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Jubileumskalas och fortsatt firande
Så var den äntligen här, jubileumsdagen vi pratat så länge om! Den efterlängtade jubileumsdagen bjöd
på både fint väder, ett lyckat arrangemang och god stämning bland publiken på ett välfyllt Rådhustorg.
I det här nyhetsbrevet kan du läsa om vårt jubileumskalas, men också om en del annat som pågår under
sommaren och som är en del av firandet. Vår uppskattade utställning med historiska fotografier,
veteranbilsrallyt med musikunderhållning på flera platser runt om Umeå och årets sommarblomstema,
är några exempel.
Men vi ger oss inte med jubileumsdagen för firandet fortsätter. Nu laddar vi om inför Umeå Live 400 år
den 1314 juli. Vi har frågat innehållsproducenten vad vi kan förvänta oss av de här två dagarna. Det blir
ett innehållsrikt program under två dagar och kvällar. Vi hoppas på riktigt stor publik, och fint väder!
Du kan följa oss i våra kanaler; www.umea400.se, Facebook och Instagram. Håll också koll på alla
aktiviteter i kalendariet som du når via vår webb. Tipsa oss gärna om sådant du vill läsa mer om.
Nästa nyhetsbrev kommer först i augusti. Då är det fortfarande sommar och jubileumsår med många
arrangemang kvar som är en del av firandet. Så fortsätt häng med här om du vill och dela gärna
prenumerationslänken till vänner och kollegor som du tror vill följa oss!

Lyckat firande av Umeås jubileumsdag

Foto: Fredrik Larsson
Efter månader av planering och flera dagars mycket idogt studerande av väderapparna var det till slut
dags för den stora jubileumsdagen, och vilken dag det blev.
Vädrets makter visade sig välvilliga och inte ens något större ”bakomscenenstrul” uppstod. Men kanske bäst av allt,
alla som kom för att fira dagen med oss. Det sjöngs glatt med under allsången med Pia Johansson när klassikern
Stockholm i mitt hjärta fick byta stadsnamn till Umeå, Rådhusparken förvandlades till ett riktigt mysigt tillhåll där både
jubileumsdagsfirare och förbipasserande slog sig ned i gräset för att lyssna och när det väl var dags för
jubileumsceremoni var Rådhustorget ordentligt fyllt av folk.
Många deltagare betyder kanske inte nödvändigtvis ett lyckat arrangemang men vi vågar ändå drista oss till att tro att
det blev rätt bra ändå. Stämningen var riktigt god under hela dagen och stora som små, gammal som ung verkar ha
hittat sitt guldkorn i programmet.
Framåt kvällen byttes tal och kungligt besök mot en kavalkad av musikframträdanden från Umeåbördiga artister. Våra
programmakare har sannerligen satt ihop ett brett utbud av musikgenrer med allt från indiepop, countryrock och
metal till rykande färsk pop och hiphop. Umeåborna har fått njuta av toner från Annika Norlin, Avatarkvartetten, Tove
Styrke, GonzaRa, Halm, Mount Borg och många fler. Och även under kvällen verkar stämningen ha varit på topp
Framåt klockan 22.30 har de sista jubileumsfirarna vandrat hemåt och programmakare, tillsammans med
scenpersonal och annan ofta osynlig men ack så viktig personalstyrka, spenderade resten av natten med att röja
undan de sista spåren från firandet.
Idag är vi alla lite slitna men vad gör väl det, med ett firande som igår så var det helt klart värt några färre timmar med
sömn.
Ett enormt varmt tack till alla som kom och gjorde jubileumsdagen till det oerhört fina firande det blev!
Nu njuter vi av midsommarfirande i några dagar och på måndag laddar vi om och ställer in siktet på nästa firande –
Umeå live 400 år den 1314 juli.
Vi ses!

Vi fortsätter fira  laddar om för Umeå Live 400 år
Knappt har har vi dammet lagt sig efter firandet
under Jubileumsdagen så är det dags att välkomna
alla till nästa Umeå400arrangemang, den här
gången både på Rådhustorget och Skeppsbron mitt i
Umeå. Umeå Live 400 år pågår under två dagar, 1314
juli. Vad kan vi vänta oss av de här dagarna? Vi
ställer tre snabba frågor till innehållsproducent
Anna Axelson.
Hur känns det nu när Umeå Live närmar sig i 400
årstappning?
– Det känns helt fantastiskt! Bara att få umgås och samlas
kring musik och arrangemang igen känns underbart. Att Boka in 1314 juli och läs mer om programmet på vår
dessutom få fira och uppmärksamma Umeås 400 år känns programsida www.umea400.se/umealive400
väldigt fint. Jag ser verkligen fram emot detta!

väldigt fint. Jag ser verkligen fram emot detta!
Kommer publiken känna igen sig från tidigare års Umeå
Live?
– Absolut. Arrangemanget är gratis och precis som
tidigare Umeå Live bjuder vi på ett dagsprogram på
Rådhustorget.
– Kvällstid är det Skeppsbron som gäller och jag tänker att
det ska bli lika fint som tidigare Umeå Live. Jag som haft
förmånen att stå på scenen och blicka ut bär på minnet av
en stor publik som njuter i den ljusa sommarkvällen med
Umeälven som fond. Magiskt!
På Skeppsbrons scen uppträder en rad kända artister,
men vad ska hända på Rådhustorgets scen?
– Där bjuder vi på samtal, musik, allsång och aktiviteter. Vi
har även föreningar och arrangörer på plats och inte minst
– hoppborg för barnen!
Programmet pågår 12.0015.00 och alla är hjärtligt
välkomna, hälsar en glad innehållsproducent.

Volvo Lastvagnar en del av Umeås jubileum
Volvo Umeås verksamhet vilar på en lång historia
och har sin början redan 1929, då Gösta Nyström
startade sitt snickeri. Till en början tillverkade
Gösta Nyström möbler, innan fabriken började
tillverka hytter för bland annat lastbilar och bussar,
året därpå 1930. Ursprungligen tillverkades
karossen i trä, innan stål introducerades på 40
talet – den första stålkarossen på marknaden.
Under sin karriär skaffade sig Gösta ett flertal patent och
var ledande i flera tekniska aspekter gällande säkerhet
och kvalitet i sina hytter. Mycket har lagt grund för det
regelverk som finns än idag, och som Volvo fortsatte att
utveckla efter att de tog över Nyströms Karosserifabrik
1964 och bildade Volvo Umeverken.
Sedan 30talet har fabriken stått där den står idag
mellan Umeälven och Böleäng, då Nyströms
Karosserifabriken flyttade hit. Även när Volvo tog över
fabriken, har den förblivit på sin plats nära Umeås
stadskärna.
Genom åren har Volvo Umeå utvecklats till en av Umeås
största arbetsgivare med ca 1800 anställda. Den har
även blivit en av världens mest moderna och tekniskt
avancerade fabriker med hundratals robotar genom hela
produktionskedjan.
Idag producerar Umeåfabriken hytter för fyra olika
Volvomodeller: FM, FH, FH16, och FMX, från plåtrulle till
färdig hytt.

Den Blå Bilen av modell Volvo Viking från 1962.
Foto: Stefan Andersson.

Lastbilarna på Umeå400
Under jubileumsdagen stod den så kallade Blå Bilen på
Rådhustorget, en lastbil av modellen Volvo Viking som
visar hur Volvos lastbilar såg ut en gång i tiden. Lastbilen
tillverkades när fabriken fortfarande drevs av Gösta
Nyström och innan fabriken blev en direkt del av Volvo.
Den började sin resa hos Torsten Andersson i januari
1962, och följde med honom genom alla år och han har
sett till att bilen har behållit samma fina skick som den
har idag. Stefan Andersson som nu äger den Blå Bilen
var på plats under jubileumsfirandet och kunde berätta
mer om dess historia.
Bredvid Blå Bilen stod den nyaste och mest moderna
FH16lastbilen, en toppmodern lastbil som kunde
provsittas.

Fotografier från det historiska Umeå

I sommar kan du se bilder från det historiska Umeå i en utställning på Rådhusesplanaden.
Länsresidenset, rådhuset och hela stadskärnan med alla bostäder i det gamla Umeå försvann vid stadsbranden
1888. Det knäckte inte Umeåborna, som var ungefär 3 200 till antalet vid den tiden. De byggde helt enkelt upp staden
på nytt. Från Västerbottens museum har vi hämtat fotografier som kan ge oss en liten aning om hur livet tedde sig i
den lilla staden vid Umeälven, från början av 1880talet och en bit in på 1900talet.
Utställningen finns också att ta del av digitalt.
Fotografier från det historiska Umeå

Veteranbilsrally med musik i sommar
Hundratals veteranbilar i karavan kombineras med
musikunderhållning. Det är vad platser som
Tavelsjö, Gravmark, Kasamark, Hörnefors, Täfteå
och Holmsund bjuds på vid sex tillfällen i sommar.
Umeå veteranbilssällskap, Gammlia 2.2 och Umeå 400 år
gör tillsammans nedslag på olika platser i kommunen i
sommar. Cirka 200–300 veteranbilar åker i karavan och
visar upp sina bilar medan Gun Renman och Anders
Östman står för musikunderhållningen.
Datum för besöken i sommar är:
15 juni i Tavelsjö (som redan har varit), 28 juni i
Gravmark, 21 juli i Kasamark, 27 juli i Hörnefors, 3

Tavelsjö var alltså först ut den 15 juni med besök av
veteranbilar i karavan och musikunderhållning.

augusti i Täfteå och 10 augusti i Holmsund.

Håll koll på var och när evenemangen är i vår
Facebookkanal.

Pompa och ståt när blommorna tar plats
Om du tycker att årets planteringar i Umeås parker
ser lite stiligare ut än vanligt så är det ingen
synvilla. I år är temat för Umeås sommarblommor
”Pompa och ståt”.
Corinne Carlsson, trädgårdsmästare på Umeå kommun,
är tydlig med varifrån inspirationen kommer.
– Vi tycker att det temat passar bra i samband med 400
årsjubileet. Med stora växter, starka mönster och en
sammanhållning av röd, vit, blå, silver och guldfärger
får planteringarna ett ståtligt uttryck, säger hon.

Du kan strosa runt i Umeå och uppleva denna prakt på
egen hand, men det finns också möjlighet att följa med
på någon av våra guidade sommarblomsvandringar.
Dessa utgår från Grön eld vid Järnvägstorget och pågår i
cirka två timmar per tillfälle. Vandringarna är gratis och
ordnas 7 juli, 14 juli, 21 juli, 28 juli, 4 augusti, 11 augusti,

Sommarblommor med ståtligt tema i år.
Läs mer om blommorna och vandringen:
umea.se/sommarblommor

18 augusti samt 25 augusti.

Hamnstaden Umeå – en interaktiv utställning för
hela familjen
Hamnstaden Umeå – en interaktiv utställning för
hela familjen
Västerbottens museum tar sikte på hamnlivet i Umeå
under sent 1800tal i den nya långvariga utställningen
Hamnstaden Umeå som öppnar söndag 26 juni. I
utställningen kombineras fakta med interaktiva element
där barn tillsammans med vuxna kan leka och lära om
Umeås historia. Utställningen kommer att vara öppen alla
dagar under sommarsäsongen och därefter på söndagar
och skollov.
Utställningen ligger i Egilhallen på Gammlia och är en del
av firandet av Umeå 400 år.
Hamnstaden Umeå, Västerbottens Museums webbplats

Foto: Petter Engman

Härlitt  litterära platser i app
I sommar tar vi dig med på en poesiupplevelse utöver det
vanliga. Slå följe med poeter och spoken wordartister
genom Umeå och lyssna på deras tolkningar av temat
åldrande. På olika ställen, på platser som poeterna valt
åt dig, får du del av deras framföranden genom din
mobiltelefon och appen härlitt.
Poesirutten publiceras i juli.
I appen härlitt följer du i författarnas fotspår genom
Västerbotten. Läs och lyssna till nyskriven litteratur,
upptäck platser och författarskap genom din
mobiltelefon. Vilka berättelser utspelas i närheten av var
du är?
härlitt sätter helt enkelt Västerbottens litteratur på kartan.
Appen härlitt utvecklas av Regionbibliotek Västerbotten
och kan hämtas kostnadsfritt genom att skanna QR
koden eller gå in där appar laddas ner.

Härlitt på Instagram

Sista föreningsbidragen utdelade  med härlig
bredd
Vävkonst, slöjd, idrott och musik – sex föreningar har fått
bidrag för att fira Umeå 400 år
En historisk utställning om vävning i Umeåtrakten, ett
födelsedagskalas för att fira Umeå Roller Derby, en
historisk föreläsning om hantverk från förr i tiden, en
parad, en hjältehelg och en evenemangsserie med bland
annat pianomusik vid älvstranden. Ytterligare sex
föreningar har fått bidrag från det tillfälliga
utvecklingsstödet för att fira Umeå 400 år. Bidraget, som
har gjort det möjligt för föreningar att genomföra
arrangemang eller projekt som en del i firandet, har nu
delats ut för sista gången.
De här arrangemangen har nu fått bidrag från det
tillfälliga utvecklingsstödet:
Vävkonst i Västerbotten – vävning förr och
vävning idag, Hörnefors vävförening
Västerbotten har en rik historia kopplad till vävning och i
samband med att fabriken lades ner i Hörnefors
startades Hörnefors vävföreningen som nu
uppmärksammar Umeås 400 år och sina egna 40 år med
en utställning som ger en historisk tillbakablick på
vävning i Umeåtrakten från 1600talet och framåt samt
lyfter fram vävning i Hörnefors under de senaste fyra
decennierna.
Umeå Roller Derby 10 (12) år, Umeå Roller Derby
Ett stort födelsedagskalas med livemusik för att fira att
roller derbyföreningen varit en kraft att räkna med under
1/40del av Umeå stads liv. Föreningen satte Umeå på
roller derbykartan då den etablerades tidigt.

Hjältehelgen Umeå 400, Hjälteföreningen
En upplevelsehelg med fokus på rörelserikedom och
rörelseglädje för alla med funktionsvariation. Det blir
bland annat hjältelopp, provapåaktiviteter, galamöte
och en möjlighet för deltagarna att träffa och mäta sina
krafter mot olika kändisar, bland annat från
Gladiatorerna och Paralympics.
Trepunktsperspektiv, KF Kretsen
Trepunktsperspektiv är en evenemangsserie med tre
evenemang, på tre platser, under ledning av tre
konstnärliga ledare som samtliga blickar mot framtiden.
Gemensamt är att evenemangen dokumenteras
audiovisuellt och eftersänds. Bland annat en
pianokonsert vid älvstranden.

Flera föreningar har fått andra
utvecklingsstöd för aktiviter

