
 
 BOHUSLÄNS MUSEUM har öppet
  
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16 
 
  Helgöppettider: 
  Första maj    10–16
  Kristi Himmelsfärds dag 14 maj  10–16
  Pingstafton & Pingstdagen  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
Helgöppet som Bohusläns museum. 

 
Certifierade i Västsvensk Mersmak.

www.kajkant.se

Museibutiken 
Under maj månad har vi vårrea på utvalda artiklar i 
butiken. Detta för att göra plats för nytt sortiment. 
 
I det nya sortimentet hittar du artiklar och litteratur 
för barn och ungdomar, under avdelningen konst. 
Barnhörnan har utökats med tema hav och äventyr. 
Produkterna är giftfria och klimatsmarta! 
 
Bohus Stickning fylls på med ytterligare sticksatser. 
 
I vår året-runt bad/hemmmaspa-avdelning kommer 
härliga svensktillverkade nyheter med dofter från 
skogens bär. 
 
Ny litteratur från eget förlag.
 
Svenska porslinsklassiker återfinns i silverinfattade 
smycken.

Välkommen till oss, vi hjälper gärna till med 
presentinslagning!

 

 
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

MAJ 2015

31 maj söndag
13.00 På solsidan 
 Vi visar filmklassikern från 1936 
 av Gustaf Molander med Lars Hanson 
 och Ingrid Bergman i huvudrollerna.
 På solsidan är berömd som Ingrid 
 Bergmans genombrott och upmärk-
 sammades även internationellt, främst
 i USA och Tyskland. Regissören Gustaf Molander blev
 Ingrids inträdesbiljett till Hollywood.
 86 min. Entré 40:-, biljetter i museets reception,
 0522-65 65 01.

Tobias Bernstrup - 
South Of Heaven Mk. II
- 31 maj

”Historien lär oss att vi ingenting lär oss av 
historien.” Friedrich Hegel. 
Tobias Bernstrup har varit internationellt verksam i 
över 15 år och har uppmärksammats för sina 
dataspelsinfluerade verk och genusöverskridande 
musikperformances. Hans konst rör sig i gränslan-
det mellan det virtuella och reella, med en fascina-
tion för det dystopiska landskapet. Detta är något 
som han under årens lopp utforskat i en rad 
medier, från interaktiva dataspel, animationer, 
målningar och skulpturer till performances. 
I utställningen visar han bland annat det nya video-
verket South Of Heaven som utgår från målningen 
Klosterkyrkogård i snö av den tyske romantiske 
målaren Caspar David Friedrich (1774-1840). 
Målningen förstördes 1945 i samband med de 
allierades bombningar av Berlin. Kvar av tavlan 
finns endast ett svartvitt fotografi. 
Tobias Bernstrup har nyligen blivit utvald att 
medverka med detta videoverk i filmsektionen 
på Art Basel Hong Kong 2015.

Uddevalla - 
en alldeles särskild historia 
- 31 maj

Om en Uddevallafamilj under rekordåren i mitten 
av 1900-talet. Om stadsförvandling och rivnings-
raseri. Fotoutställning av Bertil Quirin.

Uddevalla -  
ur konstnärernas perspektiv 
- 23 maj
Vi visar godbitar med Uddevallamotiv ur 
Bohusläns museums konstsamling.

Målning av Siri Schotte 
Denna och fler kan ses på www.digitaltmuseum.se

Året runt med fritt broderi
Midsommarstången är sinnebilden för midsommar för de 
flesta av oss. Men vad är typiskt för november månad 
eller april eller januari? Medlemmar i Täcklebo 
broderiakademi i Bohuslän visar en serie bilder på temat 
årets gång, månader, helger och årstider. 
Broderiet finns uppsatt i Båthallen på plan 1.

 
5 maj tisdag
15.30  Internationella astmadagen
     Spirometri och blodtryckskontroll utföres gratis.
16.00  Information av Mari Göte från Astma- och Allergiför-
 bundet. Lokalföreningens representanter finns på plats  
 för att svara på frågor och dela ut informationsmaterial.
 Samarrangemang med Astma- och Allergiföreningen
 i Uddevalla.

17.00 Broderiträff
 Alfabetsbroderier och monogram på nygammalt vis.
 Tag med gamla monogram, syskrin, tyger och garner  
 som du vill använda.
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och  
 Studiefrämjandet. Alla intresserade välkomna.
 För frågor och ytterligare information, kontakta   
 Barbro Hurtig, tel 0522-705 69 eller e-post 
 barbrohurtig@gmail.com

18.30 Tranotra - en krock mellan fyra starka
 skandinaviska musiker

 Dansmusik möter minimalistisk konstmusik och tight  
 unisonspel kontrasteras med komplexa stämmor och
 arrangemang. Resultatet är expressivt, med en distinkt  
 nordisk klangfärg som aldrig lämnar publiken oberörd.  
 Gruppens musik inspireras av allt från dammiga not-
 böcker och modernistiska romaner till TV-spelsmusik och  
 traditionell dans. På senare tid har utvecklingen också  
 gått mer mot improvisation och kollektivt komponerande.
 Gruppen består av Oalug Furusaeter, Norge - fiol
 Benjamin Beck, Danmark - klarinetter
 Larisa Ljungkrona, Sverige - dragspel
 Sven Midgren, Sverige - fioler. 

7 maj torsdag
19.00 Vårkonsert med Harmonikören  
 under ledning av Gudrun Nilsson.  

9 maj lördag
13.00 DNA-jämförelse som ett verktyg i   
 släktforskningen
 Tema: Släkt- och hembygdsforskning
 Eva von Brömsen, släktforskare, berättar hur man gör 
 ett DNA-test, vilka olika tester och företag det finns och  
 vad man kan förvänta sig att få för resultat.
 DNA-jämförelse ger möjlighet att klarlägga genetiska  
 släktsamband mellan nu levande människor samtidigt  
 som den ger ledtrådar till vår historia 10.000-tals år  
 tillbaka i tiden. 
 Entré 20:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Bohusläns Föreningsarkiv.

23 maj lördag
10-14 Folkdansringens dag

27 maj onsdag 
15-19 Stråkfest

30 maj lördag
11.30 Invigning av Björnklor & hasselnötter  
  arkeologi längs E6:an genom Bohuslän.
 Invigning av årets sommarutställning.
 Arkeologen Marianne Lönn berättar om spännande  
 höjdpunkter under detta jätteprojekt, som engagerat en  
 hel generation arkeologer. 
 Invigningen inramas av historiska toner.

DAGBOK  OBS! där ej annat anges, fri entré!

”Quattordici” - Elevutställning 2015
- 10 maj
Det är dags för bildtreorna på Akademi Sinclair att 
ha sin traditionella examensutställning på 
Bohusläns museum. 
Årets elevutställning har titeln ”Quattordici”.

Medverkar gör Maria Lund, Louise Vidholm, 
Julia Olausson, Fanny Hulebäck, My Wadenbrandt, 
Gabriele Ivarsson, Linda Söder, Jennifer Ek Peter, 
Julia Johansson, Kim Olsson, Sebastian Jenséus, 
Marlon Leyman, Jessica Skantz, Linnea Johansson, 
Ester Torstensson. 
2015 är det 19:e gången som examensutställningen 
arrangeras på Bohusläns museum i samarbete med 
bildtreorna på Akademi Sinclair.

Täljsten - ett underbart material
- 31 maj 

Täljsten har använts 
i årtusenden. 
Materialet formas 
lätt till olika saker, tar 
snabbt åt sig värme 
och behåller den 
länge.

Täljstensföremål ur museets samlingar visas i montrarna i 
Utgångspunkten på plan 2.

3 maj söndag
15.00 Allsång och dragspel med Trolldraget 
 Kom och sjung med!

4 maj måndag
18.00  Adhd ur tre perspektiv
 Lasse Andersson med fru Marianne Lättman-Masch  
 föreläser om adhd ur tre perspektiv: 
 - att vara vuxen med adhd,
  - att leva med en person med adhd,
  - att vara förälder till barn med adhd. 
 Entré 75:-, biljetter i  museets reception, 
 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Attention Uddevalla.

12 maj tisdag
19.00 Dinky Town
 Poeter och artister på estraden, 
 oförstärkt i en trivsam miljö.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, 
 KulturUng dom och Kultur och Fritid Uddevalla 
 kommun.

13 maj onsdag
13.00 Tobias Bernstrup - South of Heaven Mk II 
 Visning av utställningen.

15.00 Att förebygga livslångt utanförskap
 Om att skapa social hållbarhet i Uddevalla kommun.
 Lasse Mattila, socionom och social entreprenör, 
 föreläser och musicerar kring:
 - Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader
 - Preventionspotentialen vid lyckade insatser
 - Helhetssyn, långsiktighet och sociala investeringar
 - Risk- och skyddsfaktorer
 - Att vara en viktig vuxen i barns och ungdomars liv

 Anmäl deltagande senast 8 maj till 0522-69 61 48 eller  
 per post ylva.bryngelsson@uddevalla.se så ingår 
 smörgåsfika efteråt. (Föranmälan krävs för fika).
 Samarrangemang med Uddevalla kommun, Hälso-
 politiska rådet och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 Föreläsningen finansieras bland annat med hjälp av  
 medel från folkhälsoavtal mellan Uddevalla kommun  
 och Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra 
 Götalandsregionen.

16 maj lördag
14.00 Hailu Mergia (Etiopien) och 
 Sofia Jernberg

När amerikansk jazz krockade med etiopisk musik i 
slutet av 1960-talet uppstod ett sound som än idag låter 
underbart svängigt och läckert beslöjat. Denna coola, 
torra musik nådde plötsligt en yngre och bredare publik 
härom året när den hördes på soundtracket till filmen 
”Broken Flowers” och samplades av Nas & Damian 
Marley. Hailu Mergia var på 70-talet keyboardist i 
Walias Band, en av de främsta jazzgrupperna i Addis 
Abeba, och 1985 släppte han ett kassettband med 
egensinniga och fantastiska soloinspelningar där han 
spelar elpiano, synt och dragspel över råa trummaski-
ner. När hippa skivbolaget Awesome Tapes From Africa 
hittade dessa inspelningar och gav ut dem på nytt 
tidigare i år återupplivades Hailu Mergias musikkarriär, 
efter att han i många år försörjt sig som taxichaufför i 
Washington. Den åldrade och bortglömde mästaren le-
tades upp och tackade ja till att ge sig ut på turné igen 
- en ”Searching for Sugar Man”-liknande historia. 
Sofia Jernberg är en svensk jazzsångerska, röst-
konstnär och kompositör, född i Etiopien.
Entré 100:-, biljetter i museets reception, 
0522-65 65 01
Samarrangemang med Kulturföreningen Uddevalla-
kassetten och Studiefrämjandet.

17 maj söndag
13.00 Sommaren då Sverige styrdes från
 Uddevalla 

19 maj tisdag
19.00 Vårkonsert med Uddevalla kammarkör

Traditionellt, folkligt, klassiskt - vårkänslor!
Uddevalla Kammarkör. Birgitta Brodén - dirigent.
Samarrangemang med Kultur och Fritid Uddevalla 
kommun.

18.00 Västerskolan sjunger Astrid Lindgren
 Sånger ur Astrid Lindgrens älskade berättelser   
 sjungs av elever från Västerskolans musikklasser,   
 under ledning av Elisabeth Brattberg.

13.00 Munkedals Blåsorkester i en konsert med  
 blandad repertoar under ledning av Hans Bjernqvist. 

6 maj onsdag 
17.30 Diabetes och diabetesforskning
 Översikt av behandlingar av typ 1 och typ 2 
 diabetes och diabetesforskning i Fyrbodal. 
 Irene Svenningsson, distrikts sköterska, med.dr
  och Marcus Lind, överläkare i diabetologi, med dr.
 
 Föreläsarna kommer att berätta om följande   
 områden som de själva bedriver forskning inom:
 - Kontinuerlig blodsockermätning, en sensor 
 under huden som patienten kan byta själv.   
 - Nya läkemedel inom typ 2 diabetes, så kallad   
 inkretinbaserad behandling, en behandling som   
 minskar kroppsvikten samtidigt som blodsockernivån  
 förbättras.
 - Olika hjälpmedel som fysisk aktivitet, kostre-
 kommendationer samt betydelsen av psykiskt   
 välbefinnande vid diabetes.
 Samarrangemang med FoU-Enheten (Forskning   
 och Utveckling) NU-sjukvården.

Björnklor & hasselnötter 
Arkeologi längs E6:an genom Bohuslän
30 maj - 8 november

Sommaren 2015 invigs den sista delen av motor-
vägen genom Bohuslän. Samtidigt visar Bohusläns 
museum en utställning om arkeologin längs vägen. 
En lång rad utgrävningar har gjorts under detta
jätteprojekt, som engagerat en hel generation arke-
ologer. För första gången har man kunnat sätta mer 
ljus på norra Bohuslän. Ett område som tidigare le-
gat för avsides för att bli tillräckligt uppmärksammat, 
så när som på de världsberömda hällristningarna i 
Tanum. 
De platser som grävts ut spänner över en lång 
tidsrymd. Från äldsta stenålderns säljägare fram till 
1600-talets bondebefolkning, hårt plågad av krigen 
mellan de nordiska länderna. 
Inga guldhalskragar eller andra ”skatter” har hittats, 
men däremot många till det yttre mer anspråkslösa 
fynd och anläggningar som visat sig vara minst lika 
spännande.  
Utställningen invigs lördagen 30 maj kl 11.30, se dagbok!

Ingrid Bergman i Fjällbacka 
30 maj - 13 september

Ingrid Bergman och Lars Schmidt firar nyår 1966 på 
Dannholmen utanför Fjällbacka.
©  Foto: Curt Warås

Vår hyllade skådespelerska Ingrid Bergman 
skulle blivit 100 år den 29 augusti i år. Hon tillbring-
ade många somrar med sin familj i sommarhuset 
på Dannholmen utanför Fjällbacka. Bohusläns 
museum hyllar Ingrid Bergman genom en utställ-
ning med bland annat privata bilder på Ingrid 
Bergman, hennes man Lars Schmidt och barnen. 
Utställningen invigs lördagen 30 maj 14.00, se dagbok!

 Vår tid är nu - 10 hoppfulla 
 perspektiv på klimatkrisen

 Seminariekväll med Svante Axelsson, Naturskydds-
 föreningen, som pratar och berättar om sin aktuella  
 bok ”Vår tid är nu”.
 I boken ger Svante sin bild av hur övergången till   
 ett hållbart samhälle kan se ut. Men vi människor,   
i inklusive de flesta politiker, tycks vara mer rädda för  
 en grundläggande samhällsförändring än för de reella  
 klimatförändringar som är vetenskapliga.
 Möjlighet till fråge- och diskussionsstund ges.
 Vi bjuder på ekologiskt kaffe.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, 
 Uddevalla kommun, Naturskyddsföreningen, 
 Kajkanten Restaurang & Café.

8 maj fredag
12.00 En nordisk vårkonsert.    
 Skärgårdskören under ledning av 
 Kjell-Olav Kristiansen.

10 maj söndag
13.00 Olle Adolphson och hans tid

14.00 Rubbad ämnesomsättning och 
 binjuretrötthet 
 Om hur amalgam påverkar sköldkörteln och leder till  
 binjureproblem. Symptomen är extrem trötthet.
 Einar Berg, terapeut och medicinare, föreläser.
 Samarrangemang med Tandvårdsskadeförbundet   
 Göteborgs & Älvsborgs distrikt.
 Info Tandvårdsskadeförbundet 031-16 41 08, 
 0520-806 00

17 maj 1814 skrev man i Norge under den författning 
som skulle göra landet oberoende av främmande mak-
ter som Danmark och Sverige - en mer demokratisk 
författning än någon annan nations i Europa. 
Stämningen i Norge var euforisk men Sverige hade inte 
någon avsikt att låta Norge glida sig ur händerna.

Sverige mobiliserade sina styrkor för att gå in i Norge. 
Dess största armé någonsin passerade Uddevalla och 
en stor del av denna inkvarterades i staden. Dessutom 
kom sedan ett stort hov med Kung Karl XIII, drottning 
Hedvig Elisabet Charlotta, kronprins Karl Johan och 
hans son Oscar samt regeringspersonal och en lång 
rad utländska sändebud.

Aldrig tidigare, eller senare, har det glänst så mycket 
från så många i Uddevalla som när staden stod värd 
och utgjorde utgångspunkt för Sveriges planer på att  
erövra Norge den heta sommaren 1814.

Gunnar Klasson, ordförande i Uddevalla hembygds-
förening och verkställande direktör i Gustafsbergs-
stiftelsen, berättar.

Efter föreläsningen finns möjlighet att se film från 
teaterföreställningen Gustafsbergsspelet 1814 som 
uppfördes på Gustafsberg under jubileums-
sommaren 2014. Filmen är 1 tim.

21 maj torsdag

25 maj måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander
 Klassiska mästerverk och arrangemang av kända
 melodier. 

26 maj tisdag
13.00 Tobias Bernstrup - South of Heaven Mk II 
 Visning av utställningen.

28 maj torsdag
19.00 LeROOTS - 
 FolkRoots och Alternativ Country

Med ny musik i bagaget och efter att ha fått äran att 
medverka på radioinspelningar under 2014 på ame-
rikanska kanalen ICRA ”International Country Radio 
Show” i South Carolina ser gruppen fram emot ett kärt 
återbesök på Bohusläns museum.
Fem rutinerade musikanter med skönsjungande Maja 
Lindgren bänder sina egna låtar i FolkRoots och alter-
nativ Country genren. Emellanåt slinker det in pärlor allt 
ifrån Emmylou Harris till Robert Plants sångböcker.

Maja Lindgren - sång, Anders Rosén - gitarr och 
dobro, Lars Weiefors - bas, Peter Schakonat - 
trummor, Bengt Danhäll - drag- och munspel. Entré 
130:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

14.00 Invigning av utställningen 
 Ingrid Bergman i Fjällbacka
 Mellan filminspelningar och teaterföreställningar 
 vistades Ingrid Bergman ofta på Dannholmen utanför
 Fjällbacka tillsammans med sin man Lasse Schmidt och  
 sina barn. Lasse Lundberg från Fjällbacka och nära vän  
 till Ingrid Bergman inviger utställningen.

Samarrangemang med Svenska Folkdansringen 
Bohuslän Dal. 

Orkestern har 
sitt ursprung i 
Munkedals 
musikskola 
och medlemmarna
är i blandade 
åldrar.

 Kulturskolans stråkelever underhåller på Hyllan.

Maia-ensemblen i en hyllning till Olle Adolphson -   
till hans sånger, hans musik, hans egensinne, 
hans vemod. 
Entré 50:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
Samarrangemang med Kultur och Fritid Uddevalla
kommun.

18.00

15.00  Vårkonsert
 Klassiska pärlor från när och fjärran samt musik av
 jubilarerna Sibelius och Nielsen.
 Melodikryss! Uddevalla Kammarorkester,
 dirigent Klas Gerle.
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.

Kom och möt 
folkdanslagen i 
Bohuslän
och 
Dalsland  på 
Folkdans-
ringens dag.

22 maj fredag 14.00 
23 maj lördag 14.00

I samband med 
Kôrpehôlsfestivalen 
på Bastionens 
bakgård bjuder 
Musikföreningen Adrian 
in till förfest. 

med akustiska akter och band på Restaurang
Kajkanten fredag och lördag 14.00. Fri entré!


