
Sjöräddningssällskapet
Söndag 1/12 kl 13.30
Välkommen till Föreningen Härnösand 
och havets höstsammanträde. Föredag av 
Anders Östlund om Sjöräddningssälkapet 
och dess verksamhet i Härnösand.
Samarr: Härnösand och havet

Broderikväll
Torsdag 5/12 kl 18.00–20.30 
Mötesplats för dig som vill slöjda. 
Plats: Slöjdverkstan på Murberget
Samarr: Hemslöjdskonsulenterna i 
Västernorrland

Täljkväll
Torsdag 12/12 kl 18.00–20.30 
Mötesplats för dig som vill slöjda. 
Plats: Slöjdverkstan på Murberget
Samarr: Hemslöjdskonsulenterna i 
Västernorrland

Luciakväll
Torsdag 12/12 kl 18.30–21.00
Musiklinjen Kapellsbergs instrumentalis-
ter, sångare och folkmusiker fyller museet 
med Lucia, jul- och adventsmusik. 
Begränsat med platser, biljetter i museet 
reception 0611-886 00. Klä dig varmt.
Samling i entréhallen kl. 18.30 för indel-
ning i mindre grupper. 
Samarr: Härnösands folkhögskola, 
Härnösands Musiksällskap

Julmarknad på Murberget
Söndag 15/12 kl 12.00-15.00
Mängder av julstämning, försäljning av 
delikatesser och hantverk. Kl 12–16 
“Julfirande genom tiderna” i gårdarna              
på friluftsmuseet. Kören Miranda sjunger 
julsånger i Murbergskyrkan kl 12.30. 
Kultur-Ryckets julshow i hörsalen kl 13. 
Julsånger med Härnösands ungdomskör 
och mycket annat. 
Särskilt för barnen: Ponnyridning 
kl 12–14, Åk vagn med shetlandsponnyn 
Comet kl 12–15, klappa kaniner kl 12–16.
Parkering 20 kr. Gratis buss från centrum.

Sagornas jul på Murberget
Söndag 15/12 kl 12.00–16.00
Julen är berättelserna och sagornas tid. 
Via berättelserna har våra traditioner 
formats och utvecklats. Under dagen läser 
vi Julevangeliet, HC Andersens Granen, 
Astrid Lindgrens Jul i Bullerbyn, m.fl sagor 
och sägner om jul och midvintertid.
Plats: Gårdarna på friluftsmuseet

Internationella Migrationsdagen
Onsdag 18/12 kl 11.00–12.00
Öppen föreläsning om fotografi, 
representation och migration med 
Linda Maria Thompson, fotograf och 
adjunkt på Mittuniversitetet.
Plats: Utställningen ”Mellanplatser”

Filmstudio Murberget
Torsdag 19/12 kl 17.30–19.15
Ikväll visar vi filmen Harold and Maude 
av Hal Ashby (USA 1971) sv text.
Medlemskort hämtas i museets reception 
0611-886 00. Fri entré. Efter visningen 
samtalar vi om filmen över en kopp kaffe. 
Filmfika 30 kr.
Samarr: Härnösands folkhögskola med 
stöd av Film i Västernorrland

TEMA MELLANPLATSER 
Konstsamtal 
Fredag 27/12 kl 13.00-14.00
Samtal i utställningen ”Mellanplatser”
med utställningens upphovsperson 
Linda Maria Thompson, fotograf 
och adjunkt på Mittuniversitetet, och 
Linda Nordlander Frisk, intendent på 
Härnösands konsthall.
Plats: Utställningen”Mellanplatser”

TEMA MELLANPLATSER
Borta bra men hemma bäst?
Fredag 3/1 kl 13.00
Elin Hansson berättar om livet i Los 
Angeles, om att återvända hem till Sverige, 
och om att befinna sig mitt emellan.
Plats: Utställningen ”Mellanplatser”
Samarr: Bilda Nord
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VÄSTERNORRLANDS MUSEUM
DECEMBER 2019 KVÄLLSÖPPET 

Torsdagar 

till kl 20.00 

1 december –30 december 
Öppet alla dagar under museets öppettider kl 11.00–17.00.
Torsdagar öppet till kl 20.00. 
Dagens rätt vardagar kl 11.00–13.00. 
Julfika, mackor och andra smårätter serveras hela dagen. 
Bokningar för grupper till Freddes mat på 070–398 31 52. 
Julpyssel i kaféet och andra happenings under december. 

POP-UP JULKAFE

JULLOV
Torsdag 26/12 – fredag 27/12 kl 11.00–15.00
Torsdag 2/1 – fredag 3/1 kl 11.00–15.00
Kom och gör fantasidjur i collageteknik med återbruk av 
julklappspapper. Kreativ verkstad för lovlediga med 
Sandra Sandström. Plats: Aktivitetesrummet Ymer

JULLOVSBIO 
Torsdag 26/12 kl 14.00 
Arthur och julklappsrushen (USA 2011) 94 min

Fredag 27/12 kl. 14.00
Trollvinter i Mumindalen (Finland 2017) 80 min

Torsdag 2/1 kl 14.00
Ploey – ett vinteräventyr (Island 2018) 83 min

Fredag 3/1 kl. 14.00
Björnbröder (USA 2001) 85 min

Filmerna visas på svenska och med svensk text. 
Fri entré. Platsbiljett i museets reception 0611-886 00.
Plats: Hörsalen Oden
Samarr: Sveriges Förenade Filmstudios

Med reservation för ändringar

´



UTSTÄLLNINGAR

En liten utställning om länsmu-
seets och friluftsmuseets långa 
historia.

Möten mellan älvarna
Längs länets vattendrag levde 
och färdades människor för 
många tusen år sedan. 
Föremålen de lämnat efter sig 
berättar om livet på sten-, 
brons- och järnåldern.

Syn för sägen
Möt häxor och helgon, uppror-
iska bönder och onda makter. 
Genom sagor och sägner får du 
veta mer om personer och hän-
delser under medeltiden fram 
till slutet av 1600-talet.

Moderna tider
1700-, 1800- och 1900-talen är 
nya tider, fyllda av ny teknik och 
nya drömmar. I brev, föremål 
och bilder möter du olika 
människor och deras drömmar 
om ett bättre liv för sig själva och 
sina barn.

KULTURHISTORISKA 
BASUTSTÄLLNINGAR

MINIUTSTÄLLNING I NISCHEN

Mellanplatser 
/ Places in between
17/10 2019–12/1 2020
I utställningen Mellanplatser / 
Places in Between visar Linda 
Maria Thompson sin pågående 
konstnärliga forskning om
representation och visualisering 
av migration utifrån både ett 
personligt och politiskt perspek-
tiv, då och nutid; Projekten, 
#fromproject (2011–2014) 
In Place of Memory (2013–2016) 
och Emigrant Memoir 
(2015–2019) består av fotografi, 
film, ljud och skulptur. Utifrån 
sin egen erfarenhet av olika 
kulturer relaterat till amerikan-
ska och svenska migrations-
historier är som fyllda med 
längtan, kärlek och förlust 
undersöker Linda Maria 
Thompson tillståndet av att 
befinna sig i mellanrummen. 
Hennes inkännande fotografier 
tar oss med till den ofta roman-
tiserade amerikanska västern 
eller till hennes nuvarande 
hemtrakter i Ångermanland. 

Den monumentala 
Lindström
9/5 2019–8/3 2020
Ingenting tycktes vara omöjligt 
för konstnären Bengt Lindström. 
Han målade bergväggar i fjällen, 
luckor på vattenkraftverk, en 
lastbil med släp åt Scania och 
en personbil åt Volvo. I Italien 
och Sverige arbetade han med 
glas, i Frankrike med skulpturer 
i polyester och med gobeläng-
er. Nu visas Bengt Lindströms 
offentliga verk, skulpturer och 
textilier i olika samband till hans 
produktion som bland annat 
finns i Bengt Lindströms dona-
tion placerad på Västernorrlands 
museum.

Prins Pompom 
– en litterär lekutställning
I lekrummet kommer du in i 
sagan om Prins Pompom. Det 
är en berättelse av Alfhild Agrell 
med bilder av Elsa Beskow. 

Couture och trasmattor
22/11 2019–31/3 2020 
Unika plagg från 1950–70-talet 
som donerats av Marianne 
Ördell. Hon levde 1930–2007 
och bodde en stor del av sitt liv 
i Härnösand. Med utställningen 
vill vi visa hur kunskap om 
kvalitetsplagg kan vara en väg till 
en miljömedveten konsumtion.

Kvällsöppet torsdagar 
till kl 20.00
Passa på att titta på våra 
utställningar i lugn och ro!

Fri entré   www.vnmuseum.se
Härnösand. Öppet alla dagar kl 11.00–17.00
Kvällsöppet torsdagar till kl 20.00
Stängt 24/12, 25/12, 31/12 och 1/1 2020
Butik & reception, tfn 0611-886 00

BUTIK 
I museets butik säljer vi böcker samt hantverk från länet.
Vi satsar på hållbart, miljövänligt och Fairtrade.
 

FRITIDSBÅTSMUSEET
På Fritidsbåtsmuseet har vi samlat 23 unika 
båtar. Huvudmän är Sjöhistoriska museet, 
Härnösands kommun och Västernorrlands 
museum. Vi finns i Tobaksmonopolet 
på Fiskaregatan i Härnösand. Museet visas 
för grupper. För att boka en visning kontakta 
Västernorrlands museum, 0611-886 00 eller 
maila: receptionen@vnmuseum.se 

BIRGITTAMUSEET
Birgittamuseet är ett medicinhistoriskt
 museum på sjukhuset i Härnösand. 
Museet visas för grupper om 
max 10 personer. 
För att boka en visning kontakta 
Västernorrlands museum, 0611-886 00 
eller maila: receptionen@vnmuseum.se

Händers verk
28/11 2019 – tills vidare
Utställningen handlar om nio 
personer. Här finns berättelserna 
om dem och deras skapande av 
lust och nödvändighet och 
föremålen. Att inspireras av 
Märta Stina Abrahamsdotter, 
Dorothea Salomonsson, Ingrid 
Mårtensdotter, Brita Kajsa Karls-
dotter, Zachris Pehrsson, Emma 
Wiberg, Erik Andersson, 
Vävbröderna i Kubbe och Bror 
Rosin. Stickade täcken. 
Kollage av musskinn bland annat. 
En renrajd i trä. Broderade 
dukar. Snidade rosor. Vävda 
mönster i damast. En dansbana. 
En unik vävteknik. Getarpojken 
i trä. Kvinnor som arbetat med 
det som betecknats som masku-
lint och män som arbetat med 
sådant som kallats feminint. 
I utställningen finns också taktila 
kopior tillverkade med inspira-
tion av de gamla föremålen.

.
Fr.o.m den 6 januari 
har vi stängt på måndagar.


