
Att känna på historien 
Friluftsmuseet som idé och verklighet – då och nu

Ett seminarium på Västergötlands museum lördagen den 2 oktober 2021

Välkommen till en välfylld seminariedag på Västergötlands museum i Skara med anledning av
 vår Fornbys 100-årsjubileum. Under en heldag bjuds på föreläsningar om friluftsmuseernas mening i den 

tid de kom till och hur de kan göras relevanta idag. De flesta friluftsmuseer står inför liknande problem 
och utmaningar. Hur kan vi gjuta nytt liv i miljöerna och få dem att berätta för dagens publik? Hur kan vi 
utveckla friluftsmuseerna och samtidigt stärka deras autenticitet? Hur kan friluftsmuseerna fungera som en 

inspiration till ett hållbart samhälle? Ett flertal experter medverkar under dagen som avslutas med
ett panelsamtal. Seminariet planeras att livesändas och bandas (länk läggs upp på 

https://vastergotlandsmuseum.se/). 

Anmälan görs till bokning@vgmuseum.se. Deltagaravgift 500 kr (fika och lunch ingår, ange ev. speci-
alkost) sätts in på Västergötlands museums bankgiro 568-8858, ange namn och ”Fornbyseminarium”. 

Anmälan senast 29 september. Max antal deltagare är 50 st. 



Program den 2 oktober 2021
Plats: Västergötlands museum/Fornbyn, Skara

9.30  Registrering och morgonfika

10.00  Pass 1

  Mattias Bäckström, docent i idé- och lärdomshistoria, NTNU 
  Friluftsmuseets tidiga idéhistoria

  Luitgard Löw, fil. Dr, chef Västergötlands museum 
  Ett västgötskt Skansen - Sigurd Erixons generalplan för Fornbyn

  Niclas Loodus-Dristig, digitaliseringsutvecklare
  Fornbyäventyret – allmogesamhället levandegjort i mobilen

12.00  Lunch

12.45  Visning av Fornbyn i 1-2 grupper (Robin Gullbrandsson & Roberth Olofsson, bygg-  
  nadsantikvarier). 

13.30   Pass 2

  Katarina Frost, chef, Vallby friluftsmuseum
  Arbete med förmedling och miljöer på Vallby.

  Marianne Strandin, antikvarie byggnader, trädgård och landskap, Skansen
  Arthur Hazelius gröna Skansen – igår, idag, i morgon. 

  Britt-Marie Borgström, museipedagog, Jamtli
  Jamtlis tidsresor och öppen förskola – lek och lärande i historisk kontext.

15.00  Eftermiddagsfika.

15.30  Lena Ansebo, Fredriksdals friluftsmuseum
  Friluftsmuseer som förvaltare av det gröna kulturarvet.
  
  Paneldiskussion

17.00  Avslut

Moderator Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie


