första plan. Här finns lokaler för de olika
arkiven, inklusive föremålsarkivet,
tillfälliga utställningar och basutställningar med mediatek. I huvudbyggnadens
andra plan finns ett caf~ samt mindr.e basutställningar, i
ekonomibyggnadens tredje plan en hörsal till vilken besökaren kan komma via en separat entr~ i anslutning till hiss
och trapphus.
Huvudbyggnadens skådefasad är den östra, som vätter 'mot
Södra Sundet. Den domineras aven monumental trappa mitt på
fasaden, . som leder till andra våningsplanet. Under denna
trappa är huvudentr~n förlagd i anslutning till befintlig
hiss. I vinkeln mellan huvudbyggnaden och flyglarna finns
portvalv, vilka utnyttjas som sidoentr~er.
Museets disposition redovisas översiktligt
grammet- med id~skisser plan för plan.
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8. PROFIL
Västernorrlands läns museum är ett allvarligt i miljöfrågor engagerat museum. Ett serviceinriktat museum, där mer än
50 % av samlingarna göres tillgängliga för besökaren genom
informatik på bildskärmar i föremålsarkivet. Precis som i
ett varuhus tillämpar museet självbetjäning, vilket innebär
att alla besökare kan ta del av sitt kulturarv på egen hand
med hjälp av datoriserad info~.'llation. Det faktum att till
museets historia hör ett skede som Norrlands kulturhistoriska museum öppnar möjligheter till jämförande studier, som
inget annat länsmuseum kan erbjuda. Vissa föremålskategorier
som arkeologiskt material, textil- och vapensamling lämpar
sig av olika skäl inte för att exponeras iföremålsarkivet.
Dessa göres dock tillgängliga av museipersonal på fastställda öppettider i särskilda studierum. I övrigt skall i
mediateket all museets arkiverade kunskap ställas till
besökarens förfogande genom informatik. Till förvaringsprofilen kan också hänföras det dokumentationsansvar, som
museet åtagit sig för den arkeologiska verksamheten genom
uppdragsverksamheten. Museet intar också en framträdande
position i folkmusikens historia. Detta dokumentationsansvar
för den folkmusikaliska traditionen i 'Västernorrland har
återupptagits och folkmusik har därvid definierats omfatta
alla folkrörelsers musiktraditioner. Vidare har museerna i
länet påtagit sig ansvar för SAMDOK = samtidsdokumentation
av samhällssektorerna handel, trä-och papper samt kommunikationer.
Sasu tst älln ingar s om ins lag i den pub l ika verksamhet en
ger i betydande utsträckning konturer åt museets profil.
Museets samlingar har tillräcklig spännvidd för att i stort
sett varje skede av regionens historia skall kunna göras
syn- och hörbar. För länsmuseerna ligger det nära till hands
att presentera en totalutställning,
där en helhetssyn
gestaltas scenografiskt = ett ekologiskt synsätt.

Ett ekologiskt synsätt i svenska museer måste medföra att
kultur och natur inte belyses som olika verkligheter på
olika museer, inte ens som två sidor av samma sak i olika
utställningar. En ny helhetssyn måste också kunna ge svar på
existentiella frågor
det måste handla om både tro och
vetande, om religion och politik. Museer där vi bättre kan
förstå oss själva i ett historiskt perspektiv bör också
antyda lärdomar för framtiden. Tjernobyl - försumbar risk? .
\

Utställningsprofilen för Västernorrlands läns museum kan
beskrivas som en totalutställning med tematisk uppläggning
längs en tidsaxel. Som tema har inte bara valts tidsbegränsade
företeelser
utan basutställningens röda. tråd har
tvinnats av två· genom alla' tider för människans .livsvillkor
oumbärliga livsbetingelser: rinnande vatten; jakt och fiske.
Basutställningens samlingspunkt är våtmarken, som skall
följa årstidernas växlingar. Våtmarken är både en konkretion
av ·vad detta ekosystem betytt för människans överlevnad
genom exempelvis myrslåtter och översilning men också en
symbol för den i ett globalt sammanhang hotade miljön,
Convention on Wetlands, 1975.
Basutställningen är förlagd till ·den nybyggda delen av
museet. Våtmarken finns i centrum och drar genom överljus
blickarna till sig. Den' framträder också som symbol för
fotosyntesen, den fundamentala förutsättningen för allt
levande. Runt våtmarken redovisas aktuella miljöhot och
katastrofer samt ställes prognoser över utrotningshotade
biotoper och enskilda djurarter som gråsälen.
Via en fotocellstyrd varuhusgrind promenerar besö~aren in
i tidstunneln. Den börjar med åsynen av nutidens välQekanta
plastförpackning av dagligvaror och flimrande elektronik och
slutar i istiden. En omvänd kronologi således eller snarare
en rättvänd om historiska förlopp pedagogiskt ska kunna
förklaras. För lärare och elever finns dock möjligheten att
företaga resan istid - nutid i enlighet med läroböckerna.
Istiden illustreras med ett storskaligt tvärsnitt av den
ångermanländska berggrunden, nedtryckt nästan 300 meter av
den kilometertjocka inlandsisen. Arrangemanget skall vara
konstruerat så, att isens avsmältning och landhöjningen
genom årtusendena kan manipuleras. Andra avsnitt av basutställningen presenteras som dioramor i full skala, andra ger
besökaren möjlighet att agera sälj ägare på Bottenvikens is,
ytterligare andra ger möjlighet att arbeta för egen hand med
skinnberedning och laggning. Dessa hantverk skall vara lätt
utbytbara mot andra, som passar in i helheten. Att uppleva
med känseln finns det rika möjligheter till även i redovisningen av de medel tida skinnskatterna • I skinnberedningen
luktar det en smula fränt och i en annan luktzon nämligen
tunnbinderiet luktar det kåda. I utställningen finns också
ljudzoner med porlande vatten, djurläten och fågelsång.
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Basutställningens två r5da trådar ger tillfälle att
belysa snart sagt alla mänskliga aktiviteter. Detta utesluter inte gestaltningar, oberoende av detta tema, om de har
stor betydelse f5r f5rståelsen av det historiska f5rloppet.
Eftersom tids tunneln är f5rlagd till den nybyggda delen, ges
enastående möjligheter
till iscensättning oberoende av
dagsljus.
I huvudbyggnadens andra plan finns mindre basutställningar med en speciell profil. Det handlar om en daterad,
dramatisk händelse som tidsspegel: trolldomsprocessen i
Torsåker med halshuggning och bålbränning av 71 häxor den 8
mars och 1 juni 1675; katastrofen längs Indalsälven den 6
juni 1796, då den 2'5 kilometer långa Ragundasj5n t5mdes
genom Vild-Hussens misslyckade dikningsf5retag; f5rlisningen
av den Härnösandsregistrerade skonerten Vesta den 17-18 maj
1886 vid Santa Anna, Tabasco i Mexico med därefter f5ljande
sj5f5rklaring; skotten i Lunde den 14 maj 1931. Det handlar
om enskilda människo5den, som ofta obeaktad del av vår
historia.
Dessa mindre basutställningar skall vara lätt utbytbara
och kunna deponeras hos kommuner och organisationer eller
andra intressenter.
Särskilda program kommer att utarbetas dels f5r f5remålsarkiv och informatik, dels f5r basutställningar, där även
samordning med Murbergets friluftsmuseum beaktas.
Tillfälliga utställningar är ett vitalt inslag i museiverksamheten, vars värde dock inte ska mätas i antalet
utställningar utan i deras 5verensstämmelse med en viss
profil. Detta gäller såväl egna som inlånade produktioner,
vilka f5reträdesvis b5r anknyta till museets basutställningar eller 5vrida verksamhet det vill säga i vidaste
mening länets kulturhistoria.
Visning av konst och konsthantverk b5r utg5ra ett betydande inslag i, utställningsverksamheten. I detta utbud får
det konsthistoriska eller provinsiella inte ta 5verhanden
utan museet har även ett ansvar f5r att det avantgardistiska, oberoende av konstnärens hemvist, ges utrymme och
m5jlighet att stimulera och irritera.
Museet måste också vara en tidsspegel för aktuell debatt
genom att vara lyh5rt f5r olika opinionsyttringar, som vill
komma till tals med tillfälliga u~ställningar och till dessa
kopplad programverksamhet. Det måste alltid finnas en viss
friyta i de till fälliga utställningarna som kan disponeras
av organisationer, föreningar och aktionsgrupper som ett
åsiktstorg. Särskilt när det gäller att belysa olika miljöfrågor skall museet ta egna initiativ.
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9. MURBERGETS FRAMTID
Den första till friluftsmuseet 1913 flyttade byggnaden är
klockstapeln från Ullånger.. Därefter har ett sjuttiotal
byggnader från såväl landsbygd som stad flyttats och återuppförts på Murberget. Även om vissa bebyggelsemiljöer
aldrig fullbordats, är det principiellt viktigt för länsmuseets trovärdighet i byggnadsvårds frågor . att inga fler
byggnader flyttas till Murberget. Det eventuella behovet av
komplement bör tillgodoses genom nybyggnad efter gamla
förebilder och med användande av traditionell byggnadsteknik. Friluftsmuseet är en basutställning i skala 1:1.
Även om friluftsmuseet utgör ett reservat för timmerarkitekturen kan dess byggnader int~ betraktas som museiföremål
i gängse mening, eftersom väder och vind och annat slitage
ständigt reducerar det autentiska. En av friluftsmuseets
pedagogiska förtjänster är därför att fungera som demonstrationsobjekt av traditionella byggnadsmaterial och hantverksmetoder.
Upprustningen av Murberget är tidskrävande och kostsamt
och länsmuseet har egentligen endast personal och driftmedel
för att klara det löpande underhållet. För att någon gång
hinna fatt måste en punktinsats göras. Utgångspunkten för
denna måste vara en byggnadsteknisk 'besiktning av samtliga
hus från syllstock till nock, som sammanställes i ett
upprustningsprogram, i vilket även kostnader och tidsåtgång
noga redovisas. Detta är dessutom en grundförutsättning för
att utveckla Murberget till en betydande turistattraktion •
."

Om friluftsmuseet skall representera det gamla, norrländska bondesamhället i miniatyr, måste det vara levande
oc h f öl j a å r s t i de r na s vä x l i ng a r • De t ä r vi k t i g t a·t t Mu rberget låter och luktar det vill säga skaffar sig en egen
djurbesättning med därav följande konsekvenser som uppförande av stall, ladugård, fä- och hönshus med modern standard
men med traditionellt utformade exteriörer. Museet bör i
första hand hålla stor- och småboskap av raser, som är
utrotningshotade
som
exempelvis
svensk
kullig
boskap,
rödkulla och gutafår. Det bör övervägas om museet därigenom
skall påtaga sig ett visst ansvar för avel, eventuellt i
samarbete med andra friluftsmuseer.
l
anslutning till
samevistena är en hägnad för några skogs renar också tänkbar.
Parken vid Avikegården måste föryngras och trädgården vid
prästgården helt nyanläggas och planteras med prydnads- och
bärbuskar samt några härdiga fruktträd. l rabatterna bör
museet ha en genbank av bortglömda och utrotningshotade
prydnadsväxter. Innanför grinden till Gideå skola skall
trädgårdsskötsel enligt
folkskolestadgan
bedrivas genom
anläggande t av grönsakssängar. Här bör även alternativa
odlingsmetoder demonstreras. All odling på Murberget skall
vara biologisk och näringstillskott skall bestå av egen
gödsel och kompostjord. Ett särskilt program för djurhållning och växtodling måste utarbetas.
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På samma sätt sam grupperingen av byggnaderna på ett
friluftsmuseum är viktig för att den· kulturhistoriska
illusionen skall upplevas sam trovärdig, är interiörerna
det, i kanske ännu högre grad. Alla interiörer måste inredas
med en pedagogisk avsikt genom att en viss situation och ett
visst tidsskede rekonstrueras. Detta kan åstadkommas genom
studier av bouppteckningar och ski ftesprotokoll. Av säkerhetsskäl måste så långt möjligt kopior av alIa i interiörerna ingående föremål tillverkas och originalföremålen slussas
till särskild vinterförvaring. Användandet av kopior efter
förebilder i museets samlingar underlättar dessutom genomförande av diverse aktviteter.
Fiskeläget på Sälsten måste flyttas och ges en topografiskt och publikt bättre placering.
10. STIFTELSEN MUSIK I VÄSTERNORRLAND
Redan från grundande t 1909 hade Föreningen för norrländsk
hembygdsforskning en särskild avdelning för folkmusik i
organisationen. Den inom föreningen drivande kraften för
dokumentation av folkmusikens traditioner och för anordnandet av spelmanstävlingar runt am i länet var folkmusikforskaren och redaktören Karl Peter Leffler. Från 1919 till sin
död 1922 var K P Leffler intendent för folkmusikavdelningen
och sam sådan förmodligen den förste i landet vid ett
regionalt museum. Genom inrättandet 1986 aven tjänst sam
antikvarie med musiketnologisk inrikting har länsmuseet åter
knutit till sig fackkunskap· på området - den enda museianknutna narr am Dalälven.
Ett sedan länge etablerat s~marbete mellan rikskonserters
i
Härnösand och länsmuseet ger nyöppnade
möjligheter till samverkan genom bildandet av den regionala
musikstiftelsen. Sammanboendet är en originell lösning, sam
gagnar båda parter.
regionkont~r

11. TIDPLAN
Arbetet med planering och projektering av det nya länsmuseet
beräknas kunna slutföras under 1989.
Själva byggandet
påbörjas under 1990 och genomföres i etapper eller sam
helhet så att inflyttning kan ske under 1991-92.
12. ÖVERSIKT LOKALYTOR
Det nya länsmuseet omfattar en yta av totalt 9585 kvm,
varav 2880 kvm nybyggd.
Museets disposition redovisas
översiktligt med ideskisser.
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1. IDEHISTORISK BAKGRUND
1.1 Folkbildning
Medelpads folkhögskola, den första i Norr land påbörjade
sin verksamhet 1873 som resultat av ett förslag vid ett av
baptisterna, tre år tidigare, anordnat sommarmöte iStöde.
Kursverksamheten var till en början ambulerande, förlagd
till olika orter några år i taget även i Angermanland, men
blev stadigvarande genom etableringen av Alsta folkhögskola
i Fränsta 1899. Att vid ett väckelsemöte folkbildningen
ägnades intresse var vid denna tid ingenting ovanlig. De
frikyrkliga samfunden, som ända till konvetikelplakatets
avskaffande 1858,kämpat "för ~eligionsfrihet hade också
intresse och engagemang för andra samhällsre former. Majoriteten av de strejkande arbetarna vid landets första,
större arbetskonflikt i Sundsvall 1879 visade sig tillhöra
olika frikyrkosamfund och dessutom ha avgivit nykterhetslöfte. Landshövding Curry Treffenberg i Härnösand bemötte de
strejkande med vapenmakt och ansåg i sin officiella berättel se a t t Sundsvallsstrej ken up ps tå t t på gr u nd a v kyrklig
anarki och politisk radikalism.
Kommunallagstiftningen och införandet av tvåkammarsystemet på 1860-talet gynnade den besuttna bondeklassen, som
fick en inflytelserik ställning i kommunerna och andra
kammaren. En politisk drivfjäder till grundandet av folkhögskolor blev just böndernas bildningsbehov föranlett av deras
nya maktposition. De första svenska folkhögskolorna tillkom
efter dansk förebild 1868, i Skåne och Östergötland men med
denna alldeles specifikt svenska inriktning. För arbetarklassen återstod det att erövra sina medborgerliga rättigheter och när arbetarrörelsen vid sekelski ftet organiserades, uppstod samma behov av folkbildning, som tidigare inom
bondeklassen. Arbetarnas ·möjligheter att utnyttja de bondeskolor, som folkhögskolorna kallades, var nämligen begränsade. Bondekooperationen växte sig också stark genom, efter
tysk förebild, bildandet av lantmannaföreningar. Idegivare
till detta föreningsbildande på svensk mark var länsagranomen E O Arenander vid Västernorrlands Läns Kungliga Hushållningssällskap, som oc kså l yc kades med bed r i f t en a t t 1901 få
till stånd den första i Sverige bildade regionala organisationen nämligen Västernorrlands läns landtmannaföreningars
förbund.
I skuggan av unionskrisen kan Sverige liknas "~id en myrstack, kryllande av ideer och strömningar. Demokratiska
stridsfrågor som allmänna rösträtten· och åttatimmarsdagen
var klart politiska medan egnahemsrörelsen och Nationalföreningen mot emigrationen var av nationell, för att inte
säga .fosterländsk karaktär. Ungdomsrörelsen var en annan
tidstypisk företeelse,
som snabbt
fick stor spridning
närmast i reaktion mot det så kallade dansbaneeländet. Denna
folkrörelse tycks ha uppstått på "1880-talet. Det första
ungdomsrnötet i Sverige inspirerades från Norge och anordnades 1899 i Rödön i Jämtland och redan samma år hade ungdomsrörelsen fått fotfäste vid Hola folkhögskola iAngermanland.

----------------
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Johan Sandler, som tagit initiativ till grundande t av
folkhögskolan 1896, arbetade målmedvetet med att rekrytera
elever bland Adalens arbetare. Detta pionjärarbete - ofta
bortglömt som vägvisare till grundandet av Brunnsviks
folkhögskola
hade sådan framgång att arbetarungdomarna
snabbt gjorde den nystartade fackföreningsrörelsen i Adalen
slagkraftig. Detta ansågs i_ vissa läger samhällsomstörtande
och under en hätsk kampanj mot folkhögskolan, den så kallade
Hola-striden 1906-09, fråntogs denna såväl landstings- som
statsbidrag. Kampanjen hade ett märkligt förspel nämligen
det förhållandet att rektorns son, tillika lärare på skolan,
Rickard Sandler vid varnpliktstjänstgöring på Sollefteå
läger sommaren 1906 ertappats med utdelning av det socialistiska flygbladet Kamrat i vapenrock, författat av Per Albin
Hansson och Gustav Möller. Flygbladets innehåll var, i
jämförelse med många andra, vare sig särskilt revolutionärt
eller antimilitaristiskt och hade trots stor spridning
aldrig tidigare beslagtagits. Därför kunde Sandler inte
ställas inför krigsrätt men fick schavottera inför stående'
trupp och regementschefen Nils Selander gav även det inträffade offentlighet genom ett brev till Hernösands-Posten.
Brevet publicerades den 17 juli och i tidningens kommentar
skräddes inte orden: Vad hjälper det att skriften blivit
tillvaratagen och för tillfället oskadliggjord, giftspridaren finns kvar. Händelsen blev mycket omskriyen och den
konservativa dagspressen använde' den som förevändning till
smutskastning av Hola folkhögskola medan de socialdemokratiska såväl som de liberala dagstidningarna försvarade
beväringsmannen Sandler och fördömde officerarnas åsiktsförtryck. Sympatiyttringarna för den Sandlerska familjen och
Ho l a f ol k hög s ko l a bl e v ö ve r v ä l.di g a nde oc h s ko l a n å t e r f i c k
sina anslag och kunde arbeta vidare på den inslagna vägen.
Det blivande statsrådet fick dock sluta sin lärartjänst och
flytta till Brunnsvik, där han under lärartiden startade
ABF, Arbetarnas bildningsförbund 1912.
Att folkbildningen motarbetades hörde till undantagen
särskilt mot bakgrund av att genomförandet av folkskolestadgan, inte minst i Norrland, gick med snigelfart. Vid
universiteten bildades studentföreningar, som engagerade sig
i folkbildningsarbetet genom föreläsningar och utgivandet av
populärvetenskapliga skri f ter . Av dessa blev student föreningen Verdandi i Uppsala
bildad 1888 av bland andra
författaren till Norrlandseposet Den stora vreden, Olof
Högberg - den genom sin skriftserie mest· betydelsefulla och
långlivade. En avläggare till Verdandi blev den, 1905
bildade Norrländska studenters folkbildningsförening, som
startade utgivning ·av småskriftserien Norrland. Den senare
studentföreningens ordförande
Theodor Hellman tog 1907
initiativ till de i Härnösand anordnade hembygdskurserna, de
första av sitt slag i landet. Uppropet till hembygdskurserna
16-24 juni, undertecknat av ett 70-tal personer med landshövding G Rudebeck som första namn, lydde inledningsvis:
Västernorrländska män och kvinnor! Att göra den andliga
odlingens skat ter tillgängliga för och värderade av alla
dem, som nu äro utestängda från delaktighet i dem, så att
dessa skatter må bli till en hos hela vårt folk inneboende

kraft ~tt bättre fylla sina plikter mot sig själv och
samhället, . det är ett 'stort mål, vartill våra dagars
omfattande folkbildningsarbete syftar. Kurserna kombinerades.
med ett ungdomsmöte och publiktillströmningen i det vackra
mid~ommarvädret blev stor om ändock inte riktigt den förväntade, eftersom de så kallade Sandökravallerna kastade en
viss slagskugga över arrangemangen. Denna konflikt gällde
arbetarnas föreningsrätt- vid Dals och Sandö sågverk och
ledde till strejk och blockad samt i maj till att militär
inkallades för att skydda strejkbrytarna. Eftersom sågverksägaren Seth Kempe fanns med bland dem som undertecknat
uppropet till hembygdskurserna, övervägde arbetarna att
bojkotta dessa. Någon organiserad bojkott kom aldrig till
stånd men sa!Tltidigt anordnades dock i Vibyggerå ett missions- och ungdomsmöte.
Hembygdskurserna utgjordes av ett 3D-tal föreläsningar,
till vilka föreläsningsbyrån vid Uppsala universitet lämnade
bidrag, med mycket skiftande, i första hand kulturhistoriskt
innehål~ men även ämnen som alkoholfrågan, folkbildningsarbetet, turistväsendet och egnahemslånen behandlades. Kvällarnas samkväm, utflykter och lekar blev mycket uppskattade
som exempelvis ångbåtsutfärd till den legendariskt gästfrie
disponent Fredrik Hasselblad på Sprängsviken, midsommarvaka
på Vårdkasberget, som dock stördes av bland annat berusade
fotbollsspelare
från
Stockholm,
folkdansuppvisning
av
ungdomar från IFK Härnösand på den till fälligt upptimrade
dansbanan bakom läroverket. Vid u'ngdomsmötet tillsattes en
k~mmitt~ med Johan Sandler som sammankallande, vilken fick i
uppdrag att utreda frågan om bildandet av ett ungdomsförbund
för Västernorrlands län.
Flera konserter i domkyrkan och läroverket anordnades
liksom ett program med folkmusik i Arbetareföreningens lokal
under medverkan av sju bygdespelmän, vilka utvalts av
redaktören vid Västernorrlands Allehanda Karl Peter Leffler.
Redan på hösten samma år anordnades i Sundsvall av K P
Leffler, den första spelmanstävlingen i Norrland, efterbildande den av Anders Zorn året dessförinnan i Gesunda i
Dalarna först anordnade. I läroverket anordnades även en
. konstutställning, som enligt inbjudan till de av Johan Tir~n
utvalda konstnärer avsåg: att för första gången inför en
samlad norrländsk publik åstadkomma en uppvi-sning i större
skala av norrländska" konstnärers verk och andra konstnärers
arbeten i den mån de behandla norrländska motiv. En utställning av mönsterritningar till egna hem av arkitekterna
Torben Grut och Gustaf Hermansson anordnades liksom en
utställning av nytillverkade allmogemöbler från Föreningen
för svensk hemslöjd i Stockholm. Hernösands-Posten arrangerade en utställning av tävlings fotografier till de båda av
tidningen utlysta pristävlingarna för dels yrkesmän, dels
amatörer. TiII länets naturhistoriska och kulturhistoriska
museum inrymt i Hushållningssällskapets hus vid Trädgårdsgatan hade kursdeltagarna fritt tillträde.
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Det dominerande inslaget under midsommardagarnas ungdomsmöte var idrotten - ännu en folkrörelse på stark frammarsch
vid denna tid. Ungdoms- och idrottsfesten på Volontärskolans
idrottsplats
omfattande
tävlingar
i
höjd,
längd- och
stafhopp; kulstötning, spjut-· och diskuskastning; stafettlöpning, gång- och springtäflan. För en fotbollsturnering
svarade IF Släipner,
Härnösand,
i
vilken bland annat
Djurgårdens IF deltog.
Hembygdskurser och ungdomsmöten i Härnösand återupprepades vid midsommartid 1909 och 1912 med ett rikt programutbud
av bland annat utställningar men nu med den nybildade föreningen för norrländsk he.bygdsforskning som huvudman. På
initiativ av K P Leffler förekom ett nytt inslag nämligen
spelmanstävlingar. Ungdomsrörelsen som självständig organisation hade kort livslängd - ungdomens entusiasm och engagemang kanaliserades snart till politiska kraftfält och
ungdomsförbund. Även anordnande t av hembygdskurser runt om i
landet blev ett intensivt men kortvarigt inslag i folkbildningsarbetet. Föreningen för norr ländsk hembygdsforskning tog emellertid genom Theodor Hellman 1913 ett framsynt
och idag i det närmaste bortglömt initiativ av stor betydelse för folkbildningen vid inrättandet av fortbildningskurser för norrländska folkskollärare. Till dessa kurser i
hembygdsforskning och hembygdsundervisning erhöll föreningen
statsbidrag och de genomfördes i Härnösand varje sommar
1914-21.
1.2 Hembygdsrörelse och friluftsmuseer
Storgården, som utkom 1900'~ på kort tid i ·ytterligare
åtta upplagor - var en succebok som kan sägas karaktärisera
tidsandan och de i denna starka inslagen av traditionsbevarande och framtidstro. Författare var Karl Erik Forsslund,
som flyttat från stenöknen i Stockholm till Storgården vid
Ludvika. Han reagerade kraftfullt, nästan överspänt mot
industrialism och urbanisering men hävdade samtidigt ett
bevarande av kultur- och naturhistoriska värden inte som ett
självändamål utan som en plattform för framtida utveckling.
För Forsslund fanns ingen bodelning mellan natur- och
kulturvård, inte heller mellan arbetarrörelsens och hembygdsrörelsens intressen, vilka han hävdade i samma andetag,
vid den för arbetarungdomens folkbildning 1906 grundade
Brunnsviks folkhögskola, i Ludvika.
I denna dualism mellan det gamla och det nya seklets
livsmönster uppstod hembygdsrörelsen, vilken snabbt utvecklades till en folkrörelse. Drivkraften var behovet att
dokumentera och till eftervärlden rädda spillrorna av ett
bondesamhälle i hastig upplösning och omvandling. Redan
tidigare under 1800-talet hade hembygdsforskare som Nils
Gabriel Djurclou och Gunnar Olof Hylten-Cav~llius upptecknat
sagor och sägner, dialekter och visor liksom Rickard Dybeck,
som skrev den svenska nationalsången till en i Västmanland
upptecknad folkmelodi.
Nils Andersson och K P Leffler
upptecknade folkmusik för det landskapsvis publicerade ver-
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ket Svenska låtar. För den tidiga hembygdsrörelsen gällde
det att i första hand ta tillvara den materiella kulturen ett bevarande av bebyggelse och byggnadstraditioner, av
bruksföremål och handaslöjd. Men det fanns också i hembygdsrörelsens program ett framåtblickande, socialt och pedagogiskt inslag inspirerat av böcker som Ellen Keys Skönhet för
alla 1899 och den samma år bildade Föreningen för svensk
hellslöjd.
Industri- och slöjdutställningen i Gäv le 1901, blev en
väc kark locka för kons tnär en G~s ta f Ankarc rona, s om hemma i
Leksand 1904 tog initiativ till en hemslöjdsutställning och
bildandet· av Leksands hemslöjdsförening. Ankarcrona låg
också bakom tillkomsten av d-en första egentliga hembygdsföreningen i Mora 1905 och samma år tog konstnären och
barnboksförfattaren Ottilia Adelborg initiativ till grundandet av Gagnefs lIinnesstuga, rådmannen Karl Trotzig till
Hedemora gammelgård. Sedan följde i snabb takt det sockenvisa föreningsbildandet i Dalarna med flyttande av äldre
byggnader till gammel- eller hembygdsgårdar på programmet.
Det kännetecknande för hembygdsrörelsens pionjärtid är
a t t f ö r f a t t a r e oc h ko ns t nä r e r var i ns p i r a t ö r e r oc h o r ga n i satörer och att folkkulturen i Dalarna står i centrum.
Dalarna blir en nationalsymbol, som magnetiserar författare
som Erik Axel Karlfeldt och Selma Lagerlöf, konstnärer som
Carl Larsson och Anders Zorn. Maningen till nationell
samling vid sekelskiftet framhävde det fosterländska konkretiserat i en folkrörelse som skytterörelsen men ibland
överdrivet i chauvinism som vid Verner von Heidenstams
mas; eradartade bröllop 1896 på Blå J.ungfrun i Kalmarsund
under närvaro av stora delar av den svenska parnassen. Ändå
fanns hos den självutnämnde nationalskalden en kulturradikal
över t yge l se oc h u tst rål n ing som fängs lade maos sorna och
gjorde hans framträdande vid ungdomsmötena mycket bejublade.
Unionskrisen 1905 och storstrejken 1909 skapade kulturellt
och politiskt laddade strömningar som tidvis samverkade,
tidvis kolliderade - Heidenstams radikalism. förbyttes till
konservatism efter Strindbergsfejden.
Det som vid sekelskiftet upplevdes som omvälvande hade
emellertid börjat långt tidigare och den som tidigast insåg
vad detta betydde för det svenska kulturarvet var Artur
Hazelius. Hans resa i Dalarna, Östergötland och Småland 1872
fick honom att omgående påbörja ett insamlande 'av alla de
bruksföremål som i snabb takt kasserades och ersattes av
konfektion och andra industriellt tillverkade produkter. Med
intresserade dalabönders hjälp kunde Hazelius redan året
därpå vid Drottninggatan i Stockholm öppna Skandinavisketnografiska samlingen, som visade uppmöblerade interiörer
från gamla dalastugor • Hazelius hade all tså ett skandinaviskt perspektiv på insamlingsarbetet och när han 1880
skänkte sitt museum till svenska folket genom bildandet av'
en stiftelse, fick denna namnet Nordiska museet. Två år
senare tog Georg J:son Karlin initiativ till bildandet av
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige och grundande t
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av Kulturen i Lund. Tanken att skapa ett museum av folket
för folket tog sig hos Hazelius ännu ett konkret uttryck
genom uppbyggnaden av e't t fr ilu f t smuseum med äldre, från
olika delar av Sverige, flyttade byggnader. Ett Sverige i
miniatyr på Skansen i Stockholm, som slog upp grindarna 1891
samtidigt som Kulturen i Lund?
en livslång tvistefråga
pionjärerna emellan.
Det är mot denna bakgrund och med detta föredöme som
hembygdsrörelsens uppkomst kan förstås. Det fanns dock inom
hembygdsrörelsen
inte
enbart
uppskattning
av
Hazelii
räddningsaktioner utan också ett framväxande lokalpatriotiskt inslag, som hävdade bevarande av den gamla allmogekulturen på ort och ställe som stimulans och samlingspunkt
för den egna bygden. Denna hembygdskänsla hade vid sekelskiftet ännu inte ens vaknat i Dalarna, där Leksandsbonden
Jones Mats Persson både hånades och motarbetades, när han
försökte att bjuda över kringresande antikvitetshandlare,
vilka inte så 'sällan hade Nordiska museet som up-pdragsgivare. Inspirerad av Hazelius, i konflikt med sockenborna
och Hazelii uppköpare lyckades ändå Jones Mats att 1899
öppna Leksands etnografiska museum, inrymt i en till ägorna
flyttad timmerstuga. Denna individuella prestation måste
betecknas som Sveriges första hembygdsgård och denne märklige föregångsman hade säkert Karl Erik Forsslund i tankarna,
när han i programskriften Hembygdsvård 1914 opponerade mot
centralmuseitanken och de nationella manifestationerna i
huvudstaden: Inte längre hopa och centralisera - utan tvärt
om sprida och strö ut. Inte bara se tillbaka, utan också
framåt. Inte bara konservera det döda, utan väcka det
sovande som ännu lever. Me r a trä ffsäke rt kunde inte hembygdsrörelsens mål och arbetsmetoder formuleras.
Den tidiga hembygdsrörelsen var också, vad vi idag skulle
kalla, en miljörörelse. Forsslunds Hembygdsvård är indelad i
två avsnitt, ett om naturskydd och nationalparker och ett om
kulturskydd och bygdemuseer. Nationalparksiden var amerikansk - Yellowstone National Park, 1872 - och en av dess
tidiga förespråkare i Sverige var polarforskaren A E Nordenskiöld. Det dröjde till 1909 innan en lag angående naturminnesmärkens fredande och angående nationalparker infördes och
samma år avsattes den första svenska nationalparken i
Abisko. 1909 bildades även Svenska Naturskyddsföreningen som
under 1920-30-talen hade ett visst samarbete med det 1916
bildade Samfundet för hembygdsvård. Det måste ha glatt den
gamle diktaren på Övralid att platsen för hans ungdoms
effektsökeri - Blå Jungfrun 1896 - fick 'status av nationalpark trettio år senare.
Det finns ett förspel till såväl Hazelii
museigrundande som hembyg'dsrörelsens uppkomst, nämligen de från och
med 1800-talets mitt bildade fornminnesföreningarna. Den
första, av friherre Nils Gabriel Djurclou grundade, var
föreningen till samlande och ordnande af Nerikes folkspråk
och folkminnen i Örebro 1856. Närkeföreningen fick snabbt
efterföljare i många andra landskap eller län, i Västernorrland 1880 genom bildandet av Västernorrlands läns
museisällskap. Inriktningen var genomgående densamma nämligen att uppteckna folkmål och folklore samt samla fornsaker
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men på flera håll även biologiska och geologiska preparat.
Initiativet till bildandet aven fornminnes förening togs
ofta av landshövding, biskop eller någon annan prominent
person och verksamheten var förbehållen en ganska exklusiv
krets. Det fanns dock inom föreningarna en ambition att
uppvisa samlingarna i ett museum, en så kallad fornstuga
eller fornsal. Fornstugorna uppfördes av trä och hade en
fornnordisk karaktär inspirerad av bland annat de norska
stavkyrkorna. Den ännu kvarstående, 1886 invigda, fornstugan
i Tivoliparken i Kristianstad är förmodligen Sveriges äldsta
museibyggnad. En annan av samma typ är Biologiska museet på
Djurgården i Stockholm, som öppnades 1893 med dioramor
föreställande olika svenska landskapstyper och deras djurliv. För denna världsunika museiide, som fortfarande kan
beskådas, svarade konservatorn Gustaf Kolthoff och konstnären Bruno Liljefors, den förre flitigt anlitad för liknande
utställningsarrangemang på flera håll i landet bland annat i
Härnösand.
Fornstugorna bör egentligen inte betecknas som museibyggnader utan snarare som utställningspaviljonger. Förebilden
hade hämtats från de många världsutställningarna i Europa
under 1800-talets andra hälft och deras upprepning på
nationellt och regionalt plan, med den senare utbredningen
ofta i hushållningssällskapens regi. Hushållningssällskapet
i Väst~rnorrlands län gjorde 1882 i Sundsvall sin största
satsning någonsin genom anordnande t av allmän norrländsk
industr i- och landtbruksutställning, internationell fröutställ~ing
i förening med frökongress, konstutställning.
Länsutställningar av stort format anordnades 1894 och 1900 i
Härnösand. Bortsett från bildkonsten var under 1800-tCJlet
utställningar inte något som i första ~and förknippad~s med
museer och kulturhistoria utan med jättelika arrangemang,
där industriprodukter förevisades och demonstrerades. Medaljer utdelades, som industriföretagen i sin marknadsföreing
kunde skryta med på etiketter och andra reklamtryck men även
inslag
som
den
svensk-norska
folkdräktsgruppen
vid
världsutställningen i Paris 1867 medaljerades. Utställningsarkitekturen utformades ofta som tekniska underverk i
glas och gjutjärn - Crystal Palace i London, 1851 - men inte
så sällan med anknytning till utställarländernas byggnadskultur. Vid Parisutställningen 1867 visades en kopia av
Ornässtugan
efteråt inköpt av Karl XV och placerad vid
Ulriksdals slott - och vid världsutställningen i Wien 1873
förekom kopior av bondstugor från olika delar av Europa som
utställningsobjekt. Bondstugornas interiörer var uppmöblerade med autentiska bruks föremål och die ethnographischen
Dörfer vid kolonialutställningen i Amsterdam 1883 bestod av
originalbyggnader flyttade till utställningsområdet. Detta
slags tillfälliga friluftsmuseer måste ha varit idegivande
för Artur Hazelius vid uppbyggandet av det första permanenta
friluftsmuseet, som snabbt fick motsvarigheter i de övriga
skandinaviska länderna. En gammal tvistefråga mellan brödrafolken är för övrigt, om inte den samling medeltida timmerbyggnader, som Oscar II på 1880-talet lät flytta till
kungsgården på Bygday utanför Oslo, bör betraktas som
världens första friluftsmuseum. Vid världsutställningen i
Paris 1878 var Hazelius själv engagerad som utställnings-
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kommissarie och hans tablåer med dockor iklädda svenska
folkdräkter blev ett publikknipande arrangemang. Hazelii
utställningsteknik väckte internationell uppmärksam~et
DUsseldorfmålarnas
folklivsbilder
hade
blivit
tredimensionella. Det fanns något av världsutställningarnas pampa
oc h f e s t l i ghe t öv e r Ska ns e ns pr og r a mut b u'd oc h u t nyt t j a nde t
av friluftsmuseet som en kulturhistorisk teaterscen. Historiespel och andra fosterländska manifesta~ioner blev på
Skansen viktiga och inkomstbringande inslag. När Svenska
Flaggans dag den 6 juni häromåret omvandlades till svensk
nationaldag, är det en återgång till Hazelii ursprungliga
programide från 1893.
Flera fornminnesföreningar lät redan vid 1800-talets slut
uppföra provinsmuseer, det äldsta i Växjö 1885. Att det just
bl~v Smilands museum, som blev det första museet i landsorten, berodde på Gunnar Olof Hylten-Cavallii pionjärarbete
Wärend och wirdarne och hans donation av sitt privatmuseum
till Växjö läroverk 1867. I Skansens efterföljd anlades även
friluftsmuseer genom att byggnader flyttades ibland till
stadsparken som i Jönköping 1901 och Vämöparken i Karlskrona
1910 eller till ett obebyggt område i stadens utkant som
Jamtli i Östersund 1912 och Murberget i Härnösand 1913. I
Västernorrland bildades 1906 Medelpads fornminnesförening på
initiativ av professor Anders Wide och med författaren Olof
Högberg som intendent, under' de första åren, för det friluftsmuseum,
som byggdes
upp
på
Norra Stadsberget
i
Sundsvall. Norra Angermanlands fornminnesförening tillkom
1910
och
dess
samlingar
inrymdes
i
Fornhemmet
i
Örnsköldsvik.
Det anses att själva ordet hembygd som prefix till förening, gård, vård etc är en översättning från tyskan, införlivat med svenska språket strax efter sekelskiftet. Tidpunkten är emellertid osäker och språkbruket till en början
vacklande. Den iSmålandsstenar 1902 bildade Västbo härads
fornminnesförening brukar således betraktas som Sveriges
äldsta hembygdsförening. Härnösands stifts månadsblad Tro
och gärning uppger 1934 att biskop Lars Landgren skulle ha
vädjat till Junsele församling att inte verkställa kyrkostämmans beslut 1883 att riva den gamla träkyrkan, när den
nya av sten stod färdig. Biskopen önskade att en hembygdsförening skulle bildas med uppgift att vårda gammelkyrkan.
Någon förening bildades inte och den gamla kyrkan revs 1885,
men biskopens ordval är anmärkningsvärt. Tyvärr har detta
tidiga belägg för benämningen hembygdsfö'rening inte kunnat
verifieras, (något brev, om biskopens vädjan gjordes skriftligen, har inte kunnat återfinnas vare sig i Junsele kyrkoarkiv eller domkapitlets diarium). Att Landgren redan på
1880-talet varit influerad av hembygdstanken är uppenbart
mot bakgrund av att han under sin kyrkoherdetid i Delsbo
hjälpte Hazelius att förvärva en stuginteriör 1874 och att
han som biskop i Härnösand tog initiativ till bildandet av
Västernorrlands läns museisällskap.
Hur som helst var det i Dalarna med pionJarer som Jones
Mats och Forsslund, som hembygdsrörelsen hade den bästa
jordmånen och växtkraften. I den ena socknen efter den andra
bildades hembygdsföreningar, i Särna 1908 just med syfte att
bevara gammelkyrkan. Drivande krafter som Forsslund och
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Ankarcrona insåg att en folkrörelse behöver en utbyggd
organisation och 1915 bildades, som det första i landet,
Dalarnas
hembygds förbund
till
vilket
lokalföreningarna
anslöt sig. Under mellankrigstiden bildades i rask takt i
södra Sverige häradsvisa, i norra sockenvisa hembygdsföreningar, varav den första i Medelpad i Torp 1922 och i
Angermanland i Ytterlännäs 1924.
Samfundet för hembygdsvård kom att från starten spela en
viktig samhällsroll genom kampanjer för svensk byggnadstradition i samverkan med egnahemsrörelsen och Nationalföreningen mot emigrationen. Det handlade inte bara om att
ta till vara äldre byggnader som kulturhistoriska dokument
utan framför allt om att hjälpa människor till· nya "och
bättre bostäder med traditionell utformning.
Samfundet
engagerade sig starkt i propaganda för bevarandet av den
lokala byggnadskulturen genom utarbetandet av mönsterritningar och anordnandet av byggmästarkurser runt om i landet.
Med Stockholmsutställningen 1930 och funktionalismens
genombrott tippades allt över ända. Hembygdsrörelsen hamnade
i ett motsatsförhållande till detta Strindbergska esplanadsystem. Funktionalismen passade också den nya bostadspolitik
som arbetarrörelsen genomdrev i syfte att råda bot på den
akuta bostadsbristen och de sociala och hygieniska missförhållanden, som Ludvig lubba Nordström beskrev i sitt radioreportage lort-Sverige 1938. Det kulturhistoriska fick vika
för samhällsnyttan och några arbetets minnesmärken, som
enbart påminde om nöd och umbäranden, fanns det inget
intresse att värna om. Andra orsaker till att hembygdsrörelsen på 1930-talet hamnade i bakvatten var paradoxalt nog den
expansiva kulturpolitik, som siggerades.ecklesiastikminister
Artur Engberg. Arbetsmarknadspolitiken medförde att även
konsthallar och museer uppfördes, varibland flera länsmuseer, som fick till huvudmän de på många håll sammanslagna,
fornminnes- och hembygdsförbunden. På initiativ av riksantikvarie Sigurd Curman byggdes småningom en landsantikvarieorganisation upp, med ansvar för den statliga kulturminnesvården, kopplad till länsmuseerna •. Tillkomsten av 1942 års
fornminneslag
förstärkte
ytterligare
länsmuseernas
och
kulturminnesvårdens position med påföljd att även andra
deiar av kultursektorn institutionaliserades på bekostnad av
det ideella kulturarbetet. Västernorrland hade en speciell
struktur med en ännu fortlevande, stark landskapskänsla.
Visserligen hade 1931 Västernorrlands läns hellbygdsförbund
bildats som samarbetsorganisation för länets hembygdsföreningar men detta förbund upplöstes redan 1938 och ersattes
av två landskapsförbund. Starka krafter i Medelpad ville ha
en egen landsantikvarie men vid inrättandet av tjänsten 1946
anknöts denna till Kulturhistoriska föreningen Murberget i
Härnösand med ansvar för hela Västernorrlands län.
En samarbetskommitte mellan Medelpads och Angermanlands
hembygds förbund samt länsmuseet bildades 1979. Samarbetet
resulterade 1986 i utgivandet aven för hembygds förbunden
gemensam årsbok ANGERHANLAND - MEDELPAD, vilket inträffade
senast 1937. Arsboken hade som tema, medeltiden i anknytning
till det av länsmuseet utarbetade forskningsprogrammet för
undersökning av Styresholms fogdeborg. Undersökningen påbör-
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jades sommaren 1987 som kursverksamhet för amatör arkeologer
i samarbete med Hala folkhögskola och beräknas fortgå under
ett10-tal år.
Hembygdsrörelsen var från början en folkrörelse i symbios
med många andra, som från och med 1930-talet gled bort från
kulturpolitiskt kraftcentrum. Det fanns dock i hembygdsrörelsen en inneboende livskraft, som, om än i det tysta,
inneburit att sedan dess den ena hembygdsföreningen efter
den andra bildats. Under efterkrigstiden har ständigt nya
hembygdsföreningar tillkommit, i Västernorrland så sent som
på 1980-talet i Holm och Skorped. I dagsläget finns det ca
2.000 hembygdsföreningar i landet, varav mer än hälften även
har en hembygdsgård. Utöver hembygdsgårdarnas många tusen,
·äldre byggnader, fö~valtar hembygdsrörelsen stora delar av
det svenska kulturarvet i sitt enorma föremålsarkiv med en,
ka ns ke t vå mi l j o ne r f ö r e må l • Me d c a 5OO• OOO me d l e mma-r ä r
hembygdsrörelsen fort farande en folkrörelse, som kan samla
sig till landsomfattande aktioner, vilket också skedde under
Hembygdens år 1984 vid budkavlarnas färd genom Sverige och
den avslutande manifestationen på Skansen.
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2. MUSEETS HISTORIA
2.1 Västernorrlands läns museisällskap
I augusti 1890 företog Oscar I I ett officiellt besök i
Västernorrland. Från Härnösand gick färden ·med kungens
lustfartyg Drott till Örnsköldsvik och på väg därifrån till
Sollefteå angjordes Ulvöhamn i den ångermanländska skärgården. I Örnsköldsviks Tidning' föranledde landstigningen i
fiskeläget bland annat följande kommentar: I lördags på
morgonen regnade det intensivt men när "Drott" nalkades Ulfö
klarnade det och när konungen med svit, bland hvilken befann
sig landshöfding Ryding, steg i land å ön var det full t
vackert väder och solsken. Konungen med svit begaf sig upp
till det sekelgaml.a kapellet hvars vackra målningar väckte
så konungens intresse, att han till kapellets underhåll
lämnade en fond af, 200 kr. A kapellets orgel spelade konungen psalmen nr 3. Dessutom utdelades rikliga gåfvor och
korgarbeten köptes av fisklappar som å ön hade ett läger.
Att kungen blev betagen och spendersam vid åsynen av kapellets målningar förvånar inte - de utgör fortfarande en av
norrlandskustens största sevärdheter.
Aven inskription på kapelldörrens insida framgår att
målningarna är utförda av Roland Johansson Öberg, 1719,
vilken på samma sätt som bonadsmålarna ramat in motiven,
vertikalt med kolonetter, upptill med bibelcitat i ett
språkband och nedtill med en draperimålning. Där figurframställningen skapar tomrum, finns en rik flora ... av girlanger
och rosetter på såväl väggar som tak. Bland· motiven intar
liknelsen om Den förlorade sonen, återgiven i en svit om tio
scener, en framträdande plats och a~knytningen till det
. dagliga slitet med sommarens strömmingsfiske har Johansson
Öberg väl funnet illustrerat med Fiskafänget på Genesarets
sjö och Jesu uppenbarelse vid Tiberias bav.
På votivskeppet som hänger i kapellet står att läsa:
Gustaf från Gefle Anno 1770, därmed identifierande kapellets
uphovsmän
som
gävle fiskare
eller
andra
borgare
från
mellansvenska städer. Gustav Vasas beskattning av str6mmingsfisket utefter norrlandskusten medförde nämligen att de
norrländska kustb6nderna fick finna sig i att deras gamla
fiskevatten varje sommar invaderades av mera välbärgade
borgare söderifrån. För att kunna avhålla gudstjänst varje
söndag byggde dessa säsongs fiskare
laglydigt kapell
i
fiskelägena utefter Bottenhavskusten, vilka dessutom fungerade som trygg förvaringsplats för fiskeredskapen under
vintern. Av inskriptionen på kapelldörren framgår också att
Detta Cappel uppsattes 1622, vilket innebär att Ulvö gamla
kapell är ett av de äldsta, bevarade fiskekapellen längs
norrlandskusten.
Den
kungliga
penninggåvan
till
kapellets
underhåll
mottogs säkert med blandade känslor av ulvöborna, eftersom
de hade långt framskridna planer på att bygga ett nytt och
större kapell. Detta förutsatte rivning av det gamla till
vilken kapellaget erhållit Kungl Maj:ts tillstånd 1888.
Vägen ut ur detta dilemma blev att det gamla kapellet
räddades undan rivning genom försäljning till Västernorr-
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lands läns museisällskap 1891 medan kapellaget för köpeskillingen 500 kr kunde bygga ett nytt kapell. Att· musei:'
sällskapet i Härnösand, vars blygsamma tillgångar endast
bestod av medlemsavgifter, lyckades att förvärva kapellet
berodde än en gång på Oscar II:s frikostighet. Efter uppvaktning av landshövdingen skänkte kungen nämligen ytterligare 250 kr.
o

Den 16 januari 1880 kunde i Vesternorrlands Allehanda
läsas ett tillkännagivande av följande lydelse: De, som
intressera sig för grundläggning a f et t Antiqvar iskt och
naturhistoriskt Museum till Skolornas och allmänhetens gagn,
kallas att i denna angelägenhet rådpläga Onsdagen den 21
Januari kl 6 e.m. å Synodalsalen. Sammankomsten öppnas med
en kort· inledning om Vesternorrlands fornminnen af undertecknad samt om Naturhistoriska Museets vigt af dr Arneil, L
Langren.
Biskop Lars Landgrens initiativ kommenterades
välvilligt i pressen och uppslutningen blev sådan att vid en
sammankomst den 27 februari samma år konstituerades Västernorrlands läns museisällskap. Till ledamöter i styrelsen
utsågs hrr biskop Landgren, lektor Blomberg, kapten' Hellström, rektor Bucht, kommisionslandtmätaren Brandeli och
länsagronomen Löwenhielm, hvarjemte allmänna läroverkets
rektor samt hufvudlärarne i historia och naturalhistoria vid
nämnd läroverk äro sjelfskrifne ledamöter i styrelsen.
o

Museisällskapet fick snabbt vind i seglen genom donationer från vittberesta sjökaptener i den då betydande
sjöfartsstaden Härnösand.
Utöver etnografica tillfördes
samlingarna även fornsaker bland annat landshövding S W
Gynthers samling av fornfynd upphittade såväl i länet som i
södra Sverige. På ett område fipk ~amlandet en mera systematisk karaktär nämligen det naturh~storiska - av protokoll
och pressnotiser framgår att en samling av nyskjutna foglar
var en ofta förekommande gåva. Det lilla museet inrymdes
till en början i en sal i flickskolan men flyttade efter
några år till det nya läroverket. Från och med 1903 kunde
det natur- och kulturhistoriska museet i Hushållnings~
sällskapets hus på Trädgårdsgatan besökas på söndagar kl 1 3 e.m. mot en avgift av 10 öre.
Museisällskapet tog 1885 initiativ till förstärkning av
nipbranten i Hola i Torsåkers socken fär att förhindra
fortsatt erosion av lämningarna efter den medeltida fogdeborgen Styresholm, vilken häll på att spolas bort av Angermanälven. Den andra bestående insatsen i:>å det kulturhistoriska området blev museisällskapets förvärv 1891 av det
gamla fiskekapellet på norra Ulvön, vilken än i dag förvaltas av länsmuseet och visas för besökare under sommaren.
2.2 Norrlands kulturhistoriska museum
Efter det första årtiondets entusiasm förde museisällskapet en tynande tillvaro men 1909 fick museiverksamheten
en injektion genom den på Theodor Hellmans initiativ bildade, Föreningen för norrländsk hembygdsforskning. Föreningens
verksamhet var mycket ambitiöst planerad och uppdelad i
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olika avdelningar: en för naturhistorisk forskning, en för
arkeologisk och kulturhistorisk forskning, en för fo!kmålsforskning, en för insamlande och studier av folkmusik, en
för biblioteks verksamhet samt en för underv isningsverksallhet. Avdelningen för arkeologisk och kulturhistorisk forskning skulle ansvara för uppbyggandet av Norrla~ds kulturhistoriska museum ungefär motsva~ande Kulturen i Lund för ~ödra
Sverige. I den första styrelsen var också grånnlänen representeradegenom landshövding H T Biörklund i Umeå, biskop O
Bergqvist i Luleå och kyrkoherde F Wimmercrantz i Offerdal.
Lokalfrågan fick 1911 sin lösning genom att landstatshuset vid torget i Härnösand kunde tas i anspråk som museum
och bibliotek. Här kunde de från Västernorrlands läns museisällskap övertagn9 kulturhistoriska samlingar utställas
medan de naturhistoriska blev kvar hos Hushållningssällskapet. I Strängnäs hade 1910 anordnats en utställning av
äldre kyrklig konst på initiativ av konsthistorikerna Henrik
Cornell och Johnny Roosval och i Östersund året därpå med
Eric Festin och Georg J:son Karlin som initiativtagare. I
föreningsstyrelsen
uppkom tanken att återypprepa detta
utställningsarrangeman~ i Härnösand i
samband med anordnandet av hembygdskurser och ungdomsmöte 1912. Som förberedelse
t i l l utställningen genomförde Cornell ett omfattande inventerings- för att inte säga detektivarbete i jakten på äldre
kyrkliga inventarier undangömda på kyrkvindar och i andra
skrymslen i länets kyrkor. Över 600 föremål, bestående av
medeltida, polykrom skulptur men även inventarier från
1600-1700-talen inlånades till utställningen, som anordnades
i läroverkets gymnastiksal. Trots att vårterminens sista
gymnastiklektion.hölls den 6 juni, kunde det stora utställ-·
ningsarrangemanget .:ippnas redan den ?2 .. juni av biskop Ernst
Lönegren. Efter utställningens slut deponerades och utställdes i museet ett stort antal av de inlånade inventarierna.
Insamlandet av
föremål
~ed
anknytning till norrländsk
allmogekultur genomfördes framgångsrikt och äv~n den samiska
kulturen dokumenterades genom uppteckningar och föremålsförvärv av den blivande kyrkoherden i Sorsele, Axel Calleberg.
Redaktören vid Västernorrlands Allehanda K P Leffler gjorde
omfattande uppteckningar av folkmusik och slutade sina dagar
som intendent för museets folkmusikavdelning. Genom tillkomsten av skriftserien Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1918 kunde uppnådda forskningsresultat ges en vidare
spridning. Verksamheten finansierades genom' anslag från
landstinget och Härnösands stad men inte minst av vinstmedel
från Norrlands konst-, hemslöjds- och hantverksl~tteri samt
enskilda bidragsgivare. Intendent för museet var sedan
starten
adjunkten,
senare
folkskoleinspektören
Theodor
Hellman.
Den första, i Härnösand 1907, anordnade }1embygdskursen
fick efterföljare runt om i landet, i Östersund redan 1908,
dä r Gus t a f Anka r c r ona hö 11 f ör e d r a g om he ms l ö j d e n • De t t a
resul terade i bildandet av Föreningen Jälltslöjd, som 1912
påbör jade anl äggandet a v fr i l u f t smu see t Jamtli i Ös ter sund
under ledning av Eric Festin. Samtidigt kunde planerna på
anläggandet av ett friluftsmuseum i Härnösand krönas med
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framgång, då klockstapeln från Ullånger, 1913, som första
byggnad kunde flyttas till Sehlstedtska hemmanet på Murberget, som staden ställde till föreningens förfogande. Även
när det gällde friluftsmuseet, var planerna vittomfattande man tänkte sig på Murberget att småningom bygga upp ett
Norrlands
Skansen.
Ullångersstapeln
var
ursprungligen
uppförd 1754 men hade rivits 1909 i samband med att den
ångermanländska kust församlingen utvidgade medeltidskyrkan
med stentorn och tvärskepp. l anslutning till klockstapeln
å t e r up p f ö r de s e n k yr ks t uga oc h t r e s t a 11 bod a r f r å n l ä n.e t s
enda kyrkstad i Anundsjö, som revs i sin helhet 1918. En
museikyrka uppmurades 1925-29 med Hapkås medel tidskyrka i
Jämtland och i viss mån även Ramsele gamla kyrka som förebilder. l bogårds~uren uppfördes stegportar av tegel kopier ade från Tr önö k yrka i Häl sing land. lnv ändig t· dekorerade s
kyrkan med kopior BV medeltida kalkmålningar från Alnö,
Hackås, Njutångers och Ramsele kyrkor samt inreddes med
depositioner,
vilka även utställdes på kyrkvinden.
En
prästgård från Viksjö socken, uppförd 1807, kompletterade
bebyggelsemiljön.
Angermanlandsgården byggdes upp med från olika byar i
övre Ädalen flyttade byggnader som mangårdsbyggnad, födorådsstuga, portloft, stall, fähus, vedlider och en lång loge
med den för södra Norrland så karaktäristiska kornhässjan.
Jämtgården bestående aven mangårdsbyggnad från Gärde by i
Hackås socken, en rundloge samt diverse loft, stallar,
lador, härbren och kvarnar från Ängermanland flyttades till
Murberget som komponenter i gårdsanläggningar som. aldrig
fullbordades. l en intervju i Hernösands-Posten 1928 berättar dåvarande amanuens Lennart Björkquist att det är det s k
paviljongsystemet, som h'ller på att genomföras vid museet.
Meningen är nämligen, att varje särskild grupp av museiföremål skall få sin särskilda förvaringsplats. Resonemanget
påminner om världsutställningarnas språkbruk och var inspirerat av Karlin och Bernhard Olsen, vilka vid uppbyggandet
av Kulturen i Lund respektive Frilandsmuseet utanför Köpenhamn lanserade paviljongsystemet, vilket innebar att friluftsmuseets byggnader i stor utsträckning skulle användas
som·utställningslokaler. På det skogbevuxna Murberget fanns
emellertid även möjligheter till en trovärdig miljögestaltning efterliknande Hazelii Skansen. Som en glänta i blåbärsskogen kunde en fäbodvall med från Medelpad och Ängermanland
flyttade byggnader arrangeras liksom skogs- och fjällsamevisten från Jämtlands och södra Lapplands lappmarker. På
samma sätt kunde kokhus och sjöbodar flittade från Grunnans
fiskeläge på södra Ulvön grupperas vid stranden av Bottenhavet. Tyvärr måste fiskeläget i samband med att Murberget
naggades i kanten aven industriexploatering 1968 flyttas
till Sälsten på Härnön.
Spjutegården, en tvåvånig mangårdsbyggnad med traditioner
från gästgiveri och skjutshåll, flyttades från Spjute by i
Nätra socken och fungerar i sin nya miljö på Murberget
fortfarande som gästgiveri året runt. Skolan från Gideåvallen är en av länets första, som togs i bruk efter folkskolestadgans införande 1842. Sockenstämman i Gideå beslutade att använda sig aven gammal byggnad, som vid inrättandet

till folkskola påbyggdes med en våning 1846. Detta medförde
att skolsalen hämnade på andra våningen ovan lärarbostaden
med två rum och kök. Från Avike järnbruk i norra Medelpad
med privilegier från 1685 flyttades 1927 herrgården och den
ena flygeln. Bruket nedbrändes av ryssarna 1721 men återuppbyggdes snart och den herrgårdsbyggnad som står på Murberget
återspeglar de klassicistiska ideal som var rådande kring
1820-talet. Eftersom den en~ flygeln lämnats kvar på bruksområdet upptimrades en· kopia, i vilken inrymdes expedition
och tjänsterum samt under jord ett arkiv 1974. En park med
lusthus anlades runt herrgården, i vilken utställningar av
allmogeoch
högreståndskul tur
anordnades.
Avikegården
invigdes 1935 i samband med Härnösands 350-årsjubileum av
Gustaf V. Kungen skrev vid detta tillfälle sitt namn på en
minnessten i parken, vilken procedur upprepades 1985 vid
Carl XVI Gustafs eriksgata i länet och stadens 400-årsjubileum.

.

De ryska truppernas härjningar utefter norrlandskusten
1721 lade inte bara Avike bruk utan hela Härnösand i aska,
mö j l i ge n me·d unda n t a g a v de n t i Il Mu r be r ge t f l yt t a de r ys sstugan, som enligt traditionen användes av soldaterna som
kokhus . Efter den stora o freden återuppbyggdes norrlandsstäderna och Härnösand fick 1725-27 nytt rådhus med sitt
ka r a kt ä r i s t i s ka t or n , r i t a t a v de n f r å n Ös t e r bo t t e n l an dsflyktige byggmästaren Hans Gabrielsson Biskop. Denna för
norrländsk
byggnadskultur helt unika byggnad beslutade
stadsfullmäktige 1917 att riva men m~seiföreningen lyckades
genomdriva att gamla råd~u$et flyttades till.Murberget.
På 1920-talet återuppfördes rådhuset på Murberget och
därmed påbörjades utformningen av ett ..torg sem centrum för
Murbergets stadsmässiga parti.
l
rådhuset arrangerades
utställningar av förhistoria, keramik, porslin och glas,
vapen samt stadshistoria med tonvikt på traditionella
hantverk. Den under andra världskriget från stadskärnan till
Murbergstorget uppflyttade Aströmska boklådan var med sin av
träpelare uppburna arkad en, för norrländsk byggnadskultur
mycket intressant byggnad från 1800-talets mitt, som tyvärr
brann ner 1945. Därmed blev även delar av museets sjöfartssamling, bankmuseet och konstnären Carl Johanssons minnesrum
lågornas rov. Det skulle sedan dröja till 1960-70-talens
saneringar av stadskärnan innan Murbergstorget blev en
sluten fyrkant med det gamla rådhuset i fonden -" ett reservat för bebyggelse räddad undan grävskoporna.
Det blev aldrig något norrländskt museicentrum i Härnösand. Föreningen för norrländsk hembygdsforskning ombildades
och i nskr änkt e snal"t s in verksamhe t t i Il a t t enbar t gälla
Västernorrlands län. De ekonomiska bekymmerna var svårbemästrade och den för föreningen så avgörande museibyggna ds f r åg a n , s om i bö r j a n a v 193 O- t a l e t var s å nä r a s i n
lösning, stannade på papperet. Drömmen om Norrlands Skansen
förbleknade men friluftsmuseet på Murberget är ändå Norrlands största, med 80-talet byggnader, som varje sommar ger
inramning åt en omfattande programverksamhet. -
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Det fanns dock inom föreningen handlingskraft för att
1940 göra en kulturinsats av utomordentlig betydelse. Då
lyckades man nämligen förvärva Genbergska gården i MyckeIgensjö, en by i Anundsjö socken i norra Ange~manland. Gården
har legat på samma plats sedan slutet av 1500-talet och
varit i släkten Genbergs ägo i sex generationer och var
bebodd fram till 1938. Även om byggnaderna är timrade på
1700- och 1800-talen har gården bevarat sin ålderdomliga
karaktär genom det stora antalet hus, representerande olika
sysslor och funktioner. Förutom mangårdsbyggnad och förmånsstuga finns ladugård, stall och fähus samt lång loge med
kornhässja . Av gårdens övriga byggnader har många en speciell funktion såsom smedja och kolhus, bastu och linhus,
salpeterlada, färdstall för besökande gästers hästar.
Vid stranden av Myckelgensjösjön liger sjö- och nätbodar
samt hölador och på andra sidan sjön finns ännu byns fäbod,
Östalbodarna kvar i nyrestaurerat skick. Gårdens inventariir
är även" till viss del bevarade och Genbergska gården är
Norrlands enda komplett bevarade bondehemman från självhushållets dagar, som under sommaren visas för besökare.
2.3 Stiftelsen Länsmuseet-Murberget
2.3.1 Länsmuseiutredningen
Landstinget Västernorrland tillsatte 1973 en parlamentarisk kommitte bestående av företrädare för landstinget,
Härnösands och Sundsvalls kommuner samt kommunförbundets
länsavdelning med uppdrag att .utreda länsbibliote\<ets och
länsmuseets
framtida
verksamhet.
Utredningen
angående
länsmuseifrågan slutfördes 1976 och däri konstaterades att
även i Västernorrlands län fanns behov av ett länsmuseum
samt att detta lokal- och personalmässigt skulle vara fullt
utbyggt 1985. I övrigt sammanfattar kommitten sina överväganden och förslag på följande sätt:
att länsmuseet skall vara lokaliserat till Härnösand;
att Sundsvalls museum tilldelas vissa länsmuseiuppgifter
främst inom ämnesområdena industrihistoria samt konst och
konsthantverk;
att huvudman för länsmuseet skall vara en sti ftelse med
landstinget och Härnösands kommun som stiftare;
att länsmuseets styrelse skall bestå av sju ledamöter och
sju suppl.eanter, varav landstinget utser fyra och kommunen
tre av vardera slaget;
att landstinget och kommunen upptar förhandlingar
fördelningen av länsmuseets nettodriftskostnader;

om

att kOllllunen svarar för länslluseets lokaler sallt därIled
tillhörande kapitaltjänstkostnader;
att. Föreningen Länslluseet-Hurbergets byggnader och salllingar samt dispositionsrätten till Hurbergsområdet skall
överlällnas till stiftelsen;
.
att Sundsvalls museum för regionala uppgi f ter tilldelas
ett landstingsbidrag, vars storlek årligen bör prövas i
sallband lied landstin~sbudgetens upprättande;
att landstingsbidrag till andra museer skall kunna tas
upp till prövning, när verksallhetsinriktningen är av sådan
art, att den kan bedölIas vara av länsomfattande intresse;
att landstingets utbildnings- och kulturnämnd får i
uppdrag att svara för en samråds-, utrednings- och- utvecklingsverksamhet avseende lIusei- och utställnings frågor i
länet.
Som ny huvudman för länsmuseet inträdde den av Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun 1978-01-01
bildade Stiftelsen Länsmuseet-Murberget. En styrelse utsågs
bestående av nio ledamöter och nio suppleanter, varav
landstinget utsåg fem och kommunen fyra av vardera slaget.
Nettodriftskostnaderna överenskoms att fördelas med J5 % för
landstinget och 25 % för kommunen. Utöver till Sundsvalls
museum har senare även utgått landstingsbidrag till det 1979
inrättade. Örnsköldsviks museum. Med anledning aven, från
länets tre museer gemensam framställning till landstinget,
beslutade utbildnings- och kulturnämnden 1983 att tillsätta
en utredning angående bevarande av länets hist~riska fotomacerial.
.
2.3.2 Stiftelsens namn, urkund och stadgar
Stiftelsens styrelse har tidigare tagit upp frågan om
namnb Yt e t iII Västernorr lands läns museUll med huvudmännen,
vilka under hand ställt sig positiva t i l l namn förändringen.
Motivet var då att stiftelsens namn borde ange en tydlig,
geografisk bestämning av verksamhetsområdet,
vilket är
gängse för övriga länsmuseisti ftelser. Ett genomförande av
Gådeåprojektet gör ett namnbyte av praktiska skäl nödvändigt. Principiella frågor om utlåning och depositioner
föreslås regleras i handläggningsordningen.
Huvudmännen träffade vid årsski ftet 1984-85 en principöverenskommelse med innebörden att land~tinget kostnadsfritt
ställer Gådeå sjukhus med tomt till sti ftelsens för fogande
samt lämnar ett kontant bidrag av 5 miljoner kronor för omoch tillbyggnad av sjukhuset till länsmuseum. Finansieringen
i övrigt skall täckas med statsbidrag och lån med kommunal
borgen. Huvudmännens ansökan om statsbidrag har av regeringen 1984 tillstyrkts med hänvisning till att förutsättningarna enligt den nya förordningen om statsbidrag till
vissa teaterlokaler m m är uppfyllda. Principöverenskommel-
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sen innebär även att stiftelsens årliga nettodrift- och
kapitaltjänstkostnader skall delas lika mellan landstinget
och kommunen.
Finansiering av den nya museibyggnaden såväl som f6rändrad f6rdelning av nettodriftkostnader f6ranleder ändringar i
stiftelseurkunden, samt föreslås en tydligare målinriktning
av verksamheten. Stiftelseurkunden har följande lydelse:
Västernorrlands läns landsting och Härnösands kommun
bildar med giltighet från den 1 januari 1978 Sti f tel sen
Länsmuseet-Murberget.
Stiftelsen inträder vid tidpunkten för stiftelsebildningen som ägare till av Föreningen Länsmuseet-Murberget i
särskild ordning över låtna byggnader, samlingar av museiföremål,
arkivalier, böcker m m, markområden, dispositionsrätt till mark samt
fonder.
Stiftelsen övertager
ansvaret för föremål deponerade i museet.
Samlingarna skall kvarbliva i Härnösand och icke på
längre tid än högst sex månader deponeras utanför museet. Av
stiftelsen från föreningen övertagen fast egendom, samlingar
eller delar av dessa får icke pantförskrivas eller avhändas
stiftelsen.
Landstinget och kommunen svarar för 75 ~ respektive 25 ~ \
av stiftelsens nettodriftkostnader inom ramen för av landstinget och kommunen årligen fastställda ramar. för investeringar och kapitaltjänstkostnader i samband med uppförandet
av museibyggnad i Härnösands kommun svarar kommunen ensam.
Förslag till stiftelseurkund~ns nya lydelse:
Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun bildar med
giltighet från den 1 januari 1978 Stiftelsen LänsmuseetMurberget, vilken från den 1 januari 1989 benämnes Stiftelsen Västernorrlands läns museum.
Stiftelsens ändamål skall vara att inom i
huvudsak
Västernorrlands län bedriva och utveckla museal och därmed
förenlig kulturell verksamhet i enlighet med av styrelsen
fastställt målprogram.
Stiftelsen inträder vid tidpunkten för stiftelsebildningen som ägare till av föreningen Länsmuseet-murberget i
särskild ordning överlåtna byggnader, samlingar av museiföremål,
arkivalier, böcker m II, markområden, dispositionsrätt
till mark samt fonder.
Stiftelsen övertager
ansvaret för föremål deponerade i museet.
Samlingarna skall kvarbliva i Härnösand och från föreningen övertagen fast egendom, samlingar eller delar av
dessa får icke pantförskrivas eller avhändas stiftelsen.

landstinget och kommunen svarar för 50 : vardera av
stiftelsens nettodrift-. och kapitaltjänstkostnader inom
ramen för av landstinget och kOllmunen årligen fastställda
ramar.
Några formella hinder
för
föreslagna ändringar och
komplettering av urkundens lydelse föreligger enligt konsulterad juridisk expertis inte, eftersom stiftelsens ändamålsbestämning kvarstår oförändrad.
Beträffande stadgarna § 1, som berör stiftelsens namn,
måste denna ändras. Länsmuseet replierar för närvarande på
landstingets utbildnings- och kulturförvaltning när det
gäller vissa administrativa rutiner, vilket framgår av
stadgarna § 16: För bokföring, redovisning, förhandlingar
angående löne- och anställningsvillkor, löneutbet~lningar
och andra motsvarande administrativa rutiner svarar landstinget.
Vid inrättandet aven särskild avdelning för administration -och förvaltning, som föreslås i organisationsplanen,
tar länsmuseet helt över de administrativa rutinerna. Det
bör även övervägas om stiftelsen skall övertaga förhandlingsrätten från landstinget genom utseende aven förhandlingsdelegation, vilken skulle innebära att i stadgarna § 16
i sin helhet utgår.
Personalen förutsättes vara representerad i styrelsen. En
komplettering av stadgarna som ger styrelsen rätt att till
sig adjungera företrädare för länets hembygdsrörelse bör
också övervägas.
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3. MUSEIBYGGNADSFRAGAN
3.1 Kvarter Bågen
Museets historia kan också beskrivas som en utdragen och
segsliten kamp för att lösa byggnadsfrågan. De samlingar som
tillfördes det 1880 bildade Västernorrlands läns museisällskap fick aldrig någon varaktig fristad
först inrymdes
museet i flickskolan, sedan i läroverket ·och därefter i
Hushållningssällskapets hus. Den 1909 bildade föreningen för
norrländsk
hembygdsforskning
tog
över
museisällskapets
samlingar och kunde ta landstatshuset i anspråk som museum
och bibliotek. Landstatshuset är uppfört 1863 efter ritningar av A T Gellerstedt och blev ledigt när den nya
länsstyrelsebyggnaden stod färdig 1911. Den nya musei föreningen var mycket aktiv och samlingarnas tillväxt ökade
kraftigt med påföljd att trångboddheten ilandstatshuset
snabbt bl~v problematisk, även om en del föremål kunde
utställas i
till friluftsmuseet på Murberget flyttade
byggnader. I september 1928
besökte riksantikvarie Sigurd
Curman Härnösand. Han inter-vjuades i Hernösands-Posten och
gav därvid museiledningen ett gott betyg m~n också ett
varningens ord: föreningen synes hittills ha koncentrerat
sig på att anskaffa och på Murberget uppföra kulturhistoriskt intressanta byggnader. Det synes nu önskvärt att
komplettera dessa med en lIuseibyggnad för de stora samlingarna av lösa föremål, vilka ej alltid kunna placeras i
sin naturliga omgivning - i de nuvarande byggnaderna. Föreningen tog riksantikvarien på orden och redan 1929 förelåg
av arkitekt Erik Högström uppgjorda ritningar till en'
museibyggnad med för svensk museiarki~ektur tidstypiska,
stramt klassi~istiska fasader. ~yggnaden hade T-plan och tre
vå n i nga r e t t s out e r r ä n g pl a n- me d ma g a s i n , ve r ks t ä de r oc h
vaktmästarbostad; ett entrdplan med utställningssalar, arkiv
och bibliotek samt tjänsterum, ett övre plan med utställningssalar delvis med överljus. Den totala våningsytan
uppgick till 2100 kvm och kostnadsberäkningen till 450.000
kr. Tomtfrågan hade lösts genom att Härnösands stad kostnadsfritt ställt ett markområde i friluftsmuseets grannskap
- kvarter Bågen - till förfogande och 100.000 kr i statsbidrag av lotterimedel beviljades.
Byggnadsplanerna förverkligades emellertid aldrig och
1932 drabbades föreningen av ett nytt bakslag, då den
tvingades att montera ned utställningarna i det förhyrda
landstatshuset och magasinera samlingarna i friluftsmuseets
byggnader. Anledningen till uppsägningen var att staden i
dragkampen om lokaliseringen av Hovrätten för Norrland måste
kunna ställa lokaler till
förfogande.
Den norrländska
hovrätten hamnade småningom i Umeå och landstatshuset, där
folkbiblioteket fanns kvar, blev i stället polishus.
3.2 Landstatshuset, än en gång
Museets byggnadsfråga förblev det allt överskuggande
problemet. I samband med inrättande~ av landsantikvarietjänsten aktualiserades frågan på nytt av museets dåvarande
huvudman, Kulturhistoriska föreningen Murberget. Förenings-

styrelsen f5rordnade nu en placering av museet inte i
anslutning till Murberget utan i stadens centrum, en uppfattning som st5ddes av riksantikvarie Martin Olsson vid
dennes bes5k 1947. Att konsul John tkman samtidigt donerade
100.000 kr av vinstmedel från Dynäs AB och Svan5 AB till' en
blivande museibyggnad hjälpte inte heller men ett uttalande
i Hern5sands-Posten den 28 april 1948 är ur flera aspekter
intressant och speglar byggnadsfrågans aktuella läge: Den
ståtliga gåvan kommer att fonderas och förvaltas av Kulturhistoriska föreningen Hurberget,
säger drätselkammarens
ordförande, redaktör Arne Olsson. Tanken på ett museum är
gallmal. På framställning av Hurbergsstyrelsen har också vid
generalplaneberedningen mark för den blivande museibyggnaden
reserverats vid Kanaludden • Själ va byggplatsen är' in.te i
detalj fixerad Ilen på Kanaluddgn finns tillräckligt utrYllme
för den fristående monumentalbyggnad SOIl man tänkt sig i
detta fall. Samtidigt får museet anslutning till det reservat,som den äldre bebyggelsen vid Ustanbäcksgatan är avsedd
att bli.
Byggnadsfrågan drogs i långbänk årtionde efter årtionde,
trots de uppenbara risker f5r brand och st51d som f5rvaringen av samlingara på Murberget innebar. En ny donation,
den Qvistska samlingen till Härnösands stad 1966 och 1968
gav debatten om byggnads frågan nytt bränsle. Donationen av
syskonen Nils H och Elna Qvist består aven större samling
konst och konsthantverk av betydande värde. Donator hade
dock vissa f5rbehåll nämligen att samlingen skulle f5rvaras
och, utställas i ett museum av sten
ej i Hurbergets
eldfarliga byggnader - vilket skulle stå färdigt 25 år efter
donatorns d5d, i annat fall skulle samlingen tillfalla
Nationalmuseum. Som d~n sista av syskon~n avled Nils H Qvist
1968 och därmed gavs staden en rundligt tilltagen tidsfrist
till 1993 att lösa två problem i ett hus. F5rslag om var det
nya länsmuseet, inrymmande den Qvistska samlingen skulle
ligga duggade tätt i spalterna bl a föreslogs både residenset och Domusvaruhuset men även nybyggnad på Mellanholmen i
anslutning till stadsbibliotek och teater.
Huseiutredningen 1975 tillsattes av Härnösands kommun med
uppdrag att, i första hand lämna förslag t i l l en lösning av
byggnadsfrågan,
eftersom landstingets mera övergripande
länsmuseiutredning pågick parallellt. Ett nytt polishus hade
just tagits i bruk, så det kom att handla om landstatshuset,
än en gång. Utredningen, med arki tekt Nils Lönnroth som
konsult, redovisar ett f5rslag till en etappindelad lösning
under ca 10 år och föreslår:
att en mindre verkstadslokal för produktion av utställningar uppförs under 1976 på friluftsmuseets område på
Hurberget och att kommunen rustar upp och bygger om gallla
polishuset till museum så att det står klart 1977 (etapp I);
, att kommunen uppför en utställningslokal på Packar laven i
direkt anslutning till gamla polishuset och att planeringen
inriktas på att lokalerna skall vara klara vid årsskiftet
1979/80 (etapp II);
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att kommunen före år 1985 uppför en magasins- och verkstadsbyggnad på lämplig plats på Murberget (etapp 111).1

Problemet med att landstatshuset var för litet som museum'
redan 1929, ca 860 kvm, försöker utredningen således lösa
genom en tillbyggnad på PackarIaven i ett plan av ca 500 kvm
samt genom nybyggda magasin och verkstäder på Murberget.
Länsmuseiutredningen accepterade 1976 den av kommunen
föreslagna lösningen på byggnads frågan men gör samtidigt en
beräkning baserad på verksamhetsinriktning och personalstyrka samt jämförelser med andra länsmuseer som slutar på ett
lokalytebehov av 1.680 kvm, vartill-kommet 1.000 - 2.500 kvm
för verkstäder och magasin. Att båda utredningarna svävar på
målet, när det gäller magasinets storlek är inte förvånande.
De i friluftsmuseets timmerhus magasinerade samlingarna var
mycket svåröverskådliga och något seriöst försök att uppskatta erforderliga lokal ytor gjordes aldrig.
3.3 Nybyggnad på Murberget
Om länsmuseets ödesfråga drar länsmuseiutredningen 1976
samma slutsatser som Sigurd Curman 50 år tidigare: Kommitt~n
finner
den
nuvarande
lokalsituationen
högst
otillfredställande och ser en snar lösning av byggnadsfrågan som
mycket väsentlig för den framtida länsmuseiverksamheten.
Enligt stiftelseurkunden skulle Härnösands kommun ensam
svara för de investeringar och kapitaltjänstkostnader, som
uppförandet av ett museum medförde. Tidplanen utstakade att
magasin oc~ ve~kstäder skull~ vara disponibla 1981 och
museet i s in he l he t skulle s tå fär digt senast 1985. Vi d
årsskiftet 1977-78 tillsatte kommunen en ny museiutredning
med uppgift att ta ställning till två alternativa nybyggnadsförslag - dels magasin och verkstäder på Murberget och
en utställningshall för den publika verksamheten på Mellanholmen, dels museet i sin helhet på Murberget.
Det uppnåddes efter viss diskussion enighet om att
förorda en museibyggnad enbart lokaliserad till Murberget.
Fördelarna med en samordning mellan friluftsmuseet och det
nybyggda museet ur såväl administrativ som praktisk synpunkt
var uppenbara. Mot invändningarna att museet därmed skulle
hamna i ett något perifert läge i förhållande till stadskärnan, anfördes att Murberget redan var 'delvis omslutet av
skolor och villabebyggelse samt att det fanns en tendens,
som pekade på att varuhusen var på väg ut från stadens
centrum. Visserligen skulle museets placering på Murberget
innebära att slink-in-effekten till stor del missades men
avgörande för hur pubLikdragande ett museum är, måste vara
verksamhetens innehåll. Dessutom hänvisades till framgångsrika kombinationer av länsmuseum/friluftsmuseum på nära
håll, i Umeå och Östersund.

Utifrån teoretiska och principiella utgångspunkter utarbetades 1978 en preliminär ytredovi~ning, som visade ett
behov av ca 11.500 kvm. Denna volymstudie visade sig förbluffande väl överensstämma med det program för projektering
av det åtskilligt föremålsfattigare Bohusläns museum i
Uddevalla, som presenterades året därpå. rör programarbete
och projektering anlitades arkitekt Gunnar Mattsson som
konsult. Efter en noggrann probleminventering av länsmuseets
ma ga s i ne r a de oc h s vå r öve r s kå d l i ga s a ml i nga.r , be d ömde s de t
som inte alltför våghalsigt att reducera magasinsytorna med
2.000 kvm. Att utnyttja friluftsmuseets vinterbonade hus, ca
950 kvm till kontorslokaler även i framtiden upplevdes som
både sympatiskt och rationellt, vilket inte kan sägas om
prutningen av utställningsytorna med 1.000 kvm. Museets
.storlek blev därmed 6.000 kvm, med 30 % kommunikationsyta
7.800 kvm total våningsyta,
vartill kom' 950 kvm för
kontorslokaler i befintliga, äldre hus på Murberget
Den nya museibyggnaden presenterades av Gunnar Mattsson i
en skalenlig modell, som illustrerade hur det relativt stora
byggnadskomplexet
kunde
anpassas
till
friluftsmuseets
småskaliga miljö. En arkitektur i samspel med topografin,
underordnande sig men samtidigt förstärkande den stadsmässiga karaktären kring Murbergstorget. Byggnadsföretaget var
indelat i tre etapper med prioritering av magasin och
verkstäder i enl~ghet med de ursprungliga intentionerna.
Plötsligt avbröt 1981 kommunen utan föregående samråd med
vare sig landstinget eller stiftelsen programarbetet med
hänvisning t i l l att de ekonomiska förutsättningarna saknades. Museets byggnad~fråga var än en gång skjuten i sank och
.fö r Ii sn inge n fö ror sakade a vs ev är t r aba+ de r i massmed ia och
en för länsmuseet positiv opinionsbildnIng.
I detta läge hotades inte bara museiledningens vaccinering med optimism att sluta verka utan hela museets
existens.
Hotet mot de magasinerade samlingarna,
vars
kondition till större delen var obekant sedan 1932, blev
akut. En total handlingsförlamning låg nära till hands men
landstinget insåg att något måste göras för att rädda
samlingarna. Huvudmännen trä ffade en kompromissuppgörelse ,
som innebar att kommunen förhyrde provisoriska men ur brandoch stöldsynpunkt mera säkra lokaler,
dit samlingarna
började evakueras för vård och förvaring redan samma år. Ett
arbete som alltjämt fortgår.
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4. GADEA SJUKHUS
4.1 Byggnadshistoria
Vid planeringen på 1960-talet aven ny centralf6rvaltning
f6r Landstinget Västernorrland i vinkeln mellan Storgatan
och E 4 hamnade det gamla lasarettet, ett timmerhus med
stenimiterande panel, uppf6rt 1786-88, i farozonen. Landstinget besluta~e dock f6red6mligt att genom restaurering
rädda byggnaden, som dock på grund av gatubreddning måste
flyttas några meter. Genom en varsam ombyggnad till sessionssal, sammanträdesrum och folkr6relsearkiv f6r Angermanland kunde det gamla lasarettet inredas f6r nya funktioner och f6rklaras som byggnadsminne, 1962.
Ti Il de t gamla lasaret te ts andr a vån ing f l Yt ~ades de t
redan på 1680-talet inrättade hospitalet men 1818 uppf6rdes
en särskild dåthusbyggnad på lasarettstomten. (Det svenska
språkbruket är märkligt, eftersom både hospital och lasarett
faktiskt betyder spetälskesjukhus, härlett av den medeltida
benämningen spitalska sjukan respektive Lazarus i egenskap
av
de
spetälskas
skyddshelgon).
Infektionssjukdomen
spetälska eller lepra anses redan på 1500-talet så gott som
utrotad i Sverige och hospital fick därmed en vidare
inneb6rd och blev småningom synonymt med dårhus. Genom ett
riksdagsbeslut 1823 lades de flesta av kronohospitalen ned"
och sinnessjukvården koncentrerades till sex centralhospital
i landet, varav ett i Härn6sand med de fyra nordligaste
länen som upptagningsområde. F6rhållandena f6r de i hospitalet på lasarettstomten snarare f6rvarade än vårdade,
dårhushjonen var mycket usla, byggnaden betecknades 1839 som
f6rfallen. Ett nytt centralh9spital stod färdigt 1845,
beläget omedelbart utanf6r stadsgränsen på Gådeå bys ägor på
vad som då kallades Lerudden.
Detta Central-hospital för Norrland var ritat av arkitekt
Axel Nystr6m och hade 50 platser med en f6r sin tid god
vårdstandard. Byggnaden var timrad med stenimiterande panel,
tillbyggdes 1853 samt 1871 och står ännu kvar med i det
närmaste of6rändrade fasader. Huset måste bevaras och kanske
tillf6ras länsmuseet som ytterligare en resurs f6r uppbyggandet av exempelvis ett specialmuseumf6r mentalvård i
Norrland, vävstuga och andra i kursverksamhet utrymmeskrävande aktiviteter.
Med Gådeå sj ukhus avses idag det byggnadskomplex, som
under 1800-talets andra hälft succesivt uppf6rdes som
mentalsjukhus under namnet Härnösands hospital.
Huvudbyggnaden är uppf6rd av tegel med putsade fasader efter
r i tningar av arki tekt Johan Fredr ik Abom och stod färdig
1862, f6r 6vrigt samma år som fängelset på grannfastigheten,
ritat av arkitekt Vilhelm Theodor Ankarsvärd.
Redan efter ett årtionde vållade trångboddheten på nytt
problem och 1875 insändes nya ritningar av J.F. Abom till
Serafimerordensgillet 6ver en tillbyggnad med två flyglar.
F6rslaget godkändes samma år av Överintendentämbetet och
fastställdes av Kungl. Majt. De två flyglarna med sina ori-
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ginelit utformade ankarslut - en för kvinnor i norr och en
för män i söder, precis som i kyrkan - inramade en borggård
f ör pr ome na de r • Fl Ygl a r na up p f ö r de s 1878 - 79 a v t e ge l me d
putsade fa-sader, som anslöt till huvudbyggnadens formspråk.
Hospitalet av trä togs i anspråk för administration och som
läkarbostad. Enligt direktionens protokoll kompletterades
även anläggningen
under
1800-talets slut
med
diverse
byggnader,
som
tjänstebostäder,
skyddstält,
rotoch
iskällare, drivhus, kägelbana samt staket och plank. De
flesta av ritningarna till dessa är signerade Axel Kumlien,
som under många år var anställd som, den 1877 inrät tade
medicinalstyr-elsens specielle arki tekt. Ekonomibyggnad~n i
fonden för den mot väster öppna borggården upp-fördes 1904
och inrymde samlingssal och verkstäder.
Hu vudbyggn a de ns f a s a de r ha de ur s p r ung l i ge n , a t t döma- a v
bevarade ritningar, profilerade våningsband och kvaderimiterande puts i andra våningsplanet. Vid fasadrenoveringar har
beklagligtvis detta tidstypiska formspråk helt utplånats.
Däremot har ekonomibyggnadens fasader inte genomgått några
större förändringar och kan därför återställas i ursprungligt skick.
4.2 Läge och tomtdisposition
Gådeå sjukhus ligg~r 2,5 km från Murberget på det område
som idag disponeras av Härnösands sjukhus. Området är
beläget på fastlandet och skjuter ut som en udde i södra
sundet, begränsas i nordväst av Europaväg 4 och ligger på
bekvämt promenadavstånd från den gamla stadskärnan på
Härnön. På själva uddens spets reser sig mentalsjukhuset i
ett parkområde ilie d ett system av gång- och cykelstigar.
Någon ytterligare expansion av Härnösands sjukhus, som
skulle inkräkta på parken och utsikten över södra sundet, är
inte aktuell. Länsmuseet skulle således disponera udden med
sitt parkområde utan inskränkningar. Trafikföringen till
området är emellertid inte helt oproblematisk och måste
därför särskilt utredas.

NORRA SUNDET

SÖDRA SUNDET
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5. MÄLPROGRAM
Målprogram fBr Stiftelsen Västernorrlands
antaget av styrelsen 1985-04-22:
Landstinget Västernorr land och Härnösands
Stiftelsen Västernorrlands läns museum.

läns

museum

kommun bildar

Yästernorrlands läns museum skall bedriva sin verksamhet
i huvudsak inom länet med en inriktning anpassad till de av
riksdagen antagna kulturpolitiska målen.
Museet är genom sina omfattande
Sverige en satlhällsresurs som måste
tiskt.

samlingar från norra
utnyttjas kultllrpoli-

Museet är den kulturinstitution som har till uppgift att
sammanfatta länets historia och göra den levande och begriplig genom utställningar, programverksamhet och publikationer. Även museets arkiverade samlingar måste så långt SOIl
möjligt göras tillgängliga inte bara för forskning utan även
för folkbildning och skola. Museet skall ägna kulturellt
underförsörjda grupper särskild uppmärksamhet.
Museet skall med sin verksamhet eftersträva samverkan med
länets kommuner och samarbete med museerna i Sundsvall och
lJrnsköldsvik.
Museet skall genom samtidsdokumentation vara aktivt i
nuet och medverka till att olika opinionsyttringar kommer
till tals.
Museet skall vara öppet för
inom särskilt Mitt~Nordens ram.

internationella

kontakter

Museet är både minne och media:
I egenskap av minne skall museet värna om det västernorrländska kulturlandskapets särart och därmed medverka till
att ge länets invånare identitet och förankring i tillvaron.
Även den muntliga och folkmusikaliska traditionen är av
vital betydelse för förståelsen av människors livsvillkor
och måste förvaltas av museet.
I egenskap av media skall museet i samverkan med olika
folkrörelser motverka att samhället drabbas av minnesförlust
genom kommersialiseringens negativa verkningar. Museet skall
hävda respekten för tidigare generationers kunnande och
förmåga till överlevnad. Genom att förklara utvecklings förlopp kan museet öka förståelsen av den dagsaktuella situationen i länet och förmedla kunskaper värdefulla för planeringen av Västernorrlands framtid.
.

.'" .'"
~

o
"1
lO"

LANDSTINGET lf-----I STYRELSEN
VASTERNORRLANQ
ARBETSUTSKOTT

l

Il)

....
::J

HARNOSANDS
KOMMUN

(/)
Il)

....

o

;o
C)

3:Z
I-i

Ul
3:--I

eT

I-i

o

Z

o

::J

(/).

""O

.....
Il)

::J

IPLANERINGSRÅrt~---~

AVDELNING FOR AVDELNING FÖR AVDELNING FOR AVDELNING FÖR
ADMINISTRATION ARKI'J. BIBLIOTEK DOKUMENTATION, INFORMATION.
o. FÖRVALTNING"' o. SAMLINGAR KLJL~MINNESVÅRO UNDERVISNING

AVDELNING"
TEKNISK o.
FRILUFlSMUSEER

..

LANSBILDCENTRAL

53

6.1.1

~edningsfunktion

och verksamhetsplanering

Länsmuseets lokalproblem och motgångar i byggnads frågan
har vid flera tillfällen gett upphov till modstulenhet hos
museipersonalen. Genom ett sedan stiftelsebildningen väl
fungerande arbetsutskott, bestående av två företrädare för
landstinget och en för kommunen samt med landsantikvarien
som beredandetjän~teman, har kriserna kunnat övervinnas och
nya drivkrafter sättas i rörelse. För museets framtid är det
viktigt att arbetsutskottets sammansättning och arbetsformer
bibehålles. Det bör också ta intitiativ till samarbete med
sina motsvarigheter i de två regionala stiftelserna för
teater och musik. Här öppnar sig möjligheter till en kulturpolitisk formel med trefaldig innebörd och slagkraft.
Sedan ett antal år tillbaka har museikollegiet bestående
av länets tre museichefer, landstingets
kultursekreterare
och
länsantikvarien
regelbundet
avhandlat
övergripande
frågor angående museerna och kulturminnesvården. Museikollegiet har fungerat som referensgrupp för samtidsdokumentation, landstingets utredning angående bevarande av länets
historiska fotomaterial, den årligen anordnade, regionala
museikonferensens program och uppläggning,
mittnordiskt
samarbete m m. Denna samverkan av informell och beredande
karaktär har sitt berättigande även i fortsättningen.
Det kan i frågasättas om. inte handläggningen av landstingsbidrag till de kommunala museerna i Sundsvall och Örnsköldsvik bör överföras till stiftelsen. Rutinen borde vara
att ansökningar om bidrag tillställdes stiftelsen och
behandlades samtidi1t med länqmuseets budgetförslag. Därigenom skulle stiftelsens kulturpolitiska ansvar för länets
museiverksamhet göras tydlig och samordning av musee~nas
verksamhetsinriktning, exempelvis när det gäller samtidsdokumentatian, underlättas. Vissa rörliga, ej öron.ärkta medel
borde även årligen beviljas stiftelsen av landstinget för
stöd till tidsbegränsade samarbetsprojekt mellan museerna
och studieorganisationer, hembygds- och spelmans förbund och
andra ideellt verksamma organisationer.
Eftersom länsmuseet vid stiftelsebildningen var en mycket
blygsam institution med nästan inga ändamålsenliga lokaler
och liten personalstab har den hittill~varande utvecklingen
i stor utsträckning styrts av förmågan till improvisation.
Den föreslagna organisationsplanen är emellertid beprövad
och har informellt fungerat tillfredsställande sedan några
år. Verksamhetsplaneringen har haft formen av planeringsråd
med landsantikvarien och avdelningscheferna, vilken ordning
bör fortsätta dock med en inriktning under de närmaste åren
koncentrerad till det nya länsmuseets profil och innehåll
genom utarbetandet av ett särskilt program för föremålsarkiv
och basutställningar.
Vare sig den statliga eller kommunala handläggningsordningen kan tillämpas vid länsmuseistiftelserna. Länsmuseernas samarbetsråd har därför utarbetat en normalhandläggningsordning i syfte att underlätta för styrelsen att leda
och planera verksamheten samt för att åstadkomma en viss
enhetlighet i arbetet inom länsmuseerna. Vid utarbetandet

har även tagits hänsyn till att delar av verksamheten är av
expert- eller konstnärlig karaktär, där besluten b5r fattas
direkt av vederb5rande expert/tjänsteman. Vidare har beaktats att l.nsmuseet inte omfattas av vare sig kommunallagen
eller statliga ansvarsregler, vilket bland annat innebär att
5verklagningssituationen är annorlunda än inom stat och
kommun.
F5rslag till handläggningsordning:
Styrelsen
fastställer länsmuseets allmänna ..ål och verksamhetsinriktning;
fastställer målprogram;
beslutar i ärenden rörande organisation, handläggningsordning och befattningsbeskrivningar;
avgör principiella frågor om utlåning eller deposition av
föremål och arkivalier ur museets samlingar;
beslutar i ärenden om anslagsframställning till stat,
landsting och kommun sallt andra ekonomiska frågor av större
vikt;
fastställer budget;
avgör ekonomisk ansvarsollfattning för landsantikvarien;
avgör, efter huvudIIännens
ny-, till- och ombyggnad av
ningar;

godkännande, frå~or
museets lokaler och

rörande
anlägg-

avgör principfrågor rörande uthyrning av lokaler;

avgör frågor 011 öppethållande samt andra
frågor rörande betjäningen av allmänheten;

principiella

avgör frågor om inrättande av tjänst sallt tillsättning
och entledigande av avdelningschef;
avgör
dande;

frågor

om annat

skiljande

från

tjänst

än avske-

beslutar i andra ärenden av principiell vikt;
Länslluseichefen/landsantikvarien
är föredragande och sekreterare i styrelsen med rätt att
överlämna åt annan tjänsteman att för visst ärende vara
föredragande;
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svarar inom rallen för av styrelsen fastställd budget och
fattade beslut för verksa.heten vid länsmuseet;
avgör från styrelsen överlämnade ärenden med rätt att åt
annan tjänsteman överlämna visst ärende eller grupp av
ärenden för avgörande;
är inför styrelsen ansvarig för verksamhetsplanering, den
vetenskapligt kvalificerade ledningen av verksamheten samt
för länsmuseets anläggningar;
sammanställer

verksa~hetsberättelse;

är ansvarig för utlåtanden i
vården;

ärenden inom kul turminnes-

är chef för personalen sallt ansvarig för dess åtgärder
inför styrelsen;
avgör frågor 011 tillsättande och entledigande från tjänst
dock ej avdelningschef;
avgör frågor om

vikariats- och visstidsförordnande;

är ansvarig utgivare och redaktör för länslluseets publikationer med rätt att åt annan tjänsteman överlämna ansvaret
som redaktör;

Chefen för avdelningen för dokumentation och kulturminnesvård är länsmuseichefens/landsantikvariens ställföreträdare i avvaktan på att en tjänst som biträdande landsantikvarie inrättas.
•
Arbetsfördelningen mellan museiledningen och de olika
avdelningarna regleras i särskild arbetsordning, personalens
arbetsuppgifter redovisas i befattningsbeskrivningar. Alla
rättigheter till fotografiska bilder, teckningar, ritningar,
filminspelningar och bandupptagningar, samt övrigt dokumentationsmaterial som framställs i tjänsten är länsmuseets
egen~om
i enlighet med för varje, enskild tjänsteman,
inklusive i uppdragsverksamhet anställda, tecknat avtal om
upphovsrätt.
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6.1.2 Personalpolitiskt program

1988
Ledningsfunktion
Länsmuseichef/landsantikvarie
Bitr landsantikvarie

1 .00

Avd för administr o förvaltn
Kamrer/personalchef
Förste kanslist
Kanslist
Kanslist
Kontorist/telefonist
Vaktmästare

1 .00
1. 00
0.50

Avd för· arkiv, bibI o saml
Förste antikvarie
Antikva-rie
Antikvarie
Konservator
Arkivarie/Bibliotekarie
Fotograf
Kopist
Amanuens
Kanslist
Museiassistent
Hantverkare
Avd för dokumentation o KMV
Förste antikvarie
Antikvarie
Antikvarie
Antikvarie
Antikvarie
Ritbiträde

1990

1991

1992

1. 00

1 .00
1. 00
1. 00

1 .00*
1 .00
1. 00
1. 00

1 .00
0.10
1. 00

0.50
1 .00

1 .00*
1.00*
0.50* •
1 .00*
1. 00

1 .00
1. 00
1 .00
1. 00

0.70*

Avd för information o undervisn
Förste antikvarie
1.00
Antikvarie
Antikvarie
Antikvarie
Informationssekreterare
Dramapedagog
Receptionist
Receptionist
Vaktmästare
Avd teknisk o friluftsmuseer
Förste antikvarie
Antikvarie
Museitekniker
Museitekniker

1989

1 .00 .
1. 00

1. 00
1. 00

1 .00
0.70
0.70
1 .00

1 .00
1. 00

1 .00
1. 00
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1988

Modellbyggare
Hantverkare
Hantverkare
Hantverkare
Hantverkare
Hantverkare
Hantverkare
Städerska
Städerska
Städerska

1989

1990

1991

1992

1.00
1.00
1.00*
1.00*
1.00*
1.00*
0.50*
0.80
1.00
0.70

Länsbildcentral
Antikvarie
Förste fotograf
Fotograf
Kopist
Konservator
Museiassistent
Museiassistent

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

* Anställda med lönebidrag

11

tjänster eller 9,7

årsve~ken

är 1988

inr~ttade

med 90

ra statligt lönebidrag. En tjänst som antikvarie vid avdelningen för dokumentation och kulturminnesvård är uppdragsfinansierad. Organisationsplanen förutsätter att det nuvarande
kansliet ombildas till en särskild avdelning för administration och förvaltning 1989. Förslaget till personalpolitiskt
program innebär en utökning av personalstyrkan med i medeltal 6 tjänster per år under 1989-91, samordnat med färdigställandet av länsmuseets nya lokaler. Av dessa totalt 17
nya tjänster kan 2-3 tjänster förväntas inrättas med lönebidr a g . Mus e e t s öPpe t hå 11 a nde bö r ut ök as i t ak t me d f ä r d i gställandet av basutställningarna under 1992-94, vilket kan
medföra behov av ytterligare en tjänst som receptionist och
som städerska.
Inrättandet aven länsbildcentral 1992- med en affärsmässigt inriktad bildbyrå förutsätter att hälften av de sju
tjänsterna inrättas med lönebidrag eller finansieras genom
uppdrag.
6.2 Avdelning för administration och förvaltning
Avdelningen svarar för kansli och fastighetsförvaltning,
ekonomi- och personaladministration.
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Avdelningen föreslås inrättad 1989 och förestås aven
kamrer/personalchef. Till avdelningen hör tre kanslister,
som svarar för administrativt arbete, skrivcentral och
televäxel samt en kontorsvaktmästare som för närvarande
svarar för Murbergets reception. Avdelningen föreslås fullt
utbyggd omfatta ytterligare en tjänst som kontorist/telefonist. Inrättandet aven länsbildcentral samt samordning med
ett kansli för musikstiftelsen medför behov av vissa förändringar i de administrativa rutinerna.
6.2.1 Målbeskrivning
Avdelningen'
svarar för museets ekonomiska förval tning,
ning av budget och budgetuppföljning;

sammanställ-

svarar för fastighetsförvaltning;
upprättar kostnadssammanställningar och svarar för redovisning och uppföljning av övriga avdelningars uppdragsverksamhet;
svarar för uthyrning av lokaler, rumsförmedling, kontantkassor, inköp och förråd;
svarar för
skrivcentral;

diarium

och

diarieföring

och

fungerar

som

svarar för personaladministration och handlägger personalärenden ; ..
svarar för samordning och effektivisering av informationsflödet såväl inom museet som gentemot allmänheten.
6.3 Avdelning för arkiv, bibliotek och samlingar

;'

Avdelningen svarar för dokument-, bild- och ljudarkiv,
referensbibliotek och samlingar i magasin, föremålsarkiv och
utställningar
samt
konserveringsverksamhet.
Avdelningen
förestås aven förste antikvarie och till avdelningen hör
två antikvarier, varav en med musiketnologisk inriktning, en
fotograf, en amanuens och två museiassistenter samt en
deltidstjänst
som
arkivarie/bibliotekarie.
Avdelningen
föreslås fullt utbyggd även omfatta en tjänst som konservator för målat trä och en tjänst som kopist. Inrättandet av
en länsbildcentral medför att bildarkivet och fotoenheten
organisatoriskt överföres till denna.
6.3.1 Målbeskrivning
Avdelningen
svarar för dokumentarkiv och arkivplan, referensbibliotek
och bokinköp;
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svarar för registrering, vård och förvaring av fotografiskt och annat dokumentärt bildmaterial, filmer och video-·
band, fonogram och ljudband;
svarar för konservering
lingarna och i uppdrag;

av

målade

trä föremål

skall aktivt arbeta - med inventering och
fotografiskt och folkmusikaliskt material;

i

sam-

insamling

av

svarar för registrering, katalogisering, vård och förvaring av föremålssamlingarna;
skall akti vt arbeta för insamling och dokumentation av
föremål säskilt med anknytning till länets historia och
samtid;

. svarar" för samverkan med folkmusikens organisationer och
musikstiftelsen;
svarar för rådgivning och betjäning
organisationer, föreningar och enskilda;

gentemot

kommuner,

skall inom ansvarsområdet initiera och bedriva forskning,
samt upprätthålla kontakter med centrala organisationer och
institutioner.

6.4 Avdelning för dokumentation och kulturminnesvård
Avdelningen svarar för dokumentation av kulturlandskapet
och dess förändring samt kulturminnesvården av den fysiska
miljön. Avdelningen förestås aven förste antikvarie och
till avdelningen hör två antikvarier, varav en uppdragsfinansierad arkeolog samt ett ritbiträde. Avdelningen föreslås
fullt utbyggd även omfatta två tjänster som antikvarier med
ekologisk
respektive
etnologisk
inriktning,
inklusive
SAMDOK. Den uppdragsfinansierade verksamheten kommer sannolikt att öka i sådan omfattning att ytterligare någon eller
några tjänster måste inrättas.
6.4.1 Målbeskrivning
Avdelningen
svarar för dokumentation av kulturlandskapets förhistoriska och medeltida skeden genom arkeologiska undersökningar, för dess bebyggelsehistor ia genom undersökningar,
inventeringar och utredningar;
svarar för etnologisk och samtidsdokumentation av i
första hand samhällssektorn kommunikationer samt handel och
trä- och papper;
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svarar för att vid dokumentation ett ekologiskt synsätt
beaktas;
bevakar fornlämningsregistret;
svarar för insamling och klass i ficering av· arkeologiskt
material;
svarar för antikvar isk
ombyggnadsarbeten;
handlägger

plan~

kontroll

vid

restaurer ings- och

och byggnadsärenden;

svarar för samverkan med riksantikvarieämbetet
-vårdenhets regionala kontor och länsstyrelsen;
svarar för rådgivning och - bet j äning
organisationer, föreningar och enskilda;

gentemot

dess

kommuner,

skall inom ansvarsområdet initiera och bedriva forskning
samt upprätthålla kontakter med centrala organisationer och
institutioner.
6.5 Avdelning för information och undervisning
Avdelningen svarar för museets receptioner, information
om museet och dess utåtriktade _ verksamhet genom utställningar, publikationer, program- och pedagogisk verksamhet.
Avdelningen förestås aven förste antikvarie och t i l l avd
hö r s ä s ongs a ns t ä 11 d Pe r s ona l f ö r vi s n i ng a v Mur b-e r ge t oc h
övriga anläggningar. Avdelningen fö-esl~s fullt utbyggd även
omfatta tre tjänster som antikvarier, varav en med 'konstvetenskaplig inriktning, en tjänst som informationssekreterare och en tjäns"t som dramapedagog, en tjänst som vaktmästare samt två tjänster som receptionist.
6.5.1 Målbeskrivning
Avdelningen
svarar i samarbete med övriga avdelningar för basutställningarnas innehåll, deras utformning och förnyelse;
svar.r för tillfälliga utställningar;
svarar för programverksamhet;
svarar för museipedagogisk verksamhet och kontakter med
folkbildningens organisationer, skolor och skolmyndigheter;
svarar för konstbildande verksamhet;
svarar för uppsökande verksamhet genom vandringsutställningar och stUdiepaket/studiematerial;
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svarar för inforllation
ningsverksamhet;

011

museet,

för lags- och försälj-

svarar för basutställningar och den publika verksamheten
på Murberget och övriga anläggningar;
skall inom ansvarsområdet initiera och ~~driva forskning
sallt upprätthålla kontakt lied centrala organisationer och
institutioner.

6.6 Avdelning teknisk och friluftsmuseer
Avdelningen svarar för musei- och utställningsteknik,
fastighetsskötsel och lokalvård samt vård och underhåll av
friluftsmuseernas byggnader och markområden. Avdelningen
förestås aven förste antikvarie och till avdelningen hör en
museitekniker, sex hantverkare och en städerska. Avdelningen
föreslås fullt utbyggd även omfatta en tjänst som antikvarie
med särskilt ansvar för kontakter med länets hembygdsrörelse, samt ytterligare en tjänst som museitekniker, en som
. modellbyggare och två tjänster som städerska.
6.6.1 Målbeskrivning
. Avdelningen
svarar för .useitekniskt arbete vid samtliga avdelningar;
svarar för fastighetsskötsel och lokalvård;
svarar för verkstäder, maskiner och verktygsutrustning;
svarar för utställningstekniskt arbete vid produktion av
basutställningar , till fälliga utställningar och vandringsutställningar;
svarar för vård och underhåll av byggnader och markområden på Murberget och Genbergska gården i Myckelgensjö sallt
av Ulvö gamla kapell;
svarar för Murbergets djurbesättning;
svarar för viss föremålsvård;
svarar
ner;

för

svarar för
bygdsgårdar;

samverkan lied

hellbygdsrörelsens organisatio-

antikvar isk kontroll v id upprustning av hem-

svara för rådgivning och betjäning
organisationer, föreningar och enskilda;

gentemot

kommuner,
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skall inom ansvarso.rådet initiera och bedriva forskning
samt upprätthålla kontakter med centrala organisationer och
institutioner.
.

6.7 Länsbildcentral
Ansvaret för fotogra fi'et som kul turhistoriskt källmatehar alltid varit diffust med därav följande eftersläpning
av
registrering
och
bristfällig
förvaring.
I
kulturrådets utredning 1980 Vem ska rädda bilden? föreslogs
bland annat att länsbildarkiv med anknytning till länsmuseerna skulle inrättas. Samma ide att genom länsbildcentraler vid länsmuseerna skapa ett användbart bildnät över
landet återkom 1983 i kulturrådets motivering för inrättandet aven tjänst som fotokonsulent under en försöksperiod.
Nu hänvisades även till bildhuset vid Stockholms stadsmuseum
som en modell för fortsatt utvecklingsarbete.
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I en skrivelse 1982 uppmärksammade länets tre museichefer
landstinget på problemen i Västernorrland och föreslog en
utredning angående bevarande och tillgänglighet av det
historiska fotomaterialet, vilken tillsattes av landstingets
utbildnings- och kulturnämnd 1983 och var färdig vid årsski ftet 1985-86. I denna utredning foto i Västernorrland bestånd - förvaring - tillhandahållande föreslås inrättandet
aven länsbildcentral med en affärsmässigt inriktad bildbyrå. Under utredningens gång har länets tre museer genom
fotoinventeringar
kartlagt
beståndet
av
samlingar
med
företrädesvis
historiskt
fotomaterial.
Inventeringen
i
Sundsvalls, Timrå och Ange kommuner har a~ Sundsvalls museum
~ublicerats i en särskild rapport liks9m länsmuseets inventering i Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommuner medan
inventeringen i Örnsköldsvik endast föreligger i koncept.
Sammanställning av fotoinventeringarna i utredningen uppvisar förekomst av ca 3 miljoner fotografier men sannolikt
finns det i länet ytterligare· samlingar, om pressarkiv
inräknas med lika många fotografier. Det totala beståndet
kan således uppskattas till 6-7 miljoner fotografier i
Västernorrlands län.
Idag när en kamera är hart när varje människas eller
åtminstone familjs egendom,
fotograferas det som aldrig
förr. Utredningen konstaterar: färgfilmens korta hållbar-

hetstid är ollvittnad. Mindre känt är att den bortbleknade
färgen inte kvarlällnar ett svartvitt fotografi utan att även
konturer och gråskala försvinner. Museets dokumentationsansvar när det gäller det moderna massfotografiet blir det
omvända i förhållande till det historiska. I bakhuvudet på
amatörfotografen finns säkert avsikten att föreviga semesterresan, dop, bröllop och begravning inte bara till egen
hågkomst utan även till barns och barnbarns genom fotoalbumets testamente. Detta är idag en illusion men museet
måste utarbeta metoder för urval och överföring till mera
beständiga medier av det privata färgfotot, även om det
aldrig kommer att kunna handla om annat än bråkdelar av alla
fotodokumenterade livscykler.
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Utredningen redovisar på ett utmärkt sätt det regionala
innehåller i enlighet med förutsättningar
inga förslag till huvudmannaskap eller lokalisering av
länsbildcentralen. Vid det kulturpolitiska ställningstagandet i dessa frågor ter sig en integrering av länsbildcentralens verksamhet med länsmuseets i
dess tecknade
framtidsperspektiv som mycket fördelaktig. Länsmuseet kommer
1989 att ha en särskild avdelning för administration och har
redan bildarkiv samt en fotoenhet . med fotograf och en
kanslist och en tjänst som kopist föreslås i det personalpolitiska programmet inrättas 1989. Samordning av länsmuseum/
länsbildcentral har uppenbara fördelar när det gäller
administration, personal och marknadsföring men även datoriserad föremålsregistrering. De sju tjänster som föreslås
i.n r ä t tade v i d e tab"ler i ng av län sb i ldcent r alen 1992 bör på
kort sikt till ca 50 % kunna självfinansieras genom bildbyråns uppdragsverksamhet. Samstämmigheten med kulturrådets
rekommendationer
innebär
att
verksamheten
kan
erhålla
statsbidrag genom att länsmuseet tilldelas ytterligare
grundbelopp.

bildallloppet men

6.8 Samordning med Murberget
Friluftsmuseet på Murberget är en
h i s t o r i a , s om o r ga n i s a t o r i s k t l ä n ka s
genom att den tekniska avdelningen
underhåll av byggnader och markområde
stationerat arbetslag med hantver~are.

viktig del av museets
s a mma n me d l ä ns mus e e t
svarar för vård och
genom ett på Murberget

För basutstäl~ningar, reception, den publika verksamheten
s 'lmt säsongsans tälld pe rsonal sy a r ar a vde l n i nge n för in formation och undervisning. Detta"innebär att alla aktiviteter
på Murberget samordnas med länsmuseets övriga, utåtriktade
verksamhet.

7. FUNKTION
7.1 Förutsättningar
Gådeå sjukhus kommer som mentalsjukhus att avvecklas
under slutet av 1980-talet. Sjukhuset är uppfört i etapper
under huvudsakligen andra häl f ten av 1800-talet" och har i
hög grad _~n bibehållen karaktär av äldre vårdinstitution med
långs. korridorer och många små salar och rum. Byggnadskomplexet, som består aven central kropp med två flyglar med
i ändarna halvrunda ankarslut inramande en borggård, innehåller omkring 250 rumsbildningar av olika storlek och
funktion. Av dessa har endast 10 st en fri golvyta på 60
kvm, alla andra är mindre.

l'

Nä r· i d e n o m a t t
i Gå d e å s j u k h u s i n r ä t t a l ä n s mus e u mväcktes, konstaterades att byggnadskomplexet, trots sitt
imponerande yttre, var både för stort och för litet. För
stort vid en fullständig kontorisering, som låg nära till
hands och kunde åstadkommas genom sammanslagning av smårum
till lagom stora arbetsrum, personalutrymmen och verkstäder
- för litet därför att museets samlingar inte fick plats och
större utställningsytor var omöjliga att åstadkomma. I ett
tidigt skede diskuterades att förlägga museets arkiv funktioner , inklusive föremålsarkivet i en nybyggd del under
jord motsvarande borggården samt större delen av utställningsfunktionerna i en glasad tillbyggnad, kopplad till
huvudbyggnadens anQra plan. Även museets huvudentre placerades i den glasade nybyggnaden med till träde till museet
västerifrån enligt en, av K-Konsult i Härnösand, redovisad
ideskiss.
En viss tveksamhet av praktiska och"estetiska skäl väÅte
sig hos ledningsgruppen småningom allt starkare när det
gällde
den
glasade
nybyggnaden.
Efter
konsultation
av
professor Ove Hidemark förordades en lösning, som innebar
att museets behov av nya lokal y tor i sin helhet skulle
förläggas under borggården.
Markundersökning av borggården visade emellertid att i
dess norra del gick berget nästan i dagen. För att undvika
omfattande sprängningsarbeten valde ledningsgruppen att göra
nybyggnaden under jord smalare och förlängd åt väster, så
att den anslöt till den fristående ekonomibyggnaden. Denna,
som från början var avsedd att rivas, har en gedigen stomme,
även om underhållet är eftersatt.
Genom infogandet av
ekonomibyggnaden i museikomplexet kan den yttre miljön i sin
helhet bevaras och länsmuseet får ett tillskott av attraktiva lokaler bland annat en hörsal. Denna lösning medför
också att nybyggnadsytan till viss del kan reduceras.
Huvudbyggnadens skådefasad är den östra, som vätter mot
södra sundet. Den domineras aven monumental trappa mitt på
fasaden, som leder till andra våningsplanet. Under denna
trappa är huvudentren förlagd i anslutning till befintlig
hiss. I vinkeln mellan huvudbyggnaden och flyglarna finns i
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norr och söder portvalv med befintliga hissar. Dessa portvalv utnyttjas som sidoentreer, den norra för personal, den
södra för besök, av i första hand bussburna, skoiklasser och
övriga studiegrupper.
7.2 Disposition
Att kontorisera Gådeå sjukhus genom rivning av ej bärande
väggar och därmed sammanslå mindre rumsenheter till olika
typer av tjänstelokaler vållar inga större problem. Att
arbetsrummen därigenom får en varierande storlek och i
flyglarnas ankarslut svängda väggar måste bedömas som en
tillgång för arbetsmiljön och öka trivsamheten. Byggnadskomplexets ca 250 rum reduceras därmed ganska problemfritt
med ca 40 ra. Den uppkomna överytan i norra flygelns tredje
plan utnyttjas som kansli och kontor för Stiftelsen Musik i
Västernorrland.
De olika avdelningarnas personal har sina arbetsrum i
nära anslutning till övriga funktioner. Avdelningen för
arkiv, bibliotek och samlingar disponerar södra flygelns
första plan i bekvämt läge i förhållande till arkiven i den
nybyggda delen.
Länsbildcentralens
fotoenhet
disponerar
flygelns andra plan. Avdelningen för information och undervisning och den tekniska avdelningen disponerar norra
flygelns andra plan i nära kontakt med konserverings- och
utställningsateljeer. Ledning, den administrativa avdelningen och avdelningen för dokumentation och kulturminnesvå r d ha r s i na t j ä n s t e lok a l e r i h uv udbYggna d e ns ,r e s pe k t i ve
södra flygelns tredje plan. I fjärde planets mittparti finns
personalmatsal med pentry.
Den publika verksamheten är i huvudsak förlagd till
huvudbyggnadens första plan och den nybyggda delen av
museet. Detta innebär att besökaren kommer in i museet via
någon aventreerna med likvärdig service i form av kapprum
och toaletter. Någon särskild entrehall finns inte utan
besökaren promenerar rakt in i de tillfälliga utställningarna. Den cirkelrunda receptionen är strategiskt placerad i
skarven mellan dessa och basutställningarna med sin symbolmättade våtmark. Överljus och övrig ljussättning samt vissa
ljud- och luktzoner skapar en inbjudande stämning. I anslutning till våtmarken ges prognoser för framtiden.

Via en fotocellstyrd varuhusgrind kommer besökaren in i
en tidstunnel och kan företaga en resa fran nutid till istid
och vice versa. En parallell resväg går genom föremålsarkivet, där merparten av museets samlingar är systematiskt
exponerade. Båda resvägarna sammanstrålar i ett mediatek museets hjärna - där med hjälp av informatik uppgifter om
föremål, bilder, fornlämningar, musik, film med mera kan
beställas fram.
Mediateket ligger i nära anslutning till ekonomibyggnaden, som på detta plan har inrymt forn-, rust och textilkammare, tillgängliga för studiebesök på fastställda öppettider. Härifrån kan besökaren också via hiss eller trapphus
nå hörsalen på tredje planet. Genom en särskild entre kan
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hörsalen användas även när det övriga museet är stängt. I
ekonomibyggnadens andra plan finns snickeri och övriga
verkstäder samt magasin.

Till huvudbyggnadens andra plan kan besökaren komma
antingen via trapphus eller hissar. Här finns mindre basutställningar i anslutning till ett cafe i sydöstra hörnet,
som är ljust och rymligt med utsikt över södra sundet. Ett
särskilt skol rum/matsäcks rum står till besökande skolklassers förfogande.
Museets disposition redovisas översiktligt
grammet med ideskisser plan för plan.

sist

i

pro-

67

7.2.1 Museet som m6tesplats, principskiss
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8. PROFIL
8.1 Förvaring och dokumentation
De kulturhistoriska museernas samlingar visas endast till
en bråkdel i utställningar medan säkert 90 ro eller mer är
magasinerade och endast tillgängliga för forskare. Genom
inrättandet av studiemagasin, öppna på vissa tider eller
efter tidsbeställning har många museer försökt göra en
större del av samlingarna tillgängliga för en bredare
publik. I USA och Canada har sedan några årtionden tillbaka pågått en livlig debatt om inrättandet av visible or
accessible storage, det vill säga magasin öppna för museibesökaren. Museerna har tidvis utsatts för ett starkt opinionstryck med krav på att de låsta museimagasinen skall
öppnas och huvudargumentet har därvid varit att det är en
demokratisk rättighet att medborgaren får ta del av kulturarvet i sin helhet.
Översatt till svenska förhållanden skulle iden om för
besökare öppna magasin kunna sägas vara en fråga om offentlighetsprincipens tillämpning - för att definitionsmässigt
skilja de konventionella museimagasinen från de öppna,
benämnes de senare föremålsarkiv. Med datateknikens hjälp är
arkivväsendet på god väg att öka tillgängligheten och
samtidigt minska slitaget. För
kulturhistoriska museerna
med deras tredimensionella arkivmaterial, måste den visuella
kontakten med föremålen bedömas vara av stor betydelse för
tolkni~g och
förståelse. Med laserteknik kan visserligen
holografi, som ger en tredimensionell bild, framställas men
detta är av kostnadsskäl för museerna inte ens på 1990-talet
realistiskt. Om en ökad tillgängiighet .. av kulturarvet s~all
kunna uppnås, återstår för museerna att förverkliga iden med
föremålsarkiv. Kommunikationsytan i ett föremålsarkiv är
naturligtvis avsevärt större än i ett konventionellt magasin. Det är dock i sammanhanget viktigt att ställa olika
museitypers lokalbehov i relation till varandra. Basutställningarna i ett kulturhistoriskt museum kräver exempelvis avsevärt mindre kommunikationsyta än i ett konstmuseum.
Förvaringsprofilen för Västernorrlands läns museum skall
vara att med olika grad av tillgänglighet och på fastställda öppettider visa minst 50 ro av samlingarna. Detta kan
åstadkommas genom inrättandet av ett före~ålsarkiv, inte
olikt de typologiskt eller systematiskt ordnade utställningarna i museernas barndom eller läroverkens materialrum.
Men i föremålsarkivet har de handtextade etiketterna ersatts
med datoriserad information, som förmedlas via strategiskt
placerade bildskärmar. Föremålsarkivet är således självbetjänande. Systematiken utesluter inte att vissa föremålskategorier kan visas med en miljömässig inramning,
vilket exempelvis bör gälla den stora samlingen av traditionella hantverk, som kan utställas längs en hantverksgata
med verkstadsinteriörer. Det faktum att till museets historia hör ett skede som Norrlands kulturhistoriska museum kan
också utnyttjas som en tillgång genom att föremål från
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grannlänen exponeras för jämförande studier. Vissa föremåls~
kategorier som arkeologiskt material, textil- och vapensamling lämpar sig av olika 'skäl inte för att exponeras i
föremålsarkivet. Dessa göres dock tillgängliga av museipersonal på fastställda öppettider i särskilda studierum. I
övrigt skall i mediateket all museets arkiverade kunskap
ställas till besökarens förfogande genom informatik.
Till förvaringsprofilen kan också hänföras det dokument atiansansvar som museet åtagit sig för den arkeologiska
undersökningsverksamheten i länet genom uppdragsverksamheten. I enlighet med ett särskilt forskningsprogram har en
vetenskaplig undersökning av Styresholms fogdeborg påbörjats, vilken planeras att fortgå något årtionde framöver.
Till länsmuseets historia hör också ett intensivt skede i
seklets början med traditionsuppteckningar av folkmusik.
Detta dokumentationsansvar för den folkmusikaliska traditionen i Västernorrland .har återupptagits och folkmusik har
därvid definierats omfatta alla folkrörelsers musiktraditioner • Vidare har museerna i länet påtagi t sig ansvar för
SAMDOK eller
samtidsdokum~ntation av
samh~llssektorerna
handel, trä och papper samt kommunikationer. Inom den senare
sektorn har länsmuseet redan utfört dokumentation av timrets
väg per bil och tåg från inland till kust. Basutställningarnas ekologiska uppläggning med särskild inriktning på jakt
och fiske medför ett dokumentationsansvar för förändringar
inom länets fauna.
Ett särskilt program
kommer att utarbetas ••

för

föremålsarkiv

och

informatik

8.2 Basutställning - våtmark och tidstunnel
Basutställningar som inslag i den publika verksamheten
ger i betydande utsträckning konturer åt museets profil. Med
basutställning
begreppet ersätter det tidigare använda
per.anent utställning och lanserades första gången vid en
museilektorskonferens i Hindås 1969
avses den kunskap
museet vill förmedla i utställningens form, varaktigt men
inte för all t id gi ven utan i ständig förnyelse i takt med
pågående forskning.
Det hävdas ofta att länsmuseerna genom sina samlingar och
sin regionala verksamhet har enastående'~ kulturförmedlande
möjligheter. Men möjligheterna ligger inte i att skapa ett
statens historiska museum, ett Nordiska museet, ett naturhistoriska riksmuseet, ett nationalmuseum med moderna museet
i regional förkrympning utan att utnyttja samlingarna i en
integrerad
utställningsmetodik.
Folkbildningsarbetet
på
länsmuseerna hämmas idag i alltför stor utsträckning av
ämnesåtskilda basutställningar. De enastående möjligheterna
försummas.
Länsmuseernas samlingar har tillräcklig spännvidd för att
i stort sett varje skede av regionens historia skall kunna
göras syn- och hörbar. Genom föremål kan museet även ge
historien tredimensionella valörer men för urval och tolk-
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ning behövs, för att använda Göran Carlssons och Per Uno
Agrens vokabulär, ett utställningsspråk. Det kan formuleras
som temautställningar, där verksamheter av olika slag utgör
utgångspunkten eller berättande utställningar, där skeenden
av enskild eller kollektiv karaktär 'är' inspirationskällan.
För länsmuseerna ligger det nära till hands att presentera
en total utställning , där en helhetssyn gestal tas scenografiskt = ett ekologiskt synsätt.
Ett ekologiskt synsätt i svenska museer måste medföra att
kultur och natur inte belyses som olika verkligheter på
olika museer, inte ens som två sidor av samma sak i olika
utställningar. En ny helhetssyn måste också kunna ge svar på
existentiella frågor
det måste handla om både tro och
vetande, om religion och' politik. Museer ,där vi bättre kan
förstå oss själva i ett historiskt perspektiv bör också
antyda lärdomar för framtiden. Tjernobyl - försumbar risk?
Vägledande för alla svenska museer måste vara de, i
början på 1970-talet, av riksdagen, utan partipolitiska
meningsskiljaktigheter, fastställda kulturpolitiska målen.
Vid den första, i Stockholm 1979, anordnade museiveckan,
hävdade Bengt Hubendick i debatten att ett kulturpolitiskt
mål glömts bort eller förbisetts i den statliga utredningen,
Ny kulturpolitik. Han formulerade senare samma år i Svenska
museer det förbisedda -kulturpolitiska målet på följande
sätt: Skapa beredskap hos människor att acceptera materiella
anspråk och en livsstil som är förenlig med ekologisk
balans. Detta är en slutsats, som än idag framstår som
framsynt och dessvärre i högsta grad obeaktad.
Utställ"ingsp~ofilen för Västernorr~ands läns museum kan
beskrivas som en total utställning med' teml:ltisk uppläggning
längs en tidsaxel. Som tema har inte bara valts tidsbegränsade företeelser utan basutställningens röda tråd har
tvinnats av två genom alla tider för människans livsvillkor
oumbärliga livsbetingelser: rinnande vatten; jakt och fiske.
Basutställningens samlingspunkt är våtmarken, som skall
följa årstidernas växlingar. Våtmarken är både en konkretion
av vad detta ekosystem betytt för människans överlevnad
genom exempelvis myrslåtter och översilning men också en
symbol för den i ett globalt sammanhang hotade miljön,
Convention on Wetlands, 1975.

Basutställningen är förlagd till den nybyggda delen av
museet. Våtmarken finns i centrum och drar gen'om överljus
blickarna till sig. Den framträder också som symbol för
fotosyntesen, den fundamentala förutsättningen för allt
levande. Runt våtmarken redovisas aktuella miljöhot och
katastrofer samt ställes prognoser över utrotningshotade
biotoper och enskilda djurarter som gråsälen. Här finns
också en vilt&fiskbutik. Som bakgrund till våtmarken projiceras en hägring aven barrskog, dess undervegetation och
myrstackar på fritt hängande remsor av projektionsduk.
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Genom skogen promenerar besökaren, via en fotocellstyrd
varuhusgrind in i tidstunneln. Den börjar med åsynen av
nutidens välbekanta plastförpackning av dagligvaror och
flimrande elektronik och slutar i istiden. En omvänd kronologi således eller snarare en rättvänd om historiska förlopp
pedagogiskt ska kunna förklaras. För lärare och elever finns
dock möjligheten att företaga resan istid-nutid i enlighet
med läroböckerna.
Istiden illustreras med ett storskaligt tvärsnitt av den
ångermanländska berggrunden, nedtryckt nästan 300 meter av
den kilometertjocka inlandsisen. Ar.rangemanget skall vara
konstruerat s~, ~tt isens avsmältning och landh6jningen
ge nom å r t us e nde n-a k a n" ma n i pu l e r a s. And r a a vs n i t t a v ba s u tställningen presenteras som dioramor i full skala, andra ger
besökaren möjlighet att agera sälj ägare på Bottenvikens is,
ytterligare andra ger möjlighet att arbeta för egen hand med
skinnberedning och laggning. Dessa hantverk skall vara lätt
utbytbara mot andra, som passar in i helheten. Att uppleva
med känseln finns det rika möjligheter till även i redovisningen av de medeltida skinnskatterna. I skinnberedningen
luktar det en smula fränt och i en annan luktzon nämligen
tunnbinderiet luktar det kåda. I utställningen finns också
ljudzoner med porlande vatten, djurläten och fågelsång.

•

Basutställningens två röda trådar ger tillfälle att
belysa snart sagt alla mänskliga aktiviteter; Detta utesluter inte gestaltningar, oberoende av detta tema, om de har
stor betydelse för förståelsen av det historiska förloppet.
Eftersom tidstunneln är förlagd till den nybyggda delen, ges
enastående möjligheter
till iscensättning oberoende av
dagsljus •
De förhistoriska och medeltida avsnitten är förberedda
genom ett forskriingsprogram,
utarbetat i samarbete med
arkeologiska institutionen vid Umeå universitet och riksantikvarieämbetet. Den sydsamiska kulturen, väl representerad
i samlingarna, kommer att utgöra ett integrerat inslag i
utställningen. Det 1985 vid etnologiska institutionen i Umeå
initierade
forskningsprojektet,
Hur
jakten
i
Norrland
återspeglar sig i kosthållet, bör kunna tillföra ett aromatiskt innehåll. Det tvärvetenskapliga projektet, Säljägarkultur i det bottniska området, kan bli en annan utomordentligt viktig kunskapskälla.
För basutställningen utgör museets -stora samlingar av
jakt- och fiskeredskap samt allmogebössor en resurs, som i
likhet med andra vapen kan detaljstuderas i rustkammaren.
Utöver specialsamIingen i Husqvarna vapenlluseum finns det
märkligt nog inget jaktmuseum i Sverige. Utställningsprofilen blir därmed intressant även utanför länets gränser.
Visionen av ett tidsskede eller en tidsanda återspeglas
många gånger träffsäkrast i" bildkonsten och därför måste
denna så långt möjligt integreras i basutställningen, inte
segregeras till särskilda rum. Museets konstsamling är
mycket blygsam men kan säkert kompletteras med, för helhets-
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s yne n v i k t i ga de p o s i t i one r s om e xe mpe l vi s de n i Qv i s t s ka
donationen ingående oljemålningen Adalens liljor av Sven
X:et eller några målningar av Atti Johansson med norrländskt
skogsmissbruk som motiv. Om länsmuseet skulle erbjudas en
omfattande donation/deposition aven betydande konstnärs
enskilda livsverk eller en konstnärsgrupps, bör naturligtvis
inrättandet av ett särskilt bildmuseum kunna övervägas.
Ett särskilt program för basutställningar, där även
samordning med Murbergets friluftsmuseum beaktas, kommer att
utarbetas.
8.3 Basutställningar - historisk händelse
I mediateket kan museet erbjuda besökaren att på egen
hand studera den totala kunskapsbasen precis som i arkiv och
bibliotek. I basutställningarna ka~ publiken ta del av
bearbetningar och tolkningar på liknande sätt som i en
konstutställning eller en teaterföreställning. Museet kan
alltså spela en unik dubbelroll i sin kultur förmedling.
I huvudbyggnadens andra plan finns mindre basutställningar med en speciell profil. Det handlar om en daterad,
dramatisk händelse som tidsspegel: trolldomsprocessen i
Torsåker med halshuggning och bålbränning av 71 häxor den 8
mars och 1 juni 1675; katastrofen längs Indalsälven den 6
juni 1796, då den 25 kilometer långa Ragundasjön tömdes
genom Vild-Hussens misslyckade dikningsföretag; förlisningen
av den Härnösandsregistrerade skonerten Vesta den 17-18 maj
1886 vid Santa Anna, Tabasco i Mexico med därefter följande
sjöförklaring; skotten i Lunde den 14 maj 1931. Det handlar
om enskllda människoöden, som ofta obeaktad del av vår
historia.
Dessa mindre basutställninga skall vara lätt utbytbara
och kunna deponeras hos kommuner och organisationer eller
andra intressenter.
8.4 Tillfälliga utställningar
Tillfälliga utställningar är ett vitalt inslag i museiverksamheten, vars värde dock inte ska mätas i antalet
utställningar utan i deras överensstämmelse med en viss
profil. Detta gäller såväl egna som inlånade produktioner,
vilka företrädesvis bör anknyta till museets basutställninar
eller övriga verksamhet det vill säga i vid~~te mening
länets kulturhistoria.
Visning av konst och konsthantverk bör utgöra ett betydande inslag i utställningsverksamheten. I detta utbud får
det konsthistoriska eller provinsiella inte ta överhanden
utan museet har även. ett ansvar för att det avantgardistiska, obe roende a v ko ns tnärens hemv i st, ge s ut rymme och
möjlighet att stimulera och irritera.
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. Museet måste också vara en tidsspegel för aktuell debatt
genom att vara lyhört för olika opinionsyttringar, som vill
komma till tals med tillfälliga utställningar och till dessa
kopplad programverksamhet. Det måste alltid finnas en viss
friyta i de till fälliga utställningarna som kan disponeras
av organisationer, föreningar och aktionsgrupper som ett
åsiktstorg. Särskilt när det gäller att belysa olika miljöfrågor skall muse~t ta egna initiativ.
Verksamheten med regionala vandringsutställningar bör
utökas men inte som ett självändamål utan i omfattning som
efterfrågan motiverar. Andra former för uppsökande verksamhet bör prövas, som exempelvis de båda i samarbete med
rikskonserter producerade folkmusikprogrammen Andrietta och
Hårta Brita för grundskolans låg- och mellanstadium, vilka
med stor framgång turnerade i länet .under 1980-82 under
ledning av arvoderade folkmusiker. Denna verksamhet bör
återupptagas och vidareutvecklas mot bakgrund av det särskilda ansvar för dokumentation av den muntliga och folkmusikaliska traditionen som museet genom målprogrammet påtagit
sig. Nya former kan vara att med en vandringsutställning om
födoråd besöka samtliga ålderdomshem i länet i kombination
med en intervjuundersökning på utställningens tema. Även
SAMDOKarbetet inom särskilt samhällssektorn komaunikationer
kan föranleda produktion av vandringsutställningar.
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9. MURBERGETS FRAMTID
9.1 Byggnader
Den första till friluftsmuseet 1913 flyttade byggnaden är
klockstapen från Ullånger. Därefter har ett sjuttiotal
byggnader från såväl landsbygd som stad flyttats o~h återuppförts på Murberget. Även om vissa bebyggelsemiljöer
aldrig fullbordats, är det principiellt viktigt för länsmuseets trovärdighet i byggnadsvårdsfrågor att inga fler
byggnader flyttas till Murberget. Det eventuella behovet av
komplement bör tillgodoses genom nybyggnad efter gamla
förebilder och med användande av traditionell byggnadsteknik. Friluftsmuseet är en basutställning i skala 1:1.
9.1.1 Upprustning
Det löpande byggnadsunderhållet har under lång tid varit
eftersatt, delvis beroende av att länsmuseets samlingar i
brist på ändamålsenliga lokaler sedan 1932 varit magasinerade i friluftsmuseets timmerhus. I takt med att samlingarna evakueras till provisorisk men tryggare förvaring
har viss upprustning påbörjats framför allt genom läggande t
av nya tak. Därvid har mer eller mindre lyckade kompromisser
med takpapp och plastmatta ovan vedtakens rote utbytts mot
björknäver.
Även om friluftsmuseet utgör ett reservat för timmerarkitekturen kan dess byggnader inte betraktas som museiföremål
i gängse mening, eftersom väder och vind och annat slitage
ständigt reducerar det autentiska. En av friluftsmuseets
pedagog i ska. fö r t j änst er
är
där för.. a t t
funge r a
som
demonstrationsobjekt av traditionella byggnadsmaterial och
hantverksmetoder.
Upprustningen av Murberget är tidskrävande och kostsamt
och länsmuseet har egentligen endast personal och driftmedel
för att klara det löpande underhållet. För att någon gång
hinna fatt måste en punktinsats göras. Utgångspunkten för
denna måste vara en byggnadsteknisk besiktning av samtliga
hus från syllstock till nock, som sammanställes i ett
upprustningsprogram, i vilket även kostnader och tidsåtgång
noga redovisas. Detta är dessutom en grundförutsättning för
att utveckla Murberget till en betydande turistattraktion.
9.2 Anläggningar
på Murbe rget har al dr ig någon tacka l amma t eller någo t
korn skördats. Om friluftsmuseet skall representera det
gamla, norrländska bondesamhället i miniatyr, måste det vara
levande och följa årstidernas växlingar. Försöken under de
senaste åren att under sommaren låna in hästar, kor, får och
getter har i och för sig visat hur viktigt det är att
Murberget låter och luktar men försöken har också inneburit
att både förut- och oförutsedda problem gjort sig påtagligt
påminda.

75

Med hänsyn ~ill djuren och der~s ägare är det i längden
ohållbart att låna boskap och Murberget måste därför skaffa
sig en egen djurbesättning med därav följande konsekvenser
som uppförande av stall, ladugård, fä- och hönshus med
modern standard men med traditionellt utformade exteriörer.
Museet bör 1 första hand hålla stor- och småboskap av raser,
som är utrotningshotade som exempelvis svensk kullig boskap,
rödkulla och gutafår •. Det bör övervägas om museet därigenom
skall påtaga sig ett visst ansvar för avel, eventuellt i
samarbete med andra friluftsmuseer . Fjäderfä och några bisamhällen bör också inköpas. För buföring till fäboden och
även i övrigt krävs att några kilometer hägnad av traditionell typ uppföres. I anslutning till samevistena är en
hägnad för några skogsrenar också tänkbar.
Kornhässjan till Angermanlandsgården har alltid stått som
ett skelett utan block och talja. Genom uppodling aven
kornåker kan häs sj an användas för si t t ändamål. Den prov isoriska dansbanan framför kornhässjan måste borttagas och en
ny, större· dansbana bör uppföras i annat lämpligare läg~.
Parken vid Avikegården måste föryngras och kompletteras.
Trädgården vid prästgården måste helt nyanläggas och planteras med prydnads- och bärbuskar samt några härdiga fruktträd. I rabatterna bör museet ha en genbank av bortglömda
och utrotningshotade prydnadsväxter. Innanför skolgrinden
skall trädgårdsskötsel enligt
fo~kskolestadgan bedrivas
genom anläggandet av grönsakssängar. I anslutning till detta
trädgårdsland är det motiverat att i frågasätta det konventionella sättet att så i' rader genom anläggandet av grönsaksängar med alternativa odlingsmetoder.
All odling på Murberget skall vara biologisk och narlngstillskott skall bestå av egen gödsel och kompostjord. Ett
särskilt program för djurhållning och växtodling måste
utarbetas.
9.3 Interiörer
De flesta av Murbergets byggnader har i årtionden varit
stängda för besökare beroende på att de använts som magasin
för länsmuseets samlingar eller varit uthyrda som privatbostäder~
Rådhuset· och Avike herrgård har fungerat som
utställningslokaler enligt paviljongsystellet, vilket måste
bedömas som alldeles för riskabelt och "de utställda föremålen har därför evakuerats. Kyrkan, skolan och handelsboden har ganska enhetliga interiörer medan Angermanlandsgårdens närmast kan betecknas som ett sammelsurium.
På samma sätt som grupperingen av byggnader på ett friluftsmuseum är viktig för att den kulturhistoriska illusionen skall upplevas som trovärdig, är interiörerna det, i
kanske ännu högre grad. Alla interiörer måste inredas med en
pedagogisk avsikt genom att en viss situation och ett visst
tidsskede rekonstrueras. Detta kan åstadkommas genom studier
av bouppteckningar och ski ftesprotokoll. Av säkerhetsskäl
måste så långt möjligt kopior av alla i interiörerna ingåen-

Ib

de föremål tillverkas och· original föremål slussas till
särskild
vinterförvaring.
Användandet
av
kopior
efter
förebilder i museets samlingar underlättar dessutom genomförandet av diverse aktiviteter.
9.3.1 Rådhuset
Det gamla rådhusets sessionssal på andra våningen har
renoverats och utnyttjades för första gången, sommaren 1985,
som lokal för tillfälliga utställningar. Till rådhuset bör
även friluftsmuseets reception flyttas, eftersom det till
denna friluftsmuseets pampigaste byggnad - inte ens Skansen
i Stockholm har ett rådhus - som många besökare i första
hand söker sig. Viss turistinformation samt skärmutställningar om Murbergets och Härnösands stads historia bör även
inrymmas i rådhuset. Utställningarna skall vara konstruerade
s.å att de smidigt kan flyttas till vinterförvaring. Caf~
Svalan hade en tid servering i rådhuset, vilken tradition
eventuellt kan återupplivas.
9.3.2 Spjutegården
Spjutegårdens gästgiveri är utarrenderat som restaurangrörelse året runt, vilket förhållande bör bestå. Samordning
mellan gästgiveri och programverksamhet är också till
ömsesidig fördel. Ett eventuellt caf~ i rådhuset bör i
första hand erbjudas Spjutegårdens arrendator.
9.3.3 De vinterbonade husen
De vinterbonade husen som tillsammans med rådhuset
inramar torget är uthyrda, dels som privatbostäder, dels som
daghem för Härnösands kommun. ·övriga utrymmen i husen
disponeras av museet som tjänstelokaler. Hellströmska huset
inrymmer förutom kontor museets recept~on i kombination med
en ur & optikaffär. Receptionen bör flyttas till rådhuset
och butiken till Wulkanska husets bottenvåning, där den en
gång var inrymd, innan huset rev·s och flyttades från stadskärnan till Murberget. I övrigt kan Hellströmska huset även
i
framtiden användas som kanslibyggnad
för Murberget.
Befintliga
arbetsrum
och
personalutrymmen
användes
av
arbetsstyrkan på Murberget och sommartid finns här även ett
guidekontor.
Övriga hus med god boendestandard uthyres till besökande
forskare vid landsarkivet, folkrörelsearkivet och näringslivsarkivet för Norrland. I samarbete med arkiven administreras rumsförmedlingen av länsmuseet. Skulle planerna, på
att i Härnösand inrätta ett svenskt lokalhistoriskt institut
infrias, kan denna forskarservice bli ett mycket sympatiskt
inslag i marknadsföringen. Även för regionteatern och den
regional a mus iks t i f te l sen kan .denna rums fö rmedl ing e rbj uda
gästande skådespelare och musiker
ett al ternativt boende,
många gånger bara för några timmars avkoppling eller repetition i en lugn och tilltalande miljö.
9.4 Fiskeläget på Sälsten
Flyttningen av fiskeläget, bestående av fyra byggnader
från Grunnan på södra Ulvön och en laxstuga från Abordsön,
från Murberget till Sälsten var en nödlösning beroende på
industriexploatering av marken. Med sin nya, även topogra-
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fiskt, olyckliga placering har fiskeläget blivit ett ständigt bekymmer föl" länsmuseet. Fiskelägets byggnader måste
flyttas antingen tillbaka till sin ursprungliga hemort eller
varför inte till Torsviksområdet, som är under exploatering? Flyttning till Gådeå sjukhus skulle innebära ett
onödigt intrång i den intakta parkmiljön.
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10. STIFTELSEN MUSIK I VÄSTERNORRLANO
Redan från grundande t 1909 hade föreningen för norrländsk hembygdsforskning ·en särskild avdelning för folkmusik i
organisationen.
Den inomf5reningen drivande
kraften f5r dokumentation av folkmusikens traditioner och
f5r anordnandet av spelmanstävlingar runt om i länet var
folkmusikforskaren och redakt5ren Ka~l Peter Leffler. Från
1919 till sin d5d 1922 var K- P Le ffler intendent f5r
folkmusikavdelningen och som sådan förmodligen den f5rste i
l ande t vi d ett reg i anal t museum. I landst inge ts Utredning
om musikverksamheten i Västernorrlands län 1983 fick länsmuseet gehör för att Lefflers tjänst borde återbesättas med
en antikvarie med musiketnologisk inriktning.
Sedan sti ftelsebildningen 1978 har länsmuseet i samarbete med rikskonserters regionkontor p~oducerat två folkmusikprogram för grundskolans låg- och mellanstadier, vilka
turnerat i länet under ledning av arvoderade folkmusiker.
Trots starka påtryckningar från skolhåll visade det sig
omöjligt att fi~ansiera denna verksamhet som ett reguljärt
återkommande inslag i undervisningen. I samarbete med
rikskonserter, Ängermanlands spelmansförbund, ungdomsringen
och Härnösands folkhögskola återupptogs 1980 traditionen
att i Härn5sand anordna en spelmansstämma, Murbergsstämman.
Den låt- och visskatt som K P Leffler lämnade efter sig
t iII fö rdes länsmusee ts arki v men ha.r sen dess lega t
obearbetad. I samarbete med Svenskt visarkiv har en första
utgå va av Le ffIers t radi tiansupp t eckn inga r 1987, pub l icerats i Arkiv för norrländsk hembygdsforskning. Denna utgåva
avses att följas av flera enl:qt en av ~tiftelsens styrelse
1985 fastställd promemoria r5rande länsmuseets ansvar för
den folkmusikaliska traditionen i Västernorrland. Utsikterna att uppnå detta mål ter sig realistis~a med hänsyn till
det goda samarbetet med svensk visarkiv och det faktum att
länsmuseet 1986 genom inrättandet aven tjänst som antikvarie med musiketnologisk inriktning åter knutit till sig
fackkunskap på området. Länsmuseet har stora möjligheter
att, genom de lokalmässiga och tekniska resurser som
inrymmes i Gådeå sjukhus, forma en folkmusikalisk profil.
1922

Decentraliseringen av rikskonserters och regionmusikens
verksamhet genom ett regionalt huvudmannaskap från 1988 har
f5ranlett landstinget att utreda betingelserna, även f5r
regionteatern, i ett betänkande 1985 om Musik och teater i
Västernorrland
etapp 1. Utredningens slutsats är att
musik- och teaterverksamheten i länet bör ha var sin
stiftelse som huvudman på motsvarande sätt som länsmuseet.
Med ikraftträdande under 1987 har Stiftelsen Musik i
Västernorrland och Stiftelsen Mittlänsteatern bildats.
Eftersom länsmuseistiftelsen väckt museets stolta folkmusiktraditioner till nytt liv, har en regional musikstiftelse och länsmuseet många· gemensamma intressen. Det
låg därf5r nära till hands att undersöka om den nya musikstiftelsen kunde samordnas även lokalmässigt i
Gådeå
sjukhus. Norra flygelns tredje plan har, liksom byggnads-
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komplexet i sin helhet, en stomtrånghet som gör det svårt
att hitta nya funktioner utöver kontorisering. Detta har
medfört att länsmuseet i norra flygeln får en alldeles för
stor kontorsreserv, vilken emellertid skulle kunna tillgodose musikstiftelsens behov av kansli, arbetsrum och andra
utrymmen. Vissa funktioner som televäxel, kopiering och
vaktmästeri kan med fördel vara gemensamma för stiftelserna,
liksom arkiv, sammanträdesrum och musikstudio. Den stora
vinsten med ett sammanboende måste dock vara att ge två
konturer åt en gemensam profil.
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11. TIDPLAN
Arbetet med planering och byggande av det nya länsmuseet
kan indelas i fyra huvudskeden:
Det första skedet startade hösten 1985, då ledningsgrupp
tillsattes och arbetet påbörjades med genomgång av museets
målsättning, verksamhet och organisation.
Det andra skedet genomföres under 1988 och omfattar
ritningsförslag, inventering, grundundersökning, systemhandlingar och avslutas med kostnadskalkyl för hela projektet.
Det tredje skedet beräknas pågå under 1989 och omfattar
alla tekniska konstruktioner och ritningar.
Det fjärde skedet är själva byggandet som kan påbörjas
under 1990 och genomföres i etapper eller som helhet så att
inflyttning kan ske under 1991-92.

1985

Verksamhet, organisation,
programskrivning, ytor
Förprojektering, ritn, förslag
tekn utredn, kostnadskalkyl
•
Projektering, ritningar och
konstruktioner
Byggande
Utrustning, inflyttning

1986 1987

1988 1989

1990

1991

1992
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12. ÖVERSIKT LOKALYTOR
Totalytan- uppgår till 7100 kvm + 35 % kommun i ka t i ons y t a = 9 5 8 5 kvm, var a v 2 8 8-0 kvm n yb Yggt •
PLAN 1
Avdelning för arkiv, bibliotek och samlingar

136 kvm

Förste antikvarie
AntiKvarie
Amanuens
Arkivarie
Museiassistent
Registrering och datakommunikation
Förråd

164 kvm

Arkiv

Dok4mentarkiv
Ljud- och filmarkiv
Studierum
Musikstudio

Bibliotek

Bibliotekarie
Biblioteksrum

..

186 kvm

föremålsarkiv

700 kvm

Länsbildcentral

418 kvm

Antikvarie
Länsbildarkiv
Bildbyrå

Entr~

Entreer med hissar
Kapprum med toaletter
Barnvårdsrum
Reception
Vilrum

146 kvm
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Basutställningar

850 kvm

Basutställning med våtmark och tids tunnel
Mediatek
Vilt- och fiskbutik

Tillfälliga utställningar

590 kvm

Vaktmästeri
Fastighet och utställningar
Uppackning
Förråd, emballage

Lokalvård

60 kvm

Städkontor
Städrum
Förråd
Soprum

Ekonomibyggnad, plan 1

360 kvm

Textilkammare med studierum
Rustkammare med studie~um
Fornkammare med studierum
Arkeologi
Entre, kapprum och toaletter

Il

PLAN 2
Avdelning för information och undervisning

98 kvm

Förste antikvarie
Antikvarie
Amanuenser
Informationssekreterare
Dramapedagog
Förråd

Avdelning teknisk och friluftsmuseer

Förste antikvarie
Konservator

475 kvm
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Amanuens
Museitekniker
Intag med förråd
Föremålsvård
Konserveringsatelj~

Föremålsvård
Modellverkstad
Utställningsatelj~

Förråd, _utställningar och rekvisita

Basutställningar

110 kvm

Servering

214 kvm

Caf~

Kök med ekonomiutrymmen
Kapprum med toalett
Skol- och matsäcks rum

Länsbildcentral

352 kvm

Mörkrum
Torkrum
Kopiering
Reprografi, mikrofiche
Fotoatelj~er

Rengöring, konservering
Sortering
Förråd, fotomaterial

Personalutrymmen

66 kvm

Kapprum med toaletter
Omklädningsrum

Lokalvård

11 kvm

Städrum

Ekonomibyggnad, plan 2
Föremålsmagasin
Snickeri
Måleri
Kapprum med toaletter

480 kvm
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PLAN_ 3
ledning

137 kvm

Länsmuseichef/landsantikvarie
Biträdande landsantikvarie
Sammanträdesrum, AV-utrustning

Avdelning för administration och förvaltning

155 kvm

Kamrer/personalchef
Förste kanslist/kanslister
Telefonväxel, telefonist
Expeditioner
Vaktmästare
Kopiering, förråd

Avdelning för dokumentation och kulturminnesvård

146 kvm

Förste antikvarie
Antikvarie
Förråd, grävnings fynd
Ritrum med kart skåp
Uppdragsverksamhet

•
Kapprum med toaletter

109 kvm

Om-klädni ngsrum
Vilrum

lokalvård

11 kvm

Städrum

Stiftelsen Musik i Västernorrland

Expeditioner
Arbetsrum
Sammanträdesrum, repetitionsrum
Musikrum, notarkiv
Förråd

500 kvm
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Kontorsreserv

Ekonomibyggnad, plan J

54 kvm

472 kvm

Hörsal
Föremålsmagasin
Förråd

PLAN 4
Personalutrymmen

Personalmatsal/pentry
Teknisk försörjning

100 kvm
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