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UTSTÄLLNINGAR öppet alla dagar 10.00–17.00

BESÖK OSS I LÄNET
Ulvö gamla kapell, Ulvöhamn
1/6 –31/8 alla dagar kl. 12.00–15.00
Vägbeskrivning: Båt från Örnsköldsvik, Köpmanholmen eller Docksta.

Gammelgården i Myckelgensjö
25/6–13/8 alla dagar kl. 12.00–17.00
Vägbeskrivning: Örnsköldsvik. Väg 348 mot Bredbyn och Junsele.

FOLKDRÄKTER
Här på Murberget kan du få veta mer om Ångermanländska folkdräkter.
Dräktskrädderiet har stor kunskap om folkdräkter från Ångermanland
och kan hjälpa dig med: Rådgivning. Material till dräkter. Beställning av
uppsydda dräktdelar och hela dräkter. Boka tid med Marie Pettersson,
skräddare och specialist på Ångermanländska folkdräkter.
0611-886 00 eller marie.pettersson@murberget.se

Maadtoe
[maa-too-ä] sydsamiska för ursprung/härkomst.
I utställningen Maadtoe ger konstnärerna Anders Sunna och Michiel
Brouwer sin bild av hur samerna har behandlats i nutid och dåtid.
Verken berättar personligt och smärtsamt om en familjs öde, om samisk
historia - och väcker frågor om svensk samepolitik och om rasism.

Bengt Lindström
DE SJU DÖDSSYNDERNA

ARKEOLOGI
Arkeologikurs på Styresholm
12 – 16 juni 2017
Drömt om att vara arkeolog? Nu har du chansen!
Var med och gräv på Sveriges nordligaste fogdeborg från medeltiden.
Anmälan sker till Hola Folkhögskola https://www.lvn.se/Folkhogskolor/Holafolkhogskola/Sommarkurser/Arkeologikurs/
Kursen startar kl. 9.00 på Hola Folkhögskola, Prästmon.

Kurs i arkeologi
10 – 23 juni 2017
Västernorrlands okända historia– Skogssamer på Spjutåsberget.
Undersökningen arrangeras av Länsmuseet Västernorrland och fornminnesföreningen Archeologia i form av en kursgrävning som äger rum vecka 28 och
29 (10-23 juli).
Kontakt: David.Loeffler@murberget.se eller ring 070-3245298 för information
och/eller för att lämna en intresse anmälan om deltagande.

Arkeologidagen 2017

Bengt Lindström - De sju dödssynderna

Söndag 27/8
Museets arkeologer är på plats i Västland, strax norr om Sköns kyrka. Fornlämningen består av en boplats och flera stora gravar är från järnåldern. Vid tidigare undersökning på denna plats har föremål hittats som har sitt ursprung
i romarriket.

Ännu en färgstark utställning med Bengt Lindströms verk och texter.
Bengt Lindström tog upp temat ”De sju dödssynderna” på 1970-talet i
Paris. Av nyfikenhet började han utforska och arbeta med dem, en efter
en, i både text och bild. Bengt Lindström skriver själv ”Så länge deras
anletsdrag ännu var otydliga, föreföll de tämligen ofarliga, men därefter blev de undan för undan allt hemskare.” Vidare skriver han ”…hade
mött dem i livet, alla sju, antingen hos sig själv eller hos andra, men
han hade ansträngt sig att sudda ut dem och att glömma dem,
på samma sätt som man glömmer att man ska dö.”

SAMARBETE

Textilarkivets i Sollefteås historia började redan 1909. Och har sedan
tagit olika vändningar genom åren. Den 26 mars 2017 stängdes Textilarkivet. En unik satsning på länets textila arv hamnade i ett helt nytt
läge. Föremålen, som tillverkats av generationer av kvinnor, bevaras
fortfarande i klimatanpassade magasin. I utställningen visas nu delar
ur samlingarna.

Museibyggnaden med utställningar och butik
Öppet alla dagar kl. 10.00–17.00.

Trädgårdsodlarföreningen tar hand om Wendelas vackra trädgård vid
Prästgården. På tisdagar 4/7 – 25/7 kl. 12.00 – 15.00 samt alla torsdagskvällar kl. 18.00 kan du följa deras arbete och få svar på dina trädgårdsfrågor.

Friluftsmuseet
23/6–13/8 öppet alla dagar kl. 12.00 –17.00.
Även extra helgöppet 10–11 juni, 17–18 juni, 19–20 augusti.

Orgel

Textilt arv, då - nu - sen?

MURBERGETS ÖPPETHÅLLANDE

Härnösands Trädgårdsodlareförening

Finns i Faktorbostaden vid Murbergstorget. Under sommaren väver
medlemmar ur Härnösands Vävstugeförening i Ångermanlandsgården.
De finns på plats ons –lör kl. 12.00–17.00. Tel. 0611-197 71.

då – nu –sen?

sommar 2017

Kafé Murberget
Öppet alla dagar 10.00 – 17.00. Ekologiskt kafé med hembakat kaffebröd,
smörgåsar, sallad, paj och soppa. Tel. 0611-886 20.

Vävstugan

Textilt arv

Länsmuseet Västernorrland

Stort tack till orgelbyggare Robert Gustafsson som lånar ut sin piporgel
till Murbergskyrkan.

Spjutegårdens gästgiveri
Nationaldagen 6/6 10.00 – 16.30 (sista beställningen kl. 16.00)
Midsommarafton 23/6 kl. 10.30 – 15.00
Midsommardagen 24/6 och 25/6 kl. 12.00 – 15.00
Måndag till fredag 26/6 – 11/8 kl. 10.30 – 16.30
Lördag – söndag kl. 12.00 – 16.30 (sista beställningen kl. 16.00)
Dagens lunch vardagar kl. 10.30 – 13.00
Övriga tider efter beställning. Tel. 0611-51 10 90, www.spjute.se
Vägbeskrivning
Länsmuseet Västernorrland ligger på Murberget i Härnösand, ca 20 min
promenad från Härnösands Resecentrum. Åker du bil – följ skyltning
mot Länsmuseet från E4. Åker du buss – välj linje 24 mot Bondsjöhöjden
från Riksbanken och Härnösands Resecentrum.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Varje månad berättar vi om aktuella utställningar, program, kurser och
händelser. www.murberget.se/nyhetsbrev
Följ oss på Facebook och Instagram
www.facebook.com/murberget.lmv

Möten mellan älvarna, Syn för sägen
och Moderna tider
Murbergets tre basutställningar handlar om länets historia från de
första jägarna vid istidens ytterkant till livet i sågverkssamhället på
1950-talet. Med föremål, ljud, ljus och konstnärliga gestaltningar ger
vi en stämningsfylld upplevelse av historien.

FRI ENTRÉ

www.murberget.se
Härnösand, tel. 0611- 886 00

Välkomna till Murberget
JUNI

JULI

Fira nationaldagen
Tisdag 6/6 kl 11.00–17.00

Allsång på Murberget
med gästartist
Torsdag 6/7 kl. 19.00

Kom och prova på cirkus, träffa clowner, delta
i olika aktiviteter som föreningarna erbjuder!
The Cherry Tops sjunger på scenen. Öppet i
gårdarna på Friluftsmuseet.
Gå med i Nationaldagståget tillsammans
med Paradorkestern.
Samling Franzenhallens parkering kl. 10.30.
Samarr: Härnösands kommun

Konsert – Schuberts oktett
Torsdag 8/6 kl. 18.30
Uppsala akademiska oktett bjuder in till
försommarkonsert i Hörsalen.

”Förhistorisk odling i samisk miljö” av Ingela
Bergman, museichef från Silvermuseet i Arjeplog. ”Om kvanne -en norrländsk storhet i
växtriket” av landskapsarkitekt Mirjam Åkerblom. Efter första föredraget byter vi miljö
och går till Murbergskyrkan. I Hörsalen.

Kom och sjung tillsammans med
Lars T Johansson och BH-bandet.
Samarr: Svenska kyrkan, SV Västernorrland,
Härnösands kommun

Slöjda av sommarens gräs och sly
Tisdag 27/6 och onsdag 28/6
kl. 13.00–15.00
Av gräs och sly skapar vi oroar, hängande
mobiler, girlanger och annat fint. Under 10
år i vuxet sällskap. Drop in. Ångermanlandsgården.
Samarr: Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

Sara Öhman berättar om livet på en fäbod.

Allsång på Murberget
– Emanuel Bagge
Torsdag 13/7 kl. 19.00
Emanuel var en av årets duktiga finalister i
tävlingen ”Talang” på TV4. Kom och sjung
tillsammans med Lars T Johansson och
BH-bandet.
Samarr: Svenska kyrkan, SV Västernorrland,
Härnösands kommun

Storhelg på fäbodvallen
Lördag 15/7 kl. 19.00
Välkommen till en kväll med berättelser och
sånger.

SEMINARIUM DEL 2
Om odling och växter i norr
Tisdag 18/7 kl. 13.00
”Dofter i norrländsk trädgård och natur”
Anders Fahlén berättar om vilken skatt Norrland är vad gäller möjligheter att finna och
utvinna dofter. Plantor och produkter finns
till försäljning. ”Växter för den väldoftande
trädgården” Mirjam Åkerblom berättar och
visar växter som berikar trädgården med
dofter. Hon berättar om äldre tiders sätt att
använda aromatiska växter från natur och
trädgård.
Samarr: Härnösands trädgårdsförening

Högläsning av Alfhild Agrells noveller
i Prästgården.
Samarr: Agrellsällskapet

Allsång på Murberget
– Rongedal
Torsdag 20/7 kl. 19.00
Foto: Henrik Kindgren

Succén är tillbaka! Slå er ned i gröngräset och
njut av ett färgsprakande Kalas i parken!
Akrobater och clowner bjuder in till en
cirkusfest! Fysisk komik, magisk magi,
imponerande cirkuskonster och musik från
världens alla hörn! Efter föreställningen finns
möjlighet till prova på lite egna trix!
samarr: Härnösands teaterförening

Kom och sjung tillsammans med Lars T
Johansson och BH-bandet.
Samarr: Härnösands kommun.

Borgerlig drop in vigsel
i Ångermanlandsgården
Lördag 22/7 kl. 11.00 – 15.00
Brudpar anmäler sig från klockan 11.00 till
14.00 i museets reception. Vigslar sker mellan
12.00 –15.00. Ta med intyg om hindersprövning!

Natursnokarna
Söndag 23/7 kl. 14.00 –17.00 Drop in.
Tillsammans upplever vi naturen genom
att leka, upptäcka och undersöka.
Alla barn behöver ha med sig en vuxen.
Barn 4-8 år.
Samarr: Naturskyddsförening Härnösand

FRILUFTSMUSEET

Levande gårdar med guider. Djur i hagarna.
23/6 –13/8 öppet alla dagar kl. 12.00 – 17.00.
Även extraöppet på helgerna 10 – 11 juni, 17–18 juni
		
och 19– 20 augusti. Samt 6/6 Nationaldagen.
SMEDSTORPET
Mickels- Johanna kallades kvinnan som bodde i stugan med sin dotter
Maria-Kristina runt sekelskiftet 1900. Idag kan du prova på lekar från förr,
leksaker som barnen lekte med och lyssna på berättelser.
Djurvandringar måndagar och torsdagar kl. 11.00.

Berättelser från fäbodarna
Tisdag 11/7 kl. 19.00

Fruntimmersvecka
Onsdag 19/7 – söndag 24/7 kl. 14.00

Kalas i Parken
– Clowner utan gränser
Fredag 30/6 kl. 14.00

Biskopen Eva Nordung inleder dagen med att
tala om den samiska vitboken som svenska
kyrkan har skrivit. Renskötare Jörgen Stenberg pratar om kåtan från Malå, samevistet
på Murberget samt skogsrenskötsel.
Föranmälan 0611-886 00.

Brudpar anmäler sig från klockan 11.00 till
14.00 i museets reception. Vigslar sker mellan
12.00 –15.00. Ta med intyg om hindersprövning!
Samarr: Härnösands Domkyrkoförsamling

Multikonstnären Alveola Ämting har många
strängar på sin lyra, en av dem är att hon är
grym på att göra sprayschabloner!
Ålder 12-17 år. Föranmälan 0611-886 00.
Vid regn flyttar vi workshopen till
lördagen 22 juli!

Midsommarfirande med Öbackaringen.
NYTT FÖR I ÅR! Kl. 12.00 inleder Norrdans
med deras 7x7 på scenen. Cirka kl. 13.00
börjar vi klä stången och den reser vi ca
kl. 14.00. Efter det dansar vi tillsammans.
Friluftsmuseet öppnar!

Samiskt seminarium
Lördagen 19/8 kl. 13.00 – 16.00

Drop in vigsel i Murbergskyrkan
Lördag 8/7 kl. 11.00 – 15.00

Spraykonstworkshop
Lördag 15/7 kl. 13.00

Midsommarfirande
Fredag 23/6 kl. 12.00

Kom och sjung tillsammans med Lars T
Johansson och BH-bandet. Samarr: Härnösands
Hus och Härnösands kommun

foto: Leif Wikberg

SEMINARIUM DEL 1
Om odling och växter i norr
Lördag 10/6 kl. 13.00–16.00

Allsång på Murberget
med gästartist
Torsdag 27/7 kl. 19.00

mer info på
www.murberget.se

Fäbodarnas musik med
Ulrika Bodén i Murbergskyrkan
Fredag 28/7 kl. 19.00
Konserten blir en passionerad djupdykning
i fäbodarnas musik. Kraftfulla lockrop, vackra
sånger. Biljettpris 130 kr. Förköp 100 kr i
museéts butik.

AUGUSTI
SEMINARIUM DEL 3
Planera din trädgård
Lördag 1/8 kl. 9.00 – 11.30
och 14.30 – 17.00
Gillar du att hålla på i trädgården men
behöver lite idéer. Under denna workshop
utgår du ifrån din egen trädgård och får tips
och råd anpassad till Västernorrlands klimat!
Landskapsarkitekt Mirjam Åkerblom
håller i workshopen. Kostnad är 200 kr inkl.
fika. Föranmälan 0611-886 00.
Ange vilken tid du vill gå på. Plats Prästgåden

FÖREDRAG
Växter för den norrländska
trädgården
Lördag 1/8 kl. 13.00 – 14.00
Vilka växter passar i den norrländska trädgården? Odlingsknep för att få växterna att
frodas! Landskapsarkitekt Mirjam Åkerblom
berättar. Ingen anmälan behövs. Kostnadsfritt. Plats Prästgården.

Musikpicknick med DJ´s
Lördag 5/8 kl. 13.00
Musik från 1970 talet fram till dagens musik
Ta med fika och slå er ned framför scenen.

Spelkväll inför Murbergsstämman
Fredag 11/8 kl. 18.00
Träff för spelsugna inför Murbergsstämman,
på Ångermanlandsgården.
Samarr: Härnösands spelmansgille

Murbergsstämman 2017
Lördag 12/8 kl. 11.00–22.00
Spelmansstämma med scenprogram, buskspel, polskedans, visstuga mm. Kvällskonsert
i Murbergskyrkan 21.00.
Samarr: Härnösands spelmansgille, Murbergsgillet, Öbackaringen, Medelpads folkmusikförbund, Ångermanlands spelmansförbund, ABF.

Natursnokarna
Söndag 13/8 kl. 14.00–17.00 Drop in.
Tillsammans upplever vi naturen genom att
leka, upptäcka och undersöka!
Alla barn behöver ha med sig en vuxen! Barn
4-8 år. Samarr: Naturskyddsförening Härnösand

Internationella festen!
Söndagen 20/8 kl. 13.00
Smaka dig igenom mat från olika delar av
världen! Smakportioner från cirka 30 kr och
uppåt, ta med kontanter. Musik från scenen!
Samarr: 5i12

Slöjdworkshop för barn
Söndag 20/8 kl. 13.00 –15.00
Drop in. Deltagarna i utbildningen för Slöjdklubbhandledare gör en slöjdworkshop som
ett led i deras utbildning.
Samarr: Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

Kalla kårar i sommarkvällen
Torsdag 24/8 k.l 20.00
Spökvandring bland hus och gårdar. Samling
på Murbergstorget. Föranmälan på
0611-886 00.

Hembygdens dag
Lördag 26/8 kl. 12.00 – 16.00
Välkommen till sommarens sista
marknadsgyckel! Hembygdsföreningar från
länet finns på plats för att ha en härlig
avslutning på ännu en sommarsäsong.
Försäljning av lokala produkter och hantverk.
Delta i aktiviteter som föreningar erbjuder!
Samarr: Medelpads- och Ångermanlands hembygdsförbund

SEPTEMBER
Antikrundan kommer till
Länsmuseet
Måndagen 5/9 KL.12.00 – 18.00
Aktuell info på se www.murberget.se

SKOLAN
Folkskolan fyller 175 år! Vi firar det i Gideå gamla skola på Murberget.
Besök skolan som användes år 1847 till 1882. Pass på när läraren ringer in
till lektion! Du har väl tvättat händerna? Gammeldags lektion måndag –
lördag kl. 13.00. Söndagar kl. 13.00 sjunger vi ur psalmboken.
MURBERGSKYRKAN
Välkommen till Sveriges yngsta medeltidskyrka, byggd på 1920-talet med
vackra väggmålningar och äkta klockstapel från 1754.
PRÄSTGÅRDEN
Under 1940 talet flyttade museets grundare Theodor Hellman och hans
fru Wendela in i Prästgården. Här har tiden stått stilla. Kom och hälsa på
i Murbergets genuina 1940- tals miljö. Kring Prästgården finns det en fin
trädgård som sköts av Härnösands Trädgårdsodlarförening.
Tisdagar 4/7 – 25/7 kl. 12.00 – 15.00 samt alla torsdagskvällar kl. 18.00
Du kan följa deras arbete och få svar på dina trädgårdsfrågor.
FÄBODVALLEN
På fäbodvallen går getterna på sommarbete. Stintorna sköter om djuren
och utför dagliga sysslor.
Småbotisdag –om livet på en fäbodvall.
27/6 – 8/8 tisdagar kl. 14.00–15.30. För barn från 7 år. Begränsat antal
platser. Anmäl senast måndag 0611-886 00.
Vallens sånger och sagor.
27/6 – 8/8 onsdagar kl. 14.00–15.00. För barn från 4 år tillsammans
med en vuxen.
Fäbodvecka 10/7 – 16/7.
Denna vecka är det extra mycket att göra på vår fäbodvall.
Kom och prova på fäbodlivet.
KÄGELBANAN
Kägelspel är ungefär som bowling. Fast lite svårare! Murbergets kägelbana
är byggd 1917.
ÅNGERMANLANDSGÅRDEN
I vår vackra storbondegård från sekelskiftet 1800 är det fullt av aktiviteter.
28/6 – 23/8. Ons – lör kl.12.00 – 17.00. Medlemmar från Härnösands
Vävstugeförening väver och de säljer även de fina alster de har vävt. I juli
så är det även Spelmansträffar på fredagar kl. 12.00 – 16.00.
HANDELSBODEN
Här kan du handla karamellstrutar, lerkrukor, fotogenlampor och mycket
annat.

BUGGKVÄLLAR MED SPIRORNA
Alla tisdagar 13/6 – 8/8 kl. 18.30 – 20.30
Första timmen dansar vi på ring så alla får dansa. Ta gärna med fika.
Inställt vid regn. Samarr: DSK Spirorna
SPELMANSTRÄFFAR I ÅNGERMANLANDSGÅRDEN
Alla fredagar i juli samt 4/8 kl. 12.00 – 16.00
Kom gärna och delta med ditt eget instrument, eller sitt ner och lyssna en
stund till folkmusik från mellannorrland. Samarr: Härnösands spelmansgille

