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ULVÖ MUSEUM 

Ulvö museum, etablerat år 2015  på den gamla lotsplatsen, består av ett kokhus, en sjöbod och 

en gistvall. Samordnat med denna huvudanläggning drivs även Ulvö lotsplats på Lotsberget och 

Ulvö Gamla kapell, det senare på uppdrag av ägaren Länsmuseet Västernorrland. De olika 

delarna binder ihop tiden från 1600- tal till idag.  

Öppethållande och guidning av besökare i de tre anläggningarna sköts av lokala guider och 

sommararbetande ungdomar. 

Verksamheten leds och drivs av en särskild museigrupp, underställd Ulvö kapellag 

 
1. Sommaren 2021 

 

Säsongen 2021 var vår andra säsong med Covid- 19 och flera restriktioner påverkade vår 

verksamhet. Ulvö museum är helt beroende av den struktur som besöksnäringen har i 

Ulvöhamn, i hög grad styrd av båttrafik och arbetsscheman hos våra krögare.  

Tabell 1 visar att antalet resenärer från Köpmanholmen till Ulvön och Trysunda har legat på den 

höga nivå som etablerades redan 2010. Det bör dock noteras att en stor del av de som reser från 

Köpmanholmen har Ulvö-anknytning och därför inte kan räknas som ”turister”. Hur sådant 

fördelar sig kan inte utläsas av den statistik som förs av Ulvö hamn och logistik.  

 

 

 
Diagram 1: Besökare på Ulvön och Trysunda (grönt: därav Trysunda) som färdats med MF 

Ulvön och Minerva. De röda staplarna innefattar ca 200 resenärer till Strängöarna.       

Källa: Öviks hamn och logistik.   

 

2. Besökare i museum, kapell och lotsstuga 
 

Även 2021 har vi p g a pandemin tillämpat reducerade öppettider – 23 juni t o m 15 augusti, 

dagligen 11-15.  
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Covid 19 
Inför säsongen var vi ålagda att dokumentera de skyddsåtgärder som vidtogs mot för att undvika 

trängsel samt följa upp och utvärdera dessa. I augusti skedde telefongranskning och våra 

åtgärder och dokumentationen godkändes av Länsstyrelsen såsom ansvarig kontrollmyndighet.  

Liksom alla andra aktörer har situationen påverkat antalet besökande, men som framgår av 

tabell 2 återtog vi ungefär hälften av det besökandeantal vi förlorade genom åtgärderna mot 

Covid-19 år 2020.  

Det var dock välkommet att i slutet av säsongen åter kunna ta emot grupper och besökare på ett 

mer normalt sätt och erfara, att intresset för Ulvöarnas kulturarv är oförminskat.  

 

Besöksantalet på lotsberget har påverkats mindre, sannolikt därför att denna plats kan besökas 

utan att man går in i lotsstugan.  

        

 
 
           Diagram 2. Antal besökande 2015-2021 

 

 

 
Diagram 3. Besöksfrekvens 2021 

 ” 
Entréavgifter  
Vi har även under 2021 arbetat utan entréavgifter.   

Grupp-guidningar 
Guidningsverksamheten blev även under 2021 mindre omfattande än normalt på grund av 

Covid -19. Ett nytt inslag var turister från kryssningsfartyg. Framtida besök från dessa kommer 

att organiseras i samarbete med Höga Kusten Turism.   

Under 2021 har vi haft tre olika huvudguider, men fler har fått hjälpa till under olika perioder 

för att täcka det behov som finns. För framtiden behöver vi rekrytera fler personer som är 

beredda att fungera som ordinarie guider – och på så sätt erhålla en robustare organisation.  
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Guidningar Museet Kapellet 

2017 31 40 

2018 16 21 

2019 14 26 

2020 2 4 

2021 13 20 
Tabell 1. 

 

 

3. Försäljningar – kaggverkstad, butik, lotsstuga 
 

Kaggverkstaden besöks flitigt, i synnerhet när vi haft möjlighet att befinna oss där med 

pågående tillverkning. Fler museer än vårt har erfarit att många besökare lockas av kopplingen 

till ett ”skarpt” utövad hantverk där man får se hur föremålen tillverkas.  

För framtiden behöver vi även utbilda fler frivilla som är beredda att hjälpa till med 

tillverkningen.  

Som framgår av diagram 4 har försäljningen under 2021 återhämtat sig ordentligt efter den 

hårda nedstängningen 2020. En viktig del av våra inkomster kommer från försäljningen i 

Lotsstugan. 

 

 

 
Diagram 4. Försäljning i museibutik och lotsstuga 2018-2021 

 

Vi bedömer att grunden är lagd för en betydligt större kontinuerlig försäljning både via 

webbutik och våra försäljningsställen i Ulvöhamn. En verksamhetsidé som diskuteras är att vårt 

sortiment av laggkärl kan utvidgas till 3-4 olika slags kärl, med målet att etablera Ulvöhamn 

som en plats där enklare tunnbinderi utövas.  Det förutsätter dock att vi kan engagera fler 

tillverkare.  

 

4. Ulvö kapell 
 

Vi driver som tidigare Ulvö kapell för Länsmuseets räkning. Samordningen av museet, kapellet 

och lotsstugan skapar tydliga arbetsvinster när det gäller personalrekrytering och 

arbetsplanering och medger även större variation för de anställda.  
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Kapellet har enligt en notering på dess dörr år 1719 uppförts år 1622. I projektet Fiskarkapell i 

Medelpad och Ångermanland som bedrivs av Härnösands stift har man nu konstaterat att 

stockvirket har huggits 1623-1625 och beslutat datera kapellets uppförande till 1626. 

Schaktning och grundläggning kan dock ha skett tidigare. Datering utifrån existerande 

stockvirke försvåras också av att kapellet från början hade en annan placering – muntlig 

tradition och en karta från 1799 anger Kapellshamn i inloppet till Ulvöhamn.  

 

Kapellet har en inredning och planlösning som kraftigt begränsar de fria ytorna. För att efterleva 

de Covid-19-restriktioner som gällde fram till 15 juli kunde vi därför bara släppa in två 

besökande vid varje tillfälle.    

 

Innan säsongen startade har Länsmuseet arbetat vidare med restaurering av staket och stomme 

på Ulvö gamla kapell och även tagit bort en del växlighet runt kapellet så att det inte blir lika 

fuktig miljö för byggnaderna 

 

5. Lotsstugan 
Stugan var fram till 15 juli öppen för ett begränsat antal besökare, därefter helt öppen.  

 

Behovet av toalett vid Lotsstugan aktualiseras ständigt. Kring skorstenen finns läckage som 

skadat en del av innertaket. Vi hoppas att dessa saker kan åtgärdas under 2022.   

 

Det efterfrågas även en väg med avslutande ramp som gör det möjligt för funktionshindrade att 

ta sig fram till stugan och utsiktsplatsen.  

Vidare behöver man avverka en del skog så att utsikten mot Högbonden förbättras. 

 

6. Besökare på museets webbplats 
 

Diagram 5 visar att museets webbplats besöks även utanför turistsäsongen.   

 

 

    Diagram 5. Besökssessioner per vecka på museets webbplats 2021.  

 

 

      Tabell 2. Besök per sida på museets webbplats 2021. 

Museets webb - de mest besökta sidorna Visningar

Startsida 1 147

Strömming - redskap för kaggtillverkning 759

Värt att uppleva på Ulvön - Ulvö gruva 482

Ulvöarnas natur och geologi - Djur för jakt 453

Salterier och andra näringar - Saltströmming 421

Ulvöarnas natur och geologi 294

Ulvö kulturarv - Hembygdsgården 288

Ulvöarnas natur och geologi - Sjöfagel 283

Ulvö kulturarv 227



7 

 

7. Personal 
 

Museet, kapellet och lotsstugan bemannades från den 23 juni till den 15 augusti, lotsstugan från 

19 juni till 9 augusti. Sommaren 2021 har 17 ungdomar och ytterligare några utom schema (inkl 

ideellt arbetande) arbetet med att förmedla vårt kulturarv till besökarna. Deras arbete är en 

förutsättning för att kunna hålla de olika besöksplatserna öppna.  

 

Tjänstgöringstimmar (exkl arbetsledning och ideell arbetskraft): 

 

 
Tabell 3 

 

8. Resultat 2021 
 

Verksamheten har under 2020 och 2021 kunnat drivas utan underskott, delvis tack vare den  

p g a pandemin avkortade säsongen.  

 

 
 

    Tabell 4: Ekonomi 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

För museigruppen  

 

 

 

Tom Sahlén         Helen Persson   

Verksamhetsansvarig  Verksamhetsansvarig 

 

 

 

Ebba Andersson Sven Bodin  

Håkan Nordström Matts Sehlberg 

År Summa
2017 1307

2018 1313

2019 1284

2020 940

2021 960

61 793

150 775

212 568

67 000

132 137

0

199 137

13 060

Resultat 2021 prel

Personalkostnader

Investeringar

SUMMA KOSTNADER

RESULTAT

Driftintäkter

Finansiella intäkter

SUMMA INTÄKTER

Driftkostnader


