
 

    Nummer 2, 2022 
 
 
Nu börjar den efterlängtade säsongen!  
 
 
Vintern som gick  
Vi har lagt mycket tid på att planera inför sommaren och vad som ska hända på 
Mannaminne. Vi har städat alla museer och hela området fick en rejäl genomkörning av 
Mannaminnes Vänner i maj. Vår anläggningsansvarige Glenn Grylin har tillsammans med 
Hägerlinds trädfällning fällt och röjt undan träd - vilket ljus som spred sig över området! 
1 maj invigdes Land du välsignade efter vår renovering (med stöd av Riksantikvarieämbetet), 
varmt välkomna till utställningen!  
 
Sommaren 
Vi har ett späckat program framför oss. Sommaren blir en bra mix av barnaktiviteter, konst, 
musik och litteratur. Rakt igenom hög kvalitet såklart.   
Allt finns på vår hemsida men jag vill speciellt lyfta fram en fantastisk musik- och 
berättarföreställning som vi kör vid tre tillfällen, 31 juli, 3 augusti och 10 augusti. 
Kulturarvspedagog Sara Öhman berättar om surströmmingsfiske ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv, Fanny Källström underhåller på sång och fiol, och så får vi frossa i surströmming 
tillsammans. Alternativ mat kommer finnas. Biljetter bokar du på Tickster.com.  
Varje tisdag i juni blir det sagostund för barnen i barnens hus. Författaren Bo R Holmberg 
håller i tillfället 14 juni och Kramfors bibliotek 21 juni. Till exempel.  
16 juli spelar Lina Melander och Jacke Sjödin i Dragspelshuset.  
Och det händer mycket mer, så kika på hemsidan och boka in i kalendern.  
Varje dag har vi guidade turer klockan 14:00. Varje torsdag i juli blir det gudstjänst i 
Stavkyrkan klockan 18:00. 
Hantverkshuset öppnar måndag 27 juni klockan 11:00.  
 
Glöm inte att följa oss på sociala medier så missar ni inget! 
 
Festivaldags! 
Boka in 21-22 juli!  
Då blir det konst- och musikfestival på Mannamine i dagarna två. Programmet är så gott som 



klart och vi släpper biljetter fredag 29 maj på Tickster.  
 
Så här skriver vår projektledare Andreas Brännlund om festivalen:  
MANNAMINNE 6263 ART & MUSIC FESTIVAL är en festival som engagerar och inspirerar. 
Festivalen bygger på möten med konst och musik från 62 och 63 breddgraden med gästspel. 
Festivalen riktar sig till alla åldrar med konst, musik, performance, trolleri, opera, folkmusik, 
indiskt, slagverksensemble, ljudkonst, livedrejning, 16 m hög kjolperformance mm. 
 
9 konstutställningar samt en ljudbänk. Vi har kantarelltoastvagn och restaurang/pub.   
 
Artister:  
Kristian Blak (Yggdrasil), HOVEN DROVEN, Ulrika Bodén, Frode Thorjussen, NYLANDS JÄRN, 
Charlotta Kerbs, Anna Kråik, Jens Comén, Armat Hussain Brothers, HÄRNÖSANDS 
SLAGVERKSENSEMBLE med Johan Eriksson, AIRBORN Nordic Folktronica, Martin Palmer, 
Michele Ucceddu, Göran Månsson, Opera, Härnösands Fhsk, Trollkonstnär ARKADIA,  
 
Konstnärer:  
Tore Reisch, Jan Stenmark, Erik ”Dirty Elmo” Lindström, Eva Skåreus, Leif Wikberg/Elin 
Holmberg, Staffan Westerlund, Emil Österholm, Jonna Grimstoft, Björn Eriksson m.fl, Björn 



Gimstedt, Sandra Mozard. 

 
 
 



 
 
 
Sommarens konstnärer  
Den 3-6 juni deltar vi i Nordingrå konstrunda med sommarens utställningar samt Anders 
Åbergs Favela som vi nu fått till Mannaminne.  
 
4 juni klockan 12:00 invigs samtliga utställningar, konstnärerna är listade ovan.  
 
 
Stipendium 
Vi har instiftat ett helt nytt vistelsestipendium på Mannaminne. Två veckor på plats med 
skapande och kontaktknytande, vi tror det blir helt perfekt. Vill du söka eller känner du 
någon som kan passa?  
Kolla in länken: https://www.mannaminne.se/sv/vistelsestipendium/ 
 
 
Glad sommar och varmt välkomna till Mannaminne! Och, Följ oss! 
Facebook: https://www.facebook.com/mannaminne 
Instagram: mannaminne_hogakusten 
 
 
 
/Elin Holmberg 
Verksamhetsledare 
 
 
 
Information från ekonomiska föreningen   
 
Nu öppnar vi upp värdshuset från 26 maj i år med vår nya Verksamhetsansvarige Jonna 
Nilsson. Jonna kommer senast från båten Poseidon i Örnsköldsvik, hon har många års 
erfarenhet av branschen. 
Vi kommer att ha öppet vardagar 12- 15 och helger 12 - 16. fram till midsommar.  
I år kommer vi att ha salladsbuffé, våffelbord, lättare rätter, goda smörgåsar samt hembakt 
fikabröd. 
 
Glöm inte vårt vackra hotell med alla unika rum, Norge Husets B&B och våra stugor. 
 
Vi ser fram emot att få träffa alla våra gäster! 
Väl mött!  
Jonna och Lotta 
 
 
 
 



Information från Mannaminnes vänner 
 
Under vintern och våren har den nystartade medlemsvårdsgruppen haft fyra träffar. Om 
stjärnhimlen, en sopplunch med musik, en afternoon tea med musik samt en träff om odling 
och trädgård.  
Alla har varit välbesökta och intressanta, dessutom alltid något gott på fikabordet! Några nya 
medlemmar har tillkommit varje gång. 

Ett stort tack till gruppen som ordnat detta. 

Nu tar de en paus under sommaren och återkommer till hösten. 

Vännerna har också tagit initiativ till en stipendiefond. Ansökan finns på hemsidan och i 
september välkomnas två stipendiater till Mannaminne.  

I startgroparna finns också en donationsfond med syfte att "Bevara och utveckla 
Mannaminne". Mer info kommer. 

Mannaminne öppnar den 26 maj och vännerna kommer att finnas på plats på så sätt att vi 
stödjer några evenemang genom att söka bidrag. Vi kan också vara volontärer vid behov. 
Samarbetet med  både stiftelsen och ekonomiska föreningen löper på.  
Kom till Mannaminne i sommar. Du vet väl att du som medlem har fritt inträde (utom vid 
vissa evenemang). 
 

Tack till alla vänner som hjälpt med att dra ris och städa ute och inne! 
 

Den 16 juli har vi årsmöte. Välkomna då. Kallelse skickas ut i slutet av juni. Väl mött! 

 
 
Carola Rydkvist, ordförande Mannaminnes vänner 
 
 


