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Umeå 2014, Europas Kulturhuvudstad 
 

Europas kulturhuvudstad är ett årligt EU-evenemang med syfte att belysa det gemensamma 

kulturarvet och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. Kulturen ska 

vara levande och ha något att tillföra och erbjuda det övriga Europa. Ett huvudsyfte är att öka det 

kulturella utbytet. 2014 är Umeå Kulturhuvudstad. Umeå Kulturhuvudstad vill väcka nyfikenhet och 

få människor att se nya dimensioner och möjligheter. Ökat kulturellt utbyte ska främja en kreativ 

samhällsmiljö med olikheter och mångfald som generator för nya idéer och långsiktig kulturdriven 

tillväxt. Kultur är en stark drivkraft och språngbräda för utveckling. Det gäller i allt från den 

individuella utvecklingen till utvecklingen av ett samhälle. Målen för Umeå Kulturhuvudstadsår är att 

främja mänsklig tillväxt, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och 

stärka kulturlivets internationella relationer samt dimensioner. Tanken är att visa upp för världen det 

mångfaldsrika utbud som finns i Umeå, norra delarna av landet och hela Sverige och samtidigt bjuda 

in och locka andra att ta del av vår breda kulturella repertoar.  

 

Bakgrund 

 

Den 8 augusti 2012 skrev Piteå, Kommunalråd Peter Roslund och Umeå, Kommunalråd Marie-Louise 

Rönnmark, på ett ”Letter of Intent” där man beslutade om att starta upp ett samarbete runt 

Umeå2014 Europas kulturhuvudstad. Avtalet beskriver ambitionsnivån med inriktning på att 

Regionkontor Norrbotten skall bli en viktig kontaktnod för norra Sverige gentemot Umeå. Arbetet 

startade upp sommaren 2012.  

Kort därefter startade Regionkontor Norrbotten2014 upp med säte i Piteå. Projektledare för detta 

var Fredrik Johansson, Tomas Riklund AB, med Kultur & Fritid i Piteå som uppdragsgivare. Syftet med 

Regionkontoret var att fungera som en nod för och mot Norrbotten. Regionkontor Piteå skulle samla 

ihop och attraktivt paketera det rika kulturutbud som finns i Norrbotten och genom Umeå 

Kulturhuvudstadsår förmedla och exponera detta till övriga Sverige, Europa och världen och 

samtidigt bjuda in kultur från övriga världen att inspirera och berika norra Sverige. Regionkontor 

Piteå skulle även lyfta den befintliga kulturen i Norrbotten gentemot de egna invånarna genom olika 

insatser.  

Uppstart 

 
Året 2013 blev i mångt och mycket ett år i inventeringens tecken där vi turnerade runt i Norrbottens 

kust- och inland för att informera beslutsfattare och kulturutövare om den satsning som Piteå 

Kommun hade inlett. Vi ville även skapa ett regionalt stöd för satsningen eftersom tanken med 

kulturhuvudstadsåret var att lyfta hela det nordliga rummet. Vi tillsatte en referensgrupp med 

representanter från Kalix, Boden, Piteå, Kiruna, Arvidsjaur och Norrbottens Läns Landsting. Denna 

referensgrupp skulle i första hand fungera som en informationskanal mellan kommunerna samt få 

möjlighet att implementera olika delar av Norrbotten2014 inom sina egna kommuner.   
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Verktyg 
 

Under de två år som projektet fortlöpte implementerade vi ett antal verktyg med målet att stötta nya  

arrangemang och kulturprojekt samt lyfta de redan befintliga kulturutövarna i Norrbotten och Piteå.  

Kulturplantagen 

Kulturplantagen handlar om att kunna mobilisera och växa mot 2014 och framöver. Tanken var att 

dela ut ett bestämt antal Kulturplantager, ekonomiskt projektstöd på 20 013SEK, under 2013 och 

2014. Projekten som sökte och tilldelades kulturplantagen fick även projektledningsstöd via 

Norrbotten2014 samt hjälp med marknadsföring och PR utifrån de budgetramar som fanns.  
(Projekt som fått Kulturplantagen se bilaga.1 ) 

Pop Up Art Store 

Tanken med Norrbotten2014 och Gallerians Pop Up Art Store var att lokala och regionala konstnärer 

skulle få möjlighet att visa upp sina konstverk i en kanske för många oväntat miljö samt för en bred 

massa. Utställningen är till glädje för både utställare och besökare i Gallerian då kanske inte vana 

”konstbesökare” får möjlighet att stifta bekantskap med konst av olika art. På detta sätt kan också 

intresset för konst öka ännu mer i Piteå. Namnet Pop Up hänvisar till att det är en tillfällig 

visningslokal. 
(Utställare i Pop Up Art Store under projektets gång se bilaga.2 ) 

Norrbotten2014.se 

Under året 2013 producerade och lanserade vi en hemsida, www.norrbotten2014.se, vilken skulle 

samla kulturaktiviteter och event i Norrbotten på en gemensam plattform som i sin tur kopplades 

ihop med Umeå2104´s hemsida. Denna har kontinuerligt uppdaterats med arrangemang och 

kulturhändelser från Piteå och Norrbotten. Hemsidan är även länkad till norrbotten2014´s facebook 

sida.  

 

 

Arrangemang/Projekt 
 

Vi både anordnade och var representerade på ett antal arrangemang. 

 

Invigning Hjärta 

På byxtorget anordnade vi en invigning av Piteå Kommuns inköpta kulturhuvudstadshjärtan. Vi 

använde oss av lokala musiker, dansare och konstnärer. Det var street art aktiviteter, dans 

föreställningar och musikframträdanden samt invigningstal av Peter Roslund, kommunalråd Piteå och 

Dan Vähä, administrativ chef Umeå2014. 

 

Caught By Umeå 

Var ett projekt, initierat av Umeå2014, som syftar till att med hjälp av ett ambulerande event som 

visas upp i åtta Europiska storstäder väcka Europas nyfikenhet till besök och samverkan med 

Norrbotten. I och med detta fanns Piteå och Studio Acusticum representerade under turnén.  

http://www.norrbotten2014.se/
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Stora Nolia 2013 och 2014 

Under stora Nolia 2013 var Norrbotten2014 på plats med en stor monter i anslutning till Umeå2014. 

Kring detta samarbetade vi med Kalix Kommun, Arvidsjaur Kommun, Dans i Nord, Formation 

Norrland, Studio Acusticum och Kultur & Näringsliv. Under Nolia samverkade alla ovanstående parter 

för att lyfta fram Norrbotten som ett län i kulturell framkant. I och med Stora Nolia 2014 byggde 

Piteå Kommun och Norrbotten2014 en gemensam monter där vi lyfte kulturen och arrangemangen 

som en stark drivkraft i Piteå Kommuns fortsatta utveckling.  

Officiell Årstidsinvigning 2014, Tjakttja. 

Den 11 oktober 2014 gick den officiella invigningen av Kulturhuvudstadsårets sjunde årstid (Tjakktja) 

av stapeln i Piteå. Denna heldag med aktiviteter anordnades på Studio Acusticum. Aktiviteterna 

under dagen riktade sig till en så bred målgrupp som möjligt med inslag av barnaktiviteter, dans, mat, 

konsert och kultur. Arrangemang anordnades både i Piteå och Umeå. Invigningen lockade stor publik 

både under dagen och kvällen med fullsatt invigningskonsert som följd. 

 

Reflektioner kring verktyg och arrangemang 
Vi hade höga förhoppningar om att detta projekt skulle bli regional angelägenhet där ett antal 

kommuner i Norrbotten skulle bli projekt ägare och på sätt kunna stötta Norrbotten2014 

ekonomiskt. Detta skulle i sin tur leda till att man utökade representationskontoren i Norrbotten och 

implementera verktyg såsom kulturplantagen även där. Det fanns ett starkt stöd och en vilja till detta 

men utifrån kommunernas olikheter och förutsättningar var det i slutändan Piteå Kommun som ägde 

projektet. I och med detta blev det dock Piteås kulturliv som stöttades ekonomiskt, syntes i PR- och 

kommunikations sammanhang gemensamt med Umeå2014, erhöll starka kulturella kontakter med 

Umeå Kommun samt att Piteå Kommun nu är den självklara samarbetspartnern i fortsatta 

utvecklingsarbeten med Umeå2014 och andra anslutna Regionkontor.  

Kulturplantagerna blev fjorton stycken till antalet men ansökningarna var många fler samt att vi även 

fick ta emot ett antal ansökningar från andra kommuner, bland annat Luleå, Älvsbyn och Kalix. 

Kulturplantagens mål och mening var att alla med goda idéer skulle kunna vara med och utveckla nya 

projekt och arrangemang i Piteå. Det skulle även vara enkelt att söka dessa projektmedel med korta 

beslutsvägar och snabba besked. I och med den organisationsuppbyggnad som Norrbotten2014 

hade, med nära samarbete mellan uppdragsgivare och projektledare, togs besluten snabbt och 

smidigt vilket uppskattades av ansökarna. Vi blev positivt överraskade över att det finns ett stort 

antal kulturutövare, privatpersoner, föreningar mm som vill vara med och påverka kulturutbudet i 

Piteå Kommun. Dessa fick med Kulturplantagen en chans att kunna utveckla sina projektidéer för att 

på sikt bli oberoende av ekonomiska kulturella bidrag.  

Pop Up Art Store har varit enormt uppskattat och trots att projektet är slut fortsätter det komma in 

intresseanmälningar för att ställa ut i lokalen.  Från att Norrbotten2014 tog över driften av Pop Up 

Art Store i Gallerian Piteå så har arton stycken konstnärer haft utställningar i lokalen under 2014. 

Detta trots att ingen ersättning betalades ut till utställarna. Tack vare lokalens layout och läge har det 

varit ett fördelaktigt reklamfönster för lokala konstnärer att nå ut med sin konst till medborgarna och 

besökarna i Piteå Kommun.   
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Projektets webbaserade plattform, www.norrbotten2014.se, har varit välbesökt under året som gått. 

Många har mailat samt ringt in till oss med olika event och händelser som vi sedan lagt upp på 

hemsidan. Största delen av besökarna har varit från Sverige men vi ser även att 5% av hemsidans 

användare befinner sig utanför Sveriges gränser. En webbplattform är ett måste i dagens digitala 

samhälle. Det finns ett behov av att göra kulturen intressant och modern även fast det är klassiska 

kulturella utryck som framförs, därför är det viktigt att ha en modern och lockande hemsida som 

lyfter fram alla olika kulturhändelser.  

I och med de arrangemang och event som vi medverkat i ser vi vikten av att samverka med andra. I 

och med att vi vid varje event, inte gjort allting själva, varit delar av en större helhet har vi fått 

draghjälp av de andra medarrangörerna samt att vi kunnat synas i ett större sammanhang. I och med 

att vi i Norrbotten är ganska små i jämförelse med resten av Sverige krävs det att vi samverkar för att 

kunna samla så pass mycket information att det blir svårt för både press, media och besökare att 

ignorera de satsningar som görs.   

 

 

Kostnader för 2012, 2013 och 2014 
 

Kulturplantagen 289 787 kr 

Arrangemang Norrbotten2014 219 707 kr 

Dekor/Marknadsföring 35 736 kr 

Lokaler 3 552 kr 

Inköpta tjänster 33 866 kr 

Kulturhjärtan  111 800 kr 

Resor/Boende 72 552 kr 

Projektledare 1 350 000 kr 

  

 
2 117 000 kr 

 

Reflektioner 

 

Redan i början av projektet togs beslutet att så stor del som möjligt av budgeten skulle lägga spå 

lokala kulturutövare, vilka i skulle få chansen att förverkliga sina projekt. I och med detta delades 

289 787SEK ut till kulturutövare i Piteå via Kulturplantagen 2013 och 2014. Sammanlagt blev det 15 

stycken projekt/konserter som genomfördes under Norrbotten2014. Alla projekt och konserter 

skedde i Piteå med Norrbotten som upptagningsområde.  Arrangemang utförda av Norrbotten2014 

hade en egen post och innefattade bland annat invigning av Hjärtan och den officiella 

årstidsinvigningen på Studio Acusticum. Tack vare att Norrbotten2014 projektet startade upp 

tilldelades även en extra ”kulturmiljon” Kultur, Park & Fritids förvaltningen vilken i sig skapade nya 

arrangemang och projekt runt om i Piteå.  I och med beslutet att lägga störst vikt vid ekonomisk 

stöttning av nya projekt hamnade tyvärr kommunikation och marknadsföringsposten i skymundan av 

detta, vilket i sin tur ledde till att vi inte hade möjlighet att lyfta fram de olika projekten i press och 

media så mycket som vi ville. Projektet har dock jobbat för att i så stor utsträckning som möjligt 

http://www.norrbotten2014.se/
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framhäva Norrbotten2014 och dess projekt i traditionell och social media. Via till exempel intervjuer, 

tidningsartiklar och annonser. Budgetposten ”Inköpta Tjänster” syftar på arbetskostnaden att driva 

hemsidan och de sociala medierna men även utformningen av den grafiska profilen och layout av 

marknadsföringsmaterial. I början av 2013 var vi ute och träffade representanter från Norrbotten och 

Västerbotten samt att vi under projektets gång ofta var i Umeå för att tillgodose oss de kontakter och 

nätverk för ett fortsatt samarbete mellan Umeå och Piteå därav budgetposten för Resor/Boende. I 

denna ingår även en del av de kostnader som uppkom när Norrbotten2014´s egna arrangemang 

genomfördes.  
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Bilaga 1 
 

Projekt Kulturplantagen. 

 
 

I Love Norrland  

Var ett koncept framtaget av musikföreningen upSweden Music Community i Piteå i samarbete med 

Moa Lundqvist.  De ville skapa en bra mötesplats för att kunna synliggöra unga kreativa människor. 

Mötesplatsen med scen och utställare skapades i anslutning till Piteå Dansar & Ler 2013 och befanns 

på Rådhustorget. 

Projektledare: UpSweden Piteå och Moa Lundqvist 

 

 

Arctic Pop Experience  

Var festivalen med syfte att lyfta fram artister från Norrbotten med egenskrivet material. 

Projektledare Stina Evbjer ville skapa en musikfestival där man la vikten på det musikliv som finns i 

regionen men som ännu är relativt oupptäckt.  

Festivalen gick av stapeln den 7/12-2013 på Studio Acusticum. 

 

 

One Water  

En föreställning som gick av stapeln hösten 2013. Arrangemanget innehöll tre olika delar och var 

öppet på dagen för kommunens högstadieklasser och avslutades med en föreställning på kvällen för 

allmänheten.   

Projektledare var Annika Cleo. 

 

 

Skärgårdsfesten   

Syftet var att skapa en attraktiv ARENA i samverkan med entreprenörer, institutioner, 

besöksnäringen, kommuner och organisationer/föreningar lokalt, regionalt och nationellt där 

attraktions – och konkurrenskraft stärks och ger utrymme för intressanta och kreativa möten mellan 

branschen och aktörer i hela Bottenvikens skärgård. Norrbotten2014 gick 2013 in med ekonomiskt 

stöd till det årligt återkommande arrangemanget Skärgårdsfesten i Piteå. 

Projektansvarig: Thomas Olofsson 
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"This is not a quintet"  

blandar dans och performancekonst och är regisserad/koreograferad av den Zagreb-baserade 

scenkonstnären Selma Banich.. Projektledaren Erika Pekula Pettersson fick stöd av kulturplantagen 

för att hösten 2014 genomföra en turné med föreställningar i Norrbotten. 

Projektledare: Erika Pekula Pettersson 

 

HC Andersen  

Daniel Engberg, bördig från Piteå, översätter HC Andersens välkända sagor till Pitemål och vill med 

sin översättning lyfta fram folkkulturen som mot balans gentemot finkulturen. Målet är att stärka vår 

historia, få människor i Pitebygden att vara stolta över sitt ursprung och unika kultur, väcka intresse 

för pitemålet och verka för dess fortsatta överlevnad.  

Projektledare: Daniel Engberg 

 

 
Konst på Campus  
Campusområdet i Piteå har sedan mitten av 80-talet vuxit och utvecklats i etapper. Vid varje ny- och 
tillbyggnad har ett betydande antal konstverk förvärvats, genom inköp eller via Statens Konstråd och 
miljön är därför rik på högklassig konst från flera årtionden. Kulturskatten är stor men historierna 
bakom konstverken känner inte många till.  

Projektet Konst på Campus handlar om att lyfta fram ett antal intressanta verk och dokumentera 
berättelserna bakom dessa, bland annat genom kontakt med konstnärerna själva. Insamlat material 
kommer att ligga till grund för att i nästa steg skapa någon form av konstvandringar.  
Målet med projektet att inspirera och att bidra till ett ökat intresse för konst och skapande hos 
besökare, studenter och andra verksamma i universitetets och Acusticums lokaler. 

Konst på Campus genomförs i samarbete med Kulturplantagen, Piteå Näringsfastigheter AB och Luleå 
Tekniska Universitet och drevs av projektledare Britta Elfving Persson. 

 

 

111 Platser i Piteå du måste ha sett.!  

Projektledarna Alexandra Andersson och Sofia Wellborg, båda drivna och erkända aktörer inom 

Piteås kulturliv jobbar med att färdigställa en bok med 111 stycken ”smultronställen” i Piteå med 

omnejd vilken ska inspirera till att resa runt i Piteå kommun och öppna upp helt nya upplevelser för 

alla sinnen.  

 

Bilderna ska vara vackra och inspirerande, ibland med någon detalj. Texterna ska vara betonade åt 

det poetiska hållet med mycket känsla i, om än viss fakta/historik också vävs in på ett målande sätt. 

Sofia och Alexandra ser den här boken som ett berikande och viktigt inslag för Piteå kommun och ett 



10 
 

ypperligt komplement till boken ”Pitemål”. Vi bygger vidare på ett vinnande koncept och gör det än 

mer personligt och poetiskt. 
Det stora blå  

Med utgångspunkt och inspiration från Sture Berglunds konst vill Susanna Lindmark, tillsammans 

med sina  musiker, skapa ny musik och texter som bottnar i den bottniska naturen med skärgården 

som nav. I en tid med stora utmaningar för samhället vad gäller miljö, välfärd och ett hårdnande 

socialt samhällsklimat behövs levande möten och kulturupplevelser mer än någonsin.  

Att uppleva levande musik berikar och berör människor. Eftersom vi lever i en tid då människans 

klimatpåverkan är stor vill vi också lyfta värdet av naturupplevelser och den rena orörda natur som vi 

har på nära håll, och som liksom kulturella upplevelser ger människor livskvalitet och ökar vår regions 

attraktivitet. ”Det Stora Blå” kommer mynna ut i föreställningar för allmänheten. 

Projektledare : Susanna Lindmark 

 

Krokikvällar  

Kroki (”teckning efter levande modell”) är grundplattformen för tecknande och anatomiskapande 

konst. Det finns inget bättre sätt att lära sig teckna än att teckna Kroki, då det hjälper konstnären att 

hitta sitt eget uttryck och öva sina färdigheter på att hantera ljus och mörker, komposition och 

proportion. 

Grafikern Anton Stenvall har under 2014 startat upp krokikvällar i Piteå med stort deltagarntal som 

följd. Genom att teckna Kroki i grupp stärks deltagarna i sin konstnärsroll, samtidigt som det bidrar 

till ett genuint nätverkande och skapar öppningar för nya samarbeten. 

Projektet kommer att avslutas med en utställning av de olika konstnärernas alster under hösten 

2014. 

Projektledare: Anton Stenvall 

Doug Seegers, Konsert  

Alligator Musikförening tillsammans med Krokodil Kulturcafé anordnade två konserter med Doug 

Seegers, känd via Jill Johnssons program på SVT. Arrangemanget var fullsatt båda kvällarna. Doug 

Seegers spelade även i Umeå och hade med sig en kvinnlig artist från Umeå under sin turné.  

Projektledning: Alligator, Ideell Musikförening. 

 

 

Kulturtorg  

Piteå Unika skapade under Piteå Summergames 2014 ett kulturtorg på Rådhustorget i Piteå.  

 Arrangemanget ”Kulturtorg” genomfördes som planerat under Piteå Summer Games-helgen fredag 

27 och lördag 28 juni 2014. Det omfattade en utsmyckning av torget med flaggstång, 

flaggspel/vimplar och en ”Trollskog” av målade torrfuror, aktiviteter i form av musik, skrock-

vandring, prova-på-hantverk och Jätte-Spel samt marknadsstånd med totalt sex utställare.  

Projektledare: Elin Johansson/PiteUnika 
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Orkesterplantagen  

Med projektet ”Orkesterplantagen” ville projektledaren och musikern Anders Norén lyfta fram 

musicerandet och samspelet i ensembler och orkestrar som en viktig del av Norrbottens kulturliv. De 

senaste årtionden har antalet aktiva musiker och orkestrar minskat väsentligt. Med en 

länsomfattande turné tillsammans med Blåslaget ville projektet aktivt bidra till att tända gnistan för 

kultur, musik och musicerande hos unga människor i Norrbotten. 

 

Martin Frösth, Konsert  

Piteåbygdens Musikförening tillsammans med Nordiska Kammarorkestern bjöd in den välkända 

klarinettisten Martin Frösth till en spelning på Studio Acusticum i Piteå. Arrangemanget och själva 

spelning var välbesökt och fick lysande recensioner.  

Projektledare: Dan Engman 

 

Pitepodden  
Josef Eriksson och Greta Wimander fick stöd av kulturplantagen/kulturmiljonen för deras ansökan 
om att producera en Pitepodd. Denna podd syftar till att uppmärksamma musiken från Piteå med 
omnejd och göra den mer allmäntillgänglig. Podden innehåller även olika informativa inslag. 

Projektledare: Josef Eriksson & Greta Wimander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Bilaga 2 
 

Pop Up Art Store 

 

I starten av året 2014 tog Norrbotten2014 över driften och bokningen av Pop Up Art Store i Gallerian 

Piteå. Tanken med Norrbotten2014 och Gallerians Pop Up Art Store är att lokala och regionala 

konstnärer ska få möjlighet att visa upp sina konstverk i en kanske för många oväntat miljö samt för 

en bred massa. Utställningen är till glädje för både utställare och besökare i Gallerian då kanske inte 

vana ”konstbesökare” får möjlighet att stifta bekantskap med konst av olika art. På detta sätt kan 

också intresset för konst öka ännu mer i Piteå. Namnet Pop Up hänvisar till att det är en tillfällig 

visningslokal. 

 

Utställare hitintills under året: 

 

Konstgruppen Ådran 2014-04-07 – 2014-04-16 

Susanne Nilsson & Julia Niemi 2014-04-25 - 2014-05-18 

Ingrid Wiklund 2014-05-19 – 2014-05-27 

Teater Scratch 2014-05-28 – 2014-06-01 

Lena Morin, Lena Wikström och Jenny Bryggman 2014-06-02 – 2014-07-01 

Birgitta Nordvall 2014-07-07 – 2014-07-20 

Carina Morin 2014-07-21 – 2014-07-31 

Elin Hultqvist 2014-08-01 – 2014-08-14 

Leif Lidman 2014-10-01 – 2014-12-01 

Alexandra Andersson, Nina Vikberg, Moa Lundqvist, Linda Iro och Sofia Wellborg 2014-12-01 – 2015-

01-15 

Carina Wikström 2015-01-18 – 2015-02-16 

 


