
DAGBOK (där ej annat anges, fri entré) 

 
 BOHUSLÄNS MUSEUM
  
  Ordinarie öppettider: 
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16
  Helgöppettider: 
  Tisdag 23/12     10-16
  Julafton & Juldagen    stängt
  Annandag Jul    10-16
  Tisdag 30/12     10-16
  Nyårsafton & Nyårsdagen   10-16
  Trettondagsafton & Trettondagen  10-16 

      Fri entré. 

Tel 0522-65 65 02, 073-030 07 19
Lunchservering

Café med hembakt; våfflor, bullar, smörgåsar m.m.
 Fullständiga rättigheter  

Mat från Bohuslän med råvaror från lokala producenter.
Vi använder gärna alternativodlade råvaror. 

Kaffet du dricker är KRAV-märkt, så även rapsoljan och 
mjölet vi bakar av m.m.  

Öppet mån 10–16, tis – tor 10 –19.30  fre–sön 10–16,
 helgöppettider som Bohusläns museum.

www.kajkant.se

Museibutiken 
Jul i butiken och årsbok 2014 med tema Trädgård
står i hyllan. Vi fyller på med Bohus Stickning. 
 
Ni hittar nya kalendrar och adventsstjärnor. 
Doftljus och ljus från regionen. Tvålar och frotté. 
Praliner, godis, närproducerad marmelad, sylt och 
honung 
 

Vi firar in det nya året med tillfälliga artiklar 
just för nyårsafton!. 

I januari fylls butiken återigen med vårens nyheter. 

Vi hjälper gärna till med paketinslagning då du handlar 
hos oss

Välkommen!

 

 
BOHUSLÄNS MUSEUM           www.bohuslansmuseum.se 
Museigatan 1, Box 403    Telefon 0522-65 65 00 Telefax 0522-65 65 05 www.facebook.com/bohuslansmuseum 
451 19 Uddevalla            e-post: bohuslansmuseum@vgregion.se 

UTSTÄLLNINGAR

I KRIGENS SPÅR 
- 31 december

DECEMBER 2014/JANUARI 2015

MIDVINTERFEST - Trädgård året om 
- 6 januari 2015

Bohusläns museums årliga försäljningsutställning 
för slöjd och konsthantverk. Slöjdare från 
Bohuslän, Dalsland och Västergötland deltar. 
Utställningen vill visa ett brett utbud av hållbar, 
lokalt tillverkad slöjd och konsthantverk och visa 
kvalitén och personligheten i det handgjorda. I år 
prunkar Midvinterfest av trädgård och allt 
som hör trädgården till. 
Samarrangemang med Slöjd i Väst. 

STINA FORSSELL
Ur trädgården
- 6 januari 2015
Stina Forssell, 
1906-1970, föddes i 
Skellefteå men växte 
upp i Uddevalla. Hon 
fortsatte till Stockholm 
för konststudier och 
blev kvar där under 
resten av sitt liv. 

Genom testamente fick Bohusläns museum omkring 
650 målningar och teckningar bestående av land-
skap, stilleben och porträtt. Bohusläns museum visar 
verk av Stina Forssell med koppling till blommor, 
frukt och trädgård.

JÄTTEANKA OCH ANDRA DJUR 
6 december - 8 mars

I LYSEKILS VATTEN UNDER 
ANDRA VÄRLDSKRIGET 
1 december - 1 februari
Föreningen Flottans män i Lysekil ställer ut modeller 
på de båtar som rörde sig i Lysekils vatten under 
andra världskriget, 1939 - 1945.

En utställning med Peter Johansson/Barbro 
Westling, där det igenkännbara blir synligt på nya 
sätt. Oförutsedda möten och förändrade skalor kan 
ställa till det och väcka uppmärksamhet. Det är 
en utställning med det igenkännbara i fri form och 
sammansättning. Ett slags konstruktivistisk humor, 
en slags rörlig skulptur.

Konstnärsduon har kombinerat vardagsföremål 
och åstadkommit förvandlingsnummer, där de 
vanliga tingen förvandlas till betraktningsbar konst. 
Tanken går till konstnären Marcel Duchamp, som 
1917 kom med banbrytande idéer kring vad som 
kan vara konst.

Peter Johansson (f.1964) och Barbro Westling 
(f.1956) har samarbetat som konstnärlig duo 
sedan 2004. I sina verk provocerar och utmanar 
de ofta betraktaren till att ifrågasätta traditionella 
normer, värderingar och identiteter. De har i ett 
stort antal utställningar arbetat med fråge-
ställningar kring den svenska självbilden och 
dykt ned i folkhemmets djupaste vindlingar. 
Provokation och humor är ledord i deras arbete.

Det är vi som är dom - 
porträtt av romer i Rumänien
10 januari - 15 mars

I byarna Gruia, Recea och Jiana i södra Rumänien 
lever några av de som inte är välkomna någon-
stans. De som är romer. De som behandlas som 
andra klassens medborgare. De som är dom. I 
stolta och varma porträtt skildrar fotografen Maja 
Kristin Nylander bybornas liv i utkanten av den 
europeiska välfärden. Samtidigt är bilderna en upp-
maning till oss alla att kämpa för romernas  
rättigheter och förbättrade levnadsvillkor.

Foto: Jiana

Kroknäbbarnas tid - 
möten med svenska rovfåglar
24 januari - 19 april

Naturfotografen Patrik Olofsson har följt de 17 
olika rovfågelsarter som regelbundet häckar i 
Sverige. Det är fåglar som har haft en mycket 
omtumlande historia. Kroknäbbar är öknamnet 
som rovfåglarna fick på den tiden då människor 
förföljde dem aktivt. Det betalades ut skottpengar 
och målet var utrotning. När väl förföljelsen stop-
pades i början av 1900-talet dröjde det inte länge 
innan ett nytt, mycket allvarligt hot dök upp; gifter 
i jordbruket såsom DDT och kvicksilverpreparat. 
Dessa slog hårt mot rovfåglar och andra arter i 
toppen av näringskedjorna. Det var först på 
1970-talet som de giftiga medlen förbjöds och det 
dröjde ytterligare ett årtionde innan rovfåglarna 
började återhämta sig på allvar. Idag är det 
verkligen Kroknäbbarnas tid. De flesta av de 
svenska arterna har kommit tillbaka på ett sätt 
som ingen trodde var möjligt för bara 25 år sedan.

Patrik Olofsson är fotograf, filmare, författare och 
föreläsare och bor utanför Falkenberg. Utställning-
en är producerad av Regionmuseet Kristianstad.

Militärt ur museets 
samlingar. 
En liten utställning i 
avdelning Utgångspunkten.

1 december måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Klassiska mästerverk och arrangemang av kända 
 melodier.

2 december tisdag
17.00 Broderiträff - Täcklebo broderiakademi
 Julavslutning. Marie Johansson, konservator på 
 Bohusläns museum visar textila läckerbitar ur museets  
 skattkammare. Julfika. Samarrangemang med Täcklebo  
 broderiakademi och Studiefrämjandet.

2 december tisdag, forts....
18.00  Rik av minnen
 En fascinerande släktkrönika från Norrköping till 
 Bohuslän. En poetisk långfilmsdokumentär och ett   
 tidsdokument. 

 Entré 80:-, pensionärer samt 
 medlemmar i Filmis - Uddevalla Filmstudio 40:-, 
 biljetter i museets reception 0522-65 65 01.
 Efter filmen är det samtal i tema ”Sverige för 70 år sedan  
 och nu” tillsammans med regissör Gunilla Nadler och  
 Anders Gustavsson, professor i etnologi.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Regi: Gunilla Nadler, 
Sverige 2014. 
86 min. En långfilmsdo-
kumentär som bär såväl 
ett personligt biografiskt 
innehåll som ett värde 
som tidsdokument. 
Filmen har också ett 
lokalhistoriskt värde
såväl i sina delar från
Norrköping som
Västkusten, med 
fantastiskt fina 
fotografier och 
arkivfilmer.

3 december onsdag
13:00  Sång- och musikprogram med 
 Tallens Sångfåglar 
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

18.00 Rasismens rötter

 Rasismen som vi ser idag, hur uppstod den? Vilka spår  
 av rasism finns i vardagliga företeelser omkring oss?  
 Hur ser mekanismerna bakom rasism ut?
 Karin Ljung Aust, verksamhetsutvecklare på Sensus  
 och statsvetare med fokus på rättvisefrågor, visar   
 på rasismens historiska ursprung och dess kopp-
 lingar till såväl nationalism som ”vanlig” nostalgi.   
 Tillsammans med publiken diskuteras hur normer 
 skapas och påverkar synen på oss själva och vårt   
 samhälle. Entré 100:- som betalas kontant vid dörren.
 Föranmälan på www.sensus.se (sök efter Rasismens  
 rötter eller arr nr 961569). Uppge om du är ST-medlem.  
 Fackförbundet ST bjuder sina medlemmar på föreläs- 
 ningen. Samarrangemang med Sensus.

4 december torsdag
18.30 Öppen visstuga inför julen 
 Kom och sjung med oss, traditionella och nya
 julsånger. Ta gärna med egen visa som vi kan sjunga  
 tillsammans. Visvärd: Moa Brynnel.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

6 december lördag
13.00 Vikens kör - julkonsert
 Julen närmar sig, kom och lyssna på julens sånger  
 med Vikens kör.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

14.00  Vernissage Jätteanka och andra djur
 Utställningen presenteras av Agneta von Zeipel,   
 curator Konsthallen. Därefter följer ett samtal med 
 de båda konstnärerna Peter Johansson/Barbro   
 Westling. 

7 december söndag
13.00 LusOrkestern

En unik konsert inför releasen av albumet ”Ett steg i 
taget”. LusOrkestern spelar egna låtar i stil med ”jazzig 
vispop”. Text och melodier är skrivna av Ulf Michal 
och musiken har vuxit fram under improvisation av 
orkestern vid reptillfället. Sång: Ulf Michal, kör/sång: 
Karolina Laang, kontrabas: Marcus Utbult, gitarr: 
Magnus Sjöqvist, trummor: Jan Lundblom.
Entré 100:-, biljetter i museets reception, 
tel 0522-65 65 01.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar
 12 years a slave

Slaveriet avskaffades inte på 1800-talet, som vi ofta 
har för oss. Det existerar runt om i världen ännu 
idag på 2000-talet. Filmen handlar om verklighetens 
Solomon Northup, en fri svart man i New York som 
1841 kidnappas och blir slav på en bomullsplantage i 
Louisiana. USA/Storbritannien 2013, 2 tim 13 min, 
från 15 år. Regi: Steve McQueen.
Entré- och medlemskort säljs vid entrén.
Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
och Studieförbundet Vuxenskolan.

9 december tisdag
13.00 Jätteanka och andra djur
 Visning av utställningen.

14-16 Julpyssel - drop in
Vi tittar på gammaldags 
julpynt, inspireras och lär 
oss tillverka eget. 
Från 7 år. Drop-in.

Även onsdag 17 dec
kl 15 -17.

12-15 Gör talgbollsrep med Skapligan

Med anledning av årets tema i Midvinterfest ”trädgård 
året om” bjuder vi in till workshop i repslagning med 
Skapligan. Slå ett rep med inslag av talgboll att ha i 
din trädgård i vinter - Talgbollsrep! 
Drop-in. Avgift 40:-, ingen föranmälan.
Samarrangemang med Slöjd i Väst och 
Studiefrämjandet.

13 december lördag 
12.00 Uddevallas Lucia med tärnor och stjärn-  
 gossar lussar med ljus och sång.

13.00 Prositkören - vintersurpris med inslag   
 av ljufvligt jullikt under ledning av Ewa Gregner.

14 december söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar

 Det blåser upp en vind
Animerad och episkt anrättad film om flygdrömmar, 
som vissa stunder känns som en instruktionsfilm för 
flygplanskonstruktörer, men där poesin och kärleken 
får ta störst plats. I Japan riktar sig animerade filmer 
lika ofta till vuxna som till barn och Miyazaki är ani-
mationsvärldens gigant och mästare. Filmen berättar 
historien om Jiro Horikoshi, ingenjören som skapade 
jaktplanet A6M Zero under andra världskriget och 
blev berömt genom attacken mot Pearl Harbour.
Filmen har japanskt tal med svensk text. 
Japan 2013, 2 tim 6 min, från 7 år. 
Regi: Hayao Miyazaki. 
Entré- och medlemskort säljs vid entrén.
Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
och Studieförbundet Vuxenskolan.

15 december måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano 
 Klassiska mästerverk och arrangemang
 av kända melodier.

16 december tisdag
13.00 Jätteanka och andra djur
 Visning av utställningen.

17 december onsdag
15-17 Julpyssel 
 Vi tittar på gammaldags julpynt, inspireras och 
 tillverkar eget. Från 7 år. Drop-in.

19 december fredag
12.30 Skärgårdskören - julkonsert
 Stämningsfulla julsånger framförs av Skärgårdskören  
 under ledning av Kjell-Olav Kristiansen.

21 december söndag
15.00 Allsång och dragspel med Trolldraget
 Trollhättans dragspelsklubb Trolldraget bjuder på   
 allsång med jullåtar. 

GOD 
JUL
& GOTT 
NYTT 
ÅR
önskar
vi er alla!

27 december lördag
14.00 Vegetarisk mat - nyckeln till ett 
 godare liv. Vegetarisk mat kan göras både 
 spännande, nyttig och väldigt god. Alena från Red
 Nails Green Veggies i New York, delar med sig  
 av hemligheterna i köket. Föredraget är på engelska  
 men möjlighet ges efteråt till frågestund på svenska.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet.

29 december måndag
13-15 Skapa ditt alter ego som klippdocka!

Jullovsaktivitet för 6-12 år, 
drop-in. 
Catti Brandelius har gjort sig 
själv som klippdocka - utklädd 
till Evert Taube.Om du skulle 
vara någon annan än den du 
är - vem skulle du då vara? 
Kom och skapa ditt alldeles 
egna alter ego. Kom gärna
i sällskap med vuxen.

10 januari lördag
13.00 Det är vi som är dom -  porträtt av romer i  
 Rumänien. Invigning av utställningen.

11 januari söndag
12.00 Julgransplundring

Vi dansar ut julen till-
sammans med Ranrike 
Spelmän. Biljett till
julklappssäcken 20:- . Alla 
intäkter går oavkortat till barnavdelningen på NÄL.

Julkort ur museets samlingar. 
Se fler på www.digitaltmuseum.se

13 januari tisdag
13.00 Jätteanka och andra djur
 Visning av utställningen.

17:00 Vi i femman. P4 Väst   
 Sveriges Radio direktsänder   
 kvartsfinal från Bohusläns museum.
 Samarrangemang med P4 Väst 
 Sveriges Radio.

Publiken intar sina platser senast 16.45.
Sändning av kvartsfinaler på Bohusläns museum 
även torsdag 15/1, tisdag 20/1, torsdag 22/1 
samtliga kl 17.00 och sändning av semifinaler 
tisdag 27/1 och torsdag 29/1 kl 17.00. 
Final sänds 3/2 från N3 i Trollhättan.

19.00 Dag Achatz, piano &
 Elisabeth Wiklander, violoncell
 Konsert med verk av Grieg, Bach, Schubert m fl.   
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 
 0522-65 65 01.

15 januari torsdag
17:00 Vi i femman. P4 Väst Sveriges Radio 
 direktsänder kvartsfinal från Bohusläns museum, 
 se 13 jan.

18 januari söndag
13.30 Ted Gärdestad - Sol, vind och vatten

Här bjuder trion på Ted Gärdestads musik varvad 
med en berättelse om hans framgångsrika och i viss
mån tragiska liv. Fri entré. Samarrangemang med 
Kultur och fritid Uddevalla kommun.

Trion L.U.V. består av 
Ingvar Andersson - 
gitarr och bastuba, 
Juha Ålander - gitarr 
och elbas och 
Håkan Thunberg - 
sång, berättelse och 
diverse percussion-
instrument.

20 januari tisdag
13.00 Jätteanka och andra djur
 Visning av utställningen.

17:00 Vi i femman. P4 Väst Sveriges Radio 
 direktsänder kvartsfinal från Bohusläns museum, 
 se 13 jan.

18.30 ESS Europeiska Spallationskällan - en  
 källa till uppfinningar och utveckling
 Mats Lindroos, chef för ESS-acceleratorn i Lund.
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska förbund.

22 januari torsdag
17:00 Vi i femman. P4 Väst Sveriges Radio direktsänder  
 kvartsfinal från Bohusläns museum, se 13 jan.

Per-Ola Gadd, kontrabasisten från Uddevalla, som 
har sitt arbetsfält över hela världen och främst i USA 
har tagit med sig musikkollegor för en härligt svängig, 
jazzig konsert i Uddevalla. Gruppen består av 
Elisabeth Kontomanou - sång, Vladimir Shafranov - 
piano, James Bradley Jr - trummor och Per-Ola själv 
på kontrabas. Fri entré.

18.00 Elisabeth Kontomanou & 
 Per-Ola Gadd Trio

24 januari lördag
13.00 Vernissage: Kroknäbbarnas tid - möten  
 med svenska rovfåglar
 
14.00 Patrik Olofsson, fotograf, filmare, författare och  
 föreläsare, vars bilder ställs ut i Kroknäbbarnas tid,
 berättar om sitt arbete som naturfotograf.

26 januari måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano 
 Klassiska mästerverk och arrangemang
 av kända melodier.

27 januari tisdag 
17.00 Vi i femman. P4 Väst Sveriges Radio direkt-
 sänder semifinal från Bohusläns museum, se 13 jan.

28 januari onsdag
18.00 Vill du vara Samhällsguide för 
 nyanlända? Vi tror att öppna och respektfulla   
 möten mellan människor är en väg till integration. 
 Ta chansen att berika ditt eget och andras liv! 
 Kom på informationsmöte med efterföljande guidning 
 i museets utställningar. Fika bjuds! Ingen avgift!  
 Anmäl dig senast 26 jan till 
 linnea.lindgren@uddevalla.se eller 0522-69 61 44.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun.

18.30 Berättarafton. Vi tittar på gamla Uddevallabilder
 och minns. 
 Samarrangemang med Uddevalla hembygdsförening.

29 januari torsdag
12.30 Epikka - lunchkonsert med elever från   
 Skurup Folkhögskolas musiklinje 
 På fiol, nyckelharpa, dragspel och cittra blandar 
 Epikka folkmusik från hela norden, både nytt och 
 gammalt.

17:00 Vi i femman. P4 Väst Sveriges Radio direkt-
 sänder semifinal från Bohusläns museum, se 13 jan.

31 januari lördag
15-17 Tedans Kom och dansa swing, jazz, cha cha.
 Eller lyssna och njut.
 För musiken står Rulles Storband. 

Entré 100:-, biljetter i museets reception 
0522-65 65 01. På restaurang Kajkanten kan man 
köpa kaffe, te och scones.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Le Week-End
Det brittiska paret 
Nick och Meg, 
båda lärare på 
högre nivåer, 
reser en långhelg 
till Paris för att fira 
sin 30:e bröllops-
dag, där de en gång var på smekmånad. Resan är 
tänkt att återväcka lite romantik i äktenskapet....
Regi: Roger Michell, 93 min, Storbritannien 2013.
Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
och Studieförbundet Vuxenskolan.

25 januari söndag
16.00 Filmis - Uddevalla 
 Filmstudio visar IDA
 Efter att som litet barn ha 
 förlorat sina föräldrar
 under andra världskriget, 
 växer Anna upp i ett  
 kloster i det tidiga 1960-talets Polen. 
 Hon förbereds för ett liv som nunna. Anna får
 kontakt med sin enda levande släkting, mostern
 Wanda, som är domare och som försöker utplåna
 smärtsamma minnen från Förintelsen. Först då får
 Anna, som i själva verket är judinnan Ida, veta
 sanningen om sitt ursprung. Regi: Pawel Pawlikowski,  
 83 min, Polen/Danmark/Frankrike/Storbritannien.
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla 
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

21 januari onsdag
18.00 Om andra världskriget på västkusten  
 I år är det 70 år sedan andra världskriget slutade.
 Författaren och historikern Terje Fredh berättar om  
 turbulensen utanför Lysekil och längs västkusten
 under kriget.

18.30 Förintelsens minnesdag:
 Auschwitz - 70 år efter befrielsen
 Sigmund Baum, f.d. fånge i Auschwitz och 
 Björn Moback samtalar om det oförklarbara.

I anslutning till Förintelsens minnesdag den 
visar vi 19-27 januari Björn Mobacks bilder på 

Vanliga människor - 
överlevande från Auschwitz 

Björn Moback från 
Göteborg har fotograferat
f.d. Auschwitzfångar. 
Personer som välkomna-
des av Sverige 1945 och 
1968 och som har byggt 
sina liv i västsverige.
 
Föreläsning 27 januari
kl 18.30, se dagbok!
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