
Fannys flykt
Söndag 2/2 kl 14.00
I anslutning till miniutställningen Jag kom 
ensam – judiska flyktingbarn i Sverige, 
visar vi filmen Fannys flykt av Lola Doillon 
(Frankrike, Belgien, 2017) 94 min. Filmen 
utspelar sig 1943 när Frankrike är ockupe-
rat av Tyska trupper. Fanny och hennes 
lillasyster bor på ett barnhem för judiska 
barn. Personalen ordnar med en förflytt-
ning av barnen över till den schweiziska 
sidan av gränsen. Fanny och hennes syster 
är bland de elva barn som evakueras. Flyk-
ten går inte riktigt som det var tänkt och 
nazisterna tar barnen till fånga och låser in 
dem. De är desperata och förstår att deras 
liv hänger på en skör tråd. Med mod och 
list lyckas de fly och beger sig ensamma på 
en strapatsrik flykt i bergen mot säkerhe-
ten i det krigsneutrala Schweiz. Fri entré. 
Plats: Hörsalen Oden.
Samarr: SFF

Att vara och att inte vara
Torsdag 6/2 kl 17.30
Kortföredrag i basutställningarna 
om Samer i Västernorrland med 
Johanna Ulfsdotter, antikvarie 
Västernorrlands museum.

Sameblod
Torsdag 6/2 kl 18.00
Med anledning av Samernas nationaldag 
visar vi ikväll filmen Sameblod av Amanda 
Kernell (Sverige 2016) 110 min.
Filmen handlar om Elle Marja som går 
på samisk internatskola med sin lillasys-
ter och ska snart ta över som renskötare 
i familjen. Samtidigt drömmer hon om 
ett annat liv. Allt faller samman efter de 
rasbiologiska undersökningarna som hålls 
på skolan och Elle Marja bestämmer sig 
för att lämna allt och bli svensk. Fri entré. 
Plats: Hörsalen Oden
Samarr: SFF

Filmstudio Murberget 
La nuit américaine
Torsdag 13/2 kl 17.30–ca 19.15
Ikväll visar vi filmen La nuit américaine / 
Dag som natt - av François Truffaut 
(Frankrike 1973) 112 min.
En film om en filminspelning i södra 
Frankrike där vi får följa en regissör och 
hans team. Filmen vann en Oscar för 
bästa utländska film. Medlemskort hämtas i 
museets reception 0611-886 00. Efter 
visningen samtalar vi om filmen. Fri entré. 
Plats: Hörsalen Oden
Samarr: Härnösands folkhögskola med 
stöd av Film Västernorrland

Öppen slöjdverkstad
Täljkväll
Torsdag 13/2 kl 18.00-20.30
Mötesplats för dig som vill slöjda.
Plats: Slöjdverkstan på Murberget

Öppen slöjdverkstad
Broderikväll
Torsdag 20/2 kl 18.00–20.30
Mötesplats för dig som vill slöjda. 
Plats: Slöjdverkstan på Murberget

Orkesterkonsert 
Musik & Kulturskolan
Torsdag 20/2 kl 18.30
Konsert med elever från Brännaskolan, 
Murbergets skola och Solenskolan.
Fri entré.
Plats: Hörsalen Oden
Arr: Musik- och kulturskolan i Härnösand

20200129

Med reservation för ändringar

FILMSTUDIO MURBERGET VÅREN 2020
Filmstudio Murberget visar film i museets hörsal 
en torsdagskväll i månaden. Fri entré.
Medlemskort hämtas i museets reception 0611-886 00.
Filmen visas kl 17.30. Efter visningen samtalar vi om 
filmen. Vårens tema är ”Bakom kulisserna”

PROGRAM
13/2  La nuit américaine/Dag som natt - av François   
 Truffaut (Frankrike 1973) 112 min
12/3  8½ - av Federico Fellini (Italien 1963) 138 min
2/4  The Band Wagon/Den stora premiären - musikal- 
 film av Vincente Minnelli (USA 1953) 112 min

Alla filmer visas på originalspråk med svensk text.
Filmstudio Murberget är ett samarbete med Härnö-
sands folkhögskola med stöd av Film Västernorrland.

SLÖJD
Öppen slöjdverkstad, en mötesplats för dig 
som vill slöjda!
Torsdagskvällar kl 18.00–20.30
Täljkvällar:  13/2, 12/3, 2/4 och 7/5
Broderikvällar: 20/2, 19/3 och 23/4
Plats: Slöjdverkstan på Murberget

Skärsvarvning
Kurs 21–23 februari
Kurs i skärsvarvning med Åke Landström, en av Sveriges 
mest erfarna svarvare.
Plats: Söråker framåt i Söråker. Anmälan krävs.
Anmälan och information på vår hemsida.

www.vnmuseum.se/hemslöjdskonsulenterna
Kontakt: annso.grahn@vnmuseum.se och 
anna.zetterlund@vnmuseum.se

VÄSTERNORRLANDS MUSEUM
FEBRUARI 2020

På torsdagskvällar, lördagar och 
söndagar finns det en museivärd som 
visar dig till rätta och svarar på frågor.
Det är museets ordinarie personal som 
turas om med uppgiften. I receptionen 
finns anslag om vem som är ”Dagens 
museivärd”.



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

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 2019–8/3 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 tisdag–söndag kl 11.00–17.00
Kvällsöppet torsdagar till kl 20.00
Butik & reception, tfn 0611-886 00

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

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.

Foto från ”Händers verk”

Tisdag 11 februari öppnar 
vi vår nya restaurang. Välkommen!
Lindas Mat och Kafé kommer att servera Dagens husman, 
soppa, sallad, vegetariskt, veganskt och hembakat fikabröd. 
Även mat/fika på beställning till konferenser. 
Öppet tisdag–söndag kl 11.00–17.00. 
Kvällsöppet torsdagar till kl 20.00.

VI HAR STÄNGT PÅ MÅNDAGAR.
KVÄLLSÖPPET TILL KL 20.00 
PÅ TORSDAGAR.

LINDAS
Mat och Kafé

Pop up-utställning 
i entréhallen:
Jag kom ensam–Judiska 
flyktingbarn i Sverige
25 januari – 16 februari
Forum för levande historia 
producerar en miniutställning 
varje år inför Förintelsens 
minnesdag den 27 januari. Årets 
miniutställning handlar om de 
judiska flyktingbarn som kom till 
Sverige från Nazityskland under 
slutet av 1930-talet.


