PRESSINBJUDAN
Välkommen på pressfrukost torsdag 23 maj kl. 10.00 på Västergötlands
museum i Skara. Vi bjuder på croissant och kaffe/te.
Vid detta tillfälle kommer vi att berätta mer om 100-årsfirandet och den
kommande utställningen Själabärarna.

Västergötlands museum fyller 100 år
I 100 år har Västergötland haft ett eget regionalt museum för bevarande och gestaltande av
det västgötska kulturarvet. Den 28 maj 1919 invigdes det nybyggda museet av hertigparet
för Västergötland, prins Carl och prinsessan Ingeborg. Den 28 maj 2019 återinvigs huset med
ett jubileumsprogram och en ny basutställning där föremålen står i centrum. Den här gången
står Skaras kulturchef Åsa Veghed, Västergötlands Fornminnesförenings representant AnnaMaria Claesson och Stiftelsen Västergötlands museums ordförande Roland Andersson på
stentrappan för att hylla en museibyggnad och dess 100-åriga verksamhet.
När Västergötlands museum slog upp portarna den 28 maj 1919 var det ett av få stora nybyggda museer i Sverige. Vid samma tid öppnades länsmuseer som inrymdes i äldre byggnader och
slott i Västerås, Kalmar, Nyköping och Varberg. I tiden låg en anda av nationalism, historieintresse och identitetssökande. Under de kommande decennierna följde de övriga regionerna
efter med allt fler nybyggda länsmuseer – till exempel Värmlands museum med en nybyggnad
från 1929, Östersund fick sitt museum 1930, Halmstad 1933, Luleå 1936 och så vidare.
Museets 100-årsfirande pågår i fyra dagar med start lördagen den 25 maj. Den första dagen tillägnas samlingen, som utgör själva grunden till museets varande och verksamhet. Då invigs den
nya basutställningen Själabärarna – saker, sägner, sinnen, som berättar om relationen till det
västgötska landskapet. I utställningen visas ett stort antal föremål, som till största del förvarats i
museets magasin och sällan visats tidigare. Under invigningen framför Skara kammarkör visor
från det gångna seklet och museets stora och välfyllda magasin öppnas upp för allmänheten.
Söndagen den 26 maj tillägnas museibyggnaden och dess arkitektur. Arkitekten hette Charles
Theodor Lindholm och om honom, tankarna bakom bygget, murdetaljer, samtida trender
med mera handlar söndagens paneldebatt. Medverkar i samtalet gör arkitekturjournalist
Mark Isitt, arkitekturhistoriker Rasmus Waern, konstvetare och murare Oscar Syrén, stadsarkitekt Anders Kyrkander och samtalet leds av byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson.
Måndagen den 27 maj är barnens dag. Under förmiddagen bjuds alla 5-åringar från
Skaras förskolor in till en stund i Fornbyn med sagoläsning och en levandegjord by där
de möter luffare, lanthandlare smeder med flera i de olika stugorna. På kvällen bjuder
museet på en familjeföreställning i Fornbyn med Jecko & Jessie.
Tisdagen den 28 maj är museets födelsedag. Festligheterna inleds med sång av Skara
kammarkör, tal av de tre stiftarna och grundarna och ett kåseri av TV-personligheten
och poddaren Kalle Lind. Därefter är festen i full gång med tårtkalas, Cirkus Nikolajeff
(en del av Cirkus Cirkör) och Rubens karusell. För att jubileumsfesten ska få en air av
1919 uppmanas alla besökare att klä sig så tidsenligt som möjligt – gärna med vit eller
svar klänning, hatt, kostym och studentmössa.

På http://vastergotlandsmuseum.se/pressrum finns bilder till
artiklar i samband med Västergötlands museums 100-årsjubileum.
För mer information kontakta:
Göran Elisson | 0511-260 47, 076-768 30 94 | goran.elisson@vgmuseum.se
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