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År 2020 var ett år då inget var sig likt. Vi hade in
vigt en stor utställning med vackra kläder, möbler, 
smycken och bilder från 1700-talet och firat inter
nationella kvinnodagen när vi bestämde oss för att 
stänga museet. Under 2020 kunde vi ta emot be
sökare i museets huvudbyggnad under fem måna
der medan Fornbyn och Kata Gård i Varnhem blev 
ännu mer omtyckta mötesplatser och promenad
stråkar. Bakom kulisserna gick arbetet vidare som 
vanligt. 

Museets stora samlingar är som en del av samhällets 
minne av central betydelse i verksamheten. Därför 
tog vi emot beskedet från Sparbanksstiftelsen Skara
borg att stödja oss i vår planering av ett nytt före
målsmagasin med stor glädje. Det gav oss en viktig 
impuls för att sikta framåt! 

Med kulturarvet som självklar utgångspunkt kunde 
 vi även under 2020 bedriva kunskapsuppbyggnad 
och forskning. Uppdragen inom arkeologi och 
bygg nadsvård bidrar till kulturarvsverksamheter, en 
lokal närvaro på många olika platser, sam arbeten 
med uppdragsgivare och samarbetspartners samt 
viktig kunskap. 

Under 2020 har vi tagit fram en verksamhetsbeskriv
ning med fem strategiska fokusområden. På dessa 
har vi med Koncernavdelning kultur formu lerat det 
nya långsiktiga uppdraget 20212024 (LSU). Arbetet 
med de strategiska målen kommer att bli en utma
ning under hela den nya uppdragsperioden. 

Förord
Digitaliseringen fick en huvudroll under verksam
hetsåret. Det blev tydligt hur den överbryggar grän
ser mellan institutioner och professioner, erbjuder 
tillgänglighet och samskapandet. Markeringen av en 
övergång från institution till funktion och tvärsek
toriellt arbete är påtagligt. Arbetet på distans, behov 
av en förbättrat digital infrastruktur, mer dynamiska 
och levande samlingspresentationer samt en tyd li
gare intern och extern kommunikation är bara några 
av de aktuella frågorna. 

Under året som har gått blev det tydligt att Sveri
ges museer står inför stora utmaningar vad gäller 
bevarande av kulturarv och kulturmiljöer, av sam
lingar och byggnader, men också utmaningar ifråga 
om att klara sina uppdrag inom samlingsförvaltning 
och publik verksamhet. I januari 2020 fick Riksanti
kvarieämbetet i uppdrag att göra en genomlysning 
av regionmuseernas verksamheter med fokus på 
ända mål, struktur och finansiering. I nuläget är det 
oklart hur konsekvenserna av pandemin långsiktigt 
påverkar den nationella ekonomin och kultursek
torn. För Västergötlands museum är samverkan och 
utvecklingsarbete med Landsantikvarieföreningen, 
Länsmuseernas samarbetsråd och projektet Sveriges 
största museum fortsatt viktiga forum i dessa frågor.
Avslutningsvis vill jag tacka medarbetarna, styrelsen, 
Sparbankstiftelsen Skaraborg, Västergötlands Forn
minnesförening, Hembygdsförbundet och många 
andra externa aktörer för råd, stöd, medverkan och 
inte minst pengar. Ni har alla bidragit till en stabil 
och bra verksamhet under ett märkligt år. 

Luitgard Löw, museichef
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Verksamheter och ansvarsområden

Styrelsen
Stiftelsen Västergötlands museums styrelse består 
av representanter från de tre stiftarna: Västra Göta
landsregionen, Skara kommun och Västergötlands 
Forn minnesförening. Styrelsen sammanträder fyra 
gånger per år, liksom styrelsens arbetsutskott vilket 
består av styrelsens ordförande, vice ordförande och 
en ledamot.

Enheterna
Enheten Administration arbetar med ekonomi, 
personal och styrelseadministration, diarium och 
inköp samt reception med butik och kafé.

Styrelse och organisation
Enheten Kulturmiljö ansvarar för arkeologisk och 
byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet, forskning 
och kunskapsuppbyggnad.

Enheten Publika möten ansvarar för program, ut
ställningsproduktion och pedagogik, information 
och marknadsföring, hemsida och sociala medier. 
Enheten ansvarar även för museets vaktmästeri, 
säkerhet, snickeri, fastighetsunderhåll, fordon och 
parkvård.

Enheten Samlingar ansvarar för etnologiska och 
arkeologiska föremålssamlingen, för registrering i 
data bas, ut och inlån och konservering. Enheten 
ansvarar även för museets arkivförvaltning och om
fattar enskilda arkiv, ämbetsarkiv och bildarkiv.
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Sammanfattning
Den publika verksamheten har under 2020 präglats 
av pandemin. Museet var öppet fram till 31 mars, 
därefter hölls det stängt till 3 augusti och stängde 
igen 30 oktober tills vidare. Enhetens mål har varit 
att samtliga arrangemang ska vara säkra utifrån ett 
smittspridningsperspektiv. Verksamheten har därför 
fått anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekom
mendationer.

Två egna utställningsprojekt har planerats och pro
ducerats sedan hösten 2019. Nytta & Nöje – åter skapat
1700-tal och KNÄPP KNÄPP KNÄPP – Anders 
Karlsson – bygdefotograf  i Västergötland. Dessutom har 
vi visat vandringsutställningen Fira demokratin. Ut
ställningen är producerad av Sveriges riksdag och 
uppmärksammar demokratins genombrott i Sverige 
genom riksdagsbeslutet om allmän och lika rösträtt.

Under perioden januari till mars genomfördes ett 
tiotal program i museibyggnaden. Visningar av ut
ställningarna för främst skolklasser har även skett 
under augusti till oktober. Fornbyns friluftsmuseum 
har varit öppet med begränsade utomhusaktiviteter 
under våren, sommaren och hösten. Aktiviteterna 
var främst riktade till olika målgrupper som till 
exem pel barn, vuxna, daglediga, seniorer och skola. 
De flesta aktiviteter har skett i samverkan med 
olika externa aktörer. Västergötlands museum har 
även deltagit i arrangemang som Kulturveckan och 
1700talsveckan.

Under den tid som museet har varit stängt har be
hovet av digital förmedling ökat. Publika möten har 

tillsammans med andra avdelningar därför arbetat 
med att förbättra vår hemsida och sociala medier 
som Facebook och Instagram. Genom detta har vi 
kunnat berätta om utställningar, aktiviteter och de 
andra avdelningarnas verksamheter.

Permanenta utställningar
De permanenta utställningarna har under året 
varit Skara i medeltid, Agnes de Frumerie – konstnär och 
glaspionjär, Mellan is och eld – tolkningar av Västergötlands 
forntid, Bronssköldarna från Fröslunda, Själabärarna, 
Kata och Kättil och basutställningen på Kata gård i 
Varnhem.

Tillfälliga utställningar
Nytta & Nöje – återskapat 1700-tal
Under våren färdigställdes den stora utställningen 
Nytta & Nöje – återskapat 1700tal om konst, 
textil och trähantverk med fokus på hållbarhet 
och återbruk. Utställningen producerades i sam
verkan med konsthistoriker fil. lic. Lars Sjöberg och 
kulturarvs pedagog Therese Holmgren. Till utställ
ningen lånades modedräkter, textilier, möbler och 
konsthantverk in från Sjöbergs privata samling, från 
Vänersborgs museum och Alingsås museum. Ett 
stort antal dräkter och föremål från museets egen 
samling visas också i utställningen, liksom nysydda 
kläder efter 1700talsförebilder, återskapade av 
Therese Holmgren. Till utställningen producerades 
en drygt 30sidig katalog. Invigningen skedde den 
14 mars med tal av Lars Sjöberg och 1700talsmusik 
framförd av Duo Nuovo. I projektet ingick även 
programverksamhet och seminarier. Utställningen 
knöts även till Skaras 1700talsvecka.

Publika möten
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Internationella Kvinnodagen
Den Internationella Kvinnodagen uppmärksamma
des den 8 mars. Elise Lindqvist, kallad ängeln på 
Malmskillnadsgatan, föreläste om kvinnors utsatthet 
och om sitt arbete. Vidare berättade Nils Hjort 
om kvinnor som gjort motstånd genom historien.  
Dagen besöktes dessutom av Kvinnojouren Linnéan 
Lidköping, företagaren Lena Svedung, sångerskan 
Christel Petrini, serietecknaren Nelly Karlsson och 
Axevalla Folkhögskolas designelever som visade 
egen sydda plagg. Museets medarrangörer var Med
borgarskolan, NBV, ABF och Studiefrämjandet.

Föreläsningar
Samarbetet med Skara Humanistiska förbund fort
satte under 2020 med olika temaföreläsningar. Hös
ten bjöd på två föreläsningar som var kopplade till 
utställningen Fira demokratin. 

Kulturveckan
Under kommunens kulturvecka deltog Västergöt
lands museum i en något mindre omfattning än 
tidi gare år och programaktiviteterna var koncentre
rade till en dag, den 15 oktober. Under denna dag 
berättade Lars Sjöberg om 1700talet och visade 
utställningen Nytta & Nöje. Därefter höll han en 
föreläsning om svensk linproduktion som sträckte 
sig från förr till in i framtiden. Det anordnades 
även en workshop ”prova på kväll med linet i 
centrum” där deltagarna fick prova på olika tex-
tila tekniker som knyppling, broderi, vävning och 
linspånad. Denna aktivitet genomfördes till sam
mans med Hemslöjdskonsulenterna i Västra Göta
landsregionen.

För de minsta barnen visades teaterföreställningen 
Musen Märta bygger bo i Fornbyn. Aktiviteten arrange
rades av Skara kommuns Kultur och fritid.

Teater
Charlies teater genomförde fyra föreställningar av 
pjäsen Brevskrivarna. Berättelsen bygger på de brev 
som Skaradjäknarna och tillika bröderna Sandzén 
skrev hem. Brevsamlingen finns i Västergötlands 
museums arkiv.

Programverksamhet i Fornbyn
Under våren och sommaren fick verk sam  heten i 
Fornbyn ändras flera gånger utifrån Folkhälso myn-

Knäpp Knäpp Knäpp – Anders Karlsson
– Bygdefotograf i Västergötland
Våren och sommaren ägnades åt att skapa en 
utställning om Anders Karlsson och hans fotografier. 
Museet äger och förvaltar 12 000 av hans glasplåtar, 
bilder som på ett inkännande och humoristiskt 
sätt skildrar den västsvenska landsbygden under 
perio den 192060. Han fotograferade bland annat 
vägbyggen, husbyggen, gårdfarihandlare, arbete och 
fritid. 

Fira demokratin
Utställningen invigdes i början av oktober. Denna 
vandringsutställning är producerad av Sveriges riks
dag och visas på museer runt om i landet under 2019
2021. Utställningen uppmärksammar demokratins 
genombrott i vårt land och ett av 1900talets vikti
gaste riksdagsbeslut, införandet av allmän och lika 
rösträtt. Vi kompletterade utställningen med några 
föremål ur samlingarna och seminarier i samverkan 
med bland andra Skara Humanistiska förbund.

Digitala utställningar och visningar
Under den tid som verksamheten varit stängd har 
den publika enheten arbetat allt mer med digital 
förmedling. På Instagram och Facebook har föremål 
från de nya utställningarna och från samlingarna 
presenterats med detaljerade fotografier och fördju-
pande texter. Föremålen har också presenterats 
på museets hemsida under fliken ”Digitala utställ-
ningar”. Även andra enheters verksamhet har lyfts 
fram digitalt, till exempel korta filmer med temat 
”Dolda rum på museet” och ett par digitala visningar 
av 1700talsföremål på Kråks herrgård.

Program i museibyggnaden
Under januari till mars genomfördes ett tiotal pro
gram i museibyggnaden, de flesta i samverkan med 
externa aktörer. Efter museets öppnade i augusti in
leddes en begränsad programverksamhet med Char
lies teater och Skara humanistiska förbund. Totalt 
hade huvudbyggnaden 17 501 besökare under 2020.

Julgransplundring
Året inleddes traditionsenligt med julgrans plund  
 ring och dans runt granen. Aktiviteten var främst 
riktad till barn och genomfördes i samverkan med 
spelmän och dansledare från Axevalla folkdansgille 
och Skara Gille.
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dighetens rekommendationer. De stora arrange
mangen i Fornbyn som midsommarfirande, vete ran-
fordonsdag och julmarknad ställdes in och ersattes 
av främst enkla utomhusaktiviteter från april till 
okto ber. Deltagarna fick föranmäla sig. Aktivite-
terna genomfördes i samarbete med Veterinär   mu
seet, studieförbund, hemslöjdskonsulenterna i Västra 
Götalandsregionen, Skara kommun, Svenska kyr
kan, fristående slöjdare, folkmusiker, konstnärer och 
djurägare. Under 2020 hade vi sammanlagt 28.629 
besökare i Fornbyn.

Holkpromenad 
Deltagarna fick längs vägen lära sig mer om fåglar 
och bygga en egen fågelholk. Lotta Berg, som är vete
rinär, professor vid SLU i Skara och ordförande för 
Sveriges Ornitologiska Förening, berättade om våra 
svenska fåglar och vilka som skulle kunna bosätta 
sig i de nytillverkade holkarna. Slöjdarna Martin 
Ericson och Ulrika Grip instruerade i holkbygge. 

Lekdagar
Under sommarmånaderna arrangerades fyra lek
dagar i Fornbyn. Tillsammans lekte vi lekar från förr 
och alla kunde delta utifrån sina förutsättningar. Un
der september arrangerades ytterligare två lekdagar 
till sammans med Veterinärmuseet och Medborgar
skolan.

Linet i centrum
Aktiviteten var uppdelad på tre olika tillfällen. 
Under dessa fick deltagarna bland annat lära sig om 
spånadslin, sådd, beredning, textila tekniker och 
linets klimatpositiva egenskaper. Ett av tillfällena 
sam manföll med kulturveckan.

Midsommarfirande
Under midsommarveckan bjöds alla kommunens 
för skolor in för att dansa ringlekar runt midsommar
stången i Fornbyn. Aktiviteten genomfördes i sam
arbete med spelmän och dansare från Axevalla 
Folkdansgille. Det stora midsommarfirandet för all-
mänheten ställdes in. Midsommardagen bjöd på Fri
luftsgudstjänst med Skara domkyrkoförsamling vid 
Härjevadskyrkan.

Smådjursdag
Det hölls en traditionsenlig smådjursdag. Pande
min medförde att djurslagen var färre än tidigare år, 
men detta kompenserades med nya aktiviteter som 
kaninhoppning, käpphästtävling och tipspromenad. 
Sammanlagt 240 personer deltog.

Återkommande aktiviteter i Fornbyn under 
sommaren
• Skara biodlarförening hade arbetsdagar i bigården  
 på tisdagar under majaugusti.
• Två kvinnogrupper dansade Linedance varje tis
 dag och torsdag under juniseptember.
• Axevalla Folkdansgille träffades varje torsdag i
 augustiseptember för olika aktiviteter.
• Familjecentralen hade babykafé utomhus.
• Visningar av Fornbyn genomfördes under tisdagar 
 i september. Under oktober hölls bokade visningar
  för föreningar och organisationer.
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Tipspromenader
Under maj genomfördes tre tipspromenader i Forn
byn. Närmare 450 personer deltog.

Kortkurser i samarbete med studieförbund
Kurser i akvarellmålning, läderhantverk och latino
inspirerad dans arrangerades i samarbete med Med
borgarskolan. 

Aktivitetsdag för seniorer
Den rikstäckande aktivitetsdagen för seniorer ge
nom  fördes i Fornbyn den 21 oktober med PRO 
Skara som arrangör. Dagen bjöd bland annat på fy
sisk aktivitet, information och visning av Fornbyn.

Kråks herrgård
1700-talsveckan
I augusti togs med kort varsel beslut om att 
1700talsveckan skulle genomföras i samarbete med 
Skara kommun, Medborgarskolan och Göteborg 
Baroque. Restriktionerna medförde ett begränsat an -
tal åhörare i hörsalen och programpunkter förlagda 
utomhus. Lars Sjöberg föreläste på Kråks gårdsplan 
om 1700-talets herrgårdshem, arkivarie Sofia Särd-
quist gav oss en glimt av den gustavianska tidens 
klädbruk i föredraget Prästfruns garderob och Gabriel 
Hallbäck lät åhörarna följa med på en vandring 
genom Paris år 1780. Danshistorikern Anna Löfgren 
förevisade dräkter och danssteg 1700talet.

Skara Gille anordnade en stadsvandring i 1700talets 
Skara under SvenOlof  Asks ledning. Den avsluta
des i Kråks källarvalv där Thomas Landahl under
höll som Bellman.  

Göteborg Baroque framförde två konserter på 
Kråks herrgård – en med Hanna Thiel på Gambo 
och familjekonserten Kvittrande klanger med Wood 
Peckers. På Kråks kunde barn och unga också göra 
en egen maskeradmask i en workshop ledd av Inese 
Demida från Stureplan.

Pedagogisk verksamhet
Den pedagogiska verksamheten har omfattat lov
program, visningar av utställningar, slöjdverkstäder 
och aktiviteter i Fornbyn. Deltagarna kom främst 
från grundskolor, gymnasier, folkhögskolor, hant
verksskolor och pensionärsföreningar. Utifrån de 
rådande omständigheterna deltog betydligt färre än 
under tidigare år.

Skolbesök
Under våren och sommaren genomfördes ett fåtal 
skolvisningar av museets basutställningar, Fornbyn 
och museets textilmagasin. I september var intresset 
stort för utställningen Nytta & Nöje.  En workshop 
med temat Ull & Papper kopplades till visningarna 
av Nytta & Nöje. Eleverna fick praktiskt bearbeta 
ull och återanvända papper för att lära känna mate
rialen och deras egenskaper.

Skolprogram
Tidsresan och Lin & Smide
För första gången sedan Tidsresan startade 1986 har 
den inte kunnat genomföras. Aktiviteten genomförs 
vanligtvis från sista veckan i augusti till första veckan i 
oktober. Arrangemanget flyttas fram till 2021. Även 
Lin & Smide ställdes in.

Lovprogram
Under 2020 genomfördes en rad lovaktiviteter. Flera 
av programmen hade inriktning på återbruk, slöjd, 
konst, djur och lek. Under sommarsäsongen hölls 
alla aktiviteter utomhus.

12   Västergötlands museum | Verksamhetsberättelse 2020



Sportlov
Aktiviteterna hade ett hållbarhetstema. I kreativa 
verk  städer blev utslitna tshirts rep och gamla linne
hand dukar och tyglappar syddes om till små förva
ringspåsar. Dessa dekorerades med fantasifulla bro
derier. Med bivax från Fornbyns bigård tillverkades 
bivaxdukar. Aktiviteterna genomfördes i samverkan 
med Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalands
regionen, Skaraborgs hemslöjdsförening och Skara 
Biodlarförening.

En prylbytardag arrangerades. Miljöinspektören och 
influensern Ulrika Naezer höll ett föredrag där hon 
berättade om hur vår konsumtion påverkar miljön 
med särskilt fokus på plast och dess väg till havet.

Henrik Grape, som är handläggare för hållbar ut
veckling i Svenska kyrkan, höll ett föredrag om hur 
Svenska kyrkan arbetar mot målen för Agenda 2030.

Höstlov
Temat för höstlovet var rymden och Mariestads 
astro nomiska klubb berättade om stjärnor, plane
ter och stjärnkikare. Det blev även pyssel och film. 
Akti viteterna genomfördes i samverkan med Vete
rinärmuseet och Studieförbundet Medborgarskolan.

Publik och information
Vår digitala julkalender gick under temat Hus och plat-
ser i tidigare Skaraborg. Utgångspunkten har varit att 
texterna skall vara både underhållande och intres
santa. Kalendern har fått ett tillsynes odelat posi
tivt mottagande och lyfts av flera kultur- och turist-
aktörer.

Under december inleddes ett FOKISprojekt där 
Axevalla folkhögskola ska använda sig av museets 
digitala tillgångar. Fotoarkivet kommer att använ
das som verktyg och kursdeltagarna skall skapa ett 
promenadstråk på skolans område med skyltar om 
platsens historia. Målet är att etablera museet som 
kunskapskälla för nya målgrupper samtidigt som 
kursdeltagare producerar konkreta resultat i syfte att 
stimulera fortsatt arbete eller studier samt att slutre
sultatet skall uppmuntra till fysisk aktivitet på skol
området.

Aktiviteten på sociala medier har fortskridit. Under 
december var dessa intimt samkopplade med ad
ventskalendern. Vidare har vi lagt upp berättelser 
och bilder ur samlingarna. 

Statistik
Besök
Det totala antalet besökare i museets huvudbyggnad, 
i Fornbyn, på Kråks herrgård och på Kata Gård var 
93 869. 2019 var det 176 716. Besökarna fördelar sig 
enligt följande: Museets huvudbyggnad med Kråks 
herrgård 17 501, Fornbyn 28 629 och Kata Gård 
47.739. Antalet besökare under 26 år var 3.798.

Webb och sociala medier
Museets hemsida har under året haft 86 717 besö
kare. Museets sida på Facebook hade i slutet av året 
7 629 följare. Under året har museets 285 inlägg på 
Facebook setts av 664 836 personer. Vid årets slut 
följde 2 199 personer Västergötlands museum på 
Instagram.

Annonsering
Museets annonsering har till stor del skett via socia la 
medier som Facebook och Instagram. Under 2020 
publicerade museet 15 olika annonser. De visa
des sammanlagt 936 590 gånger och nådde ut till 
359.364 personer.

Museet sänder varje månad ut ett digitalt nyhetsbrev. 
Dess främsta syfte är att marknadsföra kommande 
programpunkter och utställningar. I slutet av 2020 
var antalet prenumeranter 2 068.
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Kulturmiljö

Sammanfattning
Museets namn signalerar hemmaplan för verk
sam  het i landskapet med samma namn, i vid 
mening kulturlandskapet Västergötland och dess 
kommuner. Allt sedan museet invigdes för drygt 
100 år sedan och strax därefter även Fornbyn som 
levande berättelse är vi fortfarande rustade för att 
med professionellt fokus samla och berätta om 
Västgötska kulturmiljöer. Även om året gått i en 
pandemis tecken och berättandet om kulturarvet 
kan tyckas ha satts på paus med upprepad museal 
”lockdown” så har förhållandet delvis varit det 
motsatta inom delar av verksamheten. Det speciella 
året 2020 har gett eftertanke till att söka nya vägar 
att fortsätta de berättelser människor gärna hör om 
och om igen.

I verksamhetsområdet kulturmiljö har museet sär
skilt god kunskap om områdets förhistoria, medeltid, 
agrarhistoria och byggnadskultur. Här finns även 
spetskompetens inom osteologi. Det ger öppningar 
mot regional utveckling på långsiktig grund tillsam
mans med andra parter inom kulturmiljöområdet 
och inte minst inom andra intressenter i kulturland
skapet som till exempel besöksnäringarna. Väster
götlands museum bidrar inom kompetensområdet 
till ett hållbart och demokratiskt samhälle i sam
ar bete och dialog med och ibland mot samhällets 
aktö rer och utmanare på olika nivåer i arbetet med 
att bevara, vårda och tillgängliggöra kulturarvet. 

Kulturmiljöenheten har arbetat med regional verk
samhet i samverkan med och på uppdrag av bland 
annat kommuner och regionen, Länsstyrelsen Västra 

Götaland, Svenska kyrkan, Trafikverket, hembygds
föreningar, Göteborgs Universitet och hantverks
nätverket Traditionsbärarna för att nämna några 
exempel. Den regionala verksamheten har bland an
nat bestått av rådgivning och samråd kring bygglov 
och planläggning samt både uppdragsbaserade och 
myndighetsinitierade utredningar samt projekt med 
rapportering; kort sagt kunskapsuppbyggnad.

Allmänna, egentligen mer publikt inriktade förfråg
ningar från hela Västergötland och landet i övrigt 
har förekommit över hela året, även om många 
spontanfrågor uteblivit då museet varit stängt en 
stor del av 2020. Gamla såväl som nya utmaningar 
i förvaltningen av kulturarvet har tidigare identifie
rats i regional samverkan inom kulturmiljövården. 
Utmaningarna har under 2020 medfört andra och 
nya perspektiv på samhälle och kommunikation. 
Där är Västergötlands museum en viktig part i den 
samhällsutveckling som sker i en kulturhistorisk 
centralbygd och samtidigt randbygd i en region un
der fortsatt utveckling. 

Kulturmiljöarbete
Tidigare års trend till ett minskat flöde av remiss
förfrågningar kan för 2020 kanske ses som följd av 
pandemin. Bortser vi från sådana tänkbara orsaker 
till en minskning identifieras här en utmaning för 
framtiden i förvaltningen av kulturarvet, särskilt 
som lösningar på den utmaningen inte är kostnads
täckt på samma sätt som det kulturmiljöarbete som 
utförs som uppdrag mot betalning. De senare består 
i hög grad av antikvarisk medverkan vid både kyrklig 
och profan bebyggelse, arkeologiska och osteologi
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ska uppdrag. I vidare mening bidrar det kulturmiljö
arbetet aktivt till ett reaktivt sätt tydliggöra kulturarv 
och förnimmelsen av det i regionen. 

Personellt sett delas en tjänst inom byggnadsanti
kvarisk verksamhet med arbetsuppgiften som forn
byantikvarie, det vill säga förvaltning av museets 
kulturhistoriska bebyggelse på hemmaplan (i första 
hand Fornbyn och museets samtliga fastigheter; se 
även text under rubrik fastigheter.) Leaderprojektet 
Fornbyn startade 2020 där en projektledare och en 
storywriter har anställts på museet. Uppstartsmöte 
har hållits med Skara kommun, Högskolan i Skövde, 
illustratör och museets berörda personal. Samverkan 
mellan museet och kommunen ska lägga grunden 
för en digital pedagogisk plattform. Till sommaren 
2021 ska en del av den digitala infrastrukturen vara 
klar med ett pedagogiskt spel för målgruppen barn. 
Den digitala infrastrukturen ska även förberedas för 
att kunna användas till annan digitalisering, som tex
ter, audioguider och filmer på museets hemsida. 

Övriga tjänster är i högre grad uppdragsfinansierade 
och helt beroende av externa arbeten eller tilldel
ning av medel genom relevanta projektansökningar, 
vilket också är en form av extern finansiering. På 
arkeologisidan har vi som påpekats i underhands
rapporter till styrelsen haft en relativt hög arbets
belastning där externuppdrag prioriterats i enlighet 
med budgetmålen (därmed har de också uppnåtts). 
Här har pandemin inte bromsat in samhällsutveck
lingen – vägar tycks byggas till varje pris. Det finns 
däremot ett behov av att få en definierad volym av 
anslag för rimlig fördelning mellan de olika aktivite
ter som ryms inom området kulturmiljö. På arkeo
logisidan har vi under året även delvis gått in som 
momentan förstärkning i digitalisering av det arkeo
logiska materialet i de egna samlingarna och har 
också deltagit i arbete med planeringsunderlag för 
nytt museimagasin.

Inom verksamheten fungerar Robin Gullbrandsson 
som samverkansdoktorand på halvfart vid Institu
tionen för kulturvård, Göteborgs universitet, med 
sitt licentiatprojekt ”Medeltida kyrktak i Vätterland
skapen – typologi, tillverkning och kontext”.

Museets personal sitter med i en rad samverkans och 
arbetsgrupper som är aktiva inom regionen. Vissa 
arbetar med strategisk förvaltning för kulturmiljöer. 
Andra är nätverks och samverkansgrupper för orga

nisationer som arbetar med Kulturmiljöer inom 
regionen. Exempel på grupper: KMV2030, Hus med 
historia, Ämnesgruppen för byggnadsantikvarier, 
Södra Råda akademin och hembygdskretsen. Väs-
ter götlands museum ingår i samverkansorganet för 
byggnadsantikvarier vid landets regionala museer, 
BARK (Byggnadsantikvarisk krets) samt inom 
arkeo logisektorn den Museiarkeologiska bransch
organisationen (MARK).

Pedagogiskt arbete
Enheten har utfört en rad föredrag eller föreläs
ningar vid olika arrangemang, framför allt utanför 
museet och flera artiklar har publicerats. Uppgifter 
om dem framgår av bilaga med listor över föredrag 
och artiklar.

Uppdragsverksamhet
Kulturmiljö vid Västergötlands museum har med
verkat i och utfört olika typer av projekt/uppdrag 
– under 2020 litet mer än 5130 timmar debiterad ar
betstid. De har bestått av arkeologiska utredningar, 
förundersökningar och undersökningar, kulturhis
toriska förstudier, forskningsprojekt, osteologiska 
uppdrag, antikvarisk medverkan, byggnadsvårds
uppdrag, informationsuppdrag med mera.  Många 
uppdrag har varit av mindre omfattning Vi har 
också haft del i förarbetena av de större pågående 
infrastrukturella förändringarna för E20 från Vår
gårda i söder till Mariestad i norr med Trafikverket 
som stor beställare. Inom arkeologi har det varit 
ett 40tal för året nya uppdrag mot betalning för
utom de arbeten som pågått från tidigare år. Även 
i andra kommuner har vi främst genom olika typer 
av uppdrag haft antikvarisk närvaro. Kulturmiljö 
har också fortsatt utfört osteologiska analyser för 
externa aktörer, sammantaget omkring 250 timmar 
uppdragstid inklusive arbete inom projekt från tidi
gare år. Även inom den byggnadsantikvariska verk
samheten har drygt 40 för året nya uppdrag utförts, 
mestadels med kommuner och Svenska kyrkan som 
beställare, samtidigt som arbete inom projekt från 
tidigare år pågått. Bland de nya uppdragen finns 
vård och underhållsplaner för kyrkogårdar (bland 
annat i Tidaholms kommun) samt antikvarisk med
verkan i renoveringar på kyrkor i landskapet. Till de 
större projekten hör de fortlöpande arbetena med 
masverksfönstren i Mariestads domkyrka. Enheten 
har färdigställt bebyggelsehistoriska och arkeolo giska 
rapporter enligt de förteckningar som redovisas i 
respektive rapportserie.
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Kata Gård och Varnhems InfoPoint
i Ryttargården
Kata gård höll öppet från 21 mars till 1 november. 
Under denna period kom 47 739 besökare till Kata 
Gård vilket är ungefär 70 % jämfört med 2019. 
Mängden besökare på Kata Gård under juli månad 
(cirka 16000) var dock fler än under motsvarande 
period 2019. Det visar effekten av att många på 
grund av pandemin valt att semestra i Sverige. De 
utländska besökarna var dock märkbart färre till 
följd av olika reserestriktioner.

Under säsongen 2020 genomfördes 16 bokade guid
ningar för skolklasser och vuxengrupper samt där
till 64 dagliga gratisguidningar under juniaugusti på 
Kata Gård. Ryttargårdens InfoPoint, med butik och 
utställningar, höll öppet helger under våren och hös
ten samt dagligen under sommarsäsongen. Dahlia
rabatten intill Ryttargården utökades i omfattning. 
Ett nytt uppskattat inslag var att vi hade dahliaguid
ningar där varje torsdag under sommaren. 

Den programverksamhet som var planerad för 2020 
kunde endast genomföras i begränsad omfattning 
på grund av pandemin. Vi märkte dock tidigt på vå
ren att det fanns ett stort behov av att kunna komma 
ut och röra sig på stigar och vandringsleder i Varn
hem. För att möta detta behov lade vi kraft på att 
informera om lederna och förbättra tillgänglighet 
och skyltning. Vi erbjöd också olika temavandringar 
med guide för mindre grupper. De dagliga gratis
guidningarna på Kata Gård anpassades efter rådan
de situation och genomfördes med begränsat antal 

åhörare, max 30 per tillfälle. Det fungerade mycket 
bra och det fanns en stor förståelse från besökarna. 

Utgrävningarna av klostrets ekonomiområde, söder 
om klosterruinen, inleddes 2019 i form av fältkurser 
för studenter. Tanken var att utgrävningarna skulle 
ha fortsatt i maj men eftersom universitetet då hade 
övergått till enbart distansundervisning så blev det 
ingen grävning. Istället gjorde vi en mindre arkeolo
gisk utgrävning i månadsskiftet juni/juli vid kloster
kvarnen. I september var smittläget mindre allvar
ligt och då kunde studenternas fältkurs bli av enligt 
plan med grävning i ett av munkarnas verkstadshus. 
I samband med utgrävningarna hölls några öppna 
visningar för besökare. 

På Kata Gård genomfördes en del underhållsarbete 
under året där det stora trätaket tjärades, vi gjorde 
några nya skyltar, skaffade bättre lås på entrédör
rarna och en ny folderdisk. Vi har också installe
rat projektor och duk för att kunna köra film och 
Powerpointpresentationer på Kata Gård. Denna 
nya tekniska utrustning kom att användas först till 
hösten då vi i samband med Kulturveckan hade 
kvällsföreläsning på Kata Gård om årets utgrävning. 

Vi kan nu summera ett annorlunda år där verksam
heten fick ställas om. För Varnhems del har det ändå 
varit ett bra år. Vi har verkligen förstått hur viktigt 
det är att ge människor möjlighet att komma ut och 
vistas i ett natur och kulturlandskap som Varnhem, 
Valle och Hornborgaområdet utifrån sina olika för
utsättningar.
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Samlingar

Sammanfattning
År 2020 har även samlingarna påverkats av pande
min. Vi hade planerat att förbättra förvaringen av 
museets handeldvapen, men en vapenexpert vid 
Statens försvarshistoriska museer har inte kunnat 
medverka.

Enheten har under året digitaliserat över 5000 foto 
och föremålsposter. Vi har också ökat antalet publi
cerade poster på Digitalt Museum med över 4 000 
poster. Nästan 5 000 glasplåtar har blivit scannade. 
Det var också fler unika besökare och fler unika sid
visningar på Digitalt Museum än tidigare. Digitalise
ringstakten har ökat. 

Enheten inventerar kontinuerligt föremål i utställ
ningar. Vid årets slut är arbetet nästan avslutat. In
venteringen skall ligga till grund för både planering 
av katastrof och restvärdesräddning och fortsatt 
digitalt berättande. Enheten bidrog också i stor ut
sträckning med föremål till utställningen Nytta & 
Nöje. 

Enhetens arkivarie har fokuserat på att göra det 
gamla bokmagasinet till ett godkänt ämbetsarkiv, ett 
arbete som vid årets slut är avslutat.

Digitalisering i samlingarna 
Digitaliseringen av kulturarvsmaterial är viktigt. 
Sam tidigt effektiviserar digitaliseringen administra
tionen och det interna arbetet med samlingarna och 
skapar nya sökmöjligheter som gör att vi kan upp
täcka samlingarna på nya sätt.

I museets föremålsdatabas Primus finns 199 573 
poster, av dessa är:
•  70 081 föremålsposter varav 29 735 har bild.
• 129 491 fotoposter varav 98 091 har bild.

Under året har 5 650 poster nyregistrerats i Primus, 
av dessa är:
• 5 377 föremålsposter varav 753 har bild.
• 136 fotoposter, samtliga har bild.

Under året har också 35 449 poster blivit redigerade. 
Det kan handla om mindre eller större ändringar i 
posterna – administration, research och framtagning 
av mer information eller att en post fått ny bild. I 
siffran ingår också de nästan 5 000 glasplåtar som 
scannats under året. Jämfört med 2018 och 2019 har 
fler poster skapats. Samtidigt har alla nyregistrerade 
fotoposter fått scannade bilder. 

På Digitalt Museum finns 122 069 poster publi ce-
rade, av dessa är:
• 29 013 föremålsposter.
• 93 051 fotoposter.

122 069 poster motsvarar 61 % av alla poster i Pri
mus. 2020 publicerades 4 794 poster. Det beror på:
• Antalet poster i Primus som har bild men som inte 
 varit publicerade på Digitalt Museum är färre.  
• Enhetens samarbete med Bild & Text i Skövde
 (se nedan).
• Den stora mängden scannade glasplåtar som lagts  
 till befintliga fotoposter och som sedan har publi - 
 cerats.
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Besök på Digitalt Museum
KulturIT, som utvecklar Primus, har tagit fram nya 
instrument att mäta antal besök. Vi vet därför lite 
mer om användningen av det digitaliserade materia
let än tidigare. Tyvärr finns inte sådan statistik att 
få från de andra portalerna som museet levererar 
kulturarvsdata till (Kringla och Europeana).

Under 2020 har VGM haft 300 069 unika sidvis
ningar på de poster, utställningar och artiklar som 
finns publicerade på digitalt museum. Det är en ök
ning med nästan 11 % jämfört med 2019. Det är 
86 582 olika användare som tagit del av materialet, 
en ökning med nästan 49 % jämfört med 2019. De 
flesta användarna är naturligtvis från Sverige, men vi 
har haft besökare från alla världsdelar utom Afrika. 
Förhoppningsvis håller trenden med de ökade digi
tala besöken i sig. 

Arkeologiska samlingen
Under året 2020 har 402 arkeologiska föremål nyre
gistrerats samt 2 110 poster tilläggsregistrerats och 
korrigerats i Primus. Extrahjälp från museets arkeo
logiska enhet, för inskrivning av befintliga arkeolo
giska fyndlistor till Primus, resulterade i registrering 
av uppgifter för 528 föremål. Förutom föremålsre
gistrering används databasen Primus även till att ad
ministrera och registrera analyser och provtagningar 
som utförs på föremål, samt in och utlån.

I den senaste informationen från eKultur (som 
administrerar Primus) framgår det att den möjlighet 
för oss att själva tanka in fyndlistor från till exempel 
Excelformat, som vi hoppats på, enbart utvecklas 
för PrimusWeb. Inte för PrimusWin, som är den 
applikation som Västergötlands museum har. Detta 
är en missräkning, men vi koncentrerar oss fortsatt på 
att i PrimusWin skriva in från äldre analoga listor från 
arkiv och rapporter. Det innebär endast de uppgifter 
som finns i listorna, men ingen fotografering, ingen 
kontroll av föremålet och inte heller emballe ring 
eller placering. Det ger dock en växande struktur, 
bättre översikt av samlingen och viss inblick i dess 
komplexitet och innehåll. Vi får helt enkelt bättre 
koll på vad vi har. Analoga listor fortsätter att dyka 
upp ju mer vi letar och det är ibland ett styvt arbete 
att koppla fyndsamlingarna till fyndomständigheter, 
fyndfördelning och administrativa data. Många 
gånger saknas uppgifter och då görs en nyregistrering 
och ett nytt inventarienummer tilldelas. 

Berättande och användning
av samlingar
Under året har enheten samlingar utforskat Digitalt 
Museums möjligheter till berättande mer än tidigare. 
Vi har skapat två artiklar om glas och porslinsföre
mål. En artikel om porslinsmönstret Willow och 
den andra artikeln handlar om en glasmålning från 
tidigt 1600tal och som visar sig vara unik i Sverige.
Vi har skapat en ny utställning på Digitalt Museum 
om Anders Karlsson. Totalt finns fem utställningar 
på Digitalt museum. Där finns alla bilder från den 
fysiska utställningen Anders Karlsson – Knäpp Knäpp 
Knäpp. Besökare kan ta del av bilderna före och efter 
ett fysiskt besök, eller om man har svårt att komma 
till museet.

Användandet av Digitalt Museum har utvecklats. 
Sju stycken mappar med fotografier har skapats på 
Digitalt Museum. Mapparna innehåller fotografier 
som vi tror har motiv från olika områden i länet – 
Mariestad, Tibro, Skövde, Tidan, Kinnekulle med 
flera. Kontakter med flera hembygdsföreningar 
och grupper på sociala medier har etablerats, bland 
annat i Tibro, Rudskoga och Kinnekulle. Länkar till 
mapparna har mejlats ut för att väcka intresse för att 
jobba med identifiering av våra bilder. De förmedlas 
även vid varje lämplig kontakt som tas med museet 
för att fånga in de invånare som redan har ett intresse 
av museets fotografier. Eftersom ett stort intresse 

Röd linje 2020. Grå linje 2019.
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nu finns i Tibro påbörjades ett arbete med lokala 
fotograferna Joel Bengtsson och Alf  Blockings 
glasnegativ – bilder som ännu inte är registrerade 
eller digitaliserade – och ett givande samarbete med 
Tibro museum och en Facebookgrupp startades.

Sedan våren 2020 har samlingsenheten skapat ett 
inlägg i veckan som publiceras i museets digitala 
kanaler. Under 2020 skapades 39 inlägg. De hand
lar om porslinsföremål, arkeologiska föremål, foto
grafier, konst, brev, arkivalier med mera. 

Utlån
Västergötlands museum har många föremål utlå
nade till andra institutioner, hembygdsföreningar 
och verksamheter. Vi hann avsluta fyra lån innan 
pandemin hindrade verksamheten. Flera av våra 
lån tagare befinner sig i riskgrupp varför vi avstått 
från att besiktiga och avsluta flera lån. Vi har dock 
genomfört några större utlån.

En forntidslåda med arkeologiska föremål samman
ställdes i april, för utlån till skolor. Detta hade 
efterfrågats, eftersom eleverna inte kunde besöka 
museets förhistoriska utställning.

Under året har Prins Eugens Waldemarsudde lånat 
12 verk av Agnes de Frumerie. För konservatorns 
del innebar detta tillståndsbedömningar och en 
kurir resa i samband med transport och uppackning 
av föremålen i utställningslokalen. Även National
museum har visat intresse att låna ett antal verk av 
Agnes de Frumerie inför en utställning 2022. Därför 
har ytterligare 40 skulpturer fått en tillståndsbedöm
ning under hösten. Med ett fåtal undantag är de i 
skick att lånas ut.

Besök i magasin och förfrågningar
Varje år arrangerar Västergötlands museum ”öppet 
magasin” i samband med arkivens dag. I år har ar
rangemanget utgått då det inte har kunnat genom
föras.

Antalet forskarbesök har under året uppgått till 
fem stycken, trots pandemin. Det har handlat om 
runristningar, vikingatida spännen, benmaterial och 
flintartefakter. Ingen statistik förs över besök av och 
rådgivning till allmänheten, men den enhetens kom
petens efter frågas flera gånger i månaden, ibland i 
personliga möten och telefonsamtal men mest via 
epost.

Smärre ärenden rörande arkeologi har handlagts 
under året. Generella frågor från allmänheten kring 
stockbåtar, milstenar och yxor, samt mer specifika 
bestämningar av upphittade föremål på begäran av 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

I vår textila samling finns ett antal ”gubbatäcken” 
och ett av dem har blivit föremål för en rekonstruk
tion. Täcket är ursprungligen från Rackeby och det 
är en elev vid Sätergläntans slöjd och hantverksut
bildning som utfört uppgiften som sitt examens
arbete. 

Det har under året varit totalt 18 besök i magasin av 
14 olika grupper och besökare.
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Bevarandeåtgärder
En översyn och omflyttning i compactus-systemet 
där den arkeologiska samlingen förvaras i magasi
net påbörjades, för att kunna sortera in spridda an
hopningar av fyndmaterial på rätt plats. Det är av 
stor vikt att hela hanteringsprocessen fungerar och 
att föremålens placering kan dokumenteras. Ambi
tionen att genomföra 12 temadagar per vecka men 
detta kom dock inte att fullföljas, då restriktionerna 
innebar arbete från hemmet.

Den administrativa handläggningen av fyndför del
ningsbesluten fortsatte under året. Ännu har inte alla 
beslut hittats, men identifierade och avrapporterade 
arkeologiska undersökningar förs ändå successivt in 
i katalogen och erhåller inventarienummer. Fynd
fördelningsbesluten från Riksantikvarieämbetet är 
våra dokument, som visar vår äganderätt över före
målen.

Västergötlands museum har en överenskommelse 
med Länsstyrelsen Västra Götaland att härbärgera 
föremål som allmänheten överlämnat till staten för 
hembudsbeslut. Vi utfärdar kvitton till inlämnaren 
och listar föremålen i accessionsmodulen i Primus 
i väntan på beslut och fyndfördelning. Det är ofta 
segdragna handläggningstider och föremålen acku
muleras. I nuläget förvarar museet 10talet föremål 
som väntar på hembuds och fyndfördelningsbeslut.
I museets magasin, byggt i början av 1980talet, 
finns vattenbärande gjutjärnsrör i taket. Rören blir 
över tid och med användning sämre. Vid ett tillfälle 
upptäcktes ett litet läckage. 1015 meter rör byttes 
ut i taket för att förhindra vidare läckage. Alla rör 
kommer behöva bytas ut och arbetet kommer fort
sätta 2021.

Samtliga bronssköldar från utgrävningarna på Frös
lunda 1986 fick en översyn i september. Två kon
servatorer från Kalmar läns museum med special
kunskaper om arkeologisk metall kunde konstatera 
att sköldarna stått sig väl sedan den ursprungliga 
konserveringen. De utställda sköldarna var däremot 
ganska dammiga och har därför borstats rena av 
museets egen konservator.

Personal från samlingar tittar till och städar vårt 
lägenhetsmuseum på Falkängen i Hällekis vår och 
höst. En mer gedigen insats med uppfräschning av 
utställningsmiljön samt nya och mer informativa 
texter har varit på tal. Detta arbete har dock avstan

nat då vi inte fått något besked från Götene kom
mun om vad som kommer att hända efter en försälj
ning av Falkängen. Förhoppningsvis kommer vi få 
fortsatt möjlighet att förevisa Elsas lägenhet.

PopMus
För 20 år sedan utreddes möjligheterna att bygga ut 
Västergötlands museum och öppna en stor populär
musikalisk del i anslutning till museet. Utrednings
arbetet pågick under några år men det förverkliga
des inte. Startskottet till utredningen var en gåva från 
Stikkan Andersson till museet 1997. I gåvan ingick 

bland annat ett 20tal diplom 
och guldskivor från Stikkans 
karriär. Materialet blev tyvärr 
liggande i mu seets magasin. 
Under året har vi påbörjat 
regist re ring och digitalisering 
av materialet. Föremålen och 
arkiven kommer också att få 
en bättre förvaring. Klipp
böcker som kommit från 
Stikkan har arkivlagts och ska 
placeras in i arkivet.

Porslin
Enheten har arbetat tålmodigt under flera år för 
att digitalisera museets porslinssamling. På enheten 
finns hög kompetens om materialet. Arbetet har 
därför fått ta lite mer tid för att skapa bra metadata. 

Samarbeten
Veterinärhistoriska museet
Konservatorns goda samarbete med Veterinär
museet fortsatte under året genom rådgivning och 
mindre insatser. En större åtgärd som påbörjades är 
påfyllning av etanol i deras preparatsamling. Detta 
kommer fortgå under 2021. Även Västergötlands 
museums preparat får en kontroll, och där det duns
tat mycket sprit, fylls det på.
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Under december och januari har museet samarbetat 
med förlaget Stolpe publishing som sammanställer 
en katalog över Hilma af  Klints verk i museets sam
lingar. Denna samling utgör enlig utsago den näst 
största af  Klintsamlingen i världen och består utav 
cirka 240 laverade veterinärmedicinska tekningar 
som ingår i boken av John Vennerholm: Grunddragen 
av hästens operativa speciella kirurgi och Spezielle Opera-
tionslehre des Pferdes für Tierärzte und Studierende från 
1901 respektive 1907. Samtliga teckningar har scan
nats in i högupplöst format och skickats till Stolpe 
Publishing för bearbetning och granskning utav ex
perter på af  Klints verk. Samlingen kommer föras 
in i databasen Alvin så snart posterna konverterats. 

Under 2019 tilldelades Veterinärmuseet ett bidrag 
på 100 0000 kr. Till att utöka basutställningarna med 
en utställning om djurskydd. Under december har 
arbetet med utställningen fortskridit och utställning
en färdigställs under slutet av januari. Utställningen 
skulle bli klar under 2020 men drog ut på tiden. I 
rollen som föremålsantikvarie har arbetsuppgif terna 
bestått i att lokalisera för utställningen lämpliga 
före  mål samt skriva utställningstexter.

I ett steg att omvandla det intilliggande garaget till 
magasin har garaget tömts på museiföremål, musei
inredning och rekvisita och inväntar nu sanering på 
övriga inventarier av SLU:s personal. Likaså har ett 
antal föremål som är känsliga för skadedjursangrepp 
flyttats från Brogårdsladan till museets lokaler. För
hoppningen är att det kalla uteklimatet och torra 
inne klimatet i museet ska verka negativt på even
tuella skadedjur. 

Till julhelgen försågs Västergötlands museets kon
servator med ett större antal våtpreparat som var i 
behov av påfyllning. Preparaten förses med 80 % 
etanol och arbetet får enligt arbetsmiljöregler inte 
utföras i mer än 2 timmar åt gången. De påfyllda 
preparaten flyttas tillbaka till brogårdsladan tills det 
att garaget kan användas för dessa föremål. Ett an
tal glaskärl var skadade och har ersatts med konser
veringsburkar i glas. Ett antal mindre skador lagas 
eventuellt med epoxi eller annan lämplig metod. 

Varje onsdag arbetar museiassistent Anders Lund
gren med att föra in digitaliserat material i Alvin. 
Insatsen är enormt uppskattat och avlastar avsevärt 
föremålsantikvarien som kan ägna mer tid åt digita
lisering och samlingsvård. 

Bild & Text service, Skövde kommun
Bild & Text service är del av Skövde kommuns 
dagliga verksamhet för människor med funktions
nedsättning i yrkesverksam ålder men som inte har 
arbete. Målet med daglig verksamhet är att utveckla 
individernas möjligheter till arbete. I Västergötlands 
museum finns tusentals registerkort. Registerkorten 
innehåller kortfattad information om museets före
mål, inklusive en frimärksstor bild. Under året 
påbörjades ett samarbete med Bild & Text service 
där de scannar bilderna på registerkorten. Bilderna 
kan vi sedan lägga in på föremålsposter i Primus och 
publicera posterna på Digitalt museum.

Praktik
En elev från Kavelbro Gymnasiesärskola har två 
dagar i veckan, sedan september, praktiserat i textil
ateljén. Hennes huvudsakliga uppgift har varit att 
märka upp och katalogisera museets rekvisitakläder. 
En annan arbetsuppgift som fallit på hennes lott har 
varit att en gång i veckan läsa av alla mätstationer för 
temperatur och luftfuktighet i magasinet.

Arkiv
Västergötlands museum skulle bland annat ha stått 
som värd för en av Arkivverksamma i Väst:s årliga 
studiebesök men i sista stund fick detta skjutas på 
framtiden. Endast träffar med enstaka representan
ter från Bohusläns och Jönköpings länsmuseer har 
blivit av. Den ovanliga situationen har också gjort 
att antalet besökare har varit litet även om mäng
den förfrågningar har fortsatt ligga på en relativt 
hög nivå då många haft mer tid till att släktforska 
hemma. Vi har fokuserat på de löpande uppgifterna 
som hör arkivet till – att förteckna och gå genom 
material.
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Arbetet med att flytta ut alla böcker ur bokmagasinet 
stannade upp under några månader då vår biblio
te  karie tillhörde riskgrupp. Arbetet återupptogs 
un der hösten och vid årsskiftet började arbetet se 
ett slut. Nu är i stort sett alla böcker uppflyttade till 
biblioteket och det gamla bokmagasinet har blivit ett 
ämbetsarkiv.

Västergötlands museum har anmält intresse för att 
lägga in arkivförteckningarna i riksarkivets nationella 
arkivdatabas (NAD) samt att tillgängliggöra vårt 
musikarkiv på ”Vägvisare till folkmusiken” på levan
de  musikarkiv.se. Arbetet med detta kommer att 
fort sätta. Att publicera arkivförteckningar på NAD 
är mycket viktigt då museets arkiv blir sökbart för en 
mycket större publik.

Det har kommit in en accession. Ett par daguerro
typier som skänktes hit innan museet stängde. Flera 
har hört av sig men har velat avvakta med besök till 
läget har återgått till det normala.

Fotoarkiv
Arbetet med utställningen Knäpp Knäpp Knäpp om 
fotografen Anders Karlsson sysselsatte arkivet under 
våren  1 000 utvalda bilder av de 14 000 bantades 
så småningom till 97. I april 2021 går utställningen 
vidare till Skövde museum. Det långa samarbetet 
med Wäring-Locketorps hembygdsförening firades 
under hösten med ett seminarium där föreningen 
bjudits in till bildvisning av bildspel och samtal om 
utställningen. Övriga samarbeten inför utställningen: 
Fotoantikvarie Lennart Andersson, Kinneved, 
Kinne kulle- och Rudskoga hembygdsförening med 
flera. Utställningen har lagts ut på Digitalt Museum.

Bildarkivet har scannat cirka 5 000 högupplösta bil
der och dessa har lagts till i Primus. Motsvarande 
mängd bildposter har städats och uppdaterats. 175 
bildbeställningar har effektuerats, varav 50 av dessa 
till museets egna uppdragsavdelningar. Allmänhe
tens kommentarer uppgick till cirka 350, de flesta av 
dessa har bearbetats och skrivits in i respektive bild
post för att ge sökbarhet. Cirka 200 förfrågningar av 
skiftande karaktär har besvarats.

Konsultation
Föremålsantikvarien har fungerat som konsult, 
inspi ratör och faktagranskare åt Särestads lands
bygds  museum i frågor om vision och inriktning, 
historieberättande, ny utställning och folkbildning. 
Ytterligare engagemang från Västergötlands mu
seums sida beror på vilka vägar Särestads lands
bygdsmuseum väljer att gå. Ett uppföljande besök 
vid Särestads landsbygdsmuseum gjordes i slutet 
av april. Deras Leaderprojekt närmar sig slutet och 
några uppsamlande tankar kring framtiden disku
terades. Museets engagemang har varit låg intensivt, 
men uppskattat.

Nätverket Västsvenska Arkeologer i Samlingar har 
inte haft några träffar under året.
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Projektutveckling

Sammanfattning
Under 2020 har projektmedel sökts för såväl pågå
ende som för nya projekt. När det gäller pågående 
projekt handlar det primärt om byggvårdsinsatser, 
och här har fokus legat på Sönekvarnen. Till det 
pågåendet projektet beviljades Västergötlands mu
seum 30 000 kronor från Grevillis fond och 30 000 
kronor från Harald och Gustaf  Ekmans stiftelse för 
kulturminnesvård och miljövård.

Vi hjälpte också Veterinärmuseet att författa en 
ansökan till Riksantikvarieämbetet om medel till 
digi talisering av ett herbarium, denna ansökan be
viljades med 70 000 kronor.

Ett nytt projekt som initierats är en satsning på barns 
möjligheter till att få ytterligare kunskaper när de 
besöker museet. För detta har ett stort antal exem plar 
av ”Barnens svenska historia” införskaffats. Tanken 
är att såväl barn som besöker museet med anhö riga 
som barn som kommer klassvis ska kunna läsa på 
mer om de olika tider som representeras på museet. 
”Barnens svenska historia” håller hög kvalitet 
men har några år på nacken och finns därför inte i 
bokhandeln längre. Böckerna har därför inköpts på 
antikvariat (primärt genom webbsidan Bokbörsen), 
något som ligger i linje med museets strävan efter 
hållbarhet. Projektet har finansierats med 20 000 kr 
av Oscar och Maria Ekmans Donationsfond.

Under 2020 utvecklades också ett projekt tillsam
mans med Högskolan i Skövde kring att uppgradera 
pedagogiken i Fornbyn till 2000talet. Tanken är att 
byggnaderna i Fornbyn förses med QR-koder som 

går att scanna med kameran i mobiltelefonen. Ge
nom QR-koden hamnar man på en webbsida där 
man får information om huset. Genom att använda 
sig av webbsidor blir möjligheterna mycket stora, 
och information kan förändras beroende på årstid 
mm. Projektet inleds i januari 2021 och har beviljats 
400 000 kronor av Leader Nordvästra Skaraborg, 
som är en del av EU:s landsbygdsutveckling.

När det gäller forskning har inga nya projekt initie
rats. Det samarbete som inleddes 2019 med bland 
annat Trondheims universitet arbetar fortfarande 
för att göra en gemensam ansökan. Då de flesta i 
gruppen är uppbundna av andra projekt för tillfället 
pågår arbetet mer lågintensivt. Vi har också deltagit 
aktivt i nätverket FOMU (Forskning på museer).

Verksamhetsberättelse 2020 | Västergötlands museum   27  





Fastigheter

Fornbyn
Fornbyns underhåll fortsätter enligt vård och 
underhållsplanen från 2013. En del omprioriteringar 
har gjorts eftersom mer akuta skador uppstår.  Vass
tak är en hög prioritet och det läggs om ett tak per 
år de kommande tre åren. Andra mindre arbeten 
utförs också, som renovering av fattigbössan. Nya 
armaturer för belysning har monterats för området 
som utgör Fornbyn. Allmän upprustning har gjorts 
inför 100årsjubileet 2021. 

Kråks herrgård
En plan hade tagits fram av en privat entreprenad 
som skulle utforma en renovering och ett nytt kon
cept för Kråks herrgårds lokaler. Planen har skrotats 
på grund av oklara målsättningar för användnings
området av Kråks herrgård. Under 2020 har ett var
samt underhåll påbörjats av husets exteriör. Detta 
fortsätter under 2021 med sanering av den gamla 
köksdelen och andra mindre renoveringsarbeten.

Heljesgården
Museet har dragit tillbaka sin ansökan om permuta
tion för att kunna avyttra jordbruksfastigheten Hel
jesgården. I samverkan med Länsstyrelsen har en ny 
arbetsgrupp tillsatts. En 5årsplan för upprustning 
av gården har antagits. Under 2020 har en stor del 
städningsarbeten skett på gården. Större mark  ar
beten har skett, som exempelvis anläggning av en ny 
besöksparkering. Historiskt jordbruk har bedrivits. 
De kommande fem åren ska en rad insatser ske för 
byggnader och marker för att rusta upp gården till 
ett presentabelt musealt skick.

Ölanda kapell
Markvård har utförts på fastigheten. Föremål i 
kapellet har uppmärksammade skador. Det finns 
skador som bör åtgärdas inom kommande år.

Museets monument, landmärken och fastigheter i 
land sskapet har under de senaste åren fallit i glöm
ska. Underhåll och kontroll har uteblivit efter den 
inventering som togs fram som arbetsmaterial till 
stiftelsestyrelsen 2013. En kontrollplan bör upprät
tas och en inventering av till exempel Lindholmens 
slottsruin bör göras under 2021. 

Bussagården
Museet har under utredning ägarförhållande för 
Bussagården utanför Skövde. Det är en mindre 
jordbruksfastighet som testamenterades till den 
lokala hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen 
har inte resurser att ta hand om gården och har 
tillfrågat museet om hjälp efter de riktlinjer som är 
angivna i testamentet. I november 2020 var museets 
personal där och gjorde en inspektion av gården. 
Museet har även kontakt med en jurist som sköter 
ärendet. Museet har även ansökt om förvärvstillstånd 
hos Länsstyrelsen. 
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Externa bidrag

Grevillis fond
Klosterkvarnen, Varnhem, 75 000 kr
Projektering, nytt magasin, 150 000 kr
Underhåll, Sönekvarnen, 30 000 kr

Harald och Gustaf Ekmans stiftelse 
Underhåll, Sönekvarnen, 30 000 kr

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Landskapsvård, Heljesgården, 73 356 kr
Skyltar, Såntorp, 38 000 kr
Tjärning av tak, Kata Gård, 40 000 kr

Skara kommun
Medel Varnhem, folderproduktion, marknads
   föring, 50 000 kr
Programverksamhet, kvinnodagen, 15 000 kr

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Projektering, nytt magasin, 210 000 kr

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans 
Donationsfond
Barnens svenska historia, 20 000 kr

Varnhems kulturmiljö ekonomisk
förening
Utveckling, Varnhem, 100 000 kr
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Personal

Museichef
Luitgard Löw

Administration 
Jenny Hallström, receptionist
Kristina Johansson, ekonom
Susanna Johansson, assistent 
Lotta Liljedahl, assistent
Mikael Skallberg, museivärd
Anette Stillner, receptionist

Kulturmiljö
Anders Berglund, arkeolog
Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie 
Catharina Henriksson, arkeolog/samlingar
Maria Norrman, arkeolog
Robert Olofsson, byggnadsantikvarie
Maria Vretemark, arkeolog/osteolog

Publika möten
Kent Andersson, hantverkare
Göran Elisson, utställningsformgivare/enhetschef,  
   t.o.m. 2/10
Hanna Eklöf, program, utställningar och pedagogik
Ulrika Eriksson, pedagog
Peter Holm, informatör
Glenn Oscarsson, museitekniker/vaktmästare
Björn Pettersson, enhetsansvarig för utställnings       
   produktion och pedagogik, fr.o.m. 14/12

Samlingar
Inge Arvidsson, kanslist
Marie Forsell, museiassistent
Lena Gyltman, assistent
Solveig Holm, museiassistent
Ylva Nilson, antikvarie/föremålsintendent
Jesper Nilsson, föremålsantikvarie
Stina Svantesson, konservator 
Ida Särebrand, arkivare 

Tillfälligt anställda
Niklas Borg
Magnus Ek
Josephine Eriksson
JanOve Gutegård Jakobsson
Ulla Hallbäck
Katharina Hambäck
Emil Jonsson
Martina Kärrberg
Anders Lundgren
Brita Planck
Pernilla Sahlström
Lotta Stenqvist
Ylva Werjefelt
Lindali Winberg
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Program
12/1 Julgransplundring. Med Axevalla folkdansgille.  
29/1 Skara Humanistiska Förbund: Föreläsning av Claes Waxberg om Hans Erland Heineman.
11/2 Sportlov, Återbruksslöjd i samarbete med Skaraborgs hemslöjdsförening och hemslöjds
 konsulenterna i Västra Götalandsregionen.
12/2 Sportlov, Prylbytardagen.
13/2 Sportlov, Bivaxdukar i samarbete med Skara Biodlarförening.
19/2 Skara Humanistiska Förbund: Föreläsning av Robin Gullbrandsson om Spåren efter Axel Forssén.
26/2 Föreläsning av Ulrika Naezer: ”Trött på sopor  minska din sopmängd”.
4/3 Föreläsning av Henrik Grape: ”Klimatnödläge. Vad är kyrkornas och religionernas roll?”.
7/3 Lördagsföreläsning av Ann Elmdahl:  ”Twist In”, i samarbete med Nätverket för vävformgivning.
8/3 Internationella Kvinnodagen: Se kvinnan!
14/3 Utställningsinvigning av Nytta & Nöje.
18/3 Livrustkammarens 1700talsdräkter.
21/3 Kata Gård öppnar för säsongen.
79/4 Påsklovsaktivitet: ”Äggjakt” och pysselaktiviteter i samarbete med Veterinärhistoriska museet  
 och Studieförbundet Medborgarskolan.
Maj Varje tisdag: Arbetsdag i Fornbyns bigård med Skara biodlarförening. 
1231/5 Tipspromenader i Fornbyn.
13/5 Holkpromenad.
16/5 1700tal på Kråk.
20/5 Kvällspromenad med lintema i Fornbyn, i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Västra
 Götalandsregionen och Skaraborgs hemslöjdsförening.
Juni Varje tisdag: Arbetsdag i Fornbyns bigård med Skara biodlarförening.
2/6 Skara biodlareförening sköter bigården.
7/6 Akvarellmåleri i Fornbyn i samarbete med Studieförbundet Medborgarskolan.
10/6 Latinoinspirerad dans i Fornbyn.
16/6 Workshop: Vi bygger ett insektshotell. 
19/6 Midsommarafton, Fornbyn hölls öppen för spontanbesök.
20/6 Friluftsgudstjänst vid Härjevadskyrkan, Fornbyn i samarbete med Skara domkyrkoförsamling.
24/6 Lekdag i Fornbyn i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
Juli Varje tisdag: Arbetsdag i Fornbyns bigård med Skara biodlarförening.
1/7 Djurdag i Fornbyn i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
7/7 Käpphästverkstad på Veterinärhistoriska museet i samarbete med Västergötlands museum
 och Medborgarskolan.  
8/7 Lekdag i Fornbyn i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
11/7 Spelmansträff  i Fornbyn i samarbete med Västergötlands spelmansförbund.
20/7 Street art i Fornbyn, sommarlovsaktivitet i samarbete med kommunens Kultur och fritid  
 och Medborgarskolan.
22/7 Street art i Fornbyn, sommarlovsaktivitet i samarbete med kommunens Kultur och fritid  
 och Medborgarskolan.
24/7 Molnskådarkurs, sommarlovsaktivitet i samarbete med kommunens Kultur och fritid
 och Medborgarskolan.
Augusti Varje tisdag: Arbetsdag i Fornbyns bigård med Skara biodlarförening.
6/8 Utomhusbio, sommarlovsaktivitet i samarbete med kommunens Kultur och fritid.
10/8 ”Gör en egen maskeradmask”, sommarlovsaktivitet i samband med 1700talsveckan,
 i samarbete med kommunens Kultur och Fritid och Medborgarskolan.
10/8 Stadsvandring genom 1700talets Skara med Skara Gille, guidning: SvenOlof  Ask.

Bilaga
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11/8 Föreläsning av Gabriel Hallbäck: ”Med von Döbeln genom Paris 1780”. 
12/8 Spirit of  Gambo, en sprakande barockkonsert med Hanna Thiel.
12/8 Visning av utställningen Nytta & Nöje – återskapat 1700tal.
12/8 Visning av 1700talsdräkter med medlemmar från Gustavs Skål.
13/8 Familjekonsert: Kvittrande klanger med Wood Peckers.
14/8 Föreläsning av Sofia Särdqvist: ”Prästfruns garderob”. 
15/8 Föreläsning av Lars Sjöberg: ”1700talets herrgårdshem” och konsert med Duo Nuovo.
15/8 Kurs i 1700tals dans med dansmästare Anna Löfgren.
22/8 Akvarellmålning i Fornbyn i samarbete med Medborgarskolan.
30/8 Läderhantverk i Fornbyn i samarbete med Medborgarskolan.
1/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn.
8/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn.
15/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn.
16/9 Lekdag i Fornbyn i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
19/9 ”Musen Märta bygger bo”, en teaterföreställning för de yngsta barnen, i samarbete
 med kommunens Kultur och fritid.
22/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn.
26/9 ”Brevskrivarna”, teaterföreställning med Charlies teater.
27/9 ”Brevskrivarna”, teaterföreställning med Charlies teater.
29/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn. 
30/9 Lekdag i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
10/10 Linberedning, workshop i Fornbyn i samarbete med Skaraborgs Hemslöjdsförening och
 Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalandsregionen.
15/10 Kulturveckan: Lars Sjöberg visar utställningen Nytta & Nöje.
15/10 Kulturveckan: Föreläsning av Lars Sjöberg, ”Linproduktion förr och i framtiden”,
 i samarbete med kommunens Kultur och fritid.
15/10 Kulturveckan: ”Prova på kväll”, textila tekniker med lin i centrum, i samarbete med
 Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalandsregionen.
17/10 ”Musen Märta bygger bo”, en teaterföreställning för de yngsta, i samarbete med
 kommunens Kultur och fritid.
21/10 Aktivitetsdag för pensionärer i Fornbyn, i samarbete med PRO Skara.
21/10 Skara Humanistiska Förbund: Föreläsning av Katarina EkNilsson om ”Folkbildning
 och demokrati”.
2628/10 Höstlov på museet med tema rymden. Stjärnor och planeter i samarbete med Mariestads  
 autonomiska klubb, rymdpyssel och rymdfilm i samarbete med Medborgarskolan och
 Veterinärhistoriska museet.
18/12 Familjecentralens julaktivitet i Fornbyn.
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Föredrag
21/1 Robin Gullbrandsson: ”Teori och metod i undersökningar av medeltida kyrktak”.
 Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. 
10/2 Maria Vretemark: ”Besöksmålsutveckling Varnhem, nuläge och framtid”.
 Varnhems Kloster Vänners årsmöte, Varnhemsgården, Varnhem.
19/2 Robin Gullbrandsson: ”Spåren efter Axel Forssén – En doldis som format de västsvenska
 kyrkorna”. Humanistiska förbundet, Västergötlands museum. 
28/2 Robin Gullbrandsson & Christina Persson (Kyrkokansliet): ”Surveys of  medieval church
 roofs in Sweden 20102020 – Present state of  research”. Symposium, Livady Oy, Helsingfors.
10/3 Robin Gullbrandsson: ”Relikskrinen från Eriksberg och Jäla. Samtal under valven”, Jäla kyrka. 
28/8 Robin Gullbrandsson: “Church roofs in a frontier region – Historic timber structures in
 western Sweden reflects changing influences and resources”. 26th Annual Meeting of  the
 European Association of  Archaeologists.
10/10 Maria Vretemark: ”Munkarnas verkstadshus i Varnhem – en sammanfattning av årets
 utgrävning”. Kulturveckan i Skara. Kata Gård, Varnhem. 
15/10 Roberth Olofsson: ”Brand och utrymning i Kulturhistoriska kyrkobyggnader”.
 Svenska kyrkans höstsamråd.
20/10 Robin Gullbrandsson: ”Dolda rum från medeltiden – Besök på fyra kyrkvindar på Kålland”.
 Vänermusei vänner, Folkets hus, Lidköping. 
28/12 Roberth Olofsson: ”Gestaltad livsmiljö”, Göteborgs universitet, Webinarium. 
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Publikationer
Gullbrandsson, Robin (red.), Ovan valven. Medeltida kyrkvindar i Göteborgs stift. Göteborgs stift 2020. 

Gullbrandsson, Robin, ”Taklag från 1140-talet rustat för kommande sekler. Restaureringen av
långhustaket på Gökhems kyrka.”
I Varnhem – från järnåldersgård till klosterstiftelse. Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 2019-2020.

Gullbrandsson, Robin, ”En ängel i galvanoplastik. Restaureringen av Kööpska graven på Södra
begravningsplatsen i Mariestad.”
I Varnhem – från järnåldersgård till klosterstiftelse. Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 2019-2020.

Vretemark, Maria, ”Den tidigkristna kyrkogården i Varnhem.”
I Varnhem – från järnåldersgård till klosterstiftelse. Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 2019-2020.

Vretemark, Maria, ”Gårdskyrkan i Varnhem.”
I Varnhem – från järnåldersgård till klosterstiftelse. Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 2019-2020.  

Vretemark, Maria, ”Population genomics of  the Viking world.” A. Margaryan et al.
Nature 17 September 2020.

Vretemark, Maria, ”Osteologiska museisamlingar, en omistlig källa till kunskap.”
I Museisamlingar – en omistlig källa till kunskap. Utgivare: Svenska humanistiska förbundet, s. 126146. 2020.
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Kurser och konferenser
28-29/2 Robin Gullbrandsson: Symposium om undersökningar av medeltida taklag,
 Åbo universitet/Livady Oy, Helsingfors. 
5/3 Roberth Olofsson: Workshop om kulturmiljöunderlag, Bohusläns museum.
18/3 Anders Berglund, Catharina Henriksson, Maria Norrman: Riksantikvarieämbetet,
 praxisseminarie Fornreg; via webblänk; förinspelade föredrag och efterföljande diskussionspass.
Våren Anders Berglund, Catharina Henriksson, Maria Norrman: Kurs ”Arbete på väg”.
Vårtermin Robin Gullbrandsson: The Thesis as a Genre, doktorandkurs, Institutionen för kulturvård,
 Göteborgs universitet. 
21/9 Roberth Olofsson: BARK Boverket, Webinarium.
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Kulturmiljö nya uppdrag 2020
Arkeologisk samt osteologisk uppdragsverksamhet
Törneberga 15:1 
Skånings-Åsaka RAÄ 130, undersökning
RV49, förundersökning
SSL Energi Norra Åsarp, schaktövervakning
Sävare, arkeologisk utredning
Ås kyrka, Grästorp, förundersökning
E20, GöteneMariestad, arkeologisk utredning 2, komplettering, 
Källby RAÄ 79, förundersökning
Trädgårdsstaden, Skövde, etapp 4
Kv. Duvan, Hjo 
Skövde Kyrkpark, schaktövervakning  
Brunnsbomarken, Skara, arkeologisk utredning
Väg 47, Grästorp, arkeologisk utredning
Skånings-Åsaka RAÄ 130, undersökning
RV49, Axvall-Varnhem, förundersökning
E20, förbi Mariestad, förundersökning
Grästorp Tengene 1:25, förundersökning
Suntak, fornlämning L1961:685
Väg 2504, utredning
Kv. Vesta 2 och 4, Skara, förundersökning
Grästorp, fornlämning L2020:3807
Kv. Älgen, Mariestad
Forsviks camping, arkeologisk utredning 1
Sandbäcken, Mariestad, arkeologisk utredning 2
E20, etapp VilanDalaån, förundersökning
Marbotorp, Tidaholm, arkeologisk utredning
Falköping RAÄ 5, förundersökning
Knistad, Skövde, utredning
E20, Vårgårda-Ribbingsberg, förundersökning
E20, Ledsjö, förundersökningar
Skånings-Åsaka RAÄ 127, undersökning
Horn, Mariestad, arkeologisk utredning
Muggebo, Mariestad, arkeologisk utredning 1
Ladukärr 2:1, Mariestad, arkeologisk utredning 1
E20, GöteneMariestad, förundersökning
Böja/Vristulven
Skara Energi SkåningsÅsaka
Mariestad Residens, övervakning
Dalaån L1959:2776, undersökning
Gudhem kloster, steninventering
S:t Peder 23, Lödöse. Västarvet
Svaerholt fangeleir, Tromsö universitet, Norge
Lidköping 11:1, Västsvensk Arkeologi
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Byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet
Brunsbo biskopsgård, bygge av växthus
Göteve kyrka, målning av läktartak
Dimbo kyrkogård, vård och underhållsplan
Velinga kyrkogård, vård och underhållsplan
Mariestads domkyrka, renovering av masverksfönster, etapp 2
Brismene kyrka, fasadrenovering
Enåsa kyrka, konserveringsarbeten
Kunskapsrapport om medeltida taklag, Hantverkslaboratoriet
Hångsdala kyrkogård, vård och underhållsplan
Kymbo kyrkogård, vård och underhållsplan
Kv. Metis, Skara gamla flickskola, fasadrenovering
Eks kyrka, fasadrenovering
Falkängens bruksgata, kulturhistorisk utredning
Hassle kyrka, konserveringsarbeten
Husaby kyrka, lagning av torntrappa
Husaby kyrka, lagning av kormur
Skara stift, Medeltida taklag 2
Grolanda kyrka, renovering av torntak
Eggby kyrka, utvändig renovering
Amnehärads kyrka, omläggning av skiffertak
Lyrestads kyrka, tjärning av tak
Sjötorps kyrka, tjärning av fasad
Örslösa, kjortelkvarn, renovering
Baggen 5, Mariestad, ommålning
Daretorps kyrkogård, omläggning av kyrkogårdsmur 
Valstads kyrkogård, omläggning av kyrkogårdsmur
Brevik, klockstapel, byte av panel
Skara, Kyrkans hus, justeringar efter fönsterbyte
Sjogerstads kyrkogård, omläggning av kyrkogårdsmur
Råbäcks mekaniska stenhuggeri, etapp 7
Fridene kyrka, utvändig renovering
Mofalla kyrka, tjärning av tak
Gösslunda kyrka, tjärning av tornspira
Mariestads domkyrka, renovering av masverksfönster, etapp 3
Valstads kyrkogård, vård och underhållsplan
Mobackens kyrkogård, vård och underhållsplan
Varvs kyrkogård, vård och underhållsplan
Östra Gerums kyrkogård, vård och underhållsplan

Arkeologiska rapporter
2020:1  Arkeologisk utredning inom Ullervad 31:1, Ullervad socken, Mariestads kommun.
2020:2 Arkeologisk utredning steg 1 inför ombyggnad av väg 2504, delen väg 2503 – Södra Härene,
 Fåglum och Södra Härene socknar, Essunga och Vårgårda kommuner.
2020:3 Kompletterande arkeologisk utredning steg 2. Inför ombyggnad av E 20 – delen Vårgårda
 Ribbingsberg. Tumberg och Södra Härene socknar, Vårgårda kommun.
2020:4 Arkeologisk utredning Stjärnvik 1:1, Mölltorps socken, Karlsborgs kommun.
2020:5 Arkeologisk utredning inom Hässleås 1:2, Tranemo socken och kommun.
2020:6 Arkeologisk undersökning inför byggnation inom RAÄ Skövde 177, Skövde kommun.
2020:7 Arkeologisk förundersökning, RAÄ Flistad 15:1/L1962:509, fastigheten Flistad 17:2,
 Skövde kommun.
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2020:8 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ Lidköping 12:1,
 Nya Staden 1:1, Lidköpings kommun.
2020:9 Mindre arkeologisk utredning Mösseberg 50:1, RAÄ Falköping 14:1/L1962:402,
 Falköpings kommun.
2020:10 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, L1962:361/Falköping
 RAÄ 40, inom kv. Tornväktaren 15, Falköpings kommun.
2020:11 Arkeologisk utredning inom Törneberga 1:5 m.fl., Mariestads kommun.
2020:12 Arkeologisk förundersökning av del av gravfälten Varnhem 34 och 35, Varnhem socken,
 Skara kommun.
2020:13 Arkeologisk förundersökning av fornlämningarna RAÄ L2019:1969, L2019:1971, L2019:2339- 
 2344 och L2019:2346 och förundersökning i avgränsande syfte av fornlämningarna L1961:2935 
 2936 inom fastigheterna Ryd 15:15 och 15:44, Skövde kommun.
2020:14 Inför ombyggnad av väg 49, delen Skövde – Igelstorp, arkeologisk utredning steg 2, Forsby och  
 Igelstorp socknar, Skövde kommun.
2020:15 Arkeologisk förundersökning RAÄ 73:1, Hertig Johans torg, Skövde socken, Skövde kommun.
2020:16 Avgränsande förundersökning av Friggeråker 109/L1960:4802, boplats, Friggeråker socken,  
 Falköpings kommun.
2020:17 Arkeologisk utredning inom fastigheterna Sävare 19:1 och 26:1, Sävare socken, Lidköpings
 kommun.
2020:18 Trädgårdsstaden etapp 4, Arkeologisk utredning inom Skövde 5:85, 5:34 och 5:69 Skövde
 socken och kommun.
2020:19  Rv 49, Axvall–Varnhem, Arkeologiska förundersökningar vid planering av vägutbyggnad våren  
 2020, Skärv och Varnhems socknar, Skara kommun.
2020:20 Arkeologisk utredning längs väg 2561 och avgränsning av fornlämning Grästorp 4:1/L1962:
 3086, Grästorps kommun.
2020:21 Arkeologisk utredning inom fastigheten Råda 5:1, Råda socken, Lidköpings kommun.
2020:22 Arkeologisk schaktningsövervakning av Sörby 2:1/L1961:7456 och Sörby 26:1/L1961:1030,  
 Torrevalla 1:1, Sörby socken, Falköpings kommun.
2020:23  Arkeologisk utredning inom Brunnsbomarken 4:3, Skara socken, Skara kommun, Västergötland.
2020:24 Inför ombyggnad av E 20 – delen Götene–Mariestad, kompletterande arkeologisk utredning
 steg 2, Björsäter, Holmestad, KinneVedum och Leksbergs socknar, Götene och Mariestads  
 kommuner.
2020:25 Arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheterna Såntorp 13:1, Öglunda 13:1 och 9:9,  
 Skara kommun.
2020:26 Arkeologisk schaktningsövervakning av L1962:4444/stadslager inom Duvan 6, Hjo kommun.
2020:27 Cykel & återvinningsrum i kvarteret Vesta, Skara. Arkeologisk förundersökning inom
 Kv Vesta 2 & 4, Skara RAÄ 68, Skara socken och kommun.
2020:28 Arkeologisk utredning vid Knistad Herrgård, Knistad 2:4, Skövde kommun.
2020:29 Arkeologisk utredning steg 2 samt avgränsande förundersökning inför ombyggnad av väg 2504
 i Vårgårda och Essunga kommuner.
2020:30 Arkeologisk förundersökning av fornlämningarna L1963:2881 och L1963:2882 inom fastigheten  
 Tengene 1:25, Bjärby socken, Grästorps kommun.
2020:31 Arkeologisk förundersökning av Ås 7:1/L1960:854, gravhög, Ås socken, Grästorps kommun.
2020:32 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning L1962:8858,  
 stadslager inom kv. Älgen 6, Mariestads kommun.
2020:33 Arkeologisk undersökning 1984 av nyupptäckta gravar och husgrunder i Gudhems socken
 RAÄ 194, fastigheten Gudhem 12:1, Gudhems socken, Falköpings kommun.
2020:34 Schaktningsövervakning för stolpe 33. Arkeologisk schaktningsövervakning av grävning för  
 stolpfundament invid fornlämningarna L1961:685 samt L1961:686 inom fastigheten Marieberg  
 1:5, Suntaks socken, Tidaholms kommun.
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2020:35 Utredning vid Viglunda & Hertigbo i Skånings härad. Arkeologisk utredning vid lednings
 dragning, SkåningsÅsaka socken, Skara kommun.
2020:36 Schaktningsövervakning vid gravar; Arkeologisk schaktningsövervakning vid plöjning för
 ledning, Norra Åsarp socken, Falköpings kommun.
2020:37 Arkeologiska förundersökningar, E 20, delen förbi Mariestad, Berga, Hassle, Leksberg och
 Mariestads socknar, Mariestads kommun.
2020:38 Arkeologisk utredning, del av fastighet Horn 2:51, Mariestads kommun, Västergötland.
2020:39 Arkeologisk förundersökning fornlämning L2020:3807, väg 2561/Östra vägen Förbifart
 Grästorp, Grästorps kommun.
2020:40 Arkeologisk utredning steg 1, Strömsnäs camping, Forsvik 5:181, Karlsborgs kommun.

Byggnadshistoriska rapporter
2020:1 Mariestads domkyrka. Gamla staden 6:2, Mariestads stad och kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med renovering av östfönstret.
2020:2 Gökhems kyrka. Gökhem 16:1, Gökhems socken, Falköpings kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av långhustak. 
2020:3 Falkängens arbetarbostäder. Hönsäter 5:6572, Österplana socken, Götene kommun.
 Kulturhistorisk bedömning och värdering. 
2020:4 Breviks kyrkogård. Kyrkobolet 2:1, Breviks socken, Karlsborgs kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:5 Hångsdala kyrkogård. Hångsdala 32:1, Hångsdala socken, Tidaholms kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:6 Eks kyrkogård. Eks socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:7 Låstads kyrkogård. Låstads socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:8 Bredsäters kyrkogård. Bredsäters socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:9 Utby kyrkogård. Utby socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:10 Ekby kyrkogård. Ekby socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:11 Kymbo kyrkogård. Kymbo 18:1, Kymbo socken, Tidaholms kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan. 
2020:12 Dimbo kyrkogård. Dimbo 39:1, Dimbo socken, Tidaholms kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:13 Piperska lazarettet. Brunnsborg 7:2, Ova socken, Götene kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med montering av brandutrymningstrappa.
2020:14 Velinga kyrkogård. Velinga 20:1, Velinga socken, Tidaholms kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan. 
2020:15 Grolanda kyrka. Grolanda socken. Falköpings kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med renovering av torntak. 
2020:16 Eks kyrka. Eks socken, Mariestads kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering. 
2020:17 Breviks klockstapel. Breviks socken, Karlsborgs kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med byte av panel.
2020:18 Eggby kyrka. Eggby socken, Skara kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med utvändig renovering. 
2020:19 Mariestads domkyrka. Gamla staden 6:2, Mariestads stad och kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fönster i söder (F10S).
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Styrelse
Styrelsens ledamöter

Ordinarie  Utsedd av
Roland Andersson, ordf. Västra Götalandsregionen
Abo Moradi Västra Götalandsregionen
Bertil Jonsson Västra Götalandsregionen
Maria Bruckshaw Västra Götalandsregionen
Runo Johansson Västra Götalandsregionen
Carina Ahlström, v. ordf. Skara kommun
Laila Skantz Skara kommun
Ragnar Sigsjö Västergötlands Fornminnesförening 
Anna Maria Claesson Västergötlands Fornminnesförening

Suppleanter
Alexander Hutter Västra Götalandsregionen
Carina Andersson Västra Götalandsregionen
Göran Olofsson, t.o.m. 30/11 Västra Götalandsregionen
Lisbeth Karlsson Skara kommun
Sune Johansson Skara kommun
Göran Englund Västergötlands Fornminnesförening
Anna Margaretha Alströmer, t.o.m. 25/2 Västergötlands Fornminnesförening
Kjell Öhlund, fr.o.m. 25/2 Västergötlands Fornminnesförening

Revisorer
Staffan Albinsson Västra Götalandsregionen
Eva Eriksson Skara kommun
Staffan Setterberg Västergötlands Fornminnesförening
Christer Holmstrand Stiftelsen Västergötlands museum

Revisorssuppleanter
Ulla Göthager Västra Götalandsregionen
Anita Afzelius Alm Skara kommun
Niklas Hansson Västergötlands Fornminnesförening

Styrelsen har under året haft fem ordinarie sammanträden: 25/2, 26/5, 18/8, 13/10 samt 8/12. 
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Verksamheter och ansvarsområden

Styrelsen
Stiftelsen Västergötlands museums styrelse består 
av representanter från de tre stiftarna: Västra Göta
landsregionen, Skara kommun och Västergötlands 
Forn minnesförening. Styrelsen sammanträder fyra 
gånger per år, liksom styrelsens arbetsutskott vilket 
består av styrelsens ordförande, vice ordförande och 
en ledamot.

Enheterna
Enheten Administration arbetar med ekonomi, 
personal och styrelseadministration, diarium och 
inköp samt reception med butik och kafé.

Styrelse och organisation
Enheten Kulturmiljö ansvarar för arkeologisk och 
byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet, forskning 
och kunskapsuppbyggnad.

Enheten Publika möten ansvarar för program, ut
ställningsproduktion och pedagogik, information 
och marknadsföring, hemsida och sociala medier. 
Enheten ansvarar även för museets vaktmästeri, 
säkerhet, snickeri, fastighetsunderhåll, fordon och 
parkvård.

Enheten Samlingar ansvarar för etnologiska och 
arkeologiska föremålssamlingen, för registrering i 
data bas, ut och inlån och konservering. Enheten 
ansvarar även för museets arkivförvaltning och om
fattar enskilda arkiv, ämbetsarkiv och bildarkiv.

Verksamhetsberättelse 2020 | Västergötlands museum   7  6   Västergötlands museum | Verksamhetsberättelse 2020



Verksamhetsberättelse 2020 | Västergötlands museum   9  



Sammanfattning
Den publika verksamheten har under 2020 präglats 
av pandemin. Museet var öppet fram till 31 mars, 
därefter hölls det stängt till 3 augusti och stängde 
igen 30 oktober tills vidare. Enhetens mål har varit 
att samtliga arrangemang ska vara säkra utifrån ett 
smittspridningsperspektiv. Verksamheten har därför 
fått anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekom
mendationer.

Två egna utställningsprojekt har planerats och pro
ducerats sedan hösten 2019. Nytta & Nöje – åter skapat
1700-tal och KNÄPP KNÄPP KNÄPP – Anders 
Karlsson – bygdefotograf  i Västergötland. Dessutom har 
vi visat vandringsutställningen Fira demokratin. Ut
ställningen är producerad av Sveriges riksdag och 
uppmärksammar demokratins genombrott i Sverige 
genom riksdagsbeslutet om allmän och lika rösträtt.

Under perioden januari till mars genomfördes ett 
tiotal program i museibyggnaden. Visningar av ut
ställningarna för främst skolklasser har även skett 
under augusti till oktober. Fornbyns friluftsmuseum 
har varit öppet med begränsade utomhusaktiviteter 
under våren, sommaren och hösten. Aktiviteterna 
var främst riktade till olika målgrupper som till 
exem pel barn, vuxna, daglediga, seniorer och skola. 
De flesta aktiviteter har skett i samverkan med 
olika externa aktörer. Västergötlands museum har 
även deltagit i arrangemang som Kulturveckan och 
1700talsveckan.

Under den tid som museet har varit stängt har be
hovet av digital förmedling ökat. Publika möten har 

tillsammans med andra avdelningar därför arbetat 
med att förbättra vår hemsida och sociala medier 
som Facebook och Instagram. Genom detta har vi 
kunnat berätta om utställningar, aktiviteter och de 
andra avdelningarnas verksamheter.

Permanenta utställningar
De permanenta utställningarna har under året 
varit Skara i medeltid, Agnes de Frumerie – konstnär och 
glaspionjär, Mellan is och eld – tolkningar av Västergötlands 
forntid, Bronssköldarna från Fröslunda, Själabärarna, 
Kata och Kättil och basutställningen på Kata gård i 
Varnhem.

Tillfälliga utställningar
Nytta & Nöje – återskapat 1700-tal
Under våren färdigställdes den stora utställningen 
Nytta & Nöje – återskapat 1700tal om konst, 
textil och trähantverk med fokus på hållbarhet 
och återbruk. Utställningen producerades i sam
verkan med konsthistoriker fil. lic. Lars Sjöberg och 
kulturarvs pedagog Therese Holmgren. Till utställ
ningen lånades modedräkter, textilier, möbler och 
konsthantverk in från Sjöbergs privata samling, från 
Vänersborgs museum och Alingsås museum. Ett 
stort antal dräkter och föremål från museets egen 
samling visas också i utställningen, liksom nysydda 
kläder efter 1700talsförebilder, återskapade av 
Therese Holmgren. Till utställningen producerades 
en drygt 30sidig katalog. Invigningen skedde den 
14 mars med tal av Lars Sjöberg och 1700talsmusik 
framförd av Duo Nuovo. I projektet ingick även 
programverksamhet och seminarier. Utställningen 
knöts även till Skaras 1700talsvecka.

Publika möten
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Internationella Kvinnodagen
Den Internationella Kvinnodagen uppmärksamma
des den 8 mars. Elise Lindqvist, kallad ängeln på 
Malmskillnadsgatan, föreläste om kvinnors utsatthet 
och om sitt arbete. Vidare berättade Nils Hjort 
om kvinnor som gjort motstånd genom historien.  
Dagen besöktes dessutom av Kvinnojouren Linnéan 
Lidköping, företagaren Lena Svedung, sångerskan 
Christel Petrini, serietecknaren Nelly Karlsson och 
Axevalla Folkhögskolas designelever som visade 
egen sydda plagg. Museets medarrangörer var Med
borgarskolan, NBV, ABF och Studiefrämjandet.

Föreläsningar
Samarbetet med Skara Humanistiska förbund fort
satte under 2020 med olika temaföreläsningar. Hös
ten bjöd på två föreläsningar som var kopplade till 
utställningen Fira demokratin. 

Kulturveckan
Under kommunens kulturvecka deltog Västergöt
lands museum i en något mindre omfattning än 
tidi gare år och programaktiviteterna var koncentre
rade till en dag, den 15 oktober. Under denna dag 
berättade Lars Sjöberg om 1700talet och visade 
utställningen Nytta & Nöje. Därefter höll han en 
föreläsning om svensk linproduktion som sträckte 
sig från förr till in i framtiden. Det anordnades 
även en workshop ”prova på kväll med linet i 
centrum” där deltagarna fick prova på olika tex-
tila tekniker som knyppling, broderi, vävning och 
linspånad. Denna aktivitet genomfördes till sam
mans med Hemslöjdskonsulenterna i Västra Göta
landsregionen.

För de minsta barnen visades teaterföreställningen 
Musen Märta bygger bo i Fornbyn. Aktiviteten arrange
rades av Skara kommuns Kultur och fritid.

Teater
Charlies teater genomförde fyra föreställningar av 
pjäsen Brevskrivarna. Berättelsen bygger på de brev 
som Skaradjäknarna och tillika bröderna Sandzén 
skrev hem. Brevsamlingen finns i Västergötlands 
museums arkiv.

Programverksamhet i Fornbyn
Under våren och sommaren fick verk sam  heten i 
Fornbyn ändras flera gånger utifrån Folkhälso myn-

Knäpp Knäpp Knäpp – Anders Karlsson
– Bygdefotograf i Västergötland
Våren och sommaren ägnades åt att skapa en 
utställning om Anders Karlsson och hans fotografier. 
Museet äger och förvaltar 12 000 av hans glasplåtar, 
bilder som på ett inkännande och humoristiskt 
sätt skildrar den västsvenska landsbygden under 
perio den 192060. Han fotograferade bland annat 
vägbyggen, husbyggen, gårdfarihandlare, arbete och 
fritid. 

Fira demokratin
Utställningen invigdes i början av oktober. Denna 
vandringsutställning är producerad av Sveriges riks
dag och visas på museer runt om i landet under 2019
2021. Utställningen uppmärksammar demokratins 
genombrott i vårt land och ett av 1900talets vikti
gaste riksdagsbeslut, införandet av allmän och lika 
rösträtt. Vi kompletterade utställningen med några 
föremål ur samlingarna och seminarier i samverkan 
med bland andra Skara Humanistiska förbund.

Digitala utställningar och visningar
Under den tid som verksamheten varit stängd har 
den publika enheten arbetat allt mer med digital 
förmedling. På Instagram och Facebook har föremål 
från de nya utställningarna och från samlingarna 
presenterats med detaljerade fotografier och fördju-
pande texter. Föremålen har också presenterats 
på museets hemsida under fliken ”Digitala utställ-
ningar”. Även andra enheters verksamhet har lyfts 
fram digitalt, till exempel korta filmer med temat 
”Dolda rum på museet” och ett par digitala visningar 
av 1700talsföremål på Kråks herrgård.

Program i museibyggnaden
Under januari till mars genomfördes ett tiotal pro
gram i museibyggnaden, de flesta i samverkan med 
externa aktörer. Efter museets öppnade i augusti in
leddes en begränsad programverksamhet med Char
lies teater och Skara humanistiska förbund. Totalt 
hade huvudbyggnaden 17 501 besökare under 2020.

Julgransplundring
Året inleddes traditionsenligt med julgrans plund  
 ring och dans runt granen. Aktiviteten var främst 
riktad till barn och genomfördes i samverkan med 
spelmän och dansledare från Axevalla folkdansgille 
och Skara Gille.
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dighetens rekommendationer. De stora arrange
mangen i Fornbyn som midsommarfirande, vete ran-
fordonsdag och julmarknad ställdes in och ersattes 
av främst enkla utomhusaktiviteter från april till 
okto ber. Deltagarna fick föranmäla sig. Aktivite-
terna genomfördes i samarbete med Veterinär   mu
seet, studieförbund, hemslöjdskonsulenterna i Västra 
Götalandsregionen, Skara kommun, Svenska kyr
kan, fristående slöjdare, folkmusiker, konstnärer och 
djurägare. Under 2020 hade vi sammanlagt 28.629 
besökare i Fornbyn.

Holkpromenad 
Deltagarna fick längs vägen lära sig mer om fåglar 
och bygga en egen fågelholk. Lotta Berg, som är vete
rinär, professor vid SLU i Skara och ordförande för 
Sveriges Ornitologiska Förening, berättade om våra 
svenska fåglar och vilka som skulle kunna bosätta 
sig i de nytillverkade holkarna. Slöjdarna Martin 
Ericson och Ulrika Grip instruerade i holkbygge. 

Lekdagar
Under sommarmånaderna arrangerades fyra lek
dagar i Fornbyn. Tillsammans lekte vi lekar från förr 
och alla kunde delta utifrån sina förutsättningar. Un
der september arrangerades ytterligare två lekdagar 
till sammans med Veterinärmuseet och Medborgar
skolan.

Linet i centrum
Aktiviteten var uppdelad på tre olika tillfällen. 
Under dessa fick deltagarna bland annat lära sig om 
spånadslin, sådd, beredning, textila tekniker och 
linets klimatpositiva egenskaper. Ett av tillfällena 
sam manföll med kulturveckan.

Midsommarfirande
Under midsommarveckan bjöds alla kommunens 
för skolor in för att dansa ringlekar runt midsommar
stången i Fornbyn. Aktiviteten genomfördes i sam
arbete med spelmän och dansare från Axevalla 
Folkdansgille. Det stora midsommarfirandet för all-
mänheten ställdes in. Midsommardagen bjöd på Fri
luftsgudstjänst med Skara domkyrkoförsamling vid 
Härjevadskyrkan.

Smådjursdag
Det hölls en traditionsenlig smådjursdag. Pande
min medförde att djurslagen var färre än tidigare år, 
men detta kompenserades med nya aktiviteter som 
kaninhoppning, käpphästtävling och tipspromenad. 
Sammanlagt 240 personer deltog.

Återkommande aktiviteter i Fornbyn under 
sommaren
• Skara biodlarförening hade arbetsdagar i bigården  
 på tisdagar under majaugusti.
• Två kvinnogrupper dansade Linedance varje tis
 dag och torsdag under juniseptember.
• Axevalla Folkdansgille träffades varje torsdag i
 augustiseptember för olika aktiviteter.
• Familjecentralen hade babykafé utomhus.
• Visningar av Fornbyn genomfördes under tisdagar 
 i september. Under oktober hölls bokade visningar
  för föreningar och organisationer.
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Tipspromenader
Under maj genomfördes tre tipspromenader i Forn
byn. Närmare 450 personer deltog.

Kortkurser i samarbete med studieförbund
Kurser i akvarellmålning, läderhantverk och latino
inspirerad dans arrangerades i samarbete med Med
borgarskolan. 

Aktivitetsdag för seniorer
Den rikstäckande aktivitetsdagen för seniorer ge
nom  fördes i Fornbyn den 21 oktober med PRO 
Skara som arrangör. Dagen bjöd bland annat på fy
sisk aktivitet, information och visning av Fornbyn.

Kråks herrgård
1700-talsveckan
I augusti togs med kort varsel beslut om att 
1700talsveckan skulle genomföras i samarbete med 
Skara kommun, Medborgarskolan och Göteborg 
Baroque. Restriktionerna medförde ett begränsat an -
tal åhörare i hörsalen och programpunkter förlagda 
utomhus. Lars Sjöberg föreläste på Kråks gårdsplan 
om 1700-talets herrgårdshem, arkivarie Sofia Särd-
quist gav oss en glimt av den gustavianska tidens 
klädbruk i föredraget Prästfruns garderob och Gabriel 
Hallbäck lät åhörarna följa med på en vandring 
genom Paris år 1780. Danshistorikern Anna Löfgren 
förevisade dräkter och danssteg 1700talet.

Skara Gille anordnade en stadsvandring i 1700talets 
Skara under SvenOlof  Asks ledning. Den avsluta
des i Kråks källarvalv där Thomas Landahl under
höll som Bellman.  

Göteborg Baroque framförde två konserter på 
Kråks herrgård – en med Hanna Thiel på Gambo 
och familjekonserten Kvittrande klanger med Wood 
Peckers. På Kråks kunde barn och unga också göra 
en egen maskeradmask i en workshop ledd av Inese 
Demida från Stureplan.

Pedagogisk verksamhet
Den pedagogiska verksamheten har omfattat lov
program, visningar av utställningar, slöjdverkstäder 
och aktiviteter i Fornbyn. Deltagarna kom främst 
från grundskolor, gymnasier, folkhögskolor, hant
verksskolor och pensionärsföreningar. Utifrån de 
rådande omständigheterna deltog betydligt färre än 
under tidigare år.

Skolbesök
Under våren och sommaren genomfördes ett fåtal 
skolvisningar av museets basutställningar, Fornbyn 
och museets textilmagasin. I september var intresset 
stort för utställningen Nytta & Nöje.  En workshop 
med temat Ull & Papper kopplades till visningarna 
av Nytta & Nöje. Eleverna fick praktiskt bearbeta 
ull och återanvända papper för att lära känna mate
rialen och deras egenskaper.

Skolprogram
Tidsresan och Lin & Smide
För första gången sedan Tidsresan startade 1986 har 
den inte kunnat genomföras. Aktiviteten genomförs 
vanligtvis från sista veckan i augusti till första veckan i 
oktober. Arrangemanget flyttas fram till 2021. Även 
Lin & Smide ställdes in.

Lovprogram
Under 2020 genomfördes en rad lovaktiviteter. Flera 
av programmen hade inriktning på återbruk, slöjd, 
konst, djur och lek. Under sommarsäsongen hölls 
alla aktiviteter utomhus.
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Sportlov
Aktiviteterna hade ett hållbarhetstema. I kreativa 
verk  städer blev utslitna tshirts rep och gamla linne
hand dukar och tyglappar syddes om till små förva
ringspåsar. Dessa dekorerades med fantasifulla bro
derier. Med bivax från Fornbyns bigård tillverkades 
bivaxdukar. Aktiviteterna genomfördes i samverkan 
med Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalands
regionen, Skaraborgs hemslöjdsförening och Skara 
Biodlarförening.

En prylbytardag arrangerades. Miljöinspektören och 
influensern Ulrika Naezer höll ett föredrag där hon 
berättade om hur vår konsumtion påverkar miljön 
med särskilt fokus på plast och dess väg till havet.

Henrik Grape, som är handläggare för hållbar ut
veckling i Svenska kyrkan, höll ett föredrag om hur 
Svenska kyrkan arbetar mot målen för Agenda 2030.

Höstlov
Temat för höstlovet var rymden och Mariestads 
astro nomiska klubb berättade om stjärnor, plane
ter och stjärnkikare. Det blev även pyssel och film. 
Akti viteterna genomfördes i samverkan med Vete
rinärmuseet och Studieförbundet Medborgarskolan.

Publik och information
Vår digitala julkalender gick under temat Hus och plat-
ser i tidigare Skaraborg. Utgångspunkten har varit att 
texterna skall vara både underhållande och intres
santa. Kalendern har fått ett tillsynes odelat posi
tivt mottagande och lyfts av flera kultur- och turist-
aktörer.

Under december inleddes ett FOKISprojekt där 
Axevalla folkhögskola ska använda sig av museets 
digitala tillgångar. Fotoarkivet kommer att använ
das som verktyg och kursdeltagarna skall skapa ett 
promenadstråk på skolans område med skyltar om 
platsens historia. Målet är att etablera museet som 
kunskapskälla för nya målgrupper samtidigt som 
kursdeltagare producerar konkreta resultat i syfte att 
stimulera fortsatt arbete eller studier samt att slutre
sultatet skall uppmuntra till fysisk aktivitet på skol
området.

Aktiviteten på sociala medier har fortskridit. Under 
december var dessa intimt samkopplade med ad
ventskalendern. Vidare har vi lagt upp berättelser 
och bilder ur samlingarna. 

Statistik
Besök
Det totala antalet besökare i museets huvudbyggnad, 
i Fornbyn, på Kråks herrgård och på Kata Gård var 
93 869. 2019 var det 176 716. Besökarna fördelar sig 
enligt följande: Museets huvudbyggnad med Kråks 
herrgård 17 501, Fornbyn 28 629 och Kata Gård 
47.739. Antalet besökare under 26 år var 3.798.

Webb och sociala medier
Museets hemsida har under året haft 86 717 besö
kare. Museets sida på Facebook hade i slutet av året 
7 629 följare. Under året har museets 285 inlägg på 
Facebook setts av 664 836 personer. Vid årets slut 
följde 2 199 personer Västergötlands museum på 
Instagram.

Annonsering
Museets annonsering har till stor del skett via socia la 
medier som Facebook och Instagram. Under 2020 
publicerade museet 15 olika annonser. De visa
des sammanlagt 936 590 gånger och nådde ut till 
359.364 personer.

Museet sänder varje månad ut ett digitalt nyhetsbrev. 
Dess främsta syfte är att marknadsföra kommande 
programpunkter och utställningar. I slutet av 2020 
var antalet prenumeranter 2 068.
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Kulturmiljö

Sammanfattning
Museets namn signalerar hemmaplan för verk
sam  het i landskapet med samma namn, i vid 
mening kulturlandskapet Västergötland och dess 
kommuner. Allt sedan museet invigdes för drygt 
100 år sedan och strax därefter även Fornbyn som 
levande berättelse är vi fortfarande rustade för att 
med professionellt fokus samla och berätta om 
Västgötska kulturmiljöer. Även om året gått i en 
pandemis tecken och berättandet om kulturarvet 
kan tyckas ha satts på paus med upprepad museal 
”lockdown” så har förhållandet delvis varit det 
motsatta inom delar av verksamheten. Det speciella 
året 2020 har gett eftertanke till att söka nya vägar 
att fortsätta de berättelser människor gärna hör om 
och om igen.

I verksamhetsområdet kulturmiljö har museet sär
skilt god kunskap om områdets förhistoria, medeltid, 
agrarhistoria och byggnadskultur. Här finns även 
spetskompetens inom osteologi. Det ger öppningar 
mot regional utveckling på långsiktig grund tillsam
mans med andra parter inom kulturmiljöområdet 
och inte minst inom andra intressenter i kulturland
skapet som till exempel besöksnäringarna. Väster
götlands museum bidrar inom kompetensområdet 
till ett hållbart och demokratiskt samhälle i sam
ar bete och dialog med och ibland mot samhällets 
aktö rer och utmanare på olika nivåer i arbetet med 
att bevara, vårda och tillgängliggöra kulturarvet. 

Kulturmiljöenheten har arbetat med regional verk
samhet i samverkan med och på uppdrag av bland 
annat kommuner och regionen, Länsstyrelsen Västra 

Götaland, Svenska kyrkan, Trafikverket, hembygds
föreningar, Göteborgs Universitet och hantverks
nätverket Traditionsbärarna för att nämna några 
exempel. Den regionala verksamheten har bland an
nat bestått av rådgivning och samråd kring bygglov 
och planläggning samt både uppdragsbaserade och 
myndighetsinitierade utredningar samt projekt med 
rapportering; kort sagt kunskapsuppbyggnad.

Allmänna, egentligen mer publikt inriktade förfråg
ningar från hela Västergötland och landet i övrigt 
har förekommit över hela året, även om många 
spontanfrågor uteblivit då museet varit stängt en 
stor del av 2020. Gamla såväl som nya utmaningar 
i förvaltningen av kulturarvet har tidigare identifie
rats i regional samverkan inom kulturmiljövården. 
Utmaningarna har under 2020 medfört andra och 
nya perspektiv på samhälle och kommunikation. 
Där är Västergötlands museum en viktig part i den 
samhällsutveckling som sker i en kulturhistorisk 
centralbygd och samtidigt randbygd i en region un
der fortsatt utveckling. 

Kulturmiljöarbete
Tidigare års trend till ett minskat flöde av remiss
förfrågningar kan för 2020 kanske ses som följd av 
pandemin. Bortser vi från sådana tänkbara orsaker 
till en minskning identifieras här en utmaning för 
framtiden i förvaltningen av kulturarvet, särskilt 
som lösningar på den utmaningen inte är kostnads
täckt på samma sätt som det kulturmiljöarbete som 
utförs som uppdrag mot betalning. De senare består 
i hög grad av antikvarisk medverkan vid både kyrklig 
och profan bebyggelse, arkeologiska och osteologi
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ska uppdrag. I vidare mening bidrar det kulturmiljö
arbetet aktivt till ett reaktivt sätt tydliggöra kulturarv 
och förnimmelsen av det i regionen. 

Personellt sett delas en tjänst inom byggnadsanti
kvarisk verksamhet med arbetsuppgiften som forn
byantikvarie, det vill säga förvaltning av museets 
kulturhistoriska bebyggelse på hemmaplan (i första 
hand Fornbyn och museets samtliga fastigheter; se 
även text under rubrik fastigheter.) Leaderprojektet 
Fornbyn startade 2020 där en projektledare och en 
storywriter har anställts på museet. Uppstartsmöte 
har hållits med Skara kommun, Högskolan i Skövde, 
illustratör och museets berörda personal. Samverkan 
mellan museet och kommunen ska lägga grunden 
för en digital pedagogisk plattform. Till sommaren 
2021 ska en del av den digitala infrastrukturen vara 
klar med ett pedagogiskt spel för målgruppen barn. 
Den digitala infrastrukturen ska även förberedas för 
att kunna användas till annan digitalisering, som tex
ter, audioguider och filmer på museets hemsida. 

Övriga tjänster är i högre grad uppdragsfinansierade 
och helt beroende av externa arbeten eller tilldel
ning av medel genom relevanta projektansökningar, 
vilket också är en form av extern finansiering. På 
arkeologisidan har vi som påpekats i underhands
rapporter till styrelsen haft en relativt hög arbets
belastning där externuppdrag prioriterats i enlighet 
med budgetmålen (därmed har de också uppnåtts). 
Här har pandemin inte bromsat in samhällsutveck
lingen – vägar tycks byggas till varje pris. Det finns 
däremot ett behov av att få en definierad volym av 
anslag för rimlig fördelning mellan de olika aktivite
ter som ryms inom området kulturmiljö. På arkeo
logisidan har vi under året även delvis gått in som 
momentan förstärkning i digitalisering av det arkeo
logiska materialet i de egna samlingarna och har 
också deltagit i arbete med planeringsunderlag för 
nytt museimagasin.

Inom verksamheten fungerar Robin Gullbrandsson 
som samverkansdoktorand på halvfart vid Institu
tionen för kulturvård, Göteborgs universitet, med 
sitt licentiatprojekt ”Medeltida kyrktak i Vätterland
skapen – typologi, tillverkning och kontext”.

Museets personal sitter med i en rad samverkans och 
arbetsgrupper som är aktiva inom regionen. Vissa 
arbetar med strategisk förvaltning för kulturmiljöer. 
Andra är nätverks och samverkansgrupper för orga

nisationer som arbetar med Kulturmiljöer inom 
regionen. Exempel på grupper: KMV2030, Hus med 
historia, Ämnesgruppen för byggnadsantikvarier, 
Södra Råda akademin och hembygdskretsen. Väs-
ter götlands museum ingår i samverkansorganet för 
byggnadsantikvarier vid landets regionala museer, 
BARK (Byggnadsantikvarisk krets) samt inom 
arkeo logisektorn den Museiarkeologiska bransch
organisationen (MARK).

Pedagogiskt arbete
Enheten har utfört en rad föredrag eller föreläs
ningar vid olika arrangemang, framför allt utanför 
museet och flera artiklar har publicerats. Uppgifter 
om dem framgår av bilaga med listor över föredrag 
och artiklar.

Uppdragsverksamhet
Kulturmiljö vid Västergötlands museum har med
verkat i och utfört olika typer av projekt/uppdrag 
– under 2020 litet mer än 5130 timmar debiterad ar
betstid. De har bestått av arkeologiska utredningar, 
förundersökningar och undersökningar, kulturhis
toriska förstudier, forskningsprojekt, osteologiska 
uppdrag, antikvarisk medverkan, byggnadsvårds
uppdrag, informationsuppdrag med mera.  Många 
uppdrag har varit av mindre omfattning Vi har 
också haft del i förarbetena av de större pågående 
infrastrukturella förändringarna för E20 från Vår
gårda i söder till Mariestad i norr med Trafikverket 
som stor beställare. Inom arkeologi har det varit 
ett 40tal för året nya uppdrag mot betalning för
utom de arbeten som pågått från tidigare år. Även 
i andra kommuner har vi främst genom olika typer 
av uppdrag haft antikvarisk närvaro. Kulturmiljö 
har också fortsatt utfört osteologiska analyser för 
externa aktörer, sammantaget omkring 250 timmar 
uppdragstid inklusive arbete inom projekt från tidi
gare år. Även inom den byggnadsantikvariska verk
samheten har drygt 40 för året nya uppdrag utförts, 
mestadels med kommuner och Svenska kyrkan som 
beställare, samtidigt som arbete inom projekt från 
tidigare år pågått. Bland de nya uppdragen finns 
vård och underhållsplaner för kyrkogårdar (bland 
annat i Tidaholms kommun) samt antikvarisk med
verkan i renoveringar på kyrkor i landskapet. Till de 
större projekten hör de fortlöpande arbetena med 
masverksfönstren i Mariestads domkyrka. Enheten 
har färdigställt bebyggelsehistoriska och arkeolo giska 
rapporter enligt de förteckningar som redovisas i 
respektive rapportserie.
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Kata Gård och Varnhems InfoPoint
i Ryttargården
Kata gård höll öppet från 21 mars till 1 november. 
Under denna period kom 47 739 besökare till Kata 
Gård vilket är ungefär 70 % jämfört med 2019. 
Mängden besökare på Kata Gård under juli månad 
(cirka 16000) var dock fler än under motsvarande 
period 2019. Det visar effekten av att många på 
grund av pandemin valt att semestra i Sverige. De 
utländska besökarna var dock märkbart färre till 
följd av olika reserestriktioner.

Under säsongen 2020 genomfördes 16 bokade guid
ningar för skolklasser och vuxengrupper samt där
till 64 dagliga gratisguidningar under juniaugusti på 
Kata Gård. Ryttargårdens InfoPoint, med butik och 
utställningar, höll öppet helger under våren och hös
ten samt dagligen under sommarsäsongen. Dahlia
rabatten intill Ryttargården utökades i omfattning. 
Ett nytt uppskattat inslag var att vi hade dahliaguid
ningar där varje torsdag under sommaren. 

Den programverksamhet som var planerad för 2020 
kunde endast genomföras i begränsad omfattning 
på grund av pandemin. Vi märkte dock tidigt på vå
ren att det fanns ett stort behov av att kunna komma 
ut och röra sig på stigar och vandringsleder i Varn
hem. För att möta detta behov lade vi kraft på att 
informera om lederna och förbättra tillgänglighet 
och skyltning. Vi erbjöd också olika temavandringar 
med guide för mindre grupper. De dagliga gratis
guidningarna på Kata Gård anpassades efter rådan
de situation och genomfördes med begränsat antal 

åhörare, max 30 per tillfälle. Det fungerade mycket 
bra och det fanns en stor förståelse från besökarna. 

Utgrävningarna av klostrets ekonomiområde, söder 
om klosterruinen, inleddes 2019 i form av fältkurser 
för studenter. Tanken var att utgrävningarna skulle 
ha fortsatt i maj men eftersom universitetet då hade 
övergått till enbart distansundervisning så blev det 
ingen grävning. Istället gjorde vi en mindre arkeolo
gisk utgrävning i månadsskiftet juni/juli vid kloster
kvarnen. I september var smittläget mindre allvar
ligt och då kunde studenternas fältkurs bli av enligt 
plan med grävning i ett av munkarnas verkstadshus. 
I samband med utgrävningarna hölls några öppna 
visningar för besökare. 

På Kata Gård genomfördes en del underhållsarbete 
under året där det stora trätaket tjärades, vi gjorde 
några nya skyltar, skaffade bättre lås på entrédör
rarna och en ny folderdisk. Vi har också installe
rat projektor och duk för att kunna köra film och 
Powerpointpresentationer på Kata Gård. Denna 
nya tekniska utrustning kom att användas först till 
hösten då vi i samband med Kulturveckan hade 
kvällsföreläsning på Kata Gård om årets utgrävning. 

Vi kan nu summera ett annorlunda år där verksam
heten fick ställas om. För Varnhems del har det ändå 
varit ett bra år. Vi har verkligen förstått hur viktigt 
det är att ge människor möjlighet att komma ut och 
vistas i ett natur och kulturlandskap som Varnhem, 
Valle och Hornborgaområdet utifrån sina olika för
utsättningar.
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Samlingar

Sammanfattning
År 2020 har även samlingarna påverkats av pande
min. Vi hade planerat att förbättra förvaringen av 
museets handeldvapen, men en vapenexpert vid 
Statens försvarshistoriska museer har inte kunnat 
medverka.

Enheten har under året digitaliserat över 5000 foto 
och föremålsposter. Vi har också ökat antalet publi
cerade poster på Digitalt Museum med över 4 000 
poster. Nästan 5 000 glasplåtar har blivit scannade. 
Det var också fler unika besökare och fler unika sid
visningar på Digitalt Museum än tidigare. Digitalise
ringstakten har ökat. 

Enheten inventerar kontinuerligt föremål i utställ
ningar. Vid årets slut är arbetet nästan avslutat. In
venteringen skall ligga till grund för både planering 
av katastrof och restvärdesräddning och fortsatt 
digitalt berättande. Enheten bidrog också i stor ut
sträckning med föremål till utställningen Nytta & 
Nöje. 

Enhetens arkivarie har fokuserat på att göra det 
gamla bokmagasinet till ett godkänt ämbetsarkiv, ett 
arbete som vid årets slut är avslutat.

Digitalisering i samlingarna 
Digitaliseringen av kulturarvsmaterial är viktigt. 
Sam tidigt effektiviserar digitaliseringen administra
tionen och det interna arbetet med samlingarna och 
skapar nya sökmöjligheter som gör att vi kan upp
täcka samlingarna på nya sätt.

I museets föremålsdatabas Primus finns 199 573 
poster, av dessa är:
•  70 081 föremålsposter varav 29 735 har bild.
• 129 491 fotoposter varav 98 091 har bild.

Under året har 5 650 poster nyregistrerats i Primus, 
av dessa är:
• 5 377 föremålsposter varav 753 har bild.
• 136 fotoposter, samtliga har bild.

Under året har också 35 449 poster blivit redigerade. 
Det kan handla om mindre eller större ändringar i 
posterna – administration, research och framtagning 
av mer information eller att en post fått ny bild. I 
siffran ingår också de nästan 5 000 glasplåtar som 
scannats under året. Jämfört med 2018 och 2019 har 
fler poster skapats. Samtidigt har alla nyregistrerade 
fotoposter fått scannade bilder. 

På Digitalt Museum finns 122 069 poster publi ce-
rade, av dessa är:
• 29 013 föremålsposter.
• 93 051 fotoposter.

122 069 poster motsvarar 61 % av alla poster i Pri
mus. 2020 publicerades 4 794 poster. Det beror på:
• Antalet poster i Primus som har bild men som inte 
 varit publicerade på Digitalt Museum är färre.  
• Enhetens samarbete med Bild & Text i Skövde
 (se nedan).
• Den stora mängden scannade glasplåtar som lagts  
 till befintliga fotoposter och som sedan har publi - 
 cerats.
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Besök på Digitalt Museum
KulturIT, som utvecklar Primus, har tagit fram nya 
instrument att mäta antal besök. Vi vet därför lite 
mer om användningen av det digitaliserade materia
let än tidigare. Tyvärr finns inte sådan statistik att 
få från de andra portalerna som museet levererar 
kulturarvsdata till (Kringla och Europeana).

Under 2020 har VGM haft 300 069 unika sidvis
ningar på de poster, utställningar och artiklar som 
finns publicerade på digitalt museum. Det är en ök
ning med nästan 11 % jämfört med 2019. Det är 
86 582 olika användare som tagit del av materialet, 
en ökning med nästan 49 % jämfört med 2019. De 
flesta användarna är naturligtvis från Sverige, men vi 
har haft besökare från alla världsdelar utom Afrika. 
Förhoppningsvis håller trenden med de ökade digi
tala besöken i sig. 

Arkeologiska samlingen
Under året 2020 har 402 arkeologiska föremål nyre
gistrerats samt 2 110 poster tilläggsregistrerats och 
korrigerats i Primus. Extrahjälp från museets arkeo
logiska enhet, för inskrivning av befintliga arkeolo
giska fyndlistor till Primus, resulterade i registrering 
av uppgifter för 528 föremål. Förutom föremålsre
gistrering används databasen Primus även till att ad
ministrera och registrera analyser och provtagningar 
som utförs på föremål, samt in och utlån.

I den senaste informationen från eKultur (som 
administrerar Primus) framgår det att den möjlighet 
för oss att själva tanka in fyndlistor från till exempel 
Excelformat, som vi hoppats på, enbart utvecklas 
för PrimusWeb. Inte för PrimusWin, som är den 
applikation som Västergötlands museum har. Detta 
är en missräkning, men vi koncentrerar oss fortsatt på 
att i PrimusWin skriva in från äldre analoga listor från 
arkiv och rapporter. Det innebär endast de uppgifter 
som finns i listorna, men ingen fotografering, ingen 
kontroll av föremålet och inte heller emballe ring 
eller placering. Det ger dock en växande struktur, 
bättre översikt av samlingen och viss inblick i dess 
komplexitet och innehåll. Vi får helt enkelt bättre 
koll på vad vi har. Analoga listor fortsätter att dyka 
upp ju mer vi letar och det är ibland ett styvt arbete 
att koppla fyndsamlingarna till fyndomständigheter, 
fyndfördelning och administrativa data. Många 
gånger saknas uppgifter och då görs en nyregistrering 
och ett nytt inventarienummer tilldelas. 

Berättande och användning
av samlingar
Under året har enheten samlingar utforskat Digitalt 
Museums möjligheter till berättande mer än tidigare. 
Vi har skapat två artiklar om glas och porslinsföre
mål. En artikel om porslinsmönstret Willow och 
den andra artikeln handlar om en glasmålning från 
tidigt 1600tal och som visar sig vara unik i Sverige.
Vi har skapat en ny utställning på Digitalt Museum 
om Anders Karlsson. Totalt finns fem utställningar 
på Digitalt museum. Där finns alla bilder från den 
fysiska utställningen Anders Karlsson – Knäpp Knäpp 
Knäpp. Besökare kan ta del av bilderna före och efter 
ett fysiskt besök, eller om man har svårt att komma 
till museet.

Användandet av Digitalt Museum har utvecklats. 
Sju stycken mappar med fotografier har skapats på 
Digitalt Museum. Mapparna innehåller fotografier 
som vi tror har motiv från olika områden i länet – 
Mariestad, Tibro, Skövde, Tidan, Kinnekulle med 
flera. Kontakter med flera hembygdsföreningar 
och grupper på sociala medier har etablerats, bland 
annat i Tibro, Rudskoga och Kinnekulle. Länkar till 
mapparna har mejlats ut för att väcka intresse för att 
jobba med identifiering av våra bilder. De förmedlas 
även vid varje lämplig kontakt som tas med museet 
för att fånga in de invånare som redan har ett intresse 
av museets fotografier. Eftersom ett stort intresse 

Röd linje 2020. Grå linje 2019.
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nu finns i Tibro påbörjades ett arbete med lokala 
fotograferna Joel Bengtsson och Alf  Blockings 
glasnegativ – bilder som ännu inte är registrerade 
eller digitaliserade – och ett givande samarbete med 
Tibro museum och en Facebookgrupp startades.

Sedan våren 2020 har samlingsenheten skapat ett 
inlägg i veckan som publiceras i museets digitala 
kanaler. Under 2020 skapades 39 inlägg. De hand
lar om porslinsföremål, arkeologiska föremål, foto
grafier, konst, brev, arkivalier med mera. 

Utlån
Västergötlands museum har många föremål utlå
nade till andra institutioner, hembygdsföreningar 
och verksamheter. Vi hann avsluta fyra lån innan 
pandemin hindrade verksamheten. Flera av våra 
lån tagare befinner sig i riskgrupp varför vi avstått 
från att besiktiga och avsluta flera lån. Vi har dock 
genomfört några större utlån.

En forntidslåda med arkeologiska föremål samman
ställdes i april, för utlån till skolor. Detta hade 
efterfrågats, eftersom eleverna inte kunde besöka 
museets förhistoriska utställning.

Under året har Prins Eugens Waldemarsudde lånat 
12 verk av Agnes de Frumerie. För konservatorns 
del innebar detta tillståndsbedömningar och en 
kurir resa i samband med transport och uppackning 
av föremålen i utställningslokalen. Även National
museum har visat intresse att låna ett antal verk av 
Agnes de Frumerie inför en utställning 2022. Därför 
har ytterligare 40 skulpturer fått en tillståndsbedöm
ning under hösten. Med ett fåtal undantag är de i 
skick att lånas ut.

Besök i magasin och förfrågningar
Varje år arrangerar Västergötlands museum ”öppet 
magasin” i samband med arkivens dag. I år har ar
rangemanget utgått då det inte har kunnat genom
föras.

Antalet forskarbesök har under året uppgått till 
fem stycken, trots pandemin. Det har handlat om 
runristningar, vikingatida spännen, benmaterial och 
flintartefakter. Ingen statistik förs över besök av och 
rådgivning till allmänheten, men den enhetens kom
petens efter frågas flera gånger i månaden, ibland i 
personliga möten och telefonsamtal men mest via 
epost.

Smärre ärenden rörande arkeologi har handlagts 
under året. Generella frågor från allmänheten kring 
stockbåtar, milstenar och yxor, samt mer specifika 
bestämningar av upphittade föremål på begäran av 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

I vår textila samling finns ett antal ”gubbatäcken” 
och ett av dem har blivit föremål för en rekonstruk
tion. Täcket är ursprungligen från Rackeby och det 
är en elev vid Sätergläntans slöjd och hantverksut
bildning som utfört uppgiften som sitt examens
arbete. 

Det har under året varit totalt 18 besök i magasin av 
14 olika grupper och besökare.
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Bevarandeåtgärder
En översyn och omflyttning i compactus-systemet 
där den arkeologiska samlingen förvaras i magasi
net påbörjades, för att kunna sortera in spridda an
hopningar av fyndmaterial på rätt plats. Det är av 
stor vikt att hela hanteringsprocessen fungerar och 
att föremålens placering kan dokumenteras. Ambi
tionen att genomföra 12 temadagar per vecka men 
detta kom dock inte att fullföljas, då restriktionerna 
innebar arbete från hemmet.

Den administrativa handläggningen av fyndför del
ningsbesluten fortsatte under året. Ännu har inte alla 
beslut hittats, men identifierade och avrapporterade 
arkeologiska undersökningar förs ändå successivt in 
i katalogen och erhåller inventarienummer. Fynd
fördelningsbesluten från Riksantikvarieämbetet är 
våra dokument, som visar vår äganderätt över före
målen.

Västergötlands museum har en överenskommelse 
med Länsstyrelsen Västra Götaland att härbärgera 
föremål som allmänheten överlämnat till staten för 
hembudsbeslut. Vi utfärdar kvitton till inlämnaren 
och listar föremålen i accessionsmodulen i Primus 
i väntan på beslut och fyndfördelning. Det är ofta 
segdragna handläggningstider och föremålen acku
muleras. I nuläget förvarar museet 10talet föremål 
som väntar på hembuds och fyndfördelningsbeslut.
I museets magasin, byggt i början av 1980talet, 
finns vattenbärande gjutjärnsrör i taket. Rören blir 
över tid och med användning sämre. Vid ett tillfälle 
upptäcktes ett litet läckage. 1015 meter rör byttes 
ut i taket för att förhindra vidare läckage. Alla rör 
kommer behöva bytas ut och arbetet kommer fort
sätta 2021.

Samtliga bronssköldar från utgrävningarna på Frös
lunda 1986 fick en översyn i september. Två kon
servatorer från Kalmar läns museum med special
kunskaper om arkeologisk metall kunde konstatera 
att sköldarna stått sig väl sedan den ursprungliga 
konserveringen. De utställda sköldarna var däremot 
ganska dammiga och har därför borstats rena av 
museets egen konservator.

Personal från samlingar tittar till och städar vårt 
lägenhetsmuseum på Falkängen i Hällekis vår och 
höst. En mer gedigen insats med uppfräschning av 
utställningsmiljön samt nya och mer informativa 
texter har varit på tal. Detta arbete har dock avstan

nat då vi inte fått något besked från Götene kom
mun om vad som kommer att hända efter en försälj
ning av Falkängen. Förhoppningsvis kommer vi få 
fortsatt möjlighet att förevisa Elsas lägenhet.

PopMus
För 20 år sedan utreddes möjligheterna att bygga ut 
Västergötlands museum och öppna en stor populär
musikalisk del i anslutning till museet. Utrednings
arbetet pågick under några år men det förverkliga
des inte. Startskottet till utredningen var en gåva från 
Stikkan Andersson till museet 1997. I gåvan ingick 

bland annat ett 20tal diplom 
och guldskivor från Stikkans 
karriär. Materialet blev tyvärr 
liggande i mu seets magasin. 
Under året har vi påbörjat 
regist re ring och digitalisering 
av materialet. Föremålen och 
arkiven kommer också att få 
en bättre förvaring. Klipp
böcker som kommit från 
Stikkan har arkivlagts och ska 
placeras in i arkivet.

Porslin
Enheten har arbetat tålmodigt under flera år för 
att digitalisera museets porslinssamling. På enheten 
finns hög kompetens om materialet. Arbetet har 
därför fått ta lite mer tid för att skapa bra metadata. 

Samarbeten
Veterinärhistoriska museet
Konservatorns goda samarbete med Veterinär
museet fortsatte under året genom rådgivning och 
mindre insatser. En större åtgärd som påbörjades är 
påfyllning av etanol i deras preparatsamling. Detta 
kommer fortgå under 2021. Även Västergötlands 
museums preparat får en kontroll, och där det duns
tat mycket sprit, fylls det på.
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Under december och januari har museet samarbetat 
med förlaget Stolpe publishing som sammanställer 
en katalog över Hilma af  Klints verk i museets sam
lingar. Denna samling utgör enlig utsago den näst 
största af  Klintsamlingen i världen och består utav 
cirka 240 laverade veterinärmedicinska tekningar 
som ingår i boken av John Vennerholm: Grunddragen 
av hästens operativa speciella kirurgi och Spezielle Opera-
tionslehre des Pferdes für Tierärzte und Studierende från 
1901 respektive 1907. Samtliga teckningar har scan
nats in i högupplöst format och skickats till Stolpe 
Publishing för bearbetning och granskning utav ex
perter på af  Klints verk. Samlingen kommer föras 
in i databasen Alvin så snart posterna konverterats. 

Under 2019 tilldelades Veterinärmuseet ett bidrag 
på 100 0000 kr. Till att utöka basutställningarna med 
en utställning om djurskydd. Under december har 
arbetet med utställningen fortskridit och utställning
en färdigställs under slutet av januari. Utställningen 
skulle bli klar under 2020 men drog ut på tiden. I 
rollen som föremålsantikvarie har arbetsuppgif terna 
bestått i att lokalisera för utställningen lämpliga 
före  mål samt skriva utställningstexter.

I ett steg att omvandla det intilliggande garaget till 
magasin har garaget tömts på museiföremål, musei
inredning och rekvisita och inväntar nu sanering på 
övriga inventarier av SLU:s personal. Likaså har ett 
antal föremål som är känsliga för skadedjursangrepp 
flyttats från Brogårdsladan till museets lokaler. För
hoppningen är att det kalla uteklimatet och torra 
inne klimatet i museet ska verka negativt på even
tuella skadedjur. 

Till julhelgen försågs Västergötlands museets kon
servator med ett större antal våtpreparat som var i 
behov av påfyllning. Preparaten förses med 80 % 
etanol och arbetet får enligt arbetsmiljöregler inte 
utföras i mer än 2 timmar åt gången. De påfyllda 
preparaten flyttas tillbaka till brogårdsladan tills det 
att garaget kan användas för dessa föremål. Ett an
tal glaskärl var skadade och har ersatts med konser
veringsburkar i glas. Ett antal mindre skador lagas 
eventuellt med epoxi eller annan lämplig metod. 

Varje onsdag arbetar museiassistent Anders Lund
gren med att föra in digitaliserat material i Alvin. 
Insatsen är enormt uppskattat och avlastar avsevärt 
föremålsantikvarien som kan ägna mer tid åt digita
lisering och samlingsvård. 

Bild & Text service, Skövde kommun
Bild & Text service är del av Skövde kommuns 
dagliga verksamhet för människor med funktions
nedsättning i yrkesverksam ålder men som inte har 
arbete. Målet med daglig verksamhet är att utveckla 
individernas möjligheter till arbete. I Västergötlands 
museum finns tusentals registerkort. Registerkorten 
innehåller kortfattad information om museets före
mål, inklusive en frimärksstor bild. Under året 
påbörjades ett samarbete med Bild & Text service 
där de scannar bilderna på registerkorten. Bilderna 
kan vi sedan lägga in på föremålsposter i Primus och 
publicera posterna på Digitalt museum.

Praktik
En elev från Kavelbro Gymnasiesärskola har två 
dagar i veckan, sedan september, praktiserat i textil
ateljén. Hennes huvudsakliga uppgift har varit att 
märka upp och katalogisera museets rekvisitakläder. 
En annan arbetsuppgift som fallit på hennes lott har 
varit att en gång i veckan läsa av alla mätstationer för 
temperatur och luftfuktighet i magasinet.

Arkiv
Västergötlands museum skulle bland annat ha stått 
som värd för en av Arkivverksamma i Väst:s årliga 
studiebesök men i sista stund fick detta skjutas på 
framtiden. Endast träffar med enstaka representan
ter från Bohusläns och Jönköpings länsmuseer har 
blivit av. Den ovanliga situationen har också gjort 
att antalet besökare har varit litet även om mäng
den förfrågningar har fortsatt ligga på en relativt 
hög nivå då många haft mer tid till att släktforska 
hemma. Vi har fokuserat på de löpande uppgifterna 
som hör arkivet till – att förteckna och gå genom 
material.
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Arbetet med att flytta ut alla böcker ur bokmagasinet 
stannade upp under några månader då vår biblio
te  karie tillhörde riskgrupp. Arbetet återupptogs 
un der hösten och vid årsskiftet började arbetet se 
ett slut. Nu är i stort sett alla böcker uppflyttade till 
biblioteket och det gamla bokmagasinet har blivit ett 
ämbetsarkiv.

Västergötlands museum har anmält intresse för att 
lägga in arkivförteckningarna i riksarkivets nationella 
arkivdatabas (NAD) samt att tillgängliggöra vårt 
musikarkiv på ”Vägvisare till folkmusiken” på levan
de  musikarkiv.se. Arbetet med detta kommer att 
fort sätta. Att publicera arkivförteckningar på NAD 
är mycket viktigt då museets arkiv blir sökbart för en 
mycket större publik.

Det har kommit in en accession. Ett par daguerro
typier som skänktes hit innan museet stängde. Flera 
har hört av sig men har velat avvakta med besök till 
läget har återgått till det normala.

Fotoarkiv
Arbetet med utställningen Knäpp Knäpp Knäpp om 
fotografen Anders Karlsson sysselsatte arkivet under 
våren  1 000 utvalda bilder av de 14 000 bantades 
så småningom till 97. I april 2021 går utställningen 
vidare till Skövde museum. Det långa samarbetet 
med Wäring-Locketorps hembygdsförening firades 
under hösten med ett seminarium där föreningen 
bjudits in till bildvisning av bildspel och samtal om 
utställningen. Övriga samarbeten inför utställningen: 
Fotoantikvarie Lennart Andersson, Kinneved, 
Kinne kulle- och Rudskoga hembygdsförening med 
flera. Utställningen har lagts ut på Digitalt Museum.

Bildarkivet har scannat cirka 5 000 högupplösta bil
der och dessa har lagts till i Primus. Motsvarande 
mängd bildposter har städats och uppdaterats. 175 
bildbeställningar har effektuerats, varav 50 av dessa 
till museets egna uppdragsavdelningar. Allmänhe
tens kommentarer uppgick till cirka 350, de flesta av 
dessa har bearbetats och skrivits in i respektive bild
post för att ge sökbarhet. Cirka 200 förfrågningar av 
skiftande karaktär har besvarats.

Konsultation
Föremålsantikvarien har fungerat som konsult, 
inspi ratör och faktagranskare åt Särestads lands
bygds  museum i frågor om vision och inriktning, 
historieberättande, ny utställning och folkbildning. 
Ytterligare engagemang från Västergötlands mu
seums sida beror på vilka vägar Särestads lands
bygdsmuseum väljer att gå. Ett uppföljande besök 
vid Särestads landsbygdsmuseum gjordes i slutet 
av april. Deras Leaderprojekt närmar sig slutet och 
några uppsamlande tankar kring framtiden disku
terades. Museets engagemang har varit låg intensivt, 
men uppskattat.

Nätverket Västsvenska Arkeologer i Samlingar har 
inte haft några träffar under året.
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Projektutveckling

Sammanfattning
Under 2020 har projektmedel sökts för såväl pågå
ende som för nya projekt. När det gäller pågående 
projekt handlar det primärt om byggvårdsinsatser, 
och här har fokus legat på Sönekvarnen. Till det 
pågåendet projektet beviljades Västergötlands mu
seum 30 000 kronor från Grevillis fond och 30 000 
kronor från Harald och Gustaf  Ekmans stiftelse för 
kulturminnesvård och miljövård.

Vi hjälpte också Veterinärmuseet att författa en 
ansökan till Riksantikvarieämbetet om medel till 
digi talisering av ett herbarium, denna ansökan be
viljades med 70 000 kronor.

Ett nytt projekt som initierats är en satsning på barns 
möjligheter till att få ytterligare kunskaper när de 
besöker museet. För detta har ett stort antal exem plar 
av ”Barnens svenska historia” införskaffats. Tanken 
är att såväl barn som besöker museet med anhö riga 
som barn som kommer klassvis ska kunna läsa på 
mer om de olika tider som representeras på museet. 
”Barnens svenska historia” håller hög kvalitet 
men har några år på nacken och finns därför inte i 
bokhandeln längre. Böckerna har därför inköpts på 
antikvariat (primärt genom webbsidan Bokbörsen), 
något som ligger i linje med museets strävan efter 
hållbarhet. Projektet har finansierats med 20 000 kr 
av Oscar och Maria Ekmans Donationsfond.

Under 2020 utvecklades också ett projekt tillsam
mans med Högskolan i Skövde kring att uppgradera 
pedagogiken i Fornbyn till 2000talet. Tanken är att 
byggnaderna i Fornbyn förses med QR-koder som 

går att scanna med kameran i mobiltelefonen. Ge
nom QR-koden hamnar man på en webbsida där 
man får information om huset. Genom att använda 
sig av webbsidor blir möjligheterna mycket stora, 
och information kan förändras beroende på årstid 
mm. Projektet inleds i januari 2021 och har beviljats 
400 000 kronor av Leader Nordvästra Skaraborg, 
som är en del av EU:s landsbygdsutveckling.

När det gäller forskning har inga nya projekt initie
rats. Det samarbete som inleddes 2019 med bland 
annat Trondheims universitet arbetar fortfarande 
för att göra en gemensam ansökan. Då de flesta i 
gruppen är uppbundna av andra projekt för tillfället 
pågår arbetet mer lågintensivt. Vi har också deltagit 
aktivt i nätverket FOMU (Forskning på museer).
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Fastigheter

Fornbyn
Fornbyns underhåll fortsätter enligt vård och 
underhållsplanen från 2013. En del omprioriteringar 
har gjorts eftersom mer akuta skador uppstår.  Vass
tak är en hög prioritet och det läggs om ett tak per 
år de kommande tre åren. Andra mindre arbeten 
utförs också, som renovering av fattigbössan. Nya 
armaturer för belysning har monterats för området 
som utgör Fornbyn. Allmän upprustning har gjorts 
inför 100årsjubileet 2021. 

Kråks herrgård
En plan hade tagits fram av en privat entreprenad 
som skulle utforma en renovering och ett nytt kon
cept för Kråks herrgårds lokaler. Planen har skrotats 
på grund av oklara målsättningar för användnings
området av Kråks herrgård. Under 2020 har ett var
samt underhåll påbörjats av husets exteriör. Detta 
fortsätter under 2021 med sanering av den gamla 
köksdelen och andra mindre renoveringsarbeten.

Heljesgården
Museet har dragit tillbaka sin ansökan om permuta
tion för att kunna avyttra jordbruksfastigheten Hel
jesgården. I samverkan med Länsstyrelsen har en ny 
arbetsgrupp tillsatts. En 5årsplan för upprustning 
av gården har antagits. Under 2020 har en stor del 
städningsarbeten skett på gården. Större mark  ar
beten har skett, som exempelvis anläggning av en ny 
besöksparkering. Historiskt jordbruk har bedrivits. 
De kommande fem åren ska en rad insatser ske för 
byggnader och marker för att rusta upp gården till 
ett presentabelt musealt skick.

Ölanda kapell
Markvård har utförts på fastigheten. Föremål i 
kapellet har uppmärksammade skador. Det finns 
skador som bör åtgärdas inom kommande år.

Museets monument, landmärken och fastigheter i 
land sskapet har under de senaste åren fallit i glöm
ska. Underhåll och kontroll har uteblivit efter den 
inventering som togs fram som arbetsmaterial till 
stiftelsestyrelsen 2013. En kontrollplan bör upprät
tas och en inventering av till exempel Lindholmens 
slottsruin bör göras under 2021. 

Bussagården
Museet har under utredning ägarförhållande för 
Bussagården utanför Skövde. Det är en mindre 
jordbruksfastighet som testamenterades till den 
lokala hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen 
har inte resurser att ta hand om gården och har 
tillfrågat museet om hjälp efter de riktlinjer som är 
angivna i testamentet. I november 2020 var museets 
personal där och gjorde en inspektion av gården. 
Museet har även kontakt med en jurist som sköter 
ärendet. Museet har även ansökt om förvärvstillstånd 
hos Länsstyrelsen. 
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Externa bidrag

Grevillis fond
Klosterkvarnen, Varnhem, 75 000 kr
Projektering, nytt magasin, 150 000 kr
Underhåll, Sönekvarnen, 30 000 kr

Harald och Gustaf Ekmans stiftelse 
Underhåll, Sönekvarnen, 30 000 kr

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Landskapsvård, Heljesgården, 73 356 kr
Skyltar, Såntorp, 38 000 kr
Tjärning av tak, Kata Gård, 40 000 kr

Skara kommun
Medel Varnhem, folderproduktion, marknads
   föring, 50 000 kr
Programverksamhet, kvinnodagen, 15 000 kr

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Projektering, nytt magasin, 210 000 kr

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans 
Donationsfond
Barnens svenska historia, 20 000 kr

Varnhems kulturmiljö ekonomisk
förening
Utveckling, Varnhem, 100 000 kr
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Personal

Museichef
Luitgard Löw

Administration 
Jenny Hallström, receptionist
Kristina Johansson, ekonom
Susanna Johansson, assistent 
Lotta Liljedahl, assistent
Mikael Skallberg, museivärd
Anette Stillner, receptionist

Kulturmiljö
Anders Berglund, arkeolog
Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie 
Catharina Henriksson, arkeolog/samlingar
Maria Norrman, arkeolog
Robert Olofsson, byggnadsantikvarie
Maria Vretemark, arkeolog/osteolog

Publika möten
Kent Andersson, hantverkare
Göran Elisson, utställningsformgivare/enhetschef,  
   t.o.m. 2/10
Hanna Eklöf, program, utställningar och pedagogik
Ulrika Eriksson, pedagog
Peter Holm, informatör
Glenn Oscarsson, museitekniker/vaktmästare
Björn Pettersson, enhetsansvarig för utställnings       
   produktion och pedagogik, fr.o.m. 14/12

Samlingar
Inge Arvidsson, kanslist
Marie Forsell, museiassistent
Lena Gyltman, assistent
Solveig Holm, museiassistent
Ylva Nilson, antikvarie/föremålsintendent
Jesper Nilsson, föremålsantikvarie
Stina Svantesson, konservator 
Ida Särebrand, arkivare 

Tillfälligt anställda
Niklas Borg
Magnus Ek
Josephine Eriksson
JanOve Gutegård Jakobsson
Ulla Hallbäck
Katharina Hambäck
Emil Jonsson
Martina Kärrberg
Anders Lundgren
Brita Planck
Pernilla Sahlström
Lotta Stenqvist
Ylva Werjefelt
Lindali Winberg
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Program
12/1 Julgransplundring. Med Axevalla folkdansgille.  
29/1 Skara Humanistiska Förbund: Föreläsning av Claes Waxberg om Hans Erland Heineman.
11/2 Sportlov, Återbruksslöjd i samarbete med Skaraborgs hemslöjdsförening och hemslöjds
 konsulenterna i Västra Götalandsregionen.
12/2 Sportlov, Prylbytardagen.
13/2 Sportlov, Bivaxdukar i samarbete med Skara Biodlarförening.
19/2 Skara Humanistiska Förbund: Föreläsning av Robin Gullbrandsson om Spåren efter Axel Forssén.
26/2 Föreläsning av Ulrika Naezer: ”Trött på sopor  minska din sopmängd”.
4/3 Föreläsning av Henrik Grape: ”Klimatnödläge. Vad är kyrkornas och religionernas roll?”.
7/3 Lördagsföreläsning av Ann Elmdahl:  ”Twist In”, i samarbete med Nätverket för vävformgivning.
8/3 Internationella Kvinnodagen: Se kvinnan!
14/3 Utställningsinvigning av Nytta & Nöje.
18/3 Livrustkammarens 1700talsdräkter.
21/3 Kata Gård öppnar för säsongen.
79/4 Påsklovsaktivitet: ”Äggjakt” och pysselaktiviteter i samarbete med Veterinärhistoriska museet  
 och Studieförbundet Medborgarskolan.
Maj Varje tisdag: Arbetsdag i Fornbyns bigård med Skara biodlarförening. 
1231/5 Tipspromenader i Fornbyn.
13/5 Holkpromenad.
16/5 1700tal på Kråk.
20/5 Kvällspromenad med lintema i Fornbyn, i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Västra
 Götalandsregionen och Skaraborgs hemslöjdsförening.
Juni Varje tisdag: Arbetsdag i Fornbyns bigård med Skara biodlarförening.
2/6 Skara biodlareförening sköter bigården.
7/6 Akvarellmåleri i Fornbyn i samarbete med Studieförbundet Medborgarskolan.
10/6 Latinoinspirerad dans i Fornbyn.
16/6 Workshop: Vi bygger ett insektshotell. 
19/6 Midsommarafton, Fornbyn hölls öppen för spontanbesök.
20/6 Friluftsgudstjänst vid Härjevadskyrkan, Fornbyn i samarbete med Skara domkyrkoförsamling.
24/6 Lekdag i Fornbyn i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
Juli Varje tisdag: Arbetsdag i Fornbyns bigård med Skara biodlarförening.
1/7 Djurdag i Fornbyn i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
7/7 Käpphästverkstad på Veterinärhistoriska museet i samarbete med Västergötlands museum
 och Medborgarskolan.  
8/7 Lekdag i Fornbyn i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
11/7 Spelmansträff  i Fornbyn i samarbete med Västergötlands spelmansförbund.
20/7 Street art i Fornbyn, sommarlovsaktivitet i samarbete med kommunens Kultur och fritid  
 och Medborgarskolan.
22/7 Street art i Fornbyn, sommarlovsaktivitet i samarbete med kommunens Kultur och fritid  
 och Medborgarskolan.
24/7 Molnskådarkurs, sommarlovsaktivitet i samarbete med kommunens Kultur och fritid
 och Medborgarskolan.
Augusti Varje tisdag: Arbetsdag i Fornbyns bigård med Skara biodlarförening.
6/8 Utomhusbio, sommarlovsaktivitet i samarbete med kommunens Kultur och fritid.
10/8 ”Gör en egen maskeradmask”, sommarlovsaktivitet i samband med 1700talsveckan,
 i samarbete med kommunens Kultur och Fritid och Medborgarskolan.
10/8 Stadsvandring genom 1700talets Skara med Skara Gille, guidning: SvenOlof  Ask.

Bilaga
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11/8 Föreläsning av Gabriel Hallbäck: ”Med von Döbeln genom Paris 1780”. 
12/8 Spirit of  Gambo, en sprakande barockkonsert med Hanna Thiel.
12/8 Visning av utställningen Nytta & Nöje – återskapat 1700tal.
12/8 Visning av 1700talsdräkter med medlemmar från Gustavs Skål.
13/8 Familjekonsert: Kvittrande klanger med Wood Peckers.
14/8 Föreläsning av Sofia Särdqvist: ”Prästfruns garderob”. 
15/8 Föreläsning av Lars Sjöberg: ”1700talets herrgårdshem” och konsert med Duo Nuovo.
15/8 Kurs i 1700tals dans med dansmästare Anna Löfgren.
22/8 Akvarellmålning i Fornbyn i samarbete med Medborgarskolan.
30/8 Läderhantverk i Fornbyn i samarbete med Medborgarskolan.
1/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn.
8/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn.
15/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn.
16/9 Lekdag i Fornbyn i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
19/9 ”Musen Märta bygger bo”, en teaterföreställning för de yngsta barnen, i samarbete
 med kommunens Kultur och fritid.
22/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn.
26/9 ”Brevskrivarna”, teaterföreställning med Charlies teater.
27/9 ”Brevskrivarna”, teaterföreställning med Charlies teater.
29/9 Mor i Händenestugan visar Fornbyn. 
30/9 Lekdag i samarbete med Veterinärhistoriska museet och Medborgarskolan.
10/10 Linberedning, workshop i Fornbyn i samarbete med Skaraborgs Hemslöjdsförening och
 Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalandsregionen.
15/10 Kulturveckan: Lars Sjöberg visar utställningen Nytta & Nöje.
15/10 Kulturveckan: Föreläsning av Lars Sjöberg, ”Linproduktion förr och i framtiden”,
 i samarbete med kommunens Kultur och fritid.
15/10 Kulturveckan: ”Prova på kväll”, textila tekniker med lin i centrum, i samarbete med
 Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalandsregionen.
17/10 ”Musen Märta bygger bo”, en teaterföreställning för de yngsta, i samarbete med
 kommunens Kultur och fritid.
21/10 Aktivitetsdag för pensionärer i Fornbyn, i samarbete med PRO Skara.
21/10 Skara Humanistiska Förbund: Föreläsning av Katarina EkNilsson om ”Folkbildning
 och demokrati”.
2628/10 Höstlov på museet med tema rymden. Stjärnor och planeter i samarbete med Mariestads  
 autonomiska klubb, rymdpyssel och rymdfilm i samarbete med Medborgarskolan och
 Veterinärhistoriska museet.
18/12 Familjecentralens julaktivitet i Fornbyn.
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Föredrag
21/1 Robin Gullbrandsson: ”Teori och metod i undersökningar av medeltida kyrktak”.
 Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. 
10/2 Maria Vretemark: ”Besöksmålsutveckling Varnhem, nuläge och framtid”.
 Varnhems Kloster Vänners årsmöte, Varnhemsgården, Varnhem.
19/2 Robin Gullbrandsson: ”Spåren efter Axel Forssén – En doldis som format de västsvenska
 kyrkorna”. Humanistiska förbundet, Västergötlands museum. 
28/2 Robin Gullbrandsson & Christina Persson (Kyrkokansliet): ”Surveys of  medieval church
 roofs in Sweden 20102020 – Present state of  research”. Symposium, Livady Oy, Helsingfors.
10/3 Robin Gullbrandsson: ”Relikskrinen från Eriksberg och Jäla. Samtal under valven”, Jäla kyrka. 
28/8 Robin Gullbrandsson: “Church roofs in a frontier region – Historic timber structures in
 western Sweden reflects changing influences and resources”. 26th Annual Meeting of  the
 European Association of  Archaeologists.
10/10 Maria Vretemark: ”Munkarnas verkstadshus i Varnhem – en sammanfattning av årets
 utgrävning”. Kulturveckan i Skara. Kata Gård, Varnhem. 
15/10 Roberth Olofsson: ”Brand och utrymning i Kulturhistoriska kyrkobyggnader”.
 Svenska kyrkans höstsamråd.
20/10 Robin Gullbrandsson: ”Dolda rum från medeltiden – Besök på fyra kyrkvindar på Kålland”.
 Vänermusei vänner, Folkets hus, Lidköping. 
28/12 Roberth Olofsson: ”Gestaltad livsmiljö”, Göteborgs universitet, Webinarium. 

Bilaga
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Publikationer
Gullbrandsson, Robin (red.), Ovan valven. Medeltida kyrkvindar i Göteborgs stift. Göteborgs stift 2020. 

Gullbrandsson, Robin, ”Taklag från 1140-talet rustat för kommande sekler. Restaureringen av
långhustaket på Gökhems kyrka.”
I Varnhem – från järnåldersgård till klosterstiftelse. Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 2019-2020.

Gullbrandsson, Robin, ”En ängel i galvanoplastik. Restaureringen av Kööpska graven på Södra
begravningsplatsen i Mariestad.”
I Varnhem – från järnåldersgård till klosterstiftelse. Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 2019-2020.

Vretemark, Maria, ”Den tidigkristna kyrkogården i Varnhem.”
I Varnhem – från järnåldersgård till klosterstiftelse. Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 2019-2020.

Vretemark, Maria, ”Gårdskyrkan i Varnhem.”
I Varnhem – från järnåldersgård till klosterstiftelse. Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 2019-2020.  

Vretemark, Maria, ”Population genomics of  the Viking world.” A. Margaryan et al.
Nature 17 September 2020.

Vretemark, Maria, ”Osteologiska museisamlingar, en omistlig källa till kunskap.”
I Museisamlingar – en omistlig källa till kunskap. Utgivare: Svenska humanistiska förbundet, s. 126146. 2020.

Bilaga
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Kurser och konferenser
28-29/2 Robin Gullbrandsson: Symposium om undersökningar av medeltida taklag,
 Åbo universitet/Livady Oy, Helsingfors. 
5/3 Roberth Olofsson: Workshop om kulturmiljöunderlag, Bohusläns museum.
18/3 Anders Berglund, Catharina Henriksson, Maria Norrman: Riksantikvarieämbetet,
 praxisseminarie Fornreg; via webblänk; förinspelade föredrag och efterföljande diskussionspass.
Våren Anders Berglund, Catharina Henriksson, Maria Norrman: Kurs ”Arbete på väg”.
Vårtermin Robin Gullbrandsson: The Thesis as a Genre, doktorandkurs, Institutionen för kulturvård,
 Göteborgs universitet. 
21/9 Roberth Olofsson: BARK Boverket, Webinarium.

Bilaga
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Kulturmiljö nya uppdrag 2020
Arkeologisk samt osteologisk uppdragsverksamhet
Törneberga 15:1 
Skånings-Åsaka RAÄ 130, undersökning
RV49, förundersökning
SSL Energi Norra Åsarp, schaktövervakning
Sävare, arkeologisk utredning
Ås kyrka, Grästorp, förundersökning
E20, GöteneMariestad, arkeologisk utredning 2, komplettering, 
Källby RAÄ 79, förundersökning
Trädgårdsstaden, Skövde, etapp 4
Kv. Duvan, Hjo 
Skövde Kyrkpark, schaktövervakning  
Brunnsbomarken, Skara, arkeologisk utredning
Väg 47, Grästorp, arkeologisk utredning
Skånings-Åsaka RAÄ 130, undersökning
RV49, Axvall-Varnhem, förundersökning
E20, förbi Mariestad, förundersökning
Grästorp Tengene 1:25, förundersökning
Suntak, fornlämning L1961:685
Väg 2504, utredning
Kv. Vesta 2 och 4, Skara, förundersökning
Grästorp, fornlämning L2020:3807
Kv. Älgen, Mariestad
Forsviks camping, arkeologisk utredning 1
Sandbäcken, Mariestad, arkeologisk utredning 2
E20, etapp VilanDalaån, förundersökning
Marbotorp, Tidaholm, arkeologisk utredning
Falköping RAÄ 5, förundersökning
Knistad, Skövde, utredning
E20, Vårgårda-Ribbingsberg, förundersökning
E20, Ledsjö, förundersökningar
Skånings-Åsaka RAÄ 127, undersökning
Horn, Mariestad, arkeologisk utredning
Muggebo, Mariestad, arkeologisk utredning 1
Ladukärr 2:1, Mariestad, arkeologisk utredning 1
E20, GöteneMariestad, förundersökning
Böja/Vristulven
Skara Energi SkåningsÅsaka
Mariestad Residens, övervakning
Dalaån L1959:2776, undersökning
Gudhem kloster, steninventering
S:t Peder 23, Lödöse. Västarvet
Svaerholt fangeleir, Tromsö universitet, Norge
Lidköping 11:1, Västsvensk Arkeologi
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Byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet
Brunsbo biskopsgård, bygge av växthus
Göteve kyrka, målning av läktartak
Dimbo kyrkogård, vård och underhållsplan
Velinga kyrkogård, vård och underhållsplan
Mariestads domkyrka, renovering av masverksfönster, etapp 2
Brismene kyrka, fasadrenovering
Enåsa kyrka, konserveringsarbeten
Kunskapsrapport om medeltida taklag, Hantverkslaboratoriet
Hångsdala kyrkogård, vård och underhållsplan
Kymbo kyrkogård, vård och underhållsplan
Kv. Metis, Skara gamla flickskola, fasadrenovering
Eks kyrka, fasadrenovering
Falkängens bruksgata, kulturhistorisk utredning
Hassle kyrka, konserveringsarbeten
Husaby kyrka, lagning av torntrappa
Husaby kyrka, lagning av kormur
Skara stift, Medeltida taklag 2
Grolanda kyrka, renovering av torntak
Eggby kyrka, utvändig renovering
Amnehärads kyrka, omläggning av skiffertak
Lyrestads kyrka, tjärning av tak
Sjötorps kyrka, tjärning av fasad
Örslösa, kjortelkvarn, renovering
Baggen 5, Mariestad, ommålning
Daretorps kyrkogård, omläggning av kyrkogårdsmur 
Valstads kyrkogård, omläggning av kyrkogårdsmur
Brevik, klockstapel, byte av panel
Skara, Kyrkans hus, justeringar efter fönsterbyte
Sjogerstads kyrkogård, omläggning av kyrkogårdsmur
Råbäcks mekaniska stenhuggeri, etapp 7
Fridene kyrka, utvändig renovering
Mofalla kyrka, tjärning av tak
Gösslunda kyrka, tjärning av tornspira
Mariestads domkyrka, renovering av masverksfönster, etapp 3
Valstads kyrkogård, vård och underhållsplan
Mobackens kyrkogård, vård och underhållsplan
Varvs kyrkogård, vård och underhållsplan
Östra Gerums kyrkogård, vård och underhållsplan

Arkeologiska rapporter
2020:1  Arkeologisk utredning inom Ullervad 31:1, Ullervad socken, Mariestads kommun.
2020:2 Arkeologisk utredning steg 1 inför ombyggnad av väg 2504, delen väg 2503 – Södra Härene,
 Fåglum och Södra Härene socknar, Essunga och Vårgårda kommuner.
2020:3 Kompletterande arkeologisk utredning steg 2. Inför ombyggnad av E 20 – delen Vårgårda
 Ribbingsberg. Tumberg och Södra Härene socknar, Vårgårda kommun.
2020:4 Arkeologisk utredning Stjärnvik 1:1, Mölltorps socken, Karlsborgs kommun.
2020:5 Arkeologisk utredning inom Hässleås 1:2, Tranemo socken och kommun.
2020:6 Arkeologisk undersökning inför byggnation inom RAÄ Skövde 177, Skövde kommun.
2020:7 Arkeologisk förundersökning, RAÄ Flistad 15:1/L1962:509, fastigheten Flistad 17:2,
 Skövde kommun.
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2020:8 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ Lidköping 12:1,
 Nya Staden 1:1, Lidköpings kommun.
2020:9 Mindre arkeologisk utredning Mösseberg 50:1, RAÄ Falköping 14:1/L1962:402,
 Falköpings kommun.
2020:10 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, L1962:361/Falköping
 RAÄ 40, inom kv. Tornväktaren 15, Falköpings kommun.
2020:11 Arkeologisk utredning inom Törneberga 1:5 m.fl., Mariestads kommun.
2020:12 Arkeologisk förundersökning av del av gravfälten Varnhem 34 och 35, Varnhem socken,
 Skara kommun.
2020:13 Arkeologisk förundersökning av fornlämningarna RAÄ L2019:1969, L2019:1971, L2019:2339- 
 2344 och L2019:2346 och förundersökning i avgränsande syfte av fornlämningarna L1961:2935 
 2936 inom fastigheterna Ryd 15:15 och 15:44, Skövde kommun.
2020:14 Inför ombyggnad av väg 49, delen Skövde – Igelstorp, arkeologisk utredning steg 2, Forsby och  
 Igelstorp socknar, Skövde kommun.
2020:15 Arkeologisk förundersökning RAÄ 73:1, Hertig Johans torg, Skövde socken, Skövde kommun.
2020:16 Avgränsande förundersökning av Friggeråker 109/L1960:4802, boplats, Friggeråker socken,  
 Falköpings kommun.
2020:17 Arkeologisk utredning inom fastigheterna Sävare 19:1 och 26:1, Sävare socken, Lidköpings
 kommun.
2020:18 Trädgårdsstaden etapp 4, Arkeologisk utredning inom Skövde 5:85, 5:34 och 5:69 Skövde
 socken och kommun.
2020:19  Rv 49, Axvall–Varnhem, Arkeologiska förundersökningar vid planering av vägutbyggnad våren  
 2020, Skärv och Varnhems socknar, Skara kommun.
2020:20 Arkeologisk utredning längs väg 2561 och avgränsning av fornlämning Grästorp 4:1/L1962:
 3086, Grästorps kommun.
2020:21 Arkeologisk utredning inom fastigheten Råda 5:1, Råda socken, Lidköpings kommun.
2020:22 Arkeologisk schaktningsövervakning av Sörby 2:1/L1961:7456 och Sörby 26:1/L1961:1030,  
 Torrevalla 1:1, Sörby socken, Falköpings kommun.
2020:23  Arkeologisk utredning inom Brunnsbomarken 4:3, Skara socken, Skara kommun, Västergötland.
2020:24 Inför ombyggnad av E 20 – delen Götene–Mariestad, kompletterande arkeologisk utredning
 steg 2, Björsäter, Holmestad, KinneVedum och Leksbergs socknar, Götene och Mariestads  
 kommuner.
2020:25 Arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheterna Såntorp 13:1, Öglunda 13:1 och 9:9,  
 Skara kommun.
2020:26 Arkeologisk schaktningsövervakning av L1962:4444/stadslager inom Duvan 6, Hjo kommun.
2020:27 Cykel & återvinningsrum i kvarteret Vesta, Skara. Arkeologisk förundersökning inom
 Kv Vesta 2 & 4, Skara RAÄ 68, Skara socken och kommun.
2020:28 Arkeologisk utredning vid Knistad Herrgård, Knistad 2:4, Skövde kommun.
2020:29 Arkeologisk utredning steg 2 samt avgränsande förundersökning inför ombyggnad av väg 2504
 i Vårgårda och Essunga kommuner.
2020:30 Arkeologisk förundersökning av fornlämningarna L1963:2881 och L1963:2882 inom fastigheten  
 Tengene 1:25, Bjärby socken, Grästorps kommun.
2020:31 Arkeologisk förundersökning av Ås 7:1/L1960:854, gravhög, Ås socken, Grästorps kommun.
2020:32 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning L1962:8858,  
 stadslager inom kv. Älgen 6, Mariestads kommun.
2020:33 Arkeologisk undersökning 1984 av nyupptäckta gravar och husgrunder i Gudhems socken
 RAÄ 194, fastigheten Gudhem 12:1, Gudhems socken, Falköpings kommun.
2020:34 Schaktningsövervakning för stolpe 33. Arkeologisk schaktningsövervakning av grävning för  
 stolpfundament invid fornlämningarna L1961:685 samt L1961:686 inom fastigheten Marieberg  
 1:5, Suntaks socken, Tidaholms kommun.
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2020:35 Utredning vid Viglunda & Hertigbo i Skånings härad. Arkeologisk utredning vid lednings
 dragning, SkåningsÅsaka socken, Skara kommun.
2020:36 Schaktningsövervakning vid gravar; Arkeologisk schaktningsövervakning vid plöjning för
 ledning, Norra Åsarp socken, Falköpings kommun.
2020:37 Arkeologiska förundersökningar, E 20, delen förbi Mariestad, Berga, Hassle, Leksberg och
 Mariestads socknar, Mariestads kommun.
2020:38 Arkeologisk utredning, del av fastighet Horn 2:51, Mariestads kommun, Västergötland.
2020:39 Arkeologisk förundersökning fornlämning L2020:3807, väg 2561/Östra vägen Förbifart
 Grästorp, Grästorps kommun.
2020:40 Arkeologisk utredning steg 1, Strömsnäs camping, Forsvik 5:181, Karlsborgs kommun.

Byggnadshistoriska rapporter
2020:1 Mariestads domkyrka. Gamla staden 6:2, Mariestads stad och kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med renovering av östfönstret.
2020:2 Gökhems kyrka. Gökhem 16:1, Gökhems socken, Falköpings kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av långhustak. 
2020:3 Falkängens arbetarbostäder. Hönsäter 5:6572, Österplana socken, Götene kommun.
 Kulturhistorisk bedömning och värdering. 
2020:4 Breviks kyrkogård. Kyrkobolet 2:1, Breviks socken, Karlsborgs kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:5 Hångsdala kyrkogård. Hångsdala 32:1, Hångsdala socken, Tidaholms kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:6 Eks kyrkogård. Eks socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:7 Låstads kyrkogård. Låstads socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:8 Bredsäters kyrkogård. Bredsäters socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:9 Utby kyrkogård. Utby socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:10 Ekby kyrkogård. Ekby socken, Mariestads kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:11 Kymbo kyrkogård. Kymbo 18:1, Kymbo socken, Tidaholms kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan. 
2020:12 Dimbo kyrkogård. Dimbo 39:1, Dimbo socken, Tidaholms kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan.
2020:13 Piperska lazarettet. Brunnsborg 7:2, Ova socken, Götene kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med montering av brandutrymningstrappa.
2020:14 Velinga kyrkogård. Velinga 20:1, Velinga socken, Tidaholms kommun.
 Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan samt vård och underhållsplan. 
2020:15 Grolanda kyrka. Grolanda socken. Falköpings kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med renovering av torntak. 
2020:16 Eks kyrka. Eks socken, Mariestads kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering. 
2020:17 Breviks klockstapel. Breviks socken, Karlsborgs kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med byte av panel.
2020:18 Eggby kyrka. Eggby socken, Skara kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med utvändig renovering. 
2020:19 Mariestads domkyrka. Gamla staden 6:2, Mariestads stad och kommun.
 Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fönster i söder (F10S).
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Styrelse
Styrelsens ledamöter

Ordinarie  Utsedd av
Roland Andersson, ordf. Västra Götalandsregionen
Abo Moradi Västra Götalandsregionen
Bertil Jonsson Västra Götalandsregionen
Maria Bruckshaw Västra Götalandsregionen
Runo Johansson Västra Götalandsregionen
Carina Ahlström, v. ordf. Skara kommun
Laila Skantz Skara kommun
Ragnar Sigsjö Västergötlands Fornminnesförening 
Anna Maria Claesson Västergötlands Fornminnesförening

Suppleanter
Alexander Hutter Västra Götalandsregionen
Carina Andersson Västra Götalandsregionen
Göran Olofsson, t.o.m. 30/11 Västra Götalandsregionen
Lisbeth Karlsson Skara kommun
Sune Johansson Skara kommun
Göran Englund Västergötlands Fornminnesförening
Anna Margaretha Alströmer, t.o.m. 25/2 Västergötlands Fornminnesförening
Kjell Öhlund, fr.o.m. 25/2 Västergötlands Fornminnesförening

Revisorer
Staffan Albinsson Västra Götalandsregionen
Eva Eriksson Skara kommun
Staffan Setterberg Västergötlands Fornminnesförening
Christer Holmstrand Stiftelsen Västergötlands museum

Revisorssuppleanter
Ulla Göthager Västra Götalandsregionen
Anita Afzelius Alm Skara kommun
Niklas Hansson Västergötlands Fornminnesförening

Styrelsen har under året haft fem ordinarie sammanträden: 25/2, 26/5, 18/8, 13/10 samt 8/12. 
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

Styrelsen för Stiftelsen Västergötlands museum avger härmed följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan 
därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet inom i huvudsak före detta Skaraborgs län. 
Stiftelsen samverkar med företrädare för den statliga kulturminnesvården, förvaltar museets samlingar, 
byggnader, markområden och övriga tillgångar, samt är huvudman för landsantikvarien.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
År 2020 var ett år som inte var sig likt. Vi var på gång att bygga en stor, påkostad utställning med vackra 
kläder, möbler, smycken och bilder från andra hälften av 1700-talet. Bara två veckor efter invigningen 
var vi tvungna att stänga museet på grund av pandemin. Alla publika arrangemang ställdes in. Istället 
för att permittera personal omplacerades medarbetare till andra uppgifter. Fornbyn fick en större roll i 
verksamheten och blev under året en än mer omtyckt mötesplats, inte bara för Skarabor. Där har under-
hållsarbete gjorts på bland annat Höjentorpsstugan. ”Tidsresan”, museets projekt med barn, tvingades 
vi ställa in. 1700-talsveckan på Kråks ägde rum men i mindre skala. Bakom kulisserna pågick arbetet som 
vanligt i samlingarna och inom byggnadsvård samt arkeologi. Tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen 
Skaraborg kunde vi fortsätta med förstudien för ett nytt föremålsmagasin. Digitaliseringen har blivit ett 
stort inslag i arbetet och kommer att fortsätta i en ännu större omfattning. 

Översikt över stiftelsens ekonomiska utveckling (tkr)

Nettoomsättning
Varav erhållna bidrag
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

Förändring av eget kapital

Ingående balans 2020-01-01
Årets resultat
Ändamålsbestämt
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år
Utgående balans 2020-12-31

2020
26 535
19 635

1 639
25 428

45

2019
26 760
19 100

639
22 851

39

2018
25 498
19 340

2 404
21 376

38

2017
25 826
19 540

616
17 762

24

2016
25 311
19 003

1 334
18 300

20

Stiftelse-
kapital

3 000

3 000

Ändamåls-
bestämda 

medel
1 534 456

1 029 857

2 564 313

Summa

8 866 663
1 639 001
1 029 857

11 535 521

Fritt eget
kapital

7 329 207
1 639 001

8 968 208
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Resultaträkning 2020 Not 2020-01-01--12-31 2019-01-01--12-31
Bidrag 1 19 635 409 19 099 863
Övriga intäkter 1 6 899 624 7 660 273

26 535 033 26 760 136

Rörelsens kostnader
Handelsvaror 2 -2 616 472 -3 540 055
Övriga externa kostnader 3 -7 333 401 -5 621 010
Personalkostnader 4 -13 894 025 -16 130 984
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -967 163 -743 677

-24 811 060 -26 035 726
Rörelseresultat 1 723 973 724 410

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 283 3 050
Räntekostnader och liknande resultatposter -87 255 -88 216

-84 971 -85 166
Resultat efter finansiella poster 1 639 001 639 244

Resultat före skatt 1 639 001 639 244

Årets resultat 1 639 001 639 244
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 4 165 165 4 340 462
Byggnadsinventarier 5 1 719 945 1 855 211
Inventarier 6 1 900 501 1 920 991

7 785 610 8 116 664

Summa anläggningstillgångar 7 785 610 8 116 664

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 233 426 187 660
Färdiga varor och handelsvaror 233 426 187 660

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 760 090 1 820 121
Aktuella skattefordringar 91 213 1 031
Övriga fordringar 16 954 75 343
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 201 564 1 650 799

3 069 821 3 547 294

Likvida medel, museets fonder 14 339 135 10 999 921
Summa omsättningstillgångar 17 408 956 14 547 215

SUMMA TILLGÅNGAR 25 427 992 22 851 539
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 7 2 564 313 1 534 456
Bundet eget kapital 3 000 3000
Fritt eget kapital 8 968 208 7 329 207

11 535 521 8 866 663
Summa eget kapital 11 535 521 8 866 663

Långfristiga skulder
Ändamålsbestämda medel   7 0 1 029 857
Skulder till kreditinstitut 8 3 638 000 3 842 000
Övriga skulder 9 1 183 612 1 183 612
Summa långfristiga skulder 4 821 612 6 055 469

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 204 000 204 000
Leverantörsskulder 977 189 758 623
Aktuella skatteskulder 0 0
Övriga skulder 3 560 196 3 402 240
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 329 473 3 564 544
Summa kortfristiga skulder 9 070 858 7 929 407

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 427 992 22 851 539
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, 
BFNAR 2012:1 ”Årsredovisning och koncernredovisning K3”. 

Fordringar
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka 
motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls 
därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget 
bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan för-
brukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redo-
visas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. I de fall stiftelsen lämnat en ersättning för att erhålla
gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.

Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är 
avsett att täcka.

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Offentliga bidrag
Bidrag redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och
stiftelsen kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att täcka
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investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffnings-
värden och därmed det avskrivningsbara beloppet.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Nyttjandeperiod
Byggnader, komponenter 10-50 år
Mark Skrivs ej av
Maskiner, inventarier och installationer 3-10 år

Leasingavtal
Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal
redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträk-
ningen linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med för-
säljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.   
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Noter

Not 1 Bidrag och övriga intänkter 2020 2019

Bidrag
Bidrag från externa 495 000 393 500
Erhållna bidrag regionen 15 293 409 14 859 363
Erhållna kommunala bidrag 3 847 000 3 847 000

19 635 409 19 099 863

Övriga intäkter, bidrag
Försäljning 643 033 2 105 611
Projektintäkter 4 993 336 4 098 934
Hyresintäkter 9 500 38 000
Försäkringsersättning, övrigt 83 954 1 214
Erhållna bidrag personal 1 169 801 1 416 514

6 899 624 7 660 273

Not 2 Handelsvaror 2020 2019

Inköp material och varor 169 279 756 234
Inköp kafé 44 853 130 458
Inköp material och tjänster projekt 1 656 099 1 195 406
Inköp material och tjänster utställningar 676 291 1 273 594
Inköp material och tjänster Varnhem 54 030 184 363
Inköp material övrig verksamhet 0 0

2 600 551 3 540 055

Not 3 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till 41 329 (45 240) kronor
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Not 4 Anställda och personalkostnader 2020 2019

Medeltalet anställda
Kvinnor 17 19
Män 11 12

28 31

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 10 316 206 11 243 570
Sociala kostnader och pensionskostnader 3 354 547 4 649 717
(varav pensionskostnader) 568 361 956 504
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader 13 670 753 15 893 287

Not 5 Byggnader och mark, byggnadsinventarier 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 390 152 8 390 152
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 390 152 8 390 152

Ingående avskrivningar -2 194 479 -1 875 408
Årets avskrivningar -310 564 -319 071
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 505 042 -2 194 479

Utgående redovisat värde 5 885 110 6 195 673
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Not 6 Inventarier 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 455 165 2 500 986
Inköp 636 110 1 228 226
Försäljningar/utrangeringar 0 -274 047
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 091 275 3 455 165

Ingående avskrivningar -1 534 174 -1 383 614
Försäljningar/utrangeringar 0 274 047
Årets avskrivningar -656 599 -424 607
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 190 773 -1 534 174

Utgående redovisat värde 1 900 501 1 920 991

Villkorat kapitaltillskott uppgår till 2 100 tkr (f. år 2 100 tkr)

Not 7 Ändamålsbestämda medel 2020-12-31 2019-12-31            
Kartfonden - bundna medel 140 637 140 637
Förlagsfonden - bundna medel 425 000 425 000
Donationsfond - bundna medel 464 220 464 220
Under 2020 har 1.029.857 flyttats till eget kapital -1 029 857

0 1 029 857

Not 8 Skulder till kreditinstitut 2020-12-31 2019-12-31

Förfaller senare än 1 år och tidigare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut 1 020 000 1 020 000

1 020 000 1 020 000

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 2 822 000 3 026 000

2 822 000 3 026 000

Not 9 Övriga skulder
Någon fastlagd amorteringsplan för denna skuld föreligger ej i dagsläget.

  2021-02-23 14:48:43 UTCSignerat Oneflow ID 1648897



Stiftelsen Västergötlands museum
Org.nr 868400-3190

11 (11)

Underskrifter

Skara den 23 februari 2021

Roland Andersson, ordförande Carina Ahlström

Abo Moradi Laila Skantz

Bertil Jonsson Ragnar Sigsjö

Maria Bruckshaw Anna Maria Claesson

Runo Johansson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 februari 2021

Christer Holmstrand Eva Eriksson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

Staffan Albinsson Staffan Setterberg
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

  2021-02-23 14:48:43 UTCSignerat Oneflow ID 1648897



1 av 3 

Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Västergötlands Museum, org.nr 868400-3190 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Västergötlands Museum för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De icke-kvalificerade revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsberättelsen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
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felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 
 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

De icke-kvalificerade revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Västergötlands museum för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 
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Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet

mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

 på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

Skara den 23 februari 2021 

Staffan Setterberg  Eva Eriksson 
Förtr0endevald revisor Förtroendevald revisor 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Staffan Albinsson  Christer Holmstrand 
Förtroendevald revisor Auktoriserad revisor 
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