
 BOHUSLÄNS MUSEUM har öppet
  
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16 
  
  Under perioden 21 december – 11 januari är
  museet öppet 10–16 dagligen förutom
  julafton & juldagen då vi håller stängt.   
        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 – Vinterkänsla i butiken. 

Under december månad lämnar vi 10% på vårt goda 
havtornsvatten.

Den nionde december har vi kvälls- och julmys i 
butiken mellan 18.00 och 20.30. Fina erbjudanden 
och klapptips. Varmt välkomna! 

I januari börjar de första av vårens nyheter komma. 
På våra egenblandade teer ger vi i då 10% rabatt.  
 
Vi söker hela tiden produkter i regionen, gärna 
ekologiska och – eller med ett hållbart tänk. 
Har du tips eller önskemål om någon vara? Vad tycker 
just Du är bohuslänskt? Kontakta oss gärna.
 
Välkommen till oss!

 

 
  BOHUSLÄNS MUSEUM, Museigatan 1, Box 403, 451 19 Uddevalla        Följ oss på 
  www.bohuslansmuseum.se 
  Telefon 0522-65 65 00   Telefax 0522-65 65 05    E-post: bohuslansmuseum@vgregion.se  
           OBS! från 1 januari 2016: info@bohuslansmuseum.se

DECEMBER 2015/JANUARI 2016

DAGBOK  OBS! där ej annat anges, fri entré!

Ingrid Bergman i Fjällbacka 
– 10 januari 2016

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

Vår världsberömda skådespelerska Ingrid Bergman 
skulle blivit 100 år den 29 augusti 2015. Hon till-
bringade många somrar med sin familj i sommarhu-
set på Dannholmen utanför Fjällbacka. Bohusläns 
museum hyllar Ingrid Bergman genom en utställ-
ning med bland annat privata bilder, plagg ur Ingrid 
Bergmans garderob och föremål från Dannholmen.

Expedition Röda Havet – 
ett 60-årsminne 
– 24 januari

Dessa svenska sportdykarpionjärer var bland de 
första att dokumentera detta tropiska korallhavs 
fascinerande och till stora delar outforskade 
undervattensmiljö.
Utställningen är producerad i samarbete med 
Svensk Dykerihistorisk Förening.

1955 gav en grupp unga dykentusiaster sig iväg från 
Göteborg till Röda Havet för en drygt fem månader 
lång dyk- och filmexpedition. 

14 december måndag 
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano.  

2 december onsdag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker
 Härifrån till evigheten. Filmen från 1953 vann 8  
 Oscars bl a för bästa film. Den utspelas på Hawaii 1941. 
 Medlems- och entrékort löses vid dörren. 118 min.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan. 

12.00 Julkonsert med Vikens kör
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

13.00 Invigning av Bohussalong 2015
 Årets jurybedömda utställning för konstnärer mantalsskrivna  
 eller verksamma i Bohuslän.

18.00 Sorgen är kärlekens pris
 Sorgen och glädjen de vandra tillsammans och sorgen är  
 kärlekens pris. Gillis Edman, begravningsentreprenör i  
 närmare 40 år, lämnar ingen oberörd. På ett fängslande  
 och medkännande sätt delar han med sig av sin långa  
 erfarenhet av mänskliga möten.  
 Hans livsbejakande föredrag präglas av positivitet, ljus  
 och humor. I boken ”Sorgen är kärlekens pris” lyfter han  
 fram sorgens olika ansikten men betonar också kärlek,  
 värme och relationer. Ett hopp gör att livet, trots allt, kan  
 vara möjligt att leva. Gillis Edman talar med utgångspunkt  
 från boken och det blir tillfälle till samtal och frågor
 Samarrangemang med S:t Lukas Uddevalla och Sensus. 

Spökenas tid
– 7 februari 
Berättelser med penna och pensel av den 
bohuslänske folklivsmålaren C G Bernhardson.

Många av C G Bernhardsons målningar handlar om 
gammalt skrock. Nästan alla människor var vidskep-
liga förr, särskilt som här vid kusten, där man levde 
av havet med alla risker det innebar. Människor som 
drunknat kunde förvandlas till gastar som stökade runt 
och skrämdes. Man måste veta hur man skulle hålla 
sig väl med - eller skydda sig emot – de olika varelser 
som befolkade världen.

Bild: Spöket blockerar vägen för kyrkfolket. 
Spöket reder sig bra trots folkets besvärjelser.
Målning av CG Bernhardson

18.00 Om förtrolighet och tillit i kommunikation med  
 barn. Författaren Petra Krantz Lindgren föreläser om 
 hur man skapar förtrolighet och tillit i föräldra-barn-
 relationen.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun, avdelningen  
 för förebyggande socialt arbete.

19 december lördag
14.00 Bildvisning och levande pianomusik
 Med tema nordisk natur, människoliv och julstämning.

 Kurt Wiklander, piano och Patricia Mellin, foto.
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.

3 januari söndag 
13.00 Jag är Ingrid.
 Vi visar Stig Björkmans dokumentärfilm som är ett 
 personligt och fängslande porträtt av Ingrid Bergman.  
 Entré 80:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01
  

19 januari tisdag
17.00 Vi i femman
 P4 Sveriges Radio Väst direktsänder kvartsfinal i 
 frågesporttävlingen för femteklassare.
 Programledare: Skoob Salihi.
 Publiken intar sina platser senast 16.45.
 Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst.

18.00 Spökenas tid – om gastar och vidskepelse i  
 Bohuslän. Anders Gustafsson från Hogen, Tegneby,  
 professor emeritus i etnologi och folklivsforskning vid  
 Oslo universitet, berättar om folktro och vidskepelse i  
 Bohuslän.
 Anders kände folklivsmålaren Carl Gustaf Bernhardson  
 och har skrivit flera böcker om seder och bruk i 
 Bohuslän  med Carl Gustaf Bernhardsons målningar som  
 illustrationer.

1 december tisdag
13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka. Utställningsantikvarie  
 Sofie Henryson Rudvall visar utställningen. 
 
18.00 Vildsvin – biologi, förvaltning och jakt
 Thomas Ohlsson, Svenska Jägareförbundet.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet och Svenska
 Jägareförbundet.

18.00 De förlängda ungdomsåren. Emma Sorbring är  
 docent och universitetslektor i psykologi vid Högskolan
  Väst. Hon forskar om föräldraskap och om barns och  
 ungdomars utveckling. Entré: Fritt för medlemmar i
 Uddevalla Humanistiska förbund, övriga 50:-.
 Medlemskort och entréer löses vid dörren.
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska förbund.

17 januari söndag
16.00 Säsongstart: Filmis - Uddevalla Filmstudio visar 

   
 hemlandet lade han grunden till ett kulturhus avsett för  
 dans, utbildning, boxning, poesi och högljudda debatter.  
 Det ligger öde nu, men historierna har levt kvar i byn.  
 När de yngre invånarna hör att Jimmy är tillbaka över- 
 talar de honom att ta upp verksamheten igen. 
 England 2014, 1 tim 49 min, regi: Ken Loach.
 Entré: Medlemskort 350:- och du får se alla 12 filmerna.  
 Du kan också lösa kort för tre valfria filmer för 200:-. 
 Ungdomar 15-20 år, medlemmar i landstingets 
 personalklubb och medlemmar i Uddevalla kommuns  
 personalförening får 50:- i rabatt på 12-filmskortet.
 Lösa biljetter säljs ej. 
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan. 

26 januari tisdag
17.00 Vi i femman
 P4 Sveriges Radio Väst direktsänder kvartsfinal i 
 frågesporttävlingen för femteklassare.
 Programledare: Skoob Salihi.
 Publiken intar sina platser senast 16.45.
 Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst.

18.30 Översvämningsskydd kring Bäveån
 Handlingsplanen för ett översvämningsskydd växer
 fram och vi bjuder in till informationsträff. Träffen
 vänder sig framför allt till fastighetsägare och verksam-
 hetsutövare som berörs av översvämningsskyddet.
 Anmälan krävs, se information på 
 www.uddevalla.se/mellanbroarna
 Samarrangemang med Uddevalla kommun.

Midvinterfest – den stora julresan 
– 6 januari 2016 
Den årliga försäljningsutställningen för slöjd 
och konsthantverk

Stenkammargravar
– 28 februari 

Bohusläns museum har nyligen gjort en kartering av 
västkustens unika stenkammargravar. De är spår av 
den första jordbrukarkulturen och våra äldsta monu-
ment. Du kan se dem än idag, efter mer än 5000 år! 
I den här utställningen får du ögonblicksbilder från 
en arkeologisk upptäcktsresa, lära dig mer om stenål-
dersmonument och hur vi arkeologer jobbar.

Syftet med Midvinterfest är att visa ett brett utbud av 
hållbar, lokalt tillverkad slöjd och konsthantverk och 
samtidigt få besökaren att upptäcka kvaliteten och 
personligheten i det handgjorda. 
Den är också en kanal för utställarna att synas och 
sälja sina produkter på.
Utställningens formgivning, föremål från museets 
magasin och slöjden speglar juletidens hektiska 
familjeresande.
I samarbete med Slöjd i Väst och slöjdare från länet.

8 december tisdag
17.00 Broderiträff: Textila skatter ur museets gömmor
 Konservator Marie Johansson visar alster ur museets
 textila samlingar. Julfika. Samarrangemang med   
 Täcklebo broderiakademi och Studiefrämjandet.

5 december lördag
11.00 Boksläpp årsbok 2015 – tema MAT
 Bohusläns Hembygdsförbunds årsbok har tema Mat.
 Barbro Östlund berättar om sin Matresa genom Bohuslän.   
 Ingrid Kennborn, Bohusläns Hembygdsförbund, berättar   
 om tema Mat under Hembygdens år 2016.
 Årsboksredaktör Viveka Overland introducerar.   
 Samarrangemang med Bohusläns Hembygdsförbund. 
 Boken säljs till specialpris 100:- (ord 160:-). 

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Klippet 
 Filmen utspelas i och kring ett lågpris/snabbköp mosva- 
 rande Lidl eller Netto i norra Frankrike, där de anställdas
  människovärde pressas lika lågt som priserna.
 Louis-Julien Petit, 105 min. Medlems- och entrékort löses  
 vid dörren. Samarrangemang med Filmis - Uddevalla  
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

4 januari måndag 
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano.

5 januari tisdag OBS! Sista visningen
13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka
 Lasse Lundberg, Fjällbackaprofil, författare och nära vän  
 till Ingrid Bergman, berättar utifrån utställningens bilder och  
 föremål. Entré 60:-, förbokning på tel 0522-65 65 01. 

10 januari söndag
12.00 Julgransplundring
 Vi dansar ut julen tillsammans 
 med Ranrike Spelmän.
 Biljett till julklappssäcken 20:-. 
 Alla intäkter går oavkortat
 till barnavdelningen på NÄL.

16 januari lördag
13.00 Expedition Röda Havet – ett 60-årsminne
 Marinarkeolog Staffan von Arbin visar utställningen.

21 januari torsdag
17.00 Vi i femman
 P4 Sveriges Radio Väst direktsänder kvartsfinal i 
 frågesporttävlingen för femteklassare.
 Programledare: Skoob Salihi.
 Publiken intar sina platser senast 16.45.
 Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst.

Möten med minnen
Visning i våra utställningar för personer med 

demensdiagnos tillsammans med 
anhöriga och följeslagare.

. 
Måndagarna 7 dec och 14 dec, kl 14.00.

Utan kostnad men föranmälan krävs.
Anmäl till elisabeth.corsander@vgregion.se, 0522-65 65 31 

eller till ingrid.uhlman@vgregion.se, 0522-65 65 21 
senast fredag veckan innan.

27 januari onsdag
11.00 Mustafa Can – Flykten och flyktingarna
 Mustafa Can, författare och journalist, har hela världen  
 som arbetsfält och har bl a skrivit om Syrien och 
 flyktingkrisen.
 Mustafa Can har fått flera utmärkelser och priser som Stora  
 Journalistpriset, Publicistklubbens Guldpennan. Han har i  
 boken Tätt intill dagarna skrivit en kärleksfull hyllning till 
 sin mor. Mustafa har tre gånger medverkat i radioprogram-
 met Sommar och hans första program 2003 fick en enorm  
 uppmärksamhet. Mustafa kom till Sverige som 6-åring med  
 sin familj från Kurdistan.
 En föreläsning där Mustafa bjuder på stort engagemang  
 och stor kunnighet om ett ämne som blir allt viktigare för  
 oss i välfärdens Sverige.
 Entré 100:-, förbokning krävs, boka på tel 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med ABF.

15.00 Förintelsens minnesdag: Varje ansikte har ett namn
 

 

 Alla är de överlevande från de tyska koncentrationslägren  
 och alla är de förenade i frihetens ögonblick. Deras första  
 steg i frihet filmades av svenska nyhetsfotografer.
 70 år senare får de överlevande se dessa filmbilder för  
 första gången. De återupplever känslorna av lycka men  
 också förvirringen och osäkerheten.
 I denna dokumentär följer Magnus Gertten upp det arbete  
 han påbörjade med Hoppets hamn från 2011. Han har  
 genom en omfattande research lyckats sätta namn på  
 många av de okända ansikten som syns i filmen från 1945.

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

Bohussalong 2015 
5 december 2015 – 15 januari 2016

Bohussalongen är en jurybedömd utställning för 
konstnärer mantalsskrivna eller verksamma i 
Bohuslän. För urvalet till årets salong står 
Björn Fredlund, tidigare museichef på Göteborgs 
konstmuseum och konstnär Annelie Pihlgren. 
Utställningen är i samarrangemang med Uddevalla 
Konstförening.

Marie-Louise Ekman – 
måleri, grafik och objekt
30 januari – 24 april

Marie-Louise Ekmans konstnärskap är mångsidigt 
och uppmärksammat. Sedan debuten 1967 har hon 
rört sig mellan måleri, grafik, textilapplikation, barn-
böcker, scenografi, film, skulptur och teater. 
Utställningen i Konsthallen på Bohusläns museum 
visar på hur det sceniska är en bärande idé som 
präglar många av Marie-Louise Ekmans arbeten, 
oavsett konstform.  
I utställningen presenteras måleri, grafik och objekt 
från 1970- och 1980-talen samt ett gediget arkiv-
material från Ekmans arbetsprocess. Utställningen 
är producerad av Gävle konstcentrum i samarbete
med filmbolaget Hinden och Tensta konsthall samt 
kompletterad med ett flertal inlånade verk.

Bild: 
Verket Anna 
1984

Flykt 
23 januari – 10 april

Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt 
runt om i världen idag. Människor som tvingats 
lämna sina hemländer på grund av krig, konflikter, 
förföljelse och katastrofer. 
Fotograf Anders Hansson har under tio års tid 
fotograferat och rapporterat om flyktingars och 
migranters villkor runt om i världen. Utställningen 
består av ett hundratal fotografier från flyktingläger 
i Afghanistan, Kongo, Serbien, Pakistan, Tchad, 
Libyen, Libanon och Syrien. 
I utställningen visas också bilder från flykting-
strömmen i Grekland.

Årets bild
31 januari – 27 februari

Medlemmar i ABF 
Fotoklubb ställer ut 
bilder på temat 
”Polaritet”(motsatser).

Besökare är välkomna 
att rösta fram bästa 
bilden.

3 december torsdag
18.00 Café Planet – en mötesplats för hållbarhetsfrågor
 Att förebygga livslångt utanförskap – om 
 konsten att skapa social hållbarhet
 Lasse Mattila, kurator, lärare och författare. 
 Vi bjuder på ekologisk fika.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, Uddevalla  
 kommun och Naturskyddsföreningen.

13.00 Julkonsert med kören Rolling Tones
 Kom i julstämning med traditionella julsånger.
 Fikamingel från 12.30, konsert 13.00.
 Entré: 75:-/person, fika ingår. Obs! endast förköp via mail:  
 korenrollingtones@hotmail.com

9 december onsdag
18–20.30 Julmys i museibutiken med fina erbjudanden
 och julklapptips. 

10 december torsdag
19.00 Hårshow med jultema

 Frisörelever från Uddevalla gymnasieskola visar
 uppsättningar, kreativa färgningar, herr- och damklipp- 
 ningar. Entré 30:-, betalas i dörren. Fika finns att köpa. 
 Samarrangemang med Uddevalla gymnasieskola.

11 december fredag
10–14 Boksläpp: Uddevalla förr och nu, del III
 Jan Aronson presenterar sin senaste bok i ord och  
 bild. Bokförsäljning, signering, förfriskningar. 

12 december lördag
12.00 Julsurpris med Prositkören
 under ledning av Ewa och Yan Gregner. 

13 december söndag Luciadagen

11.45 Uddevallas Lucia med tärnor och stjärngossar   
 lussar med ljus och sång.

14–16 Luciadans till Rulles Storband
 Entré 100:-, biljetter bokas i museets reception, 
 0522-65 65 01.  

15 december tisdag
13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka. Utställningsantikvarie  
 Sofie Henryson Rudvall visar utställningen.

18 december fredag
13.00 Julshow med Tallens sångfåglar
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

6 december söndag 
11.00 Söndagsmusik från Finland
 Celloduo Varonen spelar en blandad repertoar av 
 klassisk musik. Fri entré men anmälan senast 2 dec till
 anna.partanen@uddevalla.se eller tel 0522-69 61 39.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun.

21 december måndag
11–14 Kortfilm på årets kortaste dag
 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar ett antal utvalda
 kortfilmer. Kortfilmsdagen är ett initiativ från Svenska  
 Filminstitutet och den anordnades för första gången förra  
 året. Det visades kortfilm på 19 orter över hela landet.
 Nu laddar vi inför årets Kortfilmsdag och visar ett antal  
 utvalda kortfilmer.
 Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

14.00 Expedition Röda Havet – ett 60-årsminne
 Vi visar dokumentärfilmen från 1956 kring resan då en  
 grupp sportdykare från västsverige åkte till Röda Havet  
 och fick uppleva koraller, hajar och barracudor.
16.00 Sleep now – akustisk, minimalistisk och 
 expressionistisk musik
 Helena Ek - sång, Peter Janson - kontrabas, 
 Anna Svensdotter - flöjt.
 Titeln på programmet syftar på ett nyskrivet stycke av  
 Karin Rehnqvist, komponerat för denna trio. Man får 
 också höra improvisationer, solostycken, musik av   
 Philippe Hurel, Malin Bång, Hildegard von Bingen och  
 sånger med text av Bruno K Öijer och Lina Ekdahl.
 Medlemmarna i denna västsvenska improvisationstrio  
 har sin bakgrund i genrer som folkmusik, nutida konst- 
 musik, jazz och tidig musik, vilket starkt färgar musiken.
 Entré.
 Samarrangemang med Collegium musicum.

23 januari lördag
13.00 Invigning av utställningen Flykt
 Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalands-
 regionens kulturnämnd och Per Jensnäs, Röda Korsets  
 biträdande samordnare för flyktingkrisen, inviger.

14.00 Om Flykt
 Fotograf Anders Hansson visar bilder och berättar om  
 sina erfarenheter från olika flyktingläger i världen och om  
 flyktingars situation idag.

24 januari söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar 
 Min lilla syster. 12-åriga Stellas storasyster Katja
 (artisten Amy Diamond i sin filmdebut) är en stor konst-
 åkningstalang. Föräldrarna beundrar henne och Stella  
 ser upp till sin storasyster. Men mamma är stressad och  
 pappa är undflyende. Stella är den enda som har tid  
 att komma nära och se sanningen. Katja mår inte bra.  
 Sverige 2015, 95 minuter, regi: Sanna Lenken  
 Entré: Medlemskort 350:- och du får se alla   
 12 filmerna. Du kan också lösa kort för tre valfria filmer för  
 200:-. Ungdomar 15-20 år, medlemmar i landstingets 
 personalklubb och medlemmar i Uddevalla kommuns  
 personalförening får 50:- i rabatt på 12-filmskortet.
 Lösa biljetter säljs ej. 
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan. 

23 januari lördag & 24 januari söndag 11–15
Basar till förmån för flyktinghjälp

Vi anordnar en basar där pengarna genom en hjälporganisation 
oavkortat går till människor på flykt. Osålda artiklar lämnar vi till 

behövande föreningar och organisationer.
Kom och fynda artiklar av alla de slag. 

Du är också välkommen att bidra med saker till försäljning. 

Hör av dig till museets reception, 0522-65 65 01 eller 
Ingrid Uhlman 0522-65 65 21 om du vill vara med.

28 januari torsdag
17.00 Vi i femman
 P4 Sveriges Radio Väst direktsänder kvartsfinal i 
 frågesporttävlingen för femteklassare.
 Programledare: Skoob Salihi.
 Publiken intar sina platser senast 16.45.
 Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst.

30 januari lördag
14.00 Vernissage: Marie-Louise Ekman – måleri, grafik  
 och objekt. Här presenteras måleri, grafik och objekt från  
 1970- och 1980-talen samt ett gediget arkivmaterial  
 från Ekmans arbetsprocess.

31 januari söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar 
 Mandarinodlaren. Året är 1992. Inbördeskriget rasar i 
 Georgien. I en liten by i bergen har alla estniska bybor 
 flytt tillbaka till sitt hemland. Utom två – den åldrade  
 mandarinodlaren Ivo, som vägrar lämna sina grönskande  
 träd, och hans yngre medhjälpare Margus. Men slutli-
 gen tränger sig kriget på även i denna gudsförgätna  
 avkrok. Efter en blodig strid finner de två mandarinodlarna  
 två svårt skadade soldater – en från vardera sida av  
 kriget. Och eftersom de inte betraktar de skadade som  
 blodtörstiga krigare, utan som sina medmänniskor, tar  
 de hand om dem och ger dem logi i Ivos hus. Men vad  
 händer när de bittra fienderna åter vaknar upp?
 Georgien 2013, 1 tim 27 minuter, regi: Zaza Urushadze
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Julkort ur museets samlingar, uppskattad tidsperiod 1930 - 1950     
Illustratör: Sigrid Nyqvist Tunell

Se fler julkort i våra samlingar på www.digitaltmuseum.se, 
sök Julkort Bohusläns museum

Vi önskar er alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Jimmy´s Hall
Mars 1932, Jimmy Gralton 
återvänder till Irland efter 10 
års exil i USA. 
Innan han lämnade  

Norska motståndsmän, polska 
mammor med nyfödda   
barn, brittiska spioner och 
judiska överlevande står på   
kajen den 28 april 1945.


