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Ulvö kulturarv    Fastighetsägare på Ulvön 

 

  

 

 

Ulvö kapellag bygger ett museum 
 
Efter många år av diskussioner och förberedelser går Ulvö kapellag nu igång med bygget 

av ett museum.  Projektet har beviljats stöd från Tillväxtverket med nationell finansiering 

från Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen Västernorrland. Arbetena inleds våren 

2014, planerad invigning är försommaren 2015.  

Projektet heter ”Besökscentrum för Ulvö kulturarv” och beskrivs ingående på Kapellagets 

hemsida - www.ulvokapellag.com. 

 

Vad anläggningen ska bestå av  
Museet byggs på den gamla lotstomten mitt i hamnen. Anläggningen kommer att bestå av 

ett klassiskt fiskarboställe med kokhus, sjöbod och gistvall.  

Hembygdsgården i Ulvöhamn ska användas som kokhus och flyttas därför till Lotstomten 

och nuvarande gistgård flyttas så att den kommer i direkt anslutning till Lotstomten, men 

ovan vägen. Vi bygger en ny sjöbod med täckt båtlänning. Utvändigt och invändigt ska 

denna sjöbod återspegla den miljö som fanns år 1900. 

 

Föremålsinventering 
I sjöboden inreder vi tre rum - bodsvalen, sjöboden och vedboden - så verklighetstroget 

som möjligt. Där ska förvaras båt- och fiskeredskap som åror, roder, segel, båtshakar, rep, 

skötar, krokar, vålor, linor, vakare, flöten, draggar m m, föremål för fiskens beredning som 

förkläden, geltråg, kålfat, silkorgar, kaggar och kärl av olika slag, snickeriverktyg inkl 

redskap för kaggtillverkning, utrustning för säl- och fågeljakt - med mera. 

 

Vi vänder oss nu till alla fastighetsägare på Ulvön med tre frågor: 

 

 Förvarar ni föremål från fiskarkulturen i er fastighet? 

 Är ni villiga att ställa dem till förfogande – som deposition eller gåva – för museet? 

 Får vi i så fall kontakta er för att dokumentera föremål? 

 Vill ni även låta os dokumentera redskap från jordbruket? 

 Uppgifter om föremål som ni äger kommer att behandlas konfidentiellt 

 

Vår kontaktperson: 

Elisabeth Nordqvist, Ulvö hamngata 114, 893 99 Ulvöhamn 

tf  073-068 03 60 -  bettan@surstromming.se 
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Tom Sahlén Maggis Frisk 

Ulvö kapellags styrelse                                     Örnsköldsviks museum 

Tf  0708 543236 Tf  073 2754595 

tomsahlen@gmail.com maggis.frisk@ornskoldsvik.se 
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