
 BOHUSLÄNS MUSEUM 
  har öppet 362 dagar om året och har alltid fri entré  
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16  

Mat från Bohuslän med råvaror från lokala producenter. 
Tel 0522-65 65 02, 073-030 07 19

Lunchservering
 

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

Öppet mån 10–16, tis – tor 10 –19.30  fre–sön 10–16 

Certifierade i Västsvensk Mersmak.

www.kajkant.se

Museibutiken 

Under september månad lämnar vi 20 % på 
armband från Idar samt Constantin Nautics.  
Litteratur och bruksföremål med anknytning till utställ-
ningen om folkhemmet finns i butiken under hösten.  
Vi har 50 % på Love & Toast tills lagret är slut. 
Ett hud- och miljövänligt sortiment med sköna cremer 
och dofter.            

 Välkomna till oss!

 
  BOHUSLÄNS MUSEUM, Museigatan 1, Box 403, 451 19 Uddevalla       Följ oss på 
   www.bohuslansmuseum.se 
   Telefon: 0522-65 65 00   E-post: info@bohuslansmuseum.se              

 
  

Folkhemmets rum  
– 30 oktober

Utställningen består bland annat av 65 fotografier från 
Nordiska museets samlingar och handlar om boende-
idealen under folkhemsperioden 1930 – 1960-tal. 
Det är fotografier från sovrum, badrum, vardagsrum 
och kök. Fotograferna är bland andra Karl Heinz  
Hernried, Erik Holmén, Gösta Glase, Kerstin Bernhard 
och Karl-Erik Granath. 
Bohusläns museum har kompletterat utställningen med
fotografier, filmer och föremål från sina samlingar, som 
visar folkhemsbygget i Uddevalla.

Fotboll i Uddevalla
En liten utställning om en stor sport
– 31 december

Rimnersvallen 1960. 
Fotografi ur museets 
samlingar.

Utställningen lyfter fram historiska händelser, 
lokala fotbollslag och berättar om stadens största 
utomhusarena för fotboll: Rimnersvallen. 
Utställningen visas i Utgångspunkten, våning II.

    Aktiviteter på egen hand i utställningen:
Dockskåp, du kan möblera din egen lägenhet, tillverka stolar 

av piprensare och provsitta stolar från folkhemstiden.

Guidad visning i utställningen 13 september 13.00, 
17 september 13.00  och 27 september 13.00.

Sigvard Bernadotte – 
mannen som formgav folkhemmet 
4 juni 2016 – 15 januari 2017

Sigvard Bernadotte var en framgångsrik industri-
designer som kom att spela en stor roll som form-
givare av folkhemmet. Han föddes som svensk prins 
år 1907 men förlorade sin prinstitel när han valde att 
gifta sig med en kvinna utan kunglig börd. Sigvard
Bernadotte gick på konstskola i Stockholm och deltog 
i arbetet med Stockholmsutställningen år 1930. Här 
föddes Sigvard Bernadottes intresse för formgivning 
av funktionella bruksföremål.  
Utställningen visar ett 100-tal föremål formgivna på
Bernadottes designkontor.

 Publik visning där alla som vill är välkomna att ta del  
 av vad som har hänt under Uddevalla Choreographic  
 Lab som äger rum 29 augusti - 2 september. Över 40  
 deltagare från hela världen har deltagit under veckan  
 och labbet har letts av koreograferna Fin Walker från  
 Storbritannien, Carl Olof Berg från Sverige och Colette  
 Sadler, ursprungligen från Storbritannien men verksam i  
 Tyskland och Skottland. Labbet har gått ut på att 
 utforska kroppens möjligheter och har handlat lika mycket  
 om att titta, som att lyssna på och stödja varandra   
 genom att vara närvarande i ögonblicket. Det kanske blir  
 dans, det kanske blir prat eller ågot helt annat. 
 Samarrangemang med danskompaniet Spinn och 
 Producentbyrån, Uddevalla kommun, Regionteater Väst.
 Projektet är finansierat av EU-programmet Kreativa  
 Europa och Spinns medverkan samfinansieras även av  
 Kulturrådet och Kulturnämnden, Västra Götaland.

9 september fredag
9.30–15 Fritidslivets miljöer, då och nu

SEPTEMBER 2016   

10 september lördag
11–14 Knypplingens dag  

Knypplade spetsar i traditionell och fri teknik.
Utställning, knypplare i arbete, även prova-på.
Samarrangemang med Folkdansringen Bohuslän-Dal.

14.00 Vernissage: Charged
 Agneta von Zeipel, curator, Konsthallen Bohusläns 
 museum, hälsar välkommen. Därefter följer ett samtal med  
 konstnärerna.Joachim Carlsson, Lukas Göthman och  
 Roger Metto.  

14.00 Livets mening och ändamål 
 med vetenskap och andlighet
 Finns något rent och sant vetande om människans och  
 livets själva natur? Har själva livet och all vår tillvaro  
 någon sann och verklig mening? På en fast grund av  
 rena fakta? Något annat än bara känslor, troenden, 
 misstroenden och otroenden?
 Gunnar Larson i samverkan med United Lodge of  
 Theosophists.
 Samverkan med Teosofiska Samfundet. 

 Vemodiga nordiska  tongångar, sydamerikansk och 
 persisk värme.
 Negar Zarassi, sopran, Hedda Heiskanen, violin/nyckel- 
 harpa, Juanjo Passo, bandoneon.
 Entré ord. 250:-, medlemmar i Collegium Musicum 150:-,
 ungdom upp till 20 år 50:-. Biljetter i museets reception,
 0522-65 65 01 eller via www.Nortic.se
 Samarrangemang med Collegium Musicum.

12.00 Hälle IF – kvartersklubb och elitförening
 Christian Persson, grundare och ordförande i Hälle IF,
 berättar om hur föreningen alltsedan starten 1973 
 kommit att utveckla ett 50-tal aktiva elitidrottare till det  
 svenska junior- och seniorlandslaget. Av dessa kan 
 särskilt nämnas Meraf Bahta, Mustafa Mohammed,  
 Emma Harrysson och Linn Nilsson.
 Parallellt med elitsatsningen bedriver föreningen också
 en omfattande barn- och ungdomsverksamhet i såväl
 Ljungskile som i Uddevalla.

13.00 Idrott i arkiven
 Vad har idrotten lämnat för spår i våra arkiv och 
 bibliotek? Genom filmvisning och skärmutställningar  
 visar Bohusläns museums arkiv och bibliotek samt
 Bohusläns föreningsarkiv exempel på hur idrotten såsom  
 en del av  1900-talets folkrörelse varit med och format 

14 september onsdag
13.00 Charged. Visning av utställningen. 
 
18.00 Krisberedskap – drop-in information. 
 Se 1 sept!

15 september torsdag
18.00 Du har världens bästa barn. Ge dem
 världens bästa förälder.
 Har du barn i åldern 3–12 år? Välkommen till en 
 föreläsning om föräldraskap! Föreläsningen bygger på en  
 av ABC:s föräldraträffar som handlar om att visa kärlek.
 Fredrik Jennerhav, föräldrarådgivare Uddevalla 
 kommun. Efter föreläsningen finns möjlighet att 
 anmäla sig till tre gruppträffar. 
 Mer information ges vid föreläsningen.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun.

17 september lördag – Tema Folkhemmet 
11.00 Folkhemmets rum – visning av utställningen.

 Hanna Sundblad sjunger Barbro Hörbergs odödliga 
 visor, blandar med lite egna sånger och prat om verklig- 
 het, drömmar och en del däremellan.
 Men mest om Barbro.
 Med musikerna Björn Millton och Mikael Dalemo.

21 september onsdag 
10–14 Alzheimerdagen
 Representanter från Demensföreningen i Uddevalla finns  
 på plats och informerar.
12.30   Kan man minska risken för demens 
 genom egenvård? Ny forskning från Karolinska  
 Universitetssjukhuset av Miia Kivipellos.
 Britt Johansson, ordförande i Demensföreningen i 
 Uddevalla, berättar.
 Samarrangemang med Demensföreningen i Uddevalla.

22 september torsdag – 25 september söndag
 10–16 Lär känna våra svampar!

22 september torsdag 
18.00 Obehag i benen?
 Är obehaget så starkt att du känner tvång att röra på  
 benen? Blir det värre på kvällen, natten eller när du vilar?  
 Lindras obehagen vid rörelse? Det kan vara tecken på  
 Willis-Ekbom Disease, WED (även kallad RLS). 
 Kerstin Thuresson, ordförande i WED-Bohuslän, talar om  
 symptom, diagnos och behandling.
 Möjlighet att ställa frågor och köpa den nya boken om  
 WED/RLS – ”Ett liv med rastlösa ben och dålig sömn”.
 Samarrangemang med WED-förbundet.

18.00 William Shakespeare – liv och tänkesätt
 Författaren, översättaren och kulturskribenten 
 Carl-Göran Ekerwald berättar om dramatikern, poeten  
 och skådespelaren William Shakespeare
 med anledning av 400-årsminnet av hans död.
 Fri entré för medlemmar i Lärarförbundet och Uddevalla  
 Humanistiska förbund, övriga 50:- som betalas vid dörren.
 Samarrangemang med Lärarförbundet och Uddevalla  
 Humanistiska förbund.
18.00 Café Planet – en mötesplats för hållbarhetsfrågor
 Bilfria dagen – tänk cykel! 
 Projektledaren för kommunens nya cykelkarta 
 Mark O´Keeffe informerar om cykelvägar och trevliga  
 cykelrutter i kommunen. På plats finns också 
 representanter från Cykelhuset som ger dig goda tips 
 inför cykelköp, även elcykel. 
 Välkommen att bli inspirerad! Vi bjuder på ekologisk fika!
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, 
 Uddevalla kommun, Restaurang Kajkanten och 
 Naturskyddsföreningen.  

25 augusti söndag
17.00 Filmis – Uddevalla Filmstudio visar Brooklyn

26 september måndag
14.00 Möten med minnen. Visning i våra utställningar för  
 personer med demensdiagnos tillsammans med
 anhöriga och följeslagare.OBS! Måste föranmälas.
 Anmäl till elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.se, 
 tel 0522-65 65 31 eller till 
 ingrid.uhlman@bohuslansmuseum.se, tel 0522-65 65 21

24 september lördag
25 september söndag
10–16 Skördefest 

Cirkusexpressen, Kulturskolan och Bohusläns museum 
har glädjen att presentera

 
CIRKUSSKOLA

på museet i höst!

 EVENEMANG – Alla är välkomna! 
 OBS! där ej annat anges, fri entré!

Välkommen till Bohusläns museum  och Bohusläns 
Hembygdsförbunds monter C05:42 på

Bok & Bibliotek 22 – 25 september.

Charged 
10 september – 20 november

De är tre konstnärer som uttrycker sig på många sätt – 
från stiliserade symboler till yvig expressionism – från 
rena linjer till färg som flödar. De hämtar inspiration 
från språk, vägmärken och landskap. Denna begräns-
ning och upprepning är en konstnärlig metod som ger 
frihet att experimentera och renodla.  
Joachim Carlsson, Lukas Göthman och Roger Metto 
har ställt ut tillsammans ett flertal gånger och den här
utställningen visar främst måleri, men även skulptur. 
De har använt en litterär källa – Edith Södergrans dikt 
Stormen – och i sin kreativa process har de inspirerats 
av denna dikt. Konstnärerna arbetar intuitivt, så att 
mötespunkter och samband kan uppstå och leda till 
samtida/synkrona händelser.

Svamp – ”Floras vandrande pack”
En utställning om människans förhållande till 
svampriket under tusen år.
22 september – 16 oktober

Utställningen 
öppnar i 
samband med 
”Den stora 
svampfesten– 
30 år”, 
där man kan 
skåda och lära 
sig om mat-
nyttiga och
giftiga svampar.

Utställningen samarrangeras med Uddevalla
svampsällskapet Musseronen.

2 september fredag
14.30 Uddevalla Choreographic Lab – uppvisning

Bad- och kurorter, semesteranläggningar och resorts. 
Fritidslivets miljöer i Vendsyssel Danmark, Agder Norge 
och Bohuslän. Seminarium med medverkande från 
Gustafsbergsstiftelsen, Kystmuseet Fredrikshavn, 
Bohusläns museum med flera.
Samarrangemang med Bohusläns Hembygdsförbund 
inom Lokalhistoriskt Kontaktnät Skagerrak; ideella och 
offentliga aktörer på Nordjylland, i Vest- och Aust-Agder
och Bohuslän. Anmälan senast 7 september till 
marika.russberg@bohuslansmuseum.se

 
Joachim Carlsson, 
Lukas Göthman 
Roger Metto

Måleri och skulptur

Vernissage lördag 10 september 14.00.
Guidad visning i utställningen 14 september 13.00.

Det kan uppstå händelser som plötsligt förändrar ditt 
vardagsliv: Storm, översvämning, brand, terror! Vilka är 
konsekvenserna? Hur hanterar du de första 72 timmarna  
av en inträffad kris? Vad behöver du veta? Detta och 
mycket mer får du lära dig på vår ”drop-in”-information.
Medverkar gör Hans Granquist, Galina Granquist, 
Lars Hartelius, Marta Göransson, Marie Sjöberg, 
Thomas Nilsson och Björn Segelod.

Vill du engagera dig i FRG, Frivilliga Resursgruppen? 
Du får information och svar på dina frågor under våra
drop-in kvällar.

Du kan också kontakta Marta Göransson, 
e-post: marta.goransson@telia.com
Samarrangemang med Civilförsvarsförbundet Uddevalla, 
FRG Frivilliga Resursgruppen och Uddevalla kommun.
Även 14 och 27 september, samma tid.

1 september torsdag
18–20 Krisberedskap – drop-in information
 Öka dina kunskaper om din kommuns krisberedskap!

5 september måndag
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano

6 september tisdag
17.00 Broderiträff: Målning och uppstart av
 masktillverkning. Ta med förkläde, tygbitar,  
 små burkar, mjukt blompapper och plastfilm samt  
 penslar. Samarrangemang med Täcklebo 
 broderiakademi och Studiefrämjandet. 
7 september ondag
10–16 Barnens smakdagar
 Barn och personal från några av de kommunala
 förskolorna visar och berättar hur de jobbar med 
 måltidspedagogik. Besökarna får smaka på bland annat  
 frukt, bär, potatis, ost och kryddor.
 Det kommer också att finnas information om svampar 
 på olika språk. 
 Samarrangemang med Uddevalla kommun och 
 Barnens Bästa Bord.
 I Museiparken. (Vid regn inne på Bohusläns museum).

8 september torsdag
18.30	 Hur	många	älgar	finns	det	i	Bohuslän?

Viltforskaren Jonas Lemel 
och Jerry Nerstrand, 
Flyguppdraget, svarar på
frågan och informerar om 
en revolutionerande 
inventeringsteknik som görs 
med hjälp av IR-kamera 
monterad på flygplan.

Svante Hultengren, Naturcentrum, medverkar.
Moderator: Jan Uddén

13 september tisdag
13.00 Visning av utställningarna Folkhemmets
 rum och Sigvard Bernadotte

 Uddevalla Hamnterminal AB:s  representant 
 Dag Paulsson berättar om framtidsutsikterna för 
 Uddevalla Hamn. Uddevalla Varvs- och Industri-
 historiska förenings representanter Janne Dahl, 
 ordförande och Stefan Brännwik, sekreterare, 
 presenterar den nyss utgivna  boken
 Uddevallavarvet – uppbyggnad, organisation   
 och drift. Samarrangemang med Uddevalla Varvs- och
 Industrihistoriska förening.

Med filmer som 
Casablanca, 
Rännstensungar och 
Swing-it magistern 
bjuder sångerskan 
Sophia Jakobsson 
tillsammans med 
Ingemar Thorell 
på piano, 
in till en resa   
tillbaka i tiden.

13.00 Sigvard Bernadotte – mannen som 
 formgav folkhemmet – visning av utställningen.

14.00 Köket och maten i folkhemmet 
 Christina Möller, fd chef KF/Coop provkök och Filosofie  
 hedersdoktor vid Uppsala Universitet. Christina är leda- 
 mot i Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien, Måltids-
 akademien och preses i Sveriges äldsta Gastronomiska  
 sällskap, Lilla Sällskapet.

Ålder: Från 10 år, max 15 elever.
Totalt fem tillfällen med start tisdag 11 oktober 17.30.

Anmäl till cirkus@uddevalla.se

20 september tisdag
14.00 Möten med minnen. Visning i våra utställningar för  
 personer med demensdiagnos tillsammans med
 anhöriga och följeslagare. OBS! Måste föranmälas.
 Anmäl till elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.se, 
 tel 0522-65 65 31 eller till 
 ingrid.uhlman@bohuslansmuseum.se, tel 0522-65 65 21.
 Även måndag 26 september 14.00, se nedan!

18.30 Israel/Palestina – rapport från Västbanken
 Följeslagare berättar efter en vår i Hebron.
 Karl-Göran Sundvall, f.d. officer och följeslagare berättar  
 om intryck och erfarenheter efter tre månaders vistelse i  
 konfliktens centrum runt Abrahams grav.
 Samarrangemang med Ekumeniska följeslagarprogrammet  
 Sveriges kristna råd, Uddevalla FN-förening och Sensus.

 Yarden kallas Malmös bilhamn, där tusentals fabriksnya
 bilar lagras. Där tar poeten Kristian påhugg för ett be-
 manningsföretag, för att försörja sig och sin tonårsson. I  
 Yarden är man som daglönare bara ett utbytbart nummer.  
 Arbetsplatsen är ett perverst system av övervakning,
 angiveri och rättslöshet. Denna verklighetsbeskrivning är  
 deprimerande, men saknar inte absurd humor. Kristians  
 omvända klassresa skildras i briljant foto med iskalla tids- 
 bilder av nyfattigdom och förnedring.
 Regi: Måns Månsson, 80 min, Sverige 2016

 Se säsongens alla tolv filmer för 350 kronor eller tre valfria  
 för 200 kr. Ungdomar 15-20 år, landstingsanställda och  
 medlemmar i Uddevalla kommuns personalförening får  
 50 kr rabatt på 12-kortet. Ditt kort för tolv eller tre filmer  
 är personligt, du betalar kontant vid dörren innan din första  
 film, alternativt Swish 123 345 41 47 eller till bankgiro 
 868-8897 (inbetalning gjord de senaste dagarna måste  
 visas kvitto på), så får du ditt kort i entrén. Lösa biljetter
 säljs ej. Samarrangemang med Filmis – Uddevalla 
 Filmstudio och Studieförbundet Vuxenskolan.

Svampkonsulenter och andra svampkunniga lotsar dig 
rätt bland ätliga och oätliga svampar. Ta gärna med 
svamp för artbestämning och tillagningstips. 
Svampkonsulent Eva Loodh finns på plats.
Samarrangemang med Uddevalla Svampsällskapet
Musseronen.

Med känsligt skådespeleri, makalöst vacker scenografi 
och kostym och nostalgisk romantik, drar den mer mot 
melankoli än melodram, i sin studie över om livet 
verkligen blir som man tänkt sig.
Regi:John Crowley, 111 min, Irland/Storbritannien 2015. 
För information om entré och avgifter, se 17 september!
Samarrangemang med Filmis – Uddevalla Filmstudio och  
Studieförbundet Vuxenskolan.

27 september tisdag
13.00 Visning av utställningarna Folkhemmets
 rum och Sigvard Bernadotte

18.00 ”I dina ögon”
 Föreläsning med Thomas Nybom.
 Är du anhörig till någon som behöver din hjälp?
 Om att vända svåra erfarenheter till något konstruktivt och  
 problemlösande. På ett personligt och engagerande sätt  
 berättar Thomas om sina erfarenheter när han sökte hjälp  
 för sin dotter. Han beskriver skuld, sorg och ilska men även  
 glädje, stolthet och hopp. Thomas utgår från sin bok som  
 kommer att finnas till försäljning på plats.
 Föreläsaren tar upp ämnen som gäller: att vara anhörig,  
 funktionsnedsättning, attityder, synsätt och värderingar.
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med FyrNA – Fyrbodals Nätverk för  
 Anhörigstöd och Studieförbundet Vuxenskolan.

18.00 Krisberedskap – drop-in information 
 Se 1 sept!

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

29 september torsdag
18.00 En resa i Antarktis
 Carin Ramneskär, känd för sitt politiska engagemang i  
 Uddevalla, berättar i ljud, ord och bild.
 Fri entré för medlemmar i Uddevalla Humanistiska
 förbund, övriga 50:-. Betalning vid dörren.
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska förbund.

Den unga irländskan Eilis emigrerar 
1951 till New York. Hon får jobb på ett 
varuhus och läser ekonomi på 
kvällarna. Något egentligt socialt liv 
har hon inte. Hon förälskar sig i en 
italiensk immigrantpojke. 
Filmen gestaltar med små medel en 
ung kvinnas gradvisa mognad och 
frigörelse.

En del av landsbygdsfesten Matvandring i Väst 
Handla lokalproducerade produkter, allt från sylt och  
marmelad till strutskött eller hantverk från någon av de  
många producenterna som medverkar i Skördefesten.  
Du kan också baka ditt eget tunnbröd. I år har vi med  
flera nya producenter. 
Samarrangemang med Lane-Uddevalla Hushållningsgille
och Matvandring i Väst.

18 september
16.00 Säsongstart Filmis - Uddevalla Filmstudio:
 Yarden

15.00 Vaggvisor för vakna

12.00 Filmmusik från förr

18.00 Uddevallas Hamnområde – dåtid, nutid  
 och framtid.

11 september söndag
 Kulturarvsdagen 2016 – Tidens rörelser

13–15 Bordtennis eller kappsegling? Finns du  
 med på våra bilder? Var du aktiv inom idrotts-
 rörelsen under andra halvan av 1900-talet? I så fall  
 är det möjligt att du finns med i museets bildarkiv! 
 Vi behöver din hjälp med att identifiera personer
 kopplade till våra idrottsbilder.

14.00 Fotbollens historia
 Fotbollen anses ha sitt ursprung i Kina (enligt Fifa) 
 medan det första europeiska landet som bildade en  
 fotbollsorganisation var England år 1863. Första lands- 
 kampen spelades 1872 mellan England och Skottland. 
 I Sverige bildades Svenska Fotbollsförbundet 1904 och  
 Allsvenskan startade 1924.
 Tommy Olofsson, Ljungskile, som bland annat skrivit  
 boken Vi reser oss igen – om Ljungskile SK, berättar   
 fotbollens historia i ord, bild och siffror.
 Samarrangemang med Bohusläns Föreningsarkiv.

Guidad visning i utställningen 
13 september 13.00, 17 september 11.00 och

27 september 13.00.

22 september torsdag
18.00 Den svenska matsvampens historia
 I Sverige har svampen inte någon särskilt lång historia.
 Den har utgjort föda för svin och herrskap. Allmogen
 och folket har förhållit sig avvaktande och skeptiskt.
 Anders Hirell berättar utifrån sin bok Den svenska
 matsvampens historia, om svenskarnas förhållande
 till svamp från 1600-talet fram till idag.
 Anders Hirell har arbetet som biblioteks- och kultur-
 chef, är utbildad bibliotekarie och svampkonsulent,
 bosatt i Munka-Ljungby nära Ängelholm.

16.00 Zarassi Trio – lyrik och musik

Den stora 
svampfesten 

30 år!


