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UTSTÄLLNINGAR

Forntidsresan – Niotusen år av människors spår 
Följ med på en resa genom forntidens Västernorrland. 
Möt stenålderskvinnan från Lagmansören, utforska 
husmodeller från sten- och järnåldern och anta 
utmaningarna i spelet Crafthunter.  

Moderna tider
Visas till och med 4 september
Utställningen Moderna tider ska
förnyas och byggas om. Den är därmed 
stängd från och med 5 september. 
Den nya utställningen om tiden från 
1700-tal till 1900-tal planeras öppna 
i slutet av nästa år.

Händers verk
Om nio människor som med sina 
händer och sin kropp förvaltat 
och utvecklat ett arv till oss alla, 
kunskaper som vi kommer behöva 
för framtiden. Och om vikten av 
att det finns förebilder.   

Fritidsbåtsmuseet
Öppet alla måndagar i september 
5/9, 12/9, 19/9, 26/9
kl. 10.00–16.00

Triennalen
Visas till och med 4 september
Triennalen är en ny återkomman-
de konsthändelse med samtids-
konst från länet, en utveckling 
av den välkända Y-salongen. 
Utställningen expanderar till att 
äga rum på fler platser runt om 
i hela länet. På Västernorrlands 
museum medverkar 13 konstnärer. 
Curator: Björn Norberg. 
Triennalen är ett samarbete mellan 
Västernorrlands Museum, Region 
Västernorrland och det nystartade 
Konstfrämjandet Västernorrland.  

Fritidsbåtsmuseet håller extraöppet i samband 
med att kryssningsbåten Viking Line anländer till 
Härnösand. Passa på att se utställningarna om 
fritidsbåtar, motorer och sjömanstatueringar, och 
ta del av livet på sjön i den svenska kulturhistorien. 
Drömmen om frihet ombord på den egna skutan. 
Det finns också flera barnaktiviteter på museet.
Adress: Fiskaregatan 6, Härnösand (Gamla Tobaks).

Ny utställning om medeltid och stormaktstid
Var beredd! I slutet av november invigs vår nya utställning om medeltid och 
stormaktstid. Utställningen innehåller både ”nya”, unika föremål och några 
återanvända. Håll koll i våra sociala medier och på vnmuseum.se för mer 
information om utställningen. 

Ny lekutställning för mindre barn
Vi öppnar en interaktiv utställning för barn från 0 till 6 år, med 
kulturarv i fokus. Den nya utställningen är tydligt förankrad i forskning 
om barns lärande och utveckling genom att utgå från läroplanen för 
förskolan. Lekrummet” Prins Pompom” kommer hållas stängt från och med 
29 augusti. 28 oktober välkomnar vi alla barn till den nya barn-
utställningen.”



Visning av Triennalen
Lördag 27/8 kl. 14.00
Konststrateg Sebastian Andersson, 
Region Västernorrland, visar utställningen 
Triennalen.
Plats: Utställningshallen, vån 1 

Arkeologidagen 2022 på Styresholm
Söndag 28/8 kl. 13.00–15.00
Museets arkeologer berättar på plats vid 
Styresholms borgkullar om de senaste 
årens utgrävningar av den medeltida 
fogdeborgen. De visar och berättar om 
några av fynden från utgrävningarna.
Adress: Folkhögskolevägen 22, Nyland

Stretch och styrka
Måndag 29/8 kl. 18.00–19.00
Träningskväll för alla åldrar med Ingrid 
Nordlund. Drop-in. Inställt vid ösregn.
Plats: Utescenen

Steppdans
Onsdag 31/8 kl. 18.00–19.00
Kom och prova på steppdans med Ingrid 
Nordlund. Drop-in. Inställt vid ösregn.
Plats: Utescenen

Samtal om samtidskonst
Söndag 4/9 kl. 14.00
På avslutningsdagen av utställningen 
Triennalen hålls ett samtal om samtids-
konst. Curator Lina Aastrup samtalar 
med två av konstnärerna som medverkar 
i utställningen. 
Plats: Hörsalen

Filmstudio Murberget – HT 2022 
Tema för höstens filmkvällar är 
”När krig blir mästerverk”.
Torsdag 8/9 kl. 17.30
Paths of Glory / Ärans väg–av Stanley 
Kubrick (USA 1957).

Nytt för denna termin är att Filmstudio 
Murberget även har ett musikaltema 
parallellt med den vanliga filmstudion.

Filmstudio Murberget–musikal
Torsdag 22/9 kl. 17.30
The Band Wagon/Den stora premiären 
- av Vincente Minnelli (USA 1953).

Alla filmer visas på originalspråk med 
svensk text. Samtal om filmerna efteråt 
med Mathieu Hebeisen, Härnösands folk-
högskola. Medlemskort delas ut vid ingång-
en till hörsalen innan filmerna börjar.
Plats: Hörsalen
Samarr: Härnösands folkhögskola med stöd 
av Film Västernorrland.

Västernorrlands äldsta kvinna 
Lördag 10/9 kl. 13.00–15.00
Museet har gjort en rekonstruktion av en 
stenålderskvinna som hittades i en grav 
utanför Timrå. Modellmakaren och 
arkeologen Oscar Nilsson, samt hantverka-
ren och arkeologen Helena Gjaerum 
berättar om rekonstrueringen av kvinnan 
som har fascinerat många. 
Anmälan via vnmuseum.se.
Plats: Hörsalen

Archimedesmotorn
– ett stycke svensk industrihistoria 
Onsdag 14/9 kl. 18.00–20.00 
Ing Lars Andersson berättar om den 
unika Archimedesmotorn, som i flera 
avseenden var helt banbrytande inom 
utombordsmoto rer. Fritidsbåtsmuseet 
öppet mellan kl. 17.00–20.00. 
Anmälan via vnmuseum.se.
Plats: Fritidsbåtsmuseet, Härnösand

Grundkurs i att tälja 
med kniv och yxa
Lördag 17/9 kl. 10.00–15.30
Lär dig om fiberriktning, färskt/torrt virke, 
täljgrepp och verktygsvinklar. Kursledare: 
Daniel Lundberg/Storslöjd. 
Minimiålder: 10 år.
Kostnad: 800 kr (under 26 år 400 kr). 
Slöjdvirke och lån av kniv, yxa och hugg-
kubbe samt fika ingår. 
Plats: Västernorrlands museum
Anmälan via vnmuseum.se/
hemslojdskonsulenterna.

Grundkurs i täljning
Lördag 24/9 kl. 10.00–16.00
Kursen ger grundläggande kunskaper 
i att tälja. Den passar dig som är ny-
börjare, men även du som täljt tidigare 
får behållning av dagen. 
Kursledare: Magnus Sundelin.
Kostnad: 800 kr (under 26 år 400 kr). 
Virke, lån av verktyg samt fika ingår. 
Medtag egen lunch.
Minimiålder: 15 år. Begränsat antal 
deltagare. Plats: Njurunda hembygdsgård 
Klockarberget, Sundsvall.
Anmälan via vnmuseum.se
/hemslojdskonsulenterna.

Västernorrlands museum på plats 
i Ånge och Borgsjö
Under två dagar besöker Västernorrlands 
museum Ånge respektive Borgsjö med 
museets arkeologer, byggnadsvårdare, kul-
turmiljövårdare och hemslöjdskonsulenter.  
Fredag 30/9 kl. 15.00–19.00
Kom och lyssna på föreläsningar, prova på 
slöjd och träffa byggnadsantikvarier. 
Plats: Corner i Ånge
Lördag 1/10 kl. 10.30–15.00 
Denna dag har museet program i fönster-
renovering samt kurs i borstbinderi. 
Kursen i borstbinderi har drop-in men 
antalet platser är begränsat.
Plats: Borgsjö hembygdsgård
Mer information på vnmuseum.se
Samarr: Ånge kommun

Fri entré
www.vnmuseum.se
Härnösand
Tfn: 0611-886 00

MUSEETS ÖPPETTIDER 
Tisdag–söndag kl. 10.00–16.00
Stängt måndagar.
Kvällsöppet torsdagar till kl.  20.00
 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                

Med reservation för ändringar. Se hemsidan för mer information. Fri entré om inte annat anges. 

PROGRAM

LINDAS MAT OCH KAFÉ
Lunchservering mån–fre kl. 10.00–14.00.
Kafémeny lör–sön kl. 10.00–16.00.
Mer information på vnmuseum.se
/lindas-mat-kafe, 076-106 52 02.
E-post: mat@vnmuseum.se.

MUSEIBUTIKEN
Pop up-utställare 
10/9–6/11 Helena Toss, konsthantverk i 
ull med inspiration från växter och virus.

HÄRNÖSANDS VÄVSTUGA 
Öppettider måndag– onsdag kl. 8.00–13.00
Faktors vid Murbergstorget. 076-024 16 41.

MURBERGET FRILUFTSMUSEUM
Det går att boka visningar av friluftsmuseet 
samt boka kägelbanan för enskilda grupper. 
Bokning via museets hemsida.

Unga händers verk 
Under september kommer det att 
erbjudas textilaktiviteter varannan 
torsdag och lördag där vi tillsammans 
kommer arbeta med händerna. 
Arbetet kommer mynna ut i en 
utställning där barn och unga är 
medproducenter.

Torsdagshäng
8/9 kl. 17.00–20.00
22/9 kl. 17.00–20.00
Riktar sig till barn och unga 12–18 år. 
Drop in. Museet bjuder alla som deltar 
på fika. 
Plats: Pedagogiska verkstaden, 1 tr ned.

Lördagar för barn 
10/9 kl. 10.00–12.00
24/9 kl. 10.00–12.00
Riktar sig till barn 1-11 år. Drop in. 
Plats: Pedagogiska verkstaden, 1 tr ned.


