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Äntligen! Med en stor lättnad öppnade vi 
museet för besökare 1 juni efter en lång 
stängningsperiod. Vi hade väntat länge på att få 
meddela att det var dags att öppna igen och när 
rekommendationerna möjliggjorde detta var vi 
mer än redo.  

Under 2021 har museets verksamhet tagit 
sjumilakliv i den digitala utvecklingen. Inte 
minst publikt där sociala medier, filmer via 
Youtube samt digitala visningar och program 
har erbjudits i allt större omfattning. Detta har 
rönt stor uppskattning och museet har nått en 
ny publik.

Inom många delar av verksamheten – 
kulturmiljö, samlingarna och administration – 
har verksamheten kunnat pågå trots pandemin, 
även om anpassningar hela tiden behövt göras. 
Museiverksamheten har kunnat arbeta utifrån 
regionens långsiktiga uppdrag och genomfört 
detta med gott resultat. 

Redan under 2020 blev Fornbyn och Kata Gård 
omtyckta mötesplatser. Museets utemiljöer har 
varit platser där vi kunde bedriva verksamhet, 
trots att museibyggnaden varit stängd eller 
öppen med restriktioner. 

I juni firade Fornbyn hundra år med 
den digitala upplevelsevandringen 
”Fornbyäventyret” som present. Västergötlands 
Fornminnesförening utvecklade idén till 
en västgötsk museiby i början av 1900-talet 
för att bevara traditioner och byggnader 
som var på väg att bli bortglömda. Tanken 
var att återskapa en oskiftad by med kyrka, 

Förord
prästgård, marknadsplats, tingshus, gästgiveri, 
marknadsbodar, sockenmagasin och mycket 
mer. Så blev det ju inte för pengarna tog 
slut. Fornbyn har trots det utvecklats till 
ett ”Västgöta-Skansen i smått” med många 
berättelser som kan upptäckas via QR-koder.
 
Som en liten extra present fick Fornbyn en 
modern byggnad från 1960-talet. ”Utflykter”, 
”glass”, ”korv med mos” – det var de första 
kommentarerna från besökarna när vi tog in 
Stenhammarkiosken från Lidköping. 

Förutom den starkt påverkade 
besöksverksamheten har andra delar av 
museets arbete påverkats förhållandevis lite. 
Uppdrag såväl inom arkeologi och byggnadsvård 
som forskningsutgrävningar i Varnhem kunde 
utföras, om än med anpassningar. En viktig 
händelse för samlingsenheten var ankomsten av 
fyndmaterialet från Finnestorp. Det finns redan 
tankar och förslag kring hur dessa praktföremål 
kan exponeras i basutställningen.  

Om jag nu tittar tillbaka över 2020 och 2021 
kan jag konstatera att verksamheten präglat 
av kontinuitet och förändring samtidigt. Från 
det initiala märkliga och utmanande läget 
har pandemin lett till en ny bredd och nya 
samarbeten inom museet. Nu står vi redan i ett 
nytt verksamhetsår med ett nytt normalläge 
och tittar optimistisk framåt. 

Till slut vill jag tacka alla medarbetare, 
styrelsen, samarbetspartner och besökare som 
har bidragit till att vi lyckats ta oss igenom 
kristiden och önskar en trevlig läsning av vår 
verksamhetsrapport 2021. Vi ses snart igen!

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.

Styrelse och organisation

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

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

Enheten Publika möten ansvarar för program, 
utställningsproduktion 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 den etnologiska 
och arkeologiska föremålssamlingen, för 
registrering i data bas, ut- och inlån och 
konservering. Enheten ansvarar även för 
museets arkivförvaltning som omfattar enskilda 
arkiv, ämbetsarkiv och bildarkiv.
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Sammanfattning 
Den publika verksamheten har under 
2021 präglats av Covid-19-pandemin. Ett 
överhängande mål för enheten har varit 
att samtliga arrangemang ska vara säkra 
utifrån ett smittspridningsperspektiv. 
Verksamheten har därför fått anpassas efter 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Två egna utställningsprojekt har 
planerats och producerats. Anpassat liv av 
Kinnekullekonstnären Martin Hansson 
och En makalös samling om föremålen i 
museets magasin. Dessutom har vi visat 
vandringsutställningen Katja of Sweden 
från Kulturen i Lund. I anslutning till 
Katjautställningen skapade vi även en 
mindre utställning om dammode från 
främst 1960-talet. Eftersom museet var 
stängt under större delen av vårterminen 
kunde vi inte genomföra annat än minimal 
programverksamhet i byggnaden. Fornbyns 
friluftsmuseum har varit öppet med begränsade 
utomhusaktiviteter under våren, sommaren 
och hösten. Aktiviteterna var främst riktade till 
olika målgrupper som 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 1700-talsveckan. Under den 
tid som museet har varit stängt har behovet 
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 
Anpassat Liv, Martin Hansson april - oktober.  
Under våren färdigställdes den stora 
utställningen Anpassat Liv med verk av 
Kinnekullekonstnären Martin Hansson. 
Denna bestod av ett stort antal fågel-, djur- 
och husskulpturer. Syftet med denna var att 
förmedla en bild av hur livet alltid anpassar 
sig till de i naturen rådande förutsättningarna. 
Utställningen producerades i samverkan med 
Martin Hansson och utställningsproducent 
Helena Zeberg. Invigningstalare för 
utställningen var biskop Åke Bonnier.

En makalös samling,  
september 2021 - februari 2022. 
Under början av hösten färdigställdes denna 
egenproducerade utställning i den lilla 
utställningssalen. Dess syfte var att visa 
bredden i Västergötlands museums samlingar 
och hur föremål förvaras samt det stora behovet 
av att uppföra ett nytt föremålsmagasin. 
Till stor del ingick föremålen som tidigare 
visats genom museets digitala utställningar, 

Publika möten
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Arkeologisk utgrävning i Mariestad med Emil 
Jonsson, Anders Berglund och Catharina 
Henriksson. Film och redigering: Patrik 
Erlandsson. En kort film och vardagsberättelse 
filmad under ett pågående uppdrag i Mariestad.

https://www.youtube.com/watch?v=_VWcZEgO2Es

 
Öppet magasin 2021 med Jesper Nilsson, Ylva 
Nilson, Lena Gyltman, Jenny Hallström, 
Stina Svantesson och Emil Jonsson. Film 
och redigering: Patrik Erlandsson och Lena 
Gyltman. En längre film som bjuder tittaren 
följa med ner i museets magasin med Jesper som 
programledare. Filmen producerades som ett 
digitalt alternativ till att hålla öppet magasin 
under då rådande restriktioner.
 

https://www.youtube.com/watch?v=yWFrqT-d1_w

där museet under pandemin varje vecka 
publicerat en miniutställning om ett föremål 
på museets hemsida. Utställningen förmedlade 
även museets vision om att uppföra ett nytt 
föremålsmagasin, bland annat visualiserades 
denna i form av en 3D-utskriven modell.

Katja of Sweden,   
november 2021 - februari 2022.  
Detta är en färgstark vandringsutställning från 
Kulturen i Lund som visar Katja Geigers kläder 
och skor. Hon var Sveriges första internationella 
modedesigner. Vid vernisagen av Katja of Sweden 
invigningstalade Skaras kommundirektör Linda 
Esseholt Hermansson. För att komplettera Katja-
utställningen hade museet även producerat en 
mindre utställning om mer traditionellt dam- 
och skomode under främst 1960-talet. Denna 
bestod av klänningar och skor som skänkts 
till museet  av Anna Odenkrantz. Under dagen 
bjöds även på ett mindre föredrag av Yvonne 
Törnqvist som under 1960-talet arbetade med 
Katja-kläder i en exklusiv klädbutik i Lund och 
visningar.

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 samlingarna och berättelser 
från arkivet presenterats med detaljerade 
fotografier och fördjupande texter framtagna 
av personalen från samlingar. Föremålen har 
också presenterats på museets hemsida under 
fliken ”Digitala utställningar”. Här ska också 
slås ett slag för årets digitala julkalender 
med tema ”Dolda detaljer”. Till hemsidan 
utvecklades en lösning för bildvisning och 
djupzoom som är densamma som används av 
Digitalt Museum. Med hjälp av tekniken kunde 
foton från samlingarna som innehåller en eller 
flera talande detaljer lyftas fram och besökaren 
bjudas beskåda dessa närmare. 

Även andra enheters verksamhet har lyfts fram 
digitalt, till exempel korta filmer från olika 
arrangemang som till exempel vernissager, 
Fornbyns 100 årsjubileum och inslag från 
arkeologi och byggnadsvård. Nedan följer några 
exempel på årets produktioner. 
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Tillbaka till medeltiden: Tre kyrkvindar från 
1100-talet berättar med Robin Gullbrandsson 
och Mattias Hallgren, i samarbete med 
Traditionsbärarna och Svenska kyrkan. Film 
och redigering: Patrik Erlandsson. Filmen 
bjuder tittaren följa med på en resa till Jäla, 
Göteve och Marka kyrka där Robin och Mattias 
berättar om de medeltida taklagen.

https://www.youtube.com/watch?v=iRLZ5pHns_o

Programverksamhet i museibyggnaden 
Under januari till mars genomfördes få 
program i museibyggnaden. Höstens program 
blev desto mer innehållsrikt då museet kunde 
erbjuda flera arrangemang med begränsat antal 
deltagare. Samarrangemang skedde med Skara 
kommun under både 1700-talsveckan som gick 
av stapeln i augusti och kulturveckan i oktober. 
Studiefrämjandet Skaraborg samarbetade med 
museet i ett antal arrangemang där berättandet 
låg i fokus till vilka även Hörsägen, en 
sagoberättarduo, har hållit i föreställningar och 
stadsvandringar. Museet samarbetade även med 
Skara Humanistiska Förbund som genomförde 
tre fullbokade föredrag i hörsalen.
 
Dikta på fornnordiskt vis. Besökare bjöds till 
museets kafé där Pontus och Tommy som 
tillsammans driver Hörsägen inledde kvällen 
med berättelsen om Beowulf. Med lättsam ton 
fick publiken en förkortad version av sagan 
återberättad och gestaltad framför brasan, 
samt utvalda strofer återberättade i versmåttet 
fornyrdislag. Kvällens andra aktivitet bestod i 
att låta deltagarna skriva egna dikter i ett av 
Eddans versmått: ljodahattr. Inspiration till den 
egna dikten gick att finna i utställningarna 
Is och eld och Kata och Kättil. Aktiviteten var 
ett samarrangemang med Studiefrämjandet 
Skaraborg och uppmärksammades i P4 
Skaraborg genom en intervju.

Höstlovsaktivitet: Bygg medeltiden i 
spelvärlden. Under höstlovet arrangerades flera 
aktiviteter kring spelet Minecraft som trots 
flera år på nacken är otroligt populärt bland 
barn, unga och vuxna. Spelet har i flera års tid 
också figurerat i flera klassrum och studier 
om serious games (spel med syfte annat än 
nöje, ibland förenklat till lärande spel) och 
som verktyg för kulturarvsförmedling. Barn 
och unga bjöds under höstlovet logga in på 
museets server i Minecraft för att tillsammans 
bygga en medeltidsby. Besökare till museet 
kunde testa sina kunskaper i spelet genom 
att gå en tipspromenad i Fornbyn och de med 
kreativitet i fingerspetsarna kunde vid två 
tillfällen besöka verkstaden för att skapa och 
digitalisera konst. De konstverk som deltagarna 
skapade omvandlades i datorn till s.k. pixel art, 
datorgrafik där enskilda pixlar blir bärande för 
alstret och den stil som Minecraft nyttjar. Efter 
att ha digitaliserat och ”pixellerat” konstverken 
kunde deltagarna få dem skickade till sig via 
e-post för att hemma installera och hänga på 
väggen i spelet. Höstlovsveckan avslutades med 
ett föredrag om spel- och spelkultur av Jimmy 
Andersson, tidigare skribent på Eurogamer.
Aktiviteterna uppmärksammades av P4 
Skaraborg som genomförde en intervju på 
plats under en av aktiviteterna, samt av 
Riksantikvarieämbetet som också arbetar med 
projekt inom kulturarv och spelteknik och 
under vintern erbjöd tre dagar av workshops 
inom ämnet. Vi ser fram emot fler aktiviteter 
som utforskar olika möjligheter att kombinera 
dator- och spelteknik med historia och 
kulturarv.

Kulturveckan
Kulturveckan i Skara hade detta år tema Irland. 
Detta innebar workshops om språk och dans, 
konstutställningar, musikframträdanden och 
föredrag. Vid museet hölls två aktiviteter. Duon 
Sláinte spelade folkmusik på trappan i kaféet 
och möttes av mycket taktstamp, beröm och 
applåder. Veckan avslutades med ett boksamtal 
med Pär Lodin om hans bok Svart potatis, en 
populärhistorisk skildring om den irländska 
potatissvälten. Samtalet ägde rum i hybrid 
form: Pär Lodin ringde in till museet på länk 
och samtalet sändes live på internet samt inför 
åhörare på plats i hörsalen. 

Helgonlegender: Stadsvandring i Skara
Ett samarrangemang med Studiefrämjandet 
Skaraborg som lockade många besökare 
vid två tillfällen, trots novemberrusket. 
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Sagoberättarduon Hörsägen var återigen 
inbjudna att uppträda och ledde vandringen. 
Ämnet för dagen var helgonlegender. 
Helgonen – de lokala och de erkända och 
helgonförklarade – fick sin livshistoria berättad 
och besökarna fick under ledarskap av Hörsägen 
besöka några platser i Skara som bär på spår 
och avbilder av dessa personer och deras 
legender.

Skolbesök
Under våren och sommaren genomfördes inga 
skolvisningar av museets basutställningar. 
Under hösten genomfördes ett antal skolbesök 
utifrån de rådande pandemirestriktionerna. 
Antalet besök var märkbart lägre än under 
normala år. 

8 mars 
Internationella kvinnodagen 
uppmärksammades digitalt den 8 mars genom 
ett event där museet och flera externa aktörer 
deltog. Museet tog tillsammans med ABF, 
Studiefrämjandet, NBV, Sensus, Studieförbundet 
vuxenskolan och Medborgarskolan samt Skara 
kommun fram en digital utställning om 1000 år 
av kvinnohistoria i Västergötland. 

Besök och sociala medier
Västergötlans museum hamnade under 
sommaren på topp 20-listan över Sveriges mäst 
besökta museer. Det totala antalet besökare i 
museets huvudbyggnad, i Fornbyn, på Kråks 
herrgård och på Kata Gård uppgick till 108 
591. Detta att jämföra med 2020 då siffran var 
93 869. Besökarna fördelar sig enligt följande: 
Museets huvudbyggnad 23 750, Fornbyn 33 406 
och Kata Gård 51 435. 

Museets hemsida har under året haft 93 623 
besökare. Museets sida på Facebook gillades i 
slutet av året av 8 132 personer, en ökning med 
ca 7 % sedan förra årsskiftet. Under året har 
museets 250 inlägg på Facebook setts av  
570 983 personer. Vid årets slut följde 2474 
personer Västergötlands museum på Instagram 
och de 65 inläggen nådde 66 164 personer.

Museets annonsering har till stor del skett via 
sociala medier som Facebook och Instagram. 
Under 2021 publicerade museet 16 olika 
annonser som nådde ut till 320 689 personer. 

Museet sänder varje månad ut ett digitalt 
nyhetsbrev. Dess främsta syfte är att 

marknadsföra kommande programpunkter 
och utställningar. I slutet av 2021 var antalet 
prenumeranter 1966.

Programverksamhet i Fornbyn
Programverksamheten har anpassats till 
färre deltagare per aktivitet och har i de 
flesta fall utförts i samarbete med andra 
aktörer som till exempel Skara kommun, 
Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan, 
lokala museer och studieförbund. Likaså har 
fristående djurägare, slöjdare, musiker och 
konstnärer bidragit till aktiviteter.

Utöver programverksamheten kom Fornbyn att 
under pandemin bli en viktig mötesplats för 
såväl allmänhet som kommunala verksamheter 
och föreningar då Fornbyns stora yta gjorde det 
möjligt för människor att träffas utomhus.

Sportlovet: Tema svenska småfåglar med  
Falköpings fågelklubb och experten Kent-Ove 
Hvass. Kom och lek – lekaktiviteter för vuxna   
och barn

Drakveckan: Sommarlovet inleddes med en 
drakvecka där draken i alla dess variationer 
genomsyrade veckan. Målgruppen var 
barn/ungdomar i åldersgruppen 7 – 15 år. 
Med hållbara material och traditionella 
hantverkstekniker tillverkades flygande 
drakar, mjuka gosiga drakar, drakar av lera. 
I ”drakens bakeri” bakades goda drakkakor. 
På Stureplan arrangerades filmvisning och 
möjlighet att lära sig teckna drakar. Aktiviteten 
var ett samarbete med Veterinärhistoriska 
museet, Studieförbundet Medborgarskolan och 
Stureplan.  

Midsommarfirande: Då pandemin förhindrade 
ett stort midsommarfirande i Fornbyn 
spelades i stället en dokumentärfilm in 
tillsammans med Axevalla Folkdansgille 
och dokumentärfilmaren Calle Borg. Filmen 
finansierades med ett ekonomiskt bidrag från 
studieförbundet Kulturen. Syftet med filmen 
var i huvudsak att dokumentera alla moment 
i tillverkningen av en midsommarstång som 
inte har en korsarm utan enbart ringar enligt 
allmogetradition.

Smådjursdag: Sommarlovet avslutades med 
smådjursdagen, som ordnandes i samarbete 
med Veterinärhistoriska museet och 
Studieförbundet Medborgarskolan. Besökarna 
fick möta en rad olika djurslag, får, hönor, bin 
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mm. Med djurägare och veterinärer på plats 
gavs också möjlighet att lära sig olika saker om 
djuren. För den som hade mycket spring i benen 
fanns möjligheten att hoppa en hinderbana 
med käpphästen eller gå en tipspromenad. 
Skaraborgs kaninklubb visade kaninhoppning. 

Museiresan: Under sommarmånaderna ingick 
Fornbyn som ett besöksmål i NAVs museiresa. 
En tipspromenad om bin som främst var riktad 
till barn och deras familjer var Fornbyns 
aktivitet på besöksmålet. 

Återkommande aktiviteter i Fornbyn under
sommaren: Skara biodlarförening hade 
arbetsdagar i bigården på tisdagar under maj-
augusti. 

Två kvinnogrupper dansade Line dance varje 
tisdag och torsdag under juni-september. 

Familjecentralen hade baby-kafé utomhus 
varje onsdag maj – oktober med avbrott för 
semesterperioden. 

Visningar av Fornbyn genomfördes under 
tisdagar under perioden maj till och med 
september

Gärdsgårdskurs: Som ett led i att förmedla 
handlingsburen kunskap genomfördes två 
helgkurser i gärdsgårdsbygge. Deltagarna fick 
grundläggande kunskaper om teknik, material 
och verktyg genom praktiskt arbete. Resultatet 
blev många meter ny gärdsgård i Fornbyn. Även 
kunskap om gärdsgårdar i ett kulturhistoriskt 
perspektiv fick deltagarna ta del av. Den här 
typen av utbildningar är särskilt viktiga då 
kunskapen håller på att gå förlorad i takt med 
att den äldre generationen faller bort. Intresset 
för utbildningen var mycket stort.  

Hösttider i trädgården: Tanken med 
trädgårdsdagen var att skapa en mötesplats för 
lokala företag, föreningar, organisationer och en 
bred allmänhet där perenner, fröer och knölar 
kunde köpas och erfarenheter utbytas. En stor 
mängd av gamla äppelsorter och sakkunnig 
expertis fanns på plats för att delge kunskap 
om våra gamla äppelsorter. Genom att inspirera 
till odling och skapa forum för kunskapsutbyte 
bidrar vi i en förlängning till biologisk 
mångfald och att säkra kunskapen om odling. 
Tillsammans kan vi skapa levande genbanker av 
grönsaker, fruktträd och perenner där de gamla 

sorterna bevaras för framtiden

Rosenträdgård: Genom ett ekonomiskt bidrag 
från Grevillis fond kunde Västergötlands 
museum i samarbete med Skara 
trädgårdsförening lägga grunden till en 
rosenträdgård och odlingar av nyttoväxter. Över 
tid är visionen att kunna förmedla kunskap, 
engagera och inspirera framför allt barn men 
också vuxna till att odla.

Insektshotell: I samarbete med slöjdare 
tillverkades insektshotell. Syftet med 
aktiviteten var att öka kunskapen kring 
vår natur, miljöpåverkan och ett hållbart 
levnadssätt för framtiden. Insekternas möjlighet 
att hitta naturliga bostäder i landskapet har 
minskat, samtidigt som vi är beroende av 
nyttiga insekter.  

Linberedning: Med anledning av projektet ”En 
kvadratmeter lin” arrangerades i samarbete 
med hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland 
en beredningskväll i Rackebyladugården. Alla 
som deltagit i projektet genom att odla lin 
bjöds in för att få praktisk kunskap om hur 
beredningsprocessen av lin tillgår. Flera av 
deltagarna hade med sitt egenodlade lin för 
beredning.

Minneskonsert: spelmannen Sven-Ingvar Heij och 
hans 100-årsdag
Den 3 juni 2021 skulle riksspelmannen 
Sven-Ingvar Heij från Mariestad fyllt 100-
år. Med anledning av 100-årsdagen höll 7 
spelmän i samarbete med Västergötlands 
Spelmansförbund och Västergötlands museum 
en konsert för att uppmärksamma Sven-Ingvars 
musik och gärning i Daretorps Missionshus, 
Fornbyn.   
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Musikalisk 60-talsnostalgi: Med initiativ från TS - 
Band genomfördes en musikalisk nostalgikväll 
till förmån för Hospice Gabriel i Lidköping. 

Under tiden maj till september genomfördes 
temavisningar i Fornbyn. Dessa handlade bland 
annat om vasstaksläggning, lin förr och nu 
samt olika byggnader i Fornbyn.

Knutdans: Alla kommunens förskolor, friskolan 
Metis och öppna förskolan bjöds in till att 
dansa ut julen utomhus. I ett samarbete mellan 
lokala spelmän och dansledare från Axevalla 
Folkdansgille  anordnades en knutdans för barn 
för att dansa ut julen. 

Slöjd och slöjdhistoria: I maj genomfördes i 
samarbete med slöjdläraren på Varnhemsskolan 
ett mindre projekt kring ämnet slöjd och 
slöjdhistoria som riktade sig till elever i årskurs 
5 och 6. 

Linberedning med Broddetorpsskolan och 
föreningen Små frön: Med anledning av 
linodlingen i skolträdgården träffade museets 
pedagog, elever skolpersonal och representanter 
från föreningen Små Frön vid flera tillfällen för 
att tillsammans prova på linberedningens olika 
moment. 

Tidsresan mini: Inte heller Tidsresan kom att 
genomföras på ett traditionellt vis då skolornas 
rektorer avböjde att delta i verksamheten 
på grund av personalbrist. Därför bjöds alla 
elever i årskurs 2 in till en alternativ tidsresa 
som kunde genomföras till största delen 
utomhus.  Innehållet byggde på en visning 
med praktiska inslag där eleverna fick prova 
på olika praktiska göromål som till exempel 
att såga ved och förbereda en enklare måltid 
av frukt och grönsaker från Fornbyns odlingar. 
Genomförandet fungerade bra under rådande 
omständigheter men var personalkrävande ur 
museets perspektiv.

Filmproduktioneri Fornbyn: Under året gjordes 
tre filmproduktioner avsedda för sociala medier. 

• Rosengångsinspiration utifrån 
museets samlingar i samarbete med 
hemslöjdskonsulenterna Västra Götalands 
Regionen, Skaraborgs hemslöjdsförening.  
https://www.youtube.com/
watch?v=4nI5SoMuvlY 

• Minneskonsert spelmannen Sven-Ingvar 
Heij 100 år i samarbete med Västergötlands 
spelmansförbund. 
https://www.youtube.com/
watch?v=y5t0gf2Pyow 

• Midsommarfirande/midsommarstång i 
samarbete med Axevalla Folkdansgille. 
https://www.youtube.com/watch?v=20-
I1jkFlJI
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Kulturmiljö
Sammanfattning
Med utgångspunkt från den drygt 100 år gamla 
museibyggnaden är vi fortfarande rustade 
att samla och berätta om det västgötska 
kulturmiljöer som inte kan tas med innanför 
museets väggar i utställningar och magasin. 
Även om ännu ett år gått i pandemins tecken 
och berättandet om kulturarvet upprepade 
gånger tycks ha satts på paus jämfört med 
vad vi tidigare känt som normal vardag har 
förhållandet delvis varit det motsatta inom 
delar av verksamheten.  

I verksamhetsområdet finns god kunskap 
om områdets förhistoria, medeltid, 
agrarhistoria och byggnadskultur. Här finns 
även spetskompetens inom osteologi. Vi kan 
verka för regional utveckling på långsiktig 
grund tillsammans med andra parter inom 
kulturmiljöområdet. Tillsammans med andra 
intressenter verkar vi för ett hållbart och 
demokratiskt samhälle i samarbete och dialog 
med och ibland mot samhällets aktörer och 
utmanare på olika nivåer i arbetet med att 
bevara, vårda och tillgängliggöra kulturarvet.

Kulturmiljöenheten har arbetat med regional 
verksamhet i samverkan med och på uppdrag 
av bland annat kommuner och regionen, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Svenska kyrkan, 
Trafikverket och hembygdsföreningar samt 
Göteborgs Universitet och hantverksnätverket 
Traditionsbärarna för att nämna några exempel. 
Den regionala verksamheten har bl a bestått 
av rådgivning och samråd kring bygglov och 
planläggning samt både uppdragsbaserade 
och myndighetsinitierade utredningar 
samt projekt med rapportering; kort sagt 
kunskapsuppbyggnad.

Kulturmiljöarbete
Tidigare trender (2020) till minskning av 
remissförfrågningar kan för 2021 möjligen 
ses som fortsatt följd av pandemin. Oavsett 
orsaker till en minskning finns här en 
utmaning för framtiden i förvaltningen av 
kulturarv – kulturlandskap. Inslaget av arbete 
som utförs på räkning (”uppdragsverksamhet”; 
projektinsatser som t ex antikvarisk medverkan 
vid både kyrklig och profan bebyggelse, 
samt arkeologiska såväl som osteologiska 
uppdrag) är relativt stort och det saknas 
resurser för långsiktigt - aktivt arbete, även 
om ”uppdragsverksamhet” i vidare mening 
bidrar till att synlig- och tydliggöra kulturarv 
och förnimmelsen av det i regionen, om än på 
ett reaktivt sätt (”reaktiv” kan uttryckas som 
att de flesta insatser görs där förändringar 
sker och där val av platser inte är våra 
egna). En under året utförd besiktning av 
Lindholmens slottsruin (som är i stiftelsens 
ägo) visar behov av långsiktiga åtgärder både 
för ruinens och besökarnas skull (inte minst 
som del i styrelsearbetet med riskbedömning). 
Lindholmen är ett av flera exempel på platser 
som en gång ”valts” som våra egna men där 
långsiktig aktivitet (underhåll, vård) i relation 
till de uppdragsstyrda ärendena mot räkning 
kan ses som låg eller rentav obefintlig.

Personellt sett delas en tjänst inom 
byggnadsantikvarisk verksamhet med 
arbetsuppgiften fornbyantikvarie, d v s 
förvaltning av museets kulturhistoriska 
bebyggelse på hemmaplan (i första hand 
Fornbyn och museets samtliga fastigheter.) 
Övriga tjänster är uppdragsfinansierade och 
beroende av externa arbeten eller tilldelning 
av medel genom relevanta projektansökningar, 
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vilket också är en form av extern finansiering. 
På arkeologisidan har vi som påpekats i 
underhandsrapporter till styrelsen haft en 
relativt hög arbetsbelastning där externuppdrag 
prioriterats och där uppfyllelse av budgetmålen 
eftersträvats. Pandemin tycks inte ha bromsat 
in samhällsutvecklingen – infrastrukturell 
utbyggnad sker oavsett hälsokriser. På 
arkeologisidan har vi under året även delvis gått 
in som momentan förstärkning i digitalisering 
av det arkeologiska materialet i de egna 
samlingarna och har också deltagit i arbete med 
planeringsunderlag för nytt museimagasin. 

Västergötlands museum ingår i 
samverkansorganet för byggnadsantikvarier 
vid landets regionala museer, BARK 
(Byggnadsantikvarisk krets) samt inom 
arkeologisektorn den Museiarkeologiska 
branschorganisationen (MARK). 

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

Kata Gård och Varnhems Infopoint i  
Ryttargården 
Kata gård höll öppet från 20 mars till 7 
november. Under denna period kom 51 435 
besökare till Kata Gård. Under säsongen 
2021 genomfördes 49 bokade guidningar för 
skolklasser och vuxengrupper samt därtill 56 
dagliga gratis kl 13-guidningar under juni-
augusti på Kata Gård. 

Ryttargårdens InfoPoint, med butik och 
utställningar, höll öppet helger under våren och 
hösten samt dagligen under sommarsäsongen. 
Vid dahliarabatterna intill Ryttargården 
anordnades 10 gratisguidningar under 
sommaren.  
 
Programverksamheten under året planerades 
utifrån gällande restriktioner vilket innebar 
satsningar på utomhusaktiviteter, guidade 
visningar och vandringar samt begränsat antal 
medverkande vid aktiviteterna. 

Vid två tillfällen gjorde Länsstyrelsen i Västra 
Götaland tillsyn på Kata Gård för att kontrollera 
att pandemirestriktionerna efterföljdes. Vid 
båda tillfällena godkändes verksamheten utan 
anmärkning.  

Utgrävningarna av klostrets ekonomiområde 
söder om klosterruinen fortsatte i samarbete 
med Göteborgs universitet under 2021 i form av 
fältkurser för arkeologistudenter. Totalt blev det 
5 veckors undersökning i maj och september. I 
samband med utgrävningsveckorna anordnades 
några öppna visningar. En uppsummering av 
resultaten från årets utgrävning presenterades i 
ett föredrag på Kata Gård under Kulturveckan i 
oktober. 

InfoPoint Varnhem med besöksservice, mindre 
butik, platskontor och utställningar har varit 
inhyst på Ryttargården sedan sommaren 2017 
fram till avslutningen av säsongen 2021. Det 
har varit möjligt tack vare att Skara kommun 
hyrt Ryttargården av Skara Pastorat. Denna 
möjlighet finns nu inte längre och i vilken form 
service till besökarna kommer att bedrivas 
framöver är oklart i dagsläget. 

Årets stora händelse inom utvecklingsarbetet 
i Varnhem var anläggandet av Klostersjön 
söder om klosterområdet. Efter flera års 
planering och projektering påbörjades 
återskapandet av munkarnas sjö i februari. 
En ny dammvall byggdes intill resterna efter 
den medeltida fördämningen och i maj kunde 
tillflödande vatten fylla upp sjön. Precis som 
på munkarnas tid finns det nu en mindre sjö 
intill klosterområdet. Arbetet med att skapa 
en ny vandringsled runt sjön påbörjades under 
sommaren. Genom Klostersjön och området 
runt om har besöksmålet blivit ungefär 3 
gånger så stort jämfört med tidigare. Det ger 
goda förutsättningar för att kunna ta emot fler 
i Varnhem utan att det blir trångt samtidigt 
som kommunens invånare har fått ett nytt 
rekreationsområde.
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Andra viktiga delar i utvecklingsarbetet 
i Varnhem är att verka för förbättrad 
infrastruktur avseende utökade 
parkeringsmöjligheter, besökstoaletter, 
informationsskyltar, ny entré, gångstråk 
mm. Under 2021 togs flera viktiga steg mot 
bra lösningar. Nya besökstoaletter kommer 
exempelvis att finnas till säsongen 2022. En ny 
entréyta med informationsskyltar har också 
börjat anläggas och kommer att färdigställas 
under 2022. Därtill har Skara kommun 
kommit igång med detaljplanearbetet för 
Simmesgården (norr om klosterområdet) där en 
ny besöksparkering i Varnhem finns med som 
en prioriterad del.

Restaureringen av klosterruinen etapp 1 och 2 
genomfördes under året. Det innebär framför 
allt att golvytorna i ruinen har lagts om och 
några nivåskillnader har utjämnats. Ruinens 
olika delar har därmed blivit mer tillgängliga 
för alla besökare.
 
Pedagogiskt arbete
Enheten medverkat till en rad föredrag eller 
föreläsningar vid olika arrangemang, framför 
allt utanför museet och flera artiklar har 
publicerats. Uppgifter om föredragshållare 
och föredrag framgår av bilaga med listor över 
föredrag och artiklar.

Uppdragsverksamhet 
Västergötlands museum har medverkat i och 
utfört olika typer av projekt/uppdrag, under 
2021 omkring 4750 timmar debiterad arbetstid. 
De har bestått av arkeologiska utredningar, 
förundersökningar och undersökningar, 
kulturhistoriska förstudier, forskningsprojekt, 
osteologiska uppdrag, antikvarisk medverkan, 
byggnadsvårdsuppdrag, informationsuppdrag 
med mera.  Många uppdrag har varit av 
mindre omfattning. Vi har också samarbetat 
med andra arkeologiföretag vid arkeologiska 
undersökningar för E20 vid Vårgårda. Inom 
arkeologi har det varit ett antal för året nya 
uppdrag mot betalning förutom de arbeten som 
pågått från tidigare år.  Även i andra kommuner 
har vi främst genom olika typer av uppdrag 
haft antikvarisk närvaro. VGM har också 
fortsatt utfört osteologiska analyser för externa 
aktörer. Även inom den byggnadsantikvariska 
verksamheten har drygt flera för året nya 
uppdrag utförts, mestadels med kommuner 
och Svenska kyrkan som beställare, samtidigt 
som arbete inom projekt från tidigare år pågått. 
Enheten har färdigställt bebyggelsehistoriska 

och arkeologiska rapporter enligt de 
förteckningar som redovisas i respektive 
rapportserie. 

 

Figuren ovan visar uppdragsdelens utfall gentemot 
budget månadsvis i ett historiskt perspektiv 2015 
– 2021. Att 2021 tappat något i relation till budget 
för 2021 kan hänga ihop med tj-ledighet som inte 
legat med i budget för året.
 

Figuren ovan visar utfall gentemot budget 
månadsvis åren 2015-2021. Vissa månader går 
det upp, andra ned. Nollvärden uppstår under 
semestermånad.
 

 

Figuren ovan visar utfall gentemot förväntad 
debiteringsgrad (strax över 62%) månadsvis åren 
2015-2021. Semestertid juli-augusti är förklaringen 
till återkommande fallande debiteringsgrader.
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Samlingar
Sammanfattning
Samlingsenheten förvaltar det som utgör 
grunden för den museala verksamheten – 
samlingarna. Med en av Sveriges länsmuseums 
största föremålssamlingar har Västergötlands 
museum ett ansvar i att vårda och 
tillgängliggöra detta kulturarv. Detta uppnår 
enheten genom samarbeten och dialog med 
allmänheten, museal verksamhet och digitala 
verktyg vilka skapar tillgång till museernas 
samlade resurser och kunskaper. 

Under de senaste två årens pandemi 
har enheten anpassat sina metoder för 
tillgängliggörande genom att lägga en större 
tyngd på digitala verktyg, vilket har resulterat i 
den största mängd digitaliserat material museet 
producerat sen den nuvarande databasen togs 
i bruk. Med nya rutiner och erfarenheter i 
ryggen blickar enheten nu framåt till att föra 
samman dessa erfarenheter med traditionella 
museiverksamheter. 

Under 2021 har museets framtid legat i fokus 
då mycket av arbetet kretsat kring att förbereda 
för ett nytt magasin. Genom att förbereda 
samlingar som på olika sätt berörs av den 
framtida flytten skapas förutsättningar för att 
genomföra en snabb och organiserad flytt – 
såväl som att förenkla själva byggprocessen.

Digitalisering av samlingarna
I föremålsdatabasen Primus finns i skrivande 
stund (2022-01-12) 206440 objekt. Av dessa är: 

• 71 663 föremålsposter, varav 29 592 har  
 bild

• 131 447 fotografier, varav 104488 har   
 bild  

Under året har totalt 6 814 objekt nyregistrerats 
i Primus. Av dessa är:
• 4853 föremål, varav 943 har bild
• 1957 fotografier, varav 1936 har bild 

Under året (till 2021-12-15) har också 11 044 
föremålsposter och 21 386 fotoposter blivit 
redigerade, således har 32 430 poster blivit 
redigerade. Det kan handla om mindre eller 
större ändringar i posterna, exempelvis nya 
placeringar och/eller fotografier, vilket leder till 
en ökad kvalité på databasen. 

2021 har 1955 fotoposter nyregistrerats, 
att jämföra med 2020 då 136 fotopster 
nyregistrerades.
 
På Digitalt Museum finns totalt 133 289 poster 
tillgängliga. Av dessa är:
• 31 193 föremål
• 102 405 fotografier
 
Det betyder att antalet poster ökat med hela 
11 220. Det är en mycket stor siffra. Föregående 
år publicerades 4 794 poster. Den stora 
ökningen beror till stor del på de runt 9 000 
fotografier som blivit publicerade på digitalt 
museum. Att så många fotoposter blivit 
publicerade beror på att fotografier med låg 
bildkvalitet blev avpublicerade för ett antal år 
sedan. Idag gör vi en annan bedömning och 
menar att det är bättre att även fotoposter med 
låg bildkvalitet finns tillgängliga för museets 
besökare.
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Filmer i museets samlingar har under året 
inventerats inför digitalisering. 56 filmer 
digitaliserats. 41 VHS-band har valts ut 
och skickats till ett externt företag för 
digitalisering. I december har 15 filmer 
på olika typer av äldre format skickats för 
digitalisering hos samma företag. Filmerna 
har inte publicerats för publik. Ännu återstår 
frågor att lösa om GDPR och upphovsrätt 
måste först klaras ut innan publicering kan 
ske. Detta ska VGM kan arbeta vidare med 
kommande år. Inventeringen var viktig då 
kontakt upprättats mellan VGM och GPS400 
vid Göteborgs universitet. Detta har lett till att 
museet kunnat beskriva innehåll i samlingarna 
och skicka inventeringslistor till motparten. 
Efter samtal har en forskare vid Göteborgs 
universitet söka FoU-pengar tillsammans med 
VGM. Vid beviljade anslag ska forskaren göra 
en grundligare inventering av filmmaterialet 
för att se om det i framtiden kan ingå i dennes 
forskning.

För att förbättra och förenkla arbetet med 
digitalisering och det administrativa arbetet 
med samlingarna har samlingsenheten 
genomfört en utredning av – och beslutat att 
– köpa in PrimusWeb. Det kan beskrivas som 
ett tillägg till PrimusWin (som VGM använder 
idag). PrimusWeb har bättre sökfunktion, 
bättre konserveringsmodul och ett smidigare 
förfarande vid inläggning av bilder som 
kommer effektivisera arbetet vid större 
inventeringsarbeten. 

Två av enhetens medarbetare har förtjänstfullt 
och tålmodigt digitaliserat hela museets 
porslinsamling. Arbetet har gjort att runt 3600 
objekt finns i Primus, varav över 2300 objekt 
finns på Digital museum och en sökning på 
digitalt museum på ”porslin” ger 3234 träffar . 
Sedan arbetet avslutats har arbete med att 
digitalisera museets möbelmagasin påbörjats. 

Om VGM bygger ett nytt magasin blir det 
transportväg där möblerna idag huserar. 
Möbelmagasinet måste därför tömmas, innan 
resten av föremålen kan komma in i den nya 
byggnaden. För att arbetet ska gå smidigt 
behöver möbelmagasinet finnas dokumenterat 
i Primus. Möblernas inventarienummer, sakord 
och placering dokumenteras tillsammans med 
bilder. Då förvaringen av möblerna är dålig 
är det farligt att lyfta ned varje möbel för sig 
för att ta ett fotografi. Det går inte heller att 

använda maskiner för att lyfta ned möblerna. 
Därför används museets registerkort  där de 
frimärksstora diabilerna scannas och läggs in 
i Primus. Arbetet kommer leda till att VGM vet 
vad som finns i möbelmagasinet, mer kunskap 
om samlingen och göra så att en framtida flytt 
av möblerna har möjlighet att gå smidigt och 
snabbt. 
 
Besök på Digitalt Museum
Under 2021 har VGM haft 297 806 unika 
sidvisningar på digitalt museum. Föregående 
år hade VGM 299 939 digitala besök. 2019 var 
siffran 11 % lägre än 2020. Det är därför mycket 
glädjande att det är lika många besök 2021 
och de höga siffrorna fortsätter. 2021 har det 
varit 86 128 unika besökare. Vilket är i paritet 
med 2020. På Digitalt Museum har vi haft 
besökare från alla världsdelar även om de flesta 
besökarna naturligtvis kommer från Sverige 
och de övriga nordiska länderna. De senaste 
åren har vi sett ökade digitala besök och det 
tycks hålla i sig. 

Den mest visade posten på Digitalt Museum 
är fotografiet med inventarienummer 
1M16-A29510. Det är ett självporträtt av 
fotografen Anders Karlsson. Fotografiet ingår 
i utställningen om Anders Karlsson som 
visades i början av året och hyrts ut till Skövde 
stadsmuseum. Det har visats 1012 gånger och 
setts av 811 unika besökare. Det mest visade 
föremålet har inventarienummer 1M16-49008 
och är en notbåge. Det har visats 342 gånger 
och setts av 310 unika besökare.

  

Västergötlands museum | Verksamhetsberättelse 2021
Sida 22



Det mest visade fotografiet på Digitalt Museum 

Det mest visade föremålet på Digitalt Museum 
 

Berättande och användning av samlingar
Under 2020 börjande enheten samlingar 
utforska möjligheterna att använda Digitalt 
Museum som en plattform för berättande. 
Det skapades två artiklar om glas och 
porslinsföremål. Under 2021 har enheten 
arbetat vidare med möjligheten att skapa 
artiklar. 

Inom ramen för arbetet med berättande 
digitalisering har enheten digitaliserat hela 
samlingar eller delar av samlingar om de är 
stora. Urvalen har skett utifrån proveniens. 
De valda samlingarna har digitaliserats och 
vi har berättat om dem. För 2021 har enheten 
arbetat med samlingar som kommit från Daga 
Bengtsson, Oliver Engvall, familjen von Hall och 
Carl Victorin. För Daga Bengtsson  och von Hall  
har vi skapat artiklar och mappar på Digitalt 
museum där man kan läsa om och beskåda 
hundratals föremål som tillhör respektive 
samling. 
 
För samlingarna om fotograferna Engvall  och 
Victorin har filmer skapats. Digitaliseringen av 
de sammanhållna samlingarna, tillsammans 
med ambitionen och försöken att sammanföra 
föremål, fotografier och arkivalier i arbetet 
skapar mer kunskap om VGM:s samlingar då vi 
utforskar olika perspektiv och kontextualiserar 
dem. Kunskap som både kan förmedlas till 
VGM:s besökare och som vi i framtiden kan 
bygga vidare på och utforska mer i eventuella 
framtida projekt. 

Inom ramen för arbetet med berättande 
digitalisering har ett antal föremål, fotografier 
och filmer digitaliserats: 
 
      Föremål
•  879 nyregistrerade föremål
•  1706 föremålsposter har ändrats 

Fotografier
•  556 nyregistrerade och inscannade   

 fotografier
•  3758 ändringar i existerande    

 fotoposter

2020 skapades sju mappar med fotografier 
på Digitalt Museum. Mapparna innehåller 
fotografier vi tror har motiv från olika 
områden i länet. Kontakter med flera 
hembygdsföreningar togs och bad dem titta 
på bilderna för att med deras kunskap berätta 
vilka som finns avbildade på fotografier och 
vilka platser de är tagna på. Arbetet har fortsatt 
2021 och leder till samarbeten med olika 
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föreningar i länet och bättre metadata för 
museets fotografier.

Enheten samlingar har under året 
producerat ett instagraminlägg per vecka 
(semesterperioden undantagen). Inläggen tar 
sin utgångspunkt i museets samlingar och visar 
såväl arkivalier, som fotografier och föremål. 
2021 skapades 39 instagraminlägg. Inläggen 
publicerades även på museets hemsida och 
facebook. Inlägget med störst spridning var det 
om Daga Bengtsson som nådde 1355 besökare. 

Utlån
VGM har många föremål utlånade till andra 
institutioner och hembygdsföreningar. 
Utlånen har som mest en längd om 5 år. Vill 
den lånande institutionen förlänga lånet ska 
föremålen inventeras och besiktigas. På grund 
av pandemin och att många låntagare befinner 
sig i riskgrupp har arbetet med besiktning 
av lån stannat av. Vi har dock under hösten 
2021 hunnit avsluta ett lån och besiktiga ett 
utlån till residenset i Mariestad. Residenset har 
lånat mycket värdefulla konstverk varför lånet 
prioriterades. En tavla togs också med tillbaka 
till museet då rummet där tavlan hängt behöver 
renoveras. Arbetet med besiktningar, förnyelse 
och eventuella avslut av utlån kommer fortgå 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-2021 lånades 12 verk av Agnes de Frumerie 
ut till Prins Eugens Waldermarsudde. I maj 
lämnades föremålen tillbaka. Tyvärr var 
en skulptur skadad då den kom tillbaka, en 
skada som museets konservator åtgärdat. Även 
Nationalmuseum kommer låna att konstverk 

av Agnes de Frumerie. 20-talet skulpturer och 
glasverk kommer lånas ut för en utställning 
som kommer stå mars – september 2022. Under 
en längre tid har diskussioner förts mellan 
Nationalmuseum och Västergötlands museum 
för att göra lånen möjliga. Västergötlands 
museums konservator har lagt mycket tid 
till att göra bra tillståndsbedömningar, en 
nödvändig grund för ett bra samarbete mellan 
museerna.
 
Besök i magasin och förfrågningar
Antalet besök i magasin har naturligtvis 
påverkats av den pågående pandemin. 
Under årets första fyra månader hade vi 
endast något besök. Vi har ändå lyckats ha 
några grupper som besökt magasinet. VGR:s 
hemslöjdskonsulenter som brukar komma med 
en grupp under hösten  har tyvärr uteblivit.  

Vi har haft besök vid 18 tillfällen. 
Uppskattningsvis har magasinet haft 65 
besökare under året. Besöken har varierat 
från enskilda besökare som var intresserade 
av specifika föremål till större grupper. 
Utmärkande är Hemslöjdskonsulenterna som 
filmat i textilmagasinet på temat rosengång, 
Tibro hantverksakademi som gjorde sitt årliga 
besök och tittat på möbler. En besökare har 
studerat uniformsknappar som kommer leda 
till  rättelser i en bok. Tidaholms museum har 
gjort studiebesök under en personalutflykt. 
Tre stycken har besökt museet för att titta 
på Vadsbodräkten. En student på masternivå 
har tittat på 1700-talsdräkter för sina studier. 
Forskare har besökt den arkeologiska samlingen 
för provtagning vid två tillfällen.

Till detta har det löpande inkommit frågor 
till arkivet av diverse slag. För bibliotek och 
arkiv uppgår antalet besök till ett tiotal. 
Andra besökare har fått handlingar skickade 
elektroniskt. Har det funnits enstaka 
handlingar kopplade till besökarens fråga har 
denna scannats och skickats per mail. Det har 
inkommit runt 90-talet frågor till arkivet från 
både personal och externa besökare. Vissa 
besökare hänvisar och hjälper vi vidare till 
andra arkiv där material eventuellt kan finnas.  
 
Enheten har inte kunnat genomföra det annars 
årligt återkommande evenemanget ”Öppet 
magasin”, då museets magasin förbereds med 
avspärrningsband och personal finns på plats 
för att ta emot besökare. En tidigare museichef 
kallar evenemanget för museets högtidsdag då 
besökare får se vad som finns i magasin. Istället 
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för evenemanget har en film producerats där 
delar av enhetens personal visar några delar av 
magasinet för besökare. Filmen har fått positiv 
feedback av besökare som kommit till museet.

Bevarandeåtgärder
VGM:s magasin byggdes i början av 1980-talet. 
I magasinet fanns vattenbärande gjutjärnsrör 
i taket. Rören hade börjat rosta och bli dåliga. 
Det har varit två mindre läckor (endast några 
droppar har läckt och inget har kommit till 
skada). Vid undersökning 2020 framkom att 
rören behöver bytas. De gamla gjutjärnsrören 
har under året bytts mot nya plaströr. Enhetens 
medarbetare täckte över hyllor med arkiv och 
föremål som annars riskerade att få vattenstänk 
på sig. Extern firma bytte sedan rören. 2022 
kan arbetet gå vidare och byta rör i magasinets 
bottenvåning, där det är betydligt färre meter 
rör som ska bytas.

Under hela maj arbetade fem medarbetare 
heltid varje arbetsdag med att rengöra, 
inventera, fotografera och placera museets 
stensamling i pallställage. Stenarna fördes 
också över från gamla träpallar till nya 
plastpallar. Stenarna har under några år 
förvarats mycket undermåligt. De stod direkt 
ovanpå varandra utan något emellan, en 
förvaring som riskerade att skada stenarna. 
Huset där stenarna förvaras var inte tätt varför 
fåglar tagit sig in och smutsat ned väldigt 
mycket. Det saknades dokumentation om vilka 
stenar som fanns i byggnaden. Arbetet gick 
mycket bra och medarbetarna hann göra mer 
än förväntat. Runt hälften av stensamlingen 
avklarades. Arbetet fortsätter maj 2022. 

Arbetet med stenarna är, förutom en nödvändig 
åtgärd för att de inte ska komma till skada, 
förberedelse för en framtida flytt. Vi har valt att 
använda och placera stenarna på plastpallar för 
att förenkla en framtida flytt. Plastpallar kan 
inte innehålla skadedjur. Därför ska stenarna 
i framtiden kunna flyttas till nytt magasin på 
ett mycket enkelt sätt. Med träpallar hade de 
behövts passera en frys på vägen in i ett nytt 
magasin.
 

Innan arbetet påbörjades i maj 

Slutet av maj 2021

Under hösten blev VGM:s samlingsenhet 
kontaktad av ägaren till 1700-talsflyglarna som 
står invid Lindholmens slottsruin. Den ena 
flygeln ska i februari 2022 renoveras för att 
förhindra vidare sättningar och byggnadens 
förfall. Det visade sig att stenmaterial som 
grävts ut på Lindholmen på 30-talet och 
kommer från slottsruinen förvaras i flygeln. 
Stenarna behövde därför flyttas. Tack vare 
arbetet med VGM:s övriga stenmaterial fanns 
plats att förvara dem i samma hus. Enheten fick 
göra en snabb insats och flytta ut stenarna från 
flygeln.
 
Kontroller och städ
I Falkängen nedanför Kinnekulle finns en 
hantverksby med 11 butiker och ett vandrarhem 
i de gamla lägenheterna från 1930-talet. Där har 
VGM en museilägenhet och ett vagnsmuseum. 
Lägenheten och vagnsmuseet städas två gånger 
per år, inför säsong och efter säsong.  

Under hösten dammsugs hela magasinet. 
Damm och smuts interagerar med föremål, 
binder fukt och påskyndar nedbrytning. 
Dammsugningen är därför arbetsbesparande 
sett ur ett långsiktigt perspektiv. 

Varje vecka kontrolleras magasinets klimat. 
Temperatur och luftfuktighet dokumenteras 
och kontrolleras. En avfuktare har köpts 
in för att placeras vid VGM:s arkeologiska 
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samling. Luftfuktigheten är för hög för den 
arkeologisk metall under sommarmånaderna 
och avfuktaren kan sänka den relativa 
luftfuktigheten under de aktuella månaderna. 
VGM kan kommande år även arbeta med 
att sänka tillförseln av luft utifrån genom 
ventilationen för att minska den relativa 
luftfuktigheten i rummet. En kortsiktig lösning 
innan den långsiktiga lösningen med ett nytt 
magasin kommer på plats. 

För konserveringens verksamhet behövs en 
mängd kemikalier, färger och etanol. Ett bra 
kemikalieskåp har köpts in för att förbättra 
arbetsmiljön. 

Enheten har städat stugorna i Fornbyn 
inför säsongsstarten i april.  

Samarbeten
Sedan 2020 pågår ett samarbete mellan VGM 
och Bild & Text där de scannar diabilderna på 
registerkorten. De digitala bilderna kan VGM 
sedan lägga in i föremålsposter i Primus och 
publicera posterna på Digitalt Museum.
Bild & Text service är del av Skövde kommuns 
dagliga verksamhet för människor med 
funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder 
men som saknar arbete. Målet för den dagliga 
verksamheten är att utveckla individernas 
möjligheter till arbete. I VGM:s samlingar finns 
tusentals registerkort. De innehåller kortfattad 
information om museets föremål, inklusive en 
frimärksstor diabild. 

Även detta år har det varit ett samarbete med 
Veterinärhistoriska Museet. Åtgärder med att 
fylla etanol på preparat har fortsatt. I övrigt 
har det varit några mindre insatser samt 
rådgivning, bland annat med anknytning 
till VHM:s projekt att digitalisera sin 
herbariesamling. Dessutom har konservatorn 
varit Vänermuseet behjälplig i samband med 
öppnandet av deras nya basutställning. 

Museets konservator var i september i 
Puka, Albanien på uppdrag av Kulturarv 
utan gränser. Där har hon tillsammans med 
två konservatorer från Balkan handlett 20 
intresserade studenter och kulturvårdare för 
att ge dem en introduktion i konservering av 
museiföremål. Föreläsningar har getts i förväg, 
online, och det praktiska arbetet har varit 
förlagt till ortens etnografiska euseum. Museet 
har normalt sett små resurser och har på detta 
sätt kunnat förbättra sin situation samtidigt 

som eleverna får tillämpa sina kunskaper där 
de är till verklig hjälp. Eftersom ett av målen 
med Kulturarv utan gränser är att bygga broar 
mellan människor och länder har deltagarna 
inte bara kommit från Albanien utan också från 
Kosovo, Kroatien och Bosnien-Hercegovina.  
Ett antal elever från olika utbildningar har 
haft sin praktik förlagd på museets enhet för 
samlingar. Under våren har dels en praktikant 
från Kavelbro Gymnasiesärskola hjälpt till 
att digitalisera delar av Katedralskolans 
Naturaliesamling, dels har två elever från 
Tibro Hantverksakademi varit behjälpliga 
med några mindre konserveringsinsatser i 
möbelmagasinet. I oktober tog enheten emot tre 
elever från högstadiet. De fick ta del av löpande 
uppgifter men också hjälpa till att ställa i 
ordning två mindre utställningar i ”verkstan”.

Arkeologi
Registrering: Under året 2021 har 1385 
arkeologiska föremål nyregistrerats samt 1852 
poster tilläggsregistrerats och korrigerats 
i Primus. En extrahjälp från museets 
arkeologiska enhet, för inskrivning av 
befintliga arkeologiska fyndlistor till Primus, 
resulterade i registrering av uppgifter för 
1186 föremål. Förutom registrering och intern 
samlingsförvaltning används databasen Primus 
även till att administrera och registrera 
analyser och provtagningar som utförs på 
föremål, samt  
in- och utlån. 

Möjligheten för oss att själva tanka in fyndlistor 
från t ex Excel-format utvecklas enbart för 
PrimusWeb. Beslut har därför tagits att 
införa denna applikation i och med årsskiftet 
2021/2022. Funktionen för Excel-import väntar 
vi dock fortfarande på. 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 
väsentlig metainformation och då görs en 
nyregistrering och ett nytt inventarienummer 
tilldelas.  

Interna projekt
Höstens större händelse var ankomsten av 
fyndmaterialet från Finnestorp. Nu vidtar 
först primärregistrering och avcheckning 
av materialet. Tankar och förslag kring hur 
föremålen kan exponeras i framtiden har 
formulerats och redovisats för ledningsgrupp 
och personal. Till en början presenteras 
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Finnestorp för allmänheten i kortare 
inlägg på sociala media. Samtliga föremål i 
utställningen Mellan is och eld är kontrollerade 
och registrerade. Återstår en del inläggning av 
fotografier till Primus. 

En genomgång av de utställda föremålen i 
utställningen Kata och Kättil har genomförts och 
avslutats under hösten 2021. 
En översyn och omflyttning i compactus-
systemet i magasinet påbörjades under året  
men fick överges. Det visade sig att våra 
egentillverkade fyndbackar har för dålig 
passning och i allt för många fall inte går att 
flytta till andra sektioners backhållare. I stället 
får vi förlita oss på att registrera och följa upp 
placeringsinformationen digitalt i Primus. Att 
rent fysiskt sortera in föremålen topografiskt 
är inte möjligt med mindre än att compactus-
modulerna byts ut mot standardenheter. 
Detta innebär naturligtvis en försämring av 
bevarandesäkerheten och ett starkt beroende 
av fungerande digitala funktioner. I ett försök 
att säkerställa informationen ska en rutin 
införas att årligen upprätta back-up-listor 
med inventarienummer och platsangivelse för 
samtliga placerade arkeologiska föremål. 

Den administrativa handläggningen av 
fyndfördelningsbesluten fortsatte under 
året. Ännu har inte alla beslut hittats, men 
identifierade och avrapporterade arkeologiska 
undersökningar förs ändå successivt in i 
katalogen och erhåller inventarienummer. 
Fyndfördelningsbesluten från 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är våra dokument, 
som visar vår äganderätt över föremålen. Även 
om RAÄ kan återkalla fynd om vi inte uppfyller 
deras krav på samlingsförvaltning, är den risken 
sannolikt liten, men skulle möjligen kunna 
beröra viktigare statusfynd. Den nya museilagen 
och RAÄ:s utökade ansvar kan innebära högre 
krav och kontroll. 

Västergötlands museum har en 
överenskommelse med Länsstyrelsen 
Västra Götaland att härbärgerarföremål 
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 
ackumuleras. I nuläget förvarar museet 
10-talet föremål som väntar på hembuds- 
och fyndfördelningsbeslut. Den 1 februari 

återlämnades en vid Vätterstranden upphittad 
dolk, då Riksantikvarieämbetet beslutat att inte 
lösa in den. 
 
Utredningar/rapporter
Ett första underlag och urval för 
restvärdesplaner för samtliga basutställningar 
har sammanställts under augusti. Syftet 
med dessa planer är att underlätta 
kommunikationen med räddningstjänst om vad 
som är prioriterat i museets utställningar och 
samlingar.

Inspirerad av diskussionerna i ett par 
nationella webinarier (”Från grop till monter”) 
kring fyndmottagning och fyndfördelning, 
påbörjades en översyn och komplettering av 
vårt styrdokument Anvisningar för inlämning 
av arkeologiska fynd till Västergötlands 
museum, för att skapa ett skarpare verktyg för 
mottagandet av material. Det är ohållbart att 
privata undersökningsaktörer samlar in föremål 
utan kommunikation med de skattefinansierade 
fyndmottagande museerna. Belastningen på 
de resurssvaga magasinsenheterna runt om i 
landet är ett stort och tyvärr växande problem. 
Det är frustrerande att behöva medverka 
till resursslöseri och misshushållning av 
skattemedel. Nedanstående text från föregående 
års verksamhetsberättelse upprepas med emfas.
”Med anledning av att det i februari kom en 
leverans med tillvaratagna föremål från extern/
privat arkeologisk aktör, aktualiserades en 
museipolitisk samhällsfråga som bör lyftas 
till diskussion i länsmuseernas samarbetsråd 
och/eller liknande församlingar. Sedan 
fornminneslagen ändrats och alla lämningar 
äldre än från år 1850 betraktas som 
fornlämning, kommer det nu in alltmer sentida 
fyndmaterial. Många gånger har museerna 
samma typ av föremål i sina etnologiska 
samlingar, både mer kompletta och i bättre 
bevarandestatus. Det bör ifrågasättas om de 
begränsade resurser, som samhället är berett att 
ge åt samlingsförvaltning, ska användas för att 
hantera denna växande fyndkategori.”

De grävande institutionerna har sannolikt 
dålig kunskap kring hur kostsamt det är att 
hantera föremål och varken vågar eller vill ta 
ställning till bevarandefrågan. Fyndmottagande 
museum får heller inte chansen att diskutera 
frågan, utan kontaktas först då allt är 
färdigrapporterat gentemot länsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet. Museet kan inte i sin 
tur gallra utan en omständlig procedur som 
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ytterligare belastar de begränsade resurserna. 
I ett försök att strukturera arbetsprocessen 
och som information till externa aktörer, 
har Västergötlands museum framställt: 
”Anvisningar för inlämning av arkeologiska 
fynd till Västergötlands museum” (rapport 2019-
01-01 Ylva Nilson).”

Arkiv
Arbetet med att flytta ut alla böcker ur 
bokmagasinet har färdigställts. Böckerna står 
nu i biblioteket, bortsett från några rara böcker 
som anses för värdefulla för att placeras i 
biblioteket. Där böckerna stod finns nu museets 
ämbetsarkiv. Rummet där ämbetsarkivet 
placerats är låsbart och separerat från övrig 
verksamhet.

Det har kommit in två accessioner under 
året. Handlingar från Skaraborgs läns 
hästavelsförening togs in. Det finns sedan 
tidigare arkivalier på ämnet, bland annat 
handlingar från Föreningen för hästavelns 
förbättrande i Skaraborgs län. Den andra 
accessionen handlar om fastighetshandlingar 
om en gård i Norra Härene, i nuvarande 
Lidköpings kommun.
Flera medarbetare som jobbat mycket länge på 
museet har det senaste åren slutat varför det 
finns mycket handlingar som ska förtecknas 
och placeras i ämbetsarkivet.

Fotoarkiv
Under året har skanning och publicering av 
bilder till stor del kopplats till projekten Digitalt 
berättande. Fokus har legat på digitalisering av 
Oliver Engvall, Finnerödja och Carl Victorins, 
Järpås, bildsamlingar, totalt 2000 bilder. I 
samband med det har mappar för identifiering 
skapats på Digitalt museum och kontakter 
knutits med hembygdsföreningar och andra 
berörda. 

En fotosamling har tagits in, registrerats och 
publicerats, av John Svensson, Skräddareslätten 
Lerdala, om 518 glasnegativ. I samband med 
det högupplöstes och publicerades även 
en annan samling från trakten Lerdala av 
tvillingarna Karl och Johan Pettersson. Mappar 
från trakten Lerdala finns nu på Digitalt 
museum och kontakter har tagits med aktiva 
hembygdsföreningar.

Bildarkivet har totalt skannat knappt   
5000 högupplösta bilder och dessa har  lagts till 
i Primus och de gamla bildposterna har städats.  

241 bildbeställningar har effektuerats (jämfört 
175 år 2020), varav cirka 70av dessa till museets 
egna skrifter och uppdragsverksamhet.  

Allmänhetens kommentarer och 
identifieringar på Digitalt Museum uppgick 
till cirka 360, de flesta av dessa har bearbetats 
och skrivits in i respektive bildpost för att ge 
sökbarhet.  

Cirka 200 förfrågningar via mejl eller telefon 
har besvarats.  
 
I övrigt har ca 150 bilder  identifierats via en 
Facebook-sida  i Tibro, av fotografen Joel 
Bengtssons bilder och cirka 600 av hans 
glasplåtsnegativ har högupplösts.

Bildarkivet ingår i utvecklingsgruppen för 
digital innovation och har producerat eller 
deltagit i produktion av fyra filmer till vår 
hemsida och Youtube-kanal. Målet med detta 
är att på ett kreativt sätt lyfta, locka och 
visualisera våra samlingar och museets arbete 
med dessa. 
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Bibliotek
Under år 2020 flyttades huvuddelen av 
bibliotekets bokbestånd från Bokmagasinet 
till biblioteket för att få ett arkivsäkert 
utrymme för ämbetsarkivet. Arbetet med att 
iordningsställa biblioteksböckerna fortsatte 
även under början av 2021. Under året har 509 
boktitlar, som stått okatalogiserade, förts in i 
accessionskatalogen för biblioteket och 329 titlar 
har lagts in i Libris, den nationella bokkatalogen, 
som administreras av Kungliga Biblioteket, 
vilket gör boktitlarna sökbara. Vid årsskiftet 
fanns 4 847 boktitlar från museets bibliotek 
katalogiserade i Libris.  Museets bibliotek är som 
tidigare ett referensbibliotek. Tillväxten görs 
genom inköp, gåvor och bytesförbindelser med 
kulturinstitutioner, bl.a. årsböcker från andra 
museer.

En genomgång av bibliotekets lånestickor har 
gjorts och låntagarna har fått en påminnelse 
och förteckning med icke återlämnade böcker. 
En hel del har kommit tillbaka men det återstår 
dock en del som har lånats för länge sedan och 
låntagare som har varit svåra att kontakta.

Biblioteket har också haft en del studiebesök 
under året, bl.a. av släktforskare och 
lokalhistoriskt intresserade, som har studerat 
böckerna på plats. 

Inventering och förteckning av Västergötlands 
museums stensamling 

https://www.youtube.com/watch?v=j7nUlr655ys

Vårstädning i Fornbyn  

https://www.youtube.com/watch?v=F1vZIOn7jGk
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maj 2022. Möbelmagasinet kommer också behöva 
flyttas i samband med ett nytt magasin varför 
inventering av möblerna har startats. Föremålen 
ska registreras i primus, få bilder, sakord och 
placeringar i föremålsdatabasen.

Ritning över ny innergård:

Gulmarkerade byggnader finns. Grönmarkerade 
byggnader markerar nytt magasin. Det nya 
magasinet har presenterats för VGM:s stiftare, för 
besökare via media och genom en utställning där 
vi förklarar varför ett nytt magasin behövs och 
hur det publika magasinet skulle fungera.
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Nytt magasin

2020 beviljades VGM ett bidrag från 
Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Grevillis fond 
som möjliggjorde projekteringen av ett nytt 
magasin. Våren 2021 avslutades projekteringen. 
Arbetet har lett fram till ett förslag där alla 
museets föremål kan samlas på en plats. 
Förslaget innehåller både arkitektritningar 
och kostnadsberäkningar. Det skulle förbättra 
bevarandeförhållandena avsevärt, öka 
tillgängligheten och användningen av museets 
samlingar och förbättra VGM som besöksmål . 
Kommande år kommer arbetet gå vidare med 
att söka finansiering till bygget.

VGM:s nya magasin ovanifrån

 

VGM:s nya magasin sett från museientrén

Enheten har avslutat ett stort arbete och 
påbörjat ett annat, som båda hänger ihop. Ett 
förslag till ett nytt magasin har under 2020 
och 2021 arbetats fram. Förslaget inkluderar 
såväl arkitektritningar som kostnadsförslag. 
Tillsammans med förslaget har enheten också 
börjat förbereda en framtida flytt av de delar av 
samlingen som kommer att flyttas i samband 
med det nya magasinet. Under hela maj arbetade 
fem medarbetare med att rengöra, fotografera 
och inventera museet stensamling. Arbetet har 
kommit halvvägs. Arbetet planeras att slutföras 
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Samarbetet med Veterinärhistoriska museet.  

Under 2021 har Västergötlands museum haft 
en föremålsantikvarie på 50% stationerad 
på Veterinärhistoriska museet i Skara. Allt 
sedan implementeringen av databasen Alvin 
under 2019-2020 har dennes huvudsakliga 
arbetsuppgifter bestått i att digitalisera 
samlingarna. Arbetet har fortskridit under 
2021 och resulterat en stor mängd digitaliserat 
material. Arbetet som sker i symbios med ett 
omfattande inventeringsarbete är präglat av 
oförutsedd problematik men även oförutsedda 
tillgångar. Vid implementeringen av Alvin 
fanns just över 40 000 registrerade föremål, 
idag är den siffran närmare 42 000. Detta är ett 
kvitto på den struktur som arbetet och den nya 
databasen erbjuder. Tillökningen består nästan 
uteslutande av accessionsförda föremål som 
museet inte kunnat redogöra för tidigare och 
som genom inventeringsarbetet återupptäckts 
och registrerats. 

Under 2020 erhöll Veterinärhistorisk museet 
bidrag om 70 000 från Riksantikvarieämbetet 
för digitalisering av museets herbariesamling. 
Genom samarbete med Göteborgs Universitet 
och institutionen för kulturvård kunde 
en lämplig kompetens säkras i en student 
från konservatorsprogrammet med ett 
särskilt intresse för herbarier. På grund av 
dennes studier senarelades projektet till 
sommarperioden 2021. Under perioden 
juni-augusti digitaliserades strax över tusen 
herbarieark från det s.k. Antika herbariet med 
material från 1700- och 1800-talet. Projektet var 
mycket framgångsrikt i att ta fram rutiner och 
arbetssätt för att digitalisera samlingen. Vidare 
upptäcktes mycket spännande material, bl.a. 
ark med troliga signaturer av Carl von Linne.  

Museet förvaltar en unik samling av veterinära 
illustrationer av Hilma af Klint. Samlingen 
digitaliserades under årsskiftet 2019-2020. 
Till sommaren 2021 producerade museet en 
utställning om samlingen med reproduktioner 
av dessa illustrationer. I samband med 
utställningen bjöd museet in till föreläsning 
med Hilma-ättlingarna Johan af Klint och 
Hedvig Ersman som berättade om Hilmas liv 
och leverne samt deras arbete med Hilmas 
efterlämnade konst. Till utställningen 
producerades även en film om samlingen för 
sociala medier.

 

Under en längre tid har Veterinärmuseet 
planerat för att konvertera ett intilliggande, 
outnyttjat garage till magasin. Eftersom 
Veterinärmuseets byggnader och närmiljö 
omfattas av en byggnadsminnesförklaring 
har processen varit utdragen och ärendet har 
skickats mellan myndigheter. Strax innan 
årsskiftet fick ombyggnationen emellertid 
godkännande från Riksantikvarieämbetet. 
Lokalen är tömd sedan tidigare och när 
bygglov beviljas från kommunen kommer 
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Projektutveckling
Sammanfattning
Under 2021 har tre områden stått i fokus för 
arbetet: projektutveckling, forskningsinitiering 
och samverkan med universitet, 
kulturarvsinstitutioner och kommun/region.

Projekt
Våren 2021 dominerades av utvecklingen 
av ”Fornbyäventyret” som lanserades i 
samband med Fornbyns 100-årsjubileum. 
Projektet finansierades av Leader 
Nordvästra Skaraborg, som är en del av EU:s 
landsbygdsutvecklingsfond och projektet var ett 
samarbete mellan Västergötlands museum och 
Högskolan i Skövde.

Syftet med projektet var att utveckla 
pedagogiken i Fornbyn och anpassa den 
till 2000-talet genom spelteknologi. I 
projektgruppen ingick Niclas Loodus-Dristig 
(samordnare och game writer), Lars Vipsjö 
från Högskolan i Skövde (konsult), Christina 
Jonsson (illustratör) och praktikanten Axel 
Kallberg (research). Senare tillkom även 
programmeraren Mikael Grön.

Utgångspunkten för projektet var att med 
hjälp av QR-koder, som kan läsas med en vanlig 
mobiltelefon och laddar till en webbsida, 
förmedla kunskap kring kulturarvet på ett 
lekfullt sätt.

Forskningsinitiering
Enligt Museilagen 2017:563 8 § ska ett 
museum ”bidra till forskning och annan 
kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att 
ha hög kompetens inom sitt ämnesområde”.

I dagsläget är personalstyrkan på museet 
liten och det är bara tre i personalen som 
har forskarutbildning. Ingen av dem har idag 
något större forskningsprojekt på museet 
och har heller inte utrymme i sina tjänster 
för att bedriva forskning. En i personalen 
går för närvarande forskarutbildning och 
bedriver sin forskning på museet. Bristen på 
kompetens medför att det är svårt att initiera 
forskningsprojekt  
inifrån museet och att fokus i stället får ligga 
på att locka forskare till museet. 

Under året har två ansökningar 
om forskningsmedel skickats in till 
Riksantikvarieämbetet. En i samarbete med 
Centrum för digital humaniora vid Göteborgs 
universitet, där uppgiften var att kartlägga 
olika digitala resurser som finns tillgängliga. 
Målet med den var att den skulle vara en 
förstudie till ett forskningsprojektprojekt 
kring platsbaserat berättande. Det andra var ett 
filmvetenskapligt projekt utifrån filmsamlingen 
på Västergötlands museum. Båda fick dessvärre 
avslag. 

Under året har ett samarbete inletts med 
GPS400: Centrum för samverkande visuell 
forskning på Göteborg universitet vilket 
resulterade i ovannämnda forskningsansökan. 
Museet har också kontinuerliga diskussioner 
med Centrum för digital humaniora 
och Institutionen för historiska studier, 
båda Göteborgs universitet, kring 
forskningssamarbeten på olika nivåer. 
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Västergötlands museum har under året också 
aktivt deltagit i nätverket FOMU – forskning vid 
museer.

Samverkan
Samverkan med högskolor och universitet har 
skett dels genom projektet Fornbyäventyret, dels 
genom de forskningssamarbeten som nämns 
ovan. Västergötlands museum har också tagit 
emot praktikanter från Göteborgs universitet, 
Lunds universitet och Stockholms universitet 
under året.

Tillsammans med Skara kommun, 
Veterinärhistoriska museet, Skara 
domkyrkoförsamling samt Skara skolscen 
har ett samarbete formats kring att utveckla 
kulturparken, det vill säga det område som 
inramas av domkyrkan och museet.  

Under året har ett samarbete inletts med 
historielärarna på Katedralskolan kring att 
ordna temadagar. Den första går av stapeln i 
februari 2022 och behandlar första världskriget. 
Temadagen är ett samarbete med Skara 
Humanistiska Förbund och har fått finansiering 
av Västergötlands fornminnesförening och 
Stiftelsen Lars Hierta. Tanken är att temadagen 
ska vara ett återkommande evenemang. Liknande 
samarbeten diskuteras med tekniska programmet 
(utveckling av Fornbyäventyret) samt 
svensklärarna, då i samarbete med Bokäventyret.

Bokförlaget
Under 2021 har Västergötlands museums 
bokförlag fått en nystart i och med utgivningen 
av Wilhelms dagbok: Anteckningar om människor, 
djur och natur vid 1800-talets mitt av Britt Liljewall. 
Boken formgavs av Christina Jonsson och trycktes 
i en upplaga av 1200 ex. Boken släpptes  
6 november och firades med ett välbesökt 
boksläpp på museet.

I samband med nystarten av förlaget har 
manusanvisningar samt ett avtal för författare 
tagits fram. Avtal har också tecknats med 
Stjärndistribution för att få en större distribution 
av Västergötlands museums utgivna böcker. 
Likaså säljs också egenutgivna böcker på 
Bokbörsen.

Digital utveckling
Fornbyäventyret: Under vårterminen har 
Fornbyäventyret utvecklats som ett digitalt 
berättandeverktyg för friluftsmuseet Fornbyn. 
Konceptet går ut att på att koppla QR-koder 
utanför stugorna till en webb-applikation, vilken 
dirigerar besökaren till hemsidor som berättar en 
historia om varje hus och dess invånare. Besökare 
kan interagera med QR-koderna genom att scanna 
dem med sin mobilkamera. Projektet inleddes i 
januari och finansierades av Leader nordvästra 
Skaraborg. I den ursprungliga projektgruppen 
ingick Brita Planck (projektledare), Niclas Loodus-
Dristig (game writer), Lars Vipsjö (konsult), 
Christina Jonsson (illustratör/animatör) och 
praktikanten Axel Kallberg (research). De första 
månaderna utforskades konceptet och möjliga 
vägar framåt. Projektgruppen kompletterades 
med IT-utvecklaren Mikael Grön (programmerare) 
med syfte att utveckla en robust webblösning 
genom vilken historien kunde förmedlas.

Mikael Gröns tekniska kompetens öppnade upp 
nya möjligheter att kvalitetssäkra projektet. 
Webblösningen som utvecklades (kvandring.
se, ”kulturvandring”) möjliggör interaktion 
och relativt enkel administration. I takt med 
att projektgruppen enades om ett konceptuellt 
ramverk, inom vilket ett antal karaktärer 
togs fram utifrån det tillgängliga historiska 
arkivmaterialet, började tankar kring en 
berättelse om Fornbyn utkristalliseras. I denna 
berättelse har älvor anlänt till Fornbyn och ställt 
till oreda för dess invånare. Invånarna består av 
fiktiva karaktärer, knutna till varsin stuga, som 
alla behöver hjälp med någon sorts problem av 
besökaren. När besökaren hjälpt alla invånare 
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med deras problem finns möjligheten att 
konfrontera älvorna vid älvkvarnen och klara 
äventyret. 

Manuset för äventyret skrevs av Niclas Loodus-
Dristig. Därefter gjordes röstinspelningar, i 
vilka varje karaktär gavs röst och gestaltning. 
Bland projektets röstskådespelare återfanns 
bland annat två elever från Skara skolscen 
samt personer med lokalanknytning till vissa 
av stugorna i Fornbyn. Christina Jonsson 
tecknade karaktärerna och levandegjorde 
dom med animationer. Hon illustrerade även 
bakgrundsmiljöer och föremål.

Fornbyäventyret invigdes den 13 juni i 
samband med Fornbyns 100-årsjubileum. 
Under året som gått har drygt 3200 
användningar av Fornbyäventyret registrerats. 
De allra flesta av dessa användningar gjordes 
under sommarmånaderna, när vädret lämpade 
sig för utomhusbesök i Fornbyn. Under 
sommaren och hösten har Fornbyäventyret 
marknadsförts såväl i museets digitala kanaler 
som i lokal media. Projektet presenterades vid 
det årliga kulturarvsseminariet på Högskolan 
i Skövde samt digitalt för andra intresserade 
museer och kulturarvsaktörer vid flera 
tillfällen. Projektet ställdes ut på konferensen 
Forum för kulturarv, arrangerat av Göteborgs 
universitet. Projektet har även presenterats på 
den vetenskapliga konferensen Digital History 
in Sweden i Umeå. 

Vidare har Fornbyäventyret utvärderats 
tillsammans med en referensgrupp av 
mellanstadieelever, vilka representerar den 
främsta målgruppen för projektet. Dessa 
utvärderingar har legat till grund för planerna 
att utveckla Fornbyäventyret under 2022.

Arbetsgruppen för digital innovation
Under våren togs kontakt med andra 
stiftelsedrivna museer för att få en inblick 
i hur dessa institutioner arbetar med 
digitala frågor. Särskilt goda utbyten gjordes 
med Bohusläns museum och Jönköpings 
länsmuseum. Gemensamt för alla museer i 

denna omvärldsutblick var att man anammat 
agila arbetssätt, inom vilka man samarbetade 
över enhetsgränserna för att ta fram digitalt 
innehåll. Detta ligger i linje med den digitala 
utvecklingen i stort; den digitala teknikens 
komplexitet innebär att det krävs en 
kombination av teknisk expertis och relevant 
ämneskunskap för att göra gott bruk av den.  

Mot bakgrund av dessa kontakter skapades 
arbetsgruppen för digital innovation på 
Västergötlands museum, i vilken alla enheter 
finns representerade. Gruppen hade sitt första 
möte i maj och har under året samlats vid 
fem tillfällen. Gruppen har utvidgats efter 
hand och utgörs idag av Niclas Loodus-Dristig 
som är sammankallande, Peter Holm och 
Patrik Erlandsson (publika möten), Robin 
Gullbrandsson (kulturmiljö) samt Lena Gyltman 
och Emil Jonsson (samlingar). Resultatet har 
varit positivt. Arbetsgruppen har fungerat som 
ett forum där idéer och tankar kunnat utbytas 
och samarbeten kommit till stånd. Flera digitala 
filmproduktioner har kunnat koordineras över 
enhetsgränserna. Dessa har sedan utvärderats 
gemensamt och metoder för filmproduktion har 
börjat formaliseras. 

Inköp av utrustning har gjorts, vilka alla 
verksamhetsgrenar har kunnat ta ställning 
till. Viktiga frågor såsom hemsidan och digital 
lagring har diskuterats frekvent. Dessa större 
frågor, vilka påverkar hela verksamheten och är 
av tämligen teknisk karaktär, har progresserat 
i långsammare takt. Detta enligt principen 
”skynda långsamt”; det är mycket viktigt att de 
lösningar som presenteras är väl underbyggda, 
hållbara och svarar mot verksamhetens behov. 
Inte minst för att de kräver betydligt större 
investeringar än exempelvis filmutrustning. 
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Digital lagring
Under året har museets behov av digital lagring 
undersöks. Detta har varit en mer komplicerad 
fråga att navigera än vad man först skulle kunna 
anta. Västergötlands museum är idag kund 
hos Göliska IT och verkar inom den digitala 
infrastrukturen som Göliska tillhanda har. 
Denna digitala infrastruktur innefattar hela 
Göliskas kundnätverk, framförallt ett antal 
av Skaraborgs kommuner. Fördelen med detta 
arrangemang är att museet har en tillförlitlig 
och beprövad partner som kontinuerligt 
ser till att underhålla och uppdatera de 
gemensamma verktyg som ryms inom den 
digitala infrastrukturen. Nackdelen är att det är 
svårt att förändra ramarna av denna befintliga 
infrastruktur, då förändringar av en nod i 
nätverket påverkar det i sin helhet. 

En inventering av museets digitala lagringsbehov 
har gjorts under sensommaren och hösten. 
I denna inventering har samtliga enheter 
fått formulera sin situation och sina behov. 
Behovsinventeringarna visar att det finns ett 
behov av en samlad lagringsenhet som alla 
berörda har tillgång till. En analys av museets 
nuvarande digitala lagring ger en disparat 
bild: Material sparas på enskilda datorer, på 
den gemensamma fjärrlagringsytan P: och på 
separata hårddiskar. I en del fall sparas kopior 
av samma fil på flera ställen för backup. Tanken 
att backup-spara är inte fel i sig, tvärtom är 
det sunt att gardera sig mot databortfall om 
någonting oförutsett händer med den plattform 
man använder för att spara. Problemet är att det 
bidrar till ett oordnat informationslandskap och 
onödigt höga lagringskostnader. Det visar också 
att det inte finns en sammanhållen strategi för 
hur museet ska lagra sin data.  

Kort om kostnaderna: Museet betalar idag 
ungefär 200 000 kronor årligen till Göliska IT för 
de lagringstjänster de tillhandahåller (lagring 
på personliga datorer och P:). Kostnaderna 
baserar sig på datamängden, det vill säga, ju 
mer data vi lagrar desto mer betalar vi. I takt 
med att museet ökar sin digitala förmåga är det 
ofrånkomligt att vi kommer lagra allt större 
datamängder. Digitalisering av samlingarna, 
produktion av digital media (film, högupplösta 
bilder, ljudinspelningar, etc.) och dokumentation 
från uppdragsverksamhet (rapporter, 
bilddokumentation) kommer i den nuvarande 
modellen innebära att lagringskostnaderna bara 
kommer öka med tiden.

Notera att ovanstående kostnadssiffror inte tar 
hänsyn till de separata hårddiskar som köpts in. 
Dessa inköp har gjorts av nödvändighet för att 
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kunna lagra digitala filer i form av högupplösta 
bilder och filmer, vilka kräver omfattande 
lagringsutrymme. Sådan media behövs lagras 
i högupplösta format för att kunna bevaras 
digitalt för framtiden enligt Digisams riktlinjer 
för digitalt bevarande. Det är i dagsläget 
okänt hur stora datamängder som förvaras på 
sådana enheter då dom handhas av enskilda 
medarbetare. 

Att arbeta effektivt med högupplösta mediafiler 
kräver snabba anslutningar mellan datorn den 
anställde använder och plattformen som lagrar 
filerna. Detta är ytterligare en bidragande 
anledning till att anställda köpt in separata 
hårddiskar. Dessa hårddiskar är anslutna till 
datorn genom USB-kabel, en oerhört mycket 
snabbare anslutning än den datorerna har till 
fjärrlagringen på P:, vilken löper över internet.  

Utifrån denna situation har en plan satts 
ihop tillsammans med IT-utvecklaren Mikael 
Grön på att köpa och installera en dedikerad 
lagringsenhet. Denna enhet kommer vara 
tillgänglig över internet genom en tillhörande 
webbportal. Kostnaderna för en sådan enhet 
skulle uppgå till priset för inköp och drift, 
oavsett hur mycket data lagras på den. Sett i ett 
långsiktigt perspektiv skulle detta vara en mer 
kostnadseffektiv lösning för museet som därtill 
förbättrar museets digitala förmåga. Niclas har 
börjat undersöka vilken uppkopplingshastighet 
som vore lämplig för museet då detta är en 
variabel som påverkar lagringsenhetens 
prestanda, i synnerhet vad gäller tunga filer.  

Efter diskussioner med Göliska IT har museet 
vi nått en överenskommelse i vilken museet 
tar ansvar för utvecklingen och service av en 
dedikerad lagringsenhet genom Mikael Grön. 
Denna lagringsenhet kommer huseras i Göliskas 
lokaler till en början, vilka är utrustade med 
klimatkontroll för att inhysa servrar och 
liknande elektronik. Göliska IT kommer även 
förse lagringsenheten med internetåtkomst. 
Den inledande målsättningen är att utveckla 
en körbar testversion av lösningen vilken 
kan testas inom verksamheten. Därefter kan 
lösningen skalas upp och implementeras 
fullt ut. I framtiden kan möjligheten att 
inhysa lagringsenheten inom museets lokaler 
undersökas.  

Museet söker finansiering för denna investering 
hos regionen, som i samband med pandemin 
utlyst möjligheten att söka bidrag till digitala 
omställnings- och utvecklingsprojekt.   
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Fastigheter
Bussagården 
Säkerställandet av tak har skett under 
året. Större insatser har gjorts på 
mangårdsbyggnaden, ladugården, magasin/
snickarbod. Kring resterande bebyggelse har det 
gjorts översyn och sly samt buskage har röjts 
för att motverka vidare skador på husen. 

Fornbyn
I Fornbyn har Händenestugans vasstak 
och torvtak lagts om. Det har skett en 
ommörning av Karlebyladan. Sönekvarnen 
har nedmonterats i ett samarbetsprojekt med 
regionen där holkkvarnar ska undersökas i 
Västergötland. En inventering samt en manual 
för renovering baserat på nedmonteringen 
av Sönekvarnen i Fornbyn gjordes. Ett 
forskningsprojekt i Agrarhistoria har planeras 
tillsammans med SLU i Skara.

Stenhammarkiosken
Ett unikt tillfälle att tillföra en smått ikonisk 
byggnad från efterkrigstiden i Fornbyn kom till  
oss i form av ett förvärv av den rivningshotade 
”Gula kiosken” från Stenhammar vid Lidköping. 
Kiosken som företeelse är en av vår tids 
utrotningshotade byggnader. 

Kråks Herrgård  
Yttertaket på den västra flygeln har lagts om. 
Under året har det skett ett stort röjningsarbete 
av källaren på Kråks. Fokus i övrigt har legat på  
västra flygeln och den vattenskada som uppstod 
tidigt under året. Arbete för att återställa 
lokalerna i brukbartskick har därefter utförts. 
Alla ledningar i det vattenburna värmesystemet 
har isolerats för att förhindra framtida 
vattenskador både i den östra och västra flygeln.  

Heljesgården
På Heljesgården har arbetet med 
samverkansgruppen som består av bland annat 
museet och länsstyrelsen fortsatt. Reparationer 
har delvis gjorts på mangårdsbyggnaden, 
ladugården samt snickarboden. 

Ölanda kapell
Projektering har gjorts för att lägga om 
spåntaket på kapellet. Denna planering görs 
i samarbete med en tysk hantverkarskola, 
projektet förväntas genomföras under 2023. 
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Utomhusmiljön

Rosensträdgård
En måbärshäck vid Lanthandeln var sjuk och 
togs bort. I dess ställe skapades en rosenträdgård. 
Följande 10 st buskrosor planterades: Little 
White Pet, Sancta (Mumierosen), Apotekarrosen, 
Polkagrisrosen, Gelbe Dagmar Hastrup, 
Järnvägaren, Gudhemsrosen, Aicha, Mme Boll och 
Agatha.

Ängarna
Ängarna fortsatte vidareutvecklas. 
Ängsfröblandningar såddes och ängsblommor 
nyplanterades. Under hösten planterades 
bland annat kabbeleka, backnejlika, backsippa, 
kungsmynta, prästkrage, tjärblomster, akleja och 
blåsippa. Under senhösten planterades påskliljor, 
pingstliljor, krokus, kejsarkrona, våriris, 
pärlhyacint, blåstjärna, snödroppe och tulpan.

Trädvård och inventering av träd
En inventering med grundläggande besiktning 
av trädbeståndet i Fornbyn och runt Kråks 
genomfördes av arborister. Totalt inventerades 
159 träd. Syftet med åtgärden var att upptäcka 
träd i beståndet som behöver åtgärdas för att 
förhindra skada på person eller egendom, samt ge 
råd för framtida trädvårdsinsatser. Även förslag på 
nyplantering fanns med.

På västra sidan av magasinsbyggnaden beskärdes 
tre stycken blodbokar för att komma tillrätta med 
vattenläckage in i magasinet.

Beskärningen av fruktträden i Fornbyn, vilka 
tidigare varit försummade under flera år, 
fortsatte. Nu har de blivit beskärda under två år 
och börjar bli stabiliserade.

Personal i Fornbyn genomförde utbildning i 
morotsåg och erhöll motorsågskörkort A+B.

Underhåll
Lyktstolparna, vilka fick nya armaturer vintern 
2020, målades svarta under våren. Ett av planken 
vid Portlidret samt ett plank vid Kråks herrgård 
rödfärgades med falu rödfärg.
Runt Händenestugan byggdes det ny gärdesgård 
som ersatte den gamla vilken var i dåligt skick. På 
baksidan och västra sidan av Kråks lades det på 
nytt naturgrus på grusvägarna.

Gräsmattor
Gräsmattan runt Händenestugan skadades svårt 
i samband med omläggningen av taket. Den 
återställdes med hjälp av grävmaskin.

Linodlingen
Linfröodlingen utökades från sådd i två pallkragar 
till sex stycken. Linet skördas och repas. Fröna 
används till nästa års utsäde.
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Externa bidrag

Grevillis fond
- Seminarium Fornbyn 100 år, 20 000 kr.  
- Kulturväster i Fornbyn, 40 000 kr.

Länsstyrelsen i Västra Götaland
- Underhåll Heljestgården, 191 491 kr. 

Riksantikvarieämbetet 
- Kulturarvs-IT, 218 265 kr.  
 
Sparbanksstiftelsen Skaraborg 
- Projektering nytt magasin, 647 370 kr. 
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Personal
Museichef
Luitgard Löw

Administration 
Jenny Hallström, receptionist 
Dennis Ivar, ekonom/administratör
Kristina Johansson, ekonom, enhetssamordnare
Lotta Liljedahl, assistent (t.o.m 19/5 2021)
Susanna Johansson, assistent (t.o.m 18/2 2021)
Mikael Skallberg, museivärd
Anette Stillner, receptionist (tjänstledig t.o.m 
6/9 2021) 
Brita Planck, projektutvecklare

Kulturmiljö
Anders Berglund, 1:a antikvarie, arkeolog, en-
hetssamordnare
Robin Gullbrandsson, 1:a antikvarie, byggnads-
antikvarie 
Catharina Henriksson, arkeolog/samlingar
Maria Norrman, 1:a antikvarie, arkeolog (tjänst-
ledig fr.o.m 1/9 2021)
Robert Olofsson, byggnadsantikvarie
Maria Vretemark, 1:a antikvarie,  
arkeolog/osteolog

Publika möten
Kent Andersson, hantverkare
Ulrika Eriksson, pedagog/hemslöjdare  
(tjänstledig fr.o.m 1/11 2021)
Patrik Erlandsson, programansvarig och  
webbredaktör (fr.o.m 3/5 2021)
Peter Holm, informatör
Glenn Oscarsson, museitekniker/vaktmästare
Björn Pettersson, pedagog/utställningsansvarig, 
enhetssamordnare

Samlingar
Inge Arvidsson, kanslist
Marie Forsell, museiassistent
Lena Gyltman, assistent
Solveig Holm, museiassistent
Ylva Nilson, 1:a antikvarie, arkeolog 
Jesper Nilsson, föremålsantikvarie,  
enhetsamordnare
Stina Svantesson, konservator  

Tillfälligt anställda
Ulla Hallbäck
Katharina Hambäck
Emil Jonsson 
Axel Kallberg 
Niclas Loodus-Dristig 
Åsa Loodus-Dristig
Anders Lundgren
Pernilla Sahlström
Lotta Stenqvist
Ylva Werjefelt 
Malou Bäcklund Blank
Fredrik Dahlberg
Alexander Jonsson 
Niklas Borg 
Jonas Planck 
Sören Lilja
Gudrun Ramviken
Vendela Wennerholm
Vera Dahl
Helena Zeberg
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Program
Januari
-  

Februari 
16/2 – 18/2 Sportlov, vinterns småfåglar. Under ledning av fågelexperten Kent-Ove Hvass,  
 i samarbete med Falköpings fågelklubb, Veterinärhistoriska museet och studieförbundet  
 Medborgarskolan.
19/2 Sportlov. Kom och lek! I samarbete med Veterinärhistoriska museet och studieförbundet  
 Medborgarskolan.

Mars 
-

April
24/4 Invigning av utställning, Anpassat liv, med konstären Martin Hansson.
24/4 Hundtävling, Nose Work. Arrangörer Birgitta Wentzer, Annelie Bhering och  
 Anette Karlsson. 
29/4 Bygg ett insektshotell.

Maj
4/5-25/5 Varje tisdag, Skara biodlarförening i Fornbyn.
4/5 Tisdagsvisning i Fornbyn.
18/5 Tisdagsvisning i Fornbyn.
22/5 Teckningskurs arrangör Studieförbundet Medborgarskolan.
23/5 Akvarellkurs, fortsättningskurs. arrangör Studieförbundet Medborgarskolan.
25/5 Tisdagsvisning i Fornbyn.

Juni
1/6-29/6 Varje tisdag, Skara biodlarförening i Fornbyn.
3/6 Minneskonsert Sven – Ingvar Heij 100 – år I samarbete med Västergötlands 
 spelmansförbund. Filminspelning för visning på sociala medier.
5/6-6/6 Gärdsgårdskurs.
5/6 Akvarellkurs i samarbete med Studieförbundet Medborgarskolan
8/6 Tisdagsvisning Lin förr och nu, Fornbyn.
12/6 Akvarellkurs i samarbete med Studieförbundet Medborgarskolan
13/6  Fornbyn 100-årsjubileum.
14/6 Sommarlovsaktivitet Flygande drakar i samarbete med Veteriärhistoriska museet och
 Studieförbundet Medborgarskolan.
15/6 Tisdagsvisning i Fornbyn.
16/6 Sommarlovsaktivitet Gör en mjuk och gosig drake. I samarbete med Veterinärhistoriska  
 museet och Studieförbundet Medborgarskolan.
17/6 Sommarlovsaktivitet Gör en drake av lera I samarbete med Veterinärhistoriska museet  
 och Studieförbundet Medborgarskolan.
18/6 Sommarlovsaktivitet Drakens bakeri I samarbete med Veterinärhistoriska museet och 
 Studieförbundet Medborgarskolan .
22/6 Tisdagsvisning i Fornbyn.
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24/6 Barnteater De tre trollproven för barn 3 – 8 år. I samarbete med Kultur – och fritid, 
 Skara kommun.
26/6 Friluftsgudstjänst vid Härjevadskyrkan, Fornbyn. I samarbete med Skara 
 Domkyrkoförsamling.

Juli
6/7-27/7 Varje tisdag, Skara biodlarförening i Fornbyn.
1/7 Temavisning i Fornbyn, Vasstakläggning.
6/7 Tisdagsvisning i Fornbyn.
10/7 Spelmansträff i samarbete med Västergötlands Spelmansförbund.
13/7 Tisdagsvisning i Fornbyn, Timmerkyrkan från Slätta – Härjevadskyrkan berättar.
18/7 Byggnadsvårdsdag, tema fönsterrenovering och takspån.
21/7 Sommarlovsaktivitet, Street Art i samarbete med Skara kommun och 
 Studieförbundet Medborgarskolan.
22/7 Sommarlovsaktivitet, Street Art i samarbete med Skara kommun och 
 Studieförbundet Medborgarskolan.

Augusti
2/8 Sommarlovsaktivitet musikquiz i samarbete med Skara kommun.
3/8 Varje tisdag, Skara biodlarförening i Fornbyn.
6/8  1700-talsveckan, stadsvandring och kaffestuga på Kråks. Arrangör, Skara Gille.
12/8 Barn- och familjeföreställning med gruppen Frispel i samband med 1700-talsveckan. 
 I samarbete med Valle Baroque, Skara kommun, Veterinärhistoriska museet och 
 Studieförbundet Medborgarskolan.
13/8  1700-talsveckan, symposium.
13/8 Kom och Lek! I samarbete med Veterinärhistoriska museet och Studieförbundet  
 Medborgarskolan
14/8 Barn och familjeföreställning med gruppen Frispel i Härjevadskyrkan. 
 I samarbete med Valle Baroque.
15/8 Sommarlovsaktivitet. Djurdag, i samarbete med Veterinärhistoriska museet och  
 Studieförbundet Medborgarskolan.
15/8 Hundutställning i Fornbyn, samarbete med Västsvenska fågelhundsklubben.
17/8  Tisdagsvisning i Fornbyn. En byggnad säger mer än 1000 ord.
18/8 Musikalisk 60-talsnostalgi i Fornbyn med TS-Band.
21/8  
& 29/8 Akvarellkurs, i Fornbyn i samarbete med Studieförbundet Medborgarskolan.
24/8 Tisdagsvisning i Fornbyn Ladugården från Rackeby- skiftesverk och mesula.
 

September
4/9-5/9 Gärdsgårdskurs.
4/9 Barnens lördag, Barnteater, Sova Räv. I samarbete med Skara kommun.
7/9 & 21/9 Workshop, Skapa textspel med Twine, i samarbete med Studiefrämjandet Skaraborg.
11/9 Hembygdsmässa. I samarbete med Skara Gille och Västergötlands Hembygdsförbund.
12/9 Novellens dag, workshop om kreativt skrivande.
15/9  Skara Humanistiska förbund, Eva Ekeblad – vetenskap och politik i 1700-talets Sverige,  
 med Brita Planck.
15/9 Temavisning på Kråks herrgård.
18/9 Hösttider i Fornbyn, temadag. I samarbete med Skara Trädgårdsförening och  
 Västergötlands Hembygdsförbund.
24/9 Fladdermusvandring, en familjeaktivitet. I samarbete med Veterinärhistoriska museet  
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 och Studieförbundet Medborgarskolan.
25/9  Klotspelet – invigning och spel med historiska spelregler i Fornbyn.
29/9 Instrumental kväll med TS-Band.
30/9 Fladdermusholkar i Fornbyn, workshop.

Oktober
3/10 Nose Work,  hundtävling i Fornbyn. Arrangörer Birgitta Wentzer, Annelie Bhering och  
 Anette Karlsson. 
5/10 Workshop, Skapa textspel med Twine. Samarrarrangör Studiefrämjandet Skaraborg.
6/10  Dikta på fornnordiskt vis. Samarrangör Studiefrämjandet Skaraborg och Hörsägen.
15/10 Spökhistorier med Ingemar Carlhed. I samarbete med Veterinärhistoriska museet och 
 Studieförbundet Medborgarskolan.
16/10  
& 23/10 Barnens lördag, barnteater Den lilla Älvan i samarbete med Skara kommun.
20/10  Kulturveckan, Irländsk folkmusik med duon Sláinte.
24/10  Kulturveckan, Boksamtal – Svart potatis, med Pär Lodin (författare) och 
 Patrik Erlandsson (Västergötlands museum).
25/10 Linberedning i Fornbyn. I samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland
27/10  Skara Humanistiska förbund, Sofie von Knorring – och hennes skrivande medsystrar.  
 Med Gunnel Furuland.
27/10  Spökhistorier i Fornbyn, föreställning om historiska spökhistorier med Hörsägen.
 
November
2/11-7/11  Höstlov, Tipspromenad i Fornbyn.
2/11-7/11 Höstlov, Bygg medeltiden i Minecraft.
2/11-3/11  Höstlov, Skapa digital konst.
6/11  Boksläpp, Wilhelms dagbok av Britt Liljewall.
7/11  Höstlov, Vi umgås online, föredrag om spel- och spelkultur av Jimmy Andersson.
13/11  Invigning av utställningen Katja of Sweden.
17/11  Skara Humanistiska förbund, Anna Nordgren – en kosmopolit på sekelskiftets konstscen.  
 Med Anders Lindqvist.
20/11  
& 27/11  Historisk stadsvandring i Skara – helgonlegender. Samarrangemang med 
 Studiefrämjandet Skaraborg och Hörsägen.

 
December
8/12 Klimatsmart paketinslagning, workshop.
11/12  Receptbytardag, samtalsforum.
13/12 
-15/12  Julstök, föreställningar av Kulturskolan.
15/12  Julrimstuga, workshop.
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Föredrag

19 januari - Anders Berglund, Atomic, Faith, hope and decline at the Ranstad Uranium mill, seminari-
et WASTE, Universita Cátolica del Norte, Chile & GU, Göteborg

5 maj – Robin Gullbrandsson och Mattias Hallgren, Craft research and restoration – studying and app-
lying 12th century hewing techniques in the church of Gökhem – BICCS 2021, Hantverkslaboratoriet, 
Mariestad

10 juni - Niclas Loodus-Dristig,  Fornbyäventyret, Västergötlands Museum för Studiefrämjandet  
Skaraborg (digitalt) 
 
29 juni - Niclas Loodus-Dristig, Fornbyäventyret, Västergötlands Museum för Studiefrämjandet  
Skaraborg (digitalt)

13 juli – Robin Gullbrandsson och Mattias Hallgren, Three Hybrid Church Roofs from 1150-1200 in 
Western Sweden, 7ICCH, Lissabon (digitalt)

13 juli – Robin Gullbrandsson, Visning av Härjevadskyrkan, Fornbyn

24 augusti – Robin Gullbrandsson, Visning av Rackebyladugården, Fornbyn

1 september – Robin Gullbrandsson, Ten years in the attics, Villnäs slott, Finland

15 september - Brita Planck, Eva Ekeblad, vetenskap och politik i 1700-talets Sverige, Västergötlands 
museum

13 oktober - Niclas Loodus-Dristig, Fornbyäventyret, Västergötlands Museum för  
Museinätverk Västernorrland

16 oktober - Maria Vretemark, Årets utgrävningar i Varnhem. Kulturveckan i Skara. Kata Gård,  
Varnhem

1 november – Robin Gullbrandsson, De la Gardie-orgeln i Varnhems klosterkyrka,  Rotary, Skara

8 november – Robin Gullbrandsson och Mattias Hallgren, Medeltidens glömda rum, undersökningar 
av historiska timmerkonstruktioner i Skara stift, Stiftets fastighetsdag, Vårgårda församlingshem

11 november - Robin Gullbrandsson och Mattias Hallgren, Medeltidens glömda rum, undersökningar 
av historiska timmerkonstruktioner i Skara stift, Stiftets fastighetsdag, Mariestads församlingshem 

15 december – Robin Gullbrandsson, Pussel på kyrkvindar (mittseminarium för licentiatprojekt), Insti-
tutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
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Publikationer
Maria Vretemark, ”Animal bones from the Bronze Age tell settlement of Szazhalombatta, Földvar in 
Hungary.” Szazhalombatta Archaeological Expedition SAX 3.  Matrica Muzeum, Szahalombatta. 2021.

Maria Vretemark, ”Complex Cattle Exchange in the Scandinavian Funnel Baker Culture. The Case of 
Falbygden, Sweden. Archaeology of Animal Movement.”  Animals on the move. Eds A-K. Salmi & S. 
Niinimäki. EAA Barcelona 2018. Springer 2021. 

Robin Gullbrandsson och Mattias Hallgren, ”Three Hybrid Church Roofs from 1150–1200 in West 
Sweden”, History of Construction Cultures,  2021.

Robin Gullbrandsson, Mattias Hallgren och Anton Hansson, Medeltidens glömda rum. Nya studier av 
taklag och torn, Skara stifts kyrkor, 2021.

Robin Gullbrandsson, Mellan himmel och rum. Kunskapsläget om medeltida taklag i svenska kyrkor 
2020 – 2021. (www.gupea.ub.gu.se/handle/2077/70281)

Robin Gullbrandsson, ”Fornbyn 100 år”, Ett och annat från den gamla staden Skara, 2021.

Robin Gullbrandsson, Klockringarna i Vårkumla – film (www.youtube.com/watch?v=yzpv_vqPRiw)

Bilaga

Verksamhetsberättelse 2021 | Västergötlands museum    
Sida 45



Kurser och konferenser
22 januari - Maria Norrman Svensk uppdragsutbildning, Säker schakt

15-17 juni - Maria Norrman ESRI, ArcGIS pro

19 januari -  Anders Berglund, Seminarie WASTE (research network on Contemporary Archaeology 
Studies in the Atacama Desert) Universita Cátolica del Norte, Chile & GU, Göteborg (fjärrmöte) samt 
workshop 2 mars. 

5 maj – Robin Gullbrandsson, Biennial International Conference for the Craft Sciences - Craft in Ac-
tion, Hantverkslaboratoriet, Mariestad

13 juli - Robin Gullbrandsson, 7th International Congress on Construction History, Lissabon (digitalt)

30 augusti–1 september – Robin Gullbrandsson, Restaureringskurs för arkitekturstudenter, Villnäs 
slott, Finland

7-8 oktober - Niclas Loodus-Dristig, presentation av Fornbyäventyret, Kulturavsseminariet Högskolan 
i Skövde

9-10 november - Niclas Loodus-Dristig och Brita Planck, presentation av Fornbyäventyret, Kulturarv-
sakademin, Göteborgs universitet 

9-10 december - Niclas Loodus-Dristig, presentation av Fornbyäventyret på Digital History in Sweden 
conference, Umeå univsersitet. 
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Kulturmiljö nya uppdrag 2021
Arkeologisk (A), osteologisk (O) och byggnadsantikvarisk  
(B)uppdragsverksamhet 
 
Förutom de för året nyanlända uppdragen har arbete utförts på projekt som  
initierats tidigare år. Ett antal rapporter har färdigställts under året.
Rapporter för 2021 redovisas i förteckning/lista i slutet av respektive 
rapportserie.

Projekt            projekt nr
A Utredning Lugnås, Mariestad           21001
A Förundersökning, Arentorp Kedum     21003
B Varnhems kyrka, Skara  bänkar     21004
B Seminarium, Hantverkslaboratoriet     21005
B Horns kyrka, Skövde, orgelrenovering    21006
B Våmb, Skövde kyrkogårdsmur     21007
B St:a Birgitt k:a, Skövde kyrkogårdsmur    21008
B St:a Sigfrid kyrkågård, Skövde mur     21008
B N Fågelås kyrka, Hjo, el vapenhus     21009
B Gökhem kyrka, Falköping, tak fas 2     21012
B N Fågelås k.a, Hjo, spån Hård      21013
A Förundersökning, Brunnsbomarken Skara    21014
A Utredning, HåkanMånsgården Vara     21016
A Schaktningsövervakning, Läckö., Lidköping   21017
A Utredning, Katrinefors Mariestad     21018
A U Undersökning, E20 Vårgårda (medverkan Rio Gbg)  21019
A Förundersökning,  Medelplana     21020
A Skövde L1961:4488       21022
A Schaktn, Larv, Vara       21024
A Förundersökning,  Talludden  Källby    21025
A Utredning, Ekedalen, Larv      21026
A Schaktn Fiber Mariestad      21028
A Utredning, Tornum        21032
A Utredning,Tråvad Vara       21033
A Förundersökning, Marbotorp Tidaholm    21034
A Utredning, Marieholm 1-10 Mariestad    21035
A Förundersökning, Kv Vesta 1 & 2 Skara    21037
A Förundersökning, Katrinefors Mariestad    21038
B Mössebergs parken villa nr 22     21040
A Förundersökning, Tovatorp Skövde     21041
A Förundersökningar, Väg 2504 Fåglum Essunga   21042
A Schaktkontroll, Residenset Mariestad    21043
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A Utredning, Kråkered Borås      21044
A Schaktkontroll, Mariefors Mariestad     21045
B Mösseberg, sanatoriet       21050
A Schaktkontroll, S:t Nicolai kyrka     21051
A Utredning,S Ryd Skövde      21055
A Schaktkontroll, fiberdragning,  Lidköping     21056
A Undersökning, E20 Vårgårda (medverkan Rio Göteborg)   21060
O Skalunda 5:11, schakt B, Västsvensk Arkeolog   21061
O L2020:9688, Kråkhult, Dalsjöfors, Förvaltningen för  
 kulturutveckling, VG region      21061
O L1959:1867, Torpa-Sjöbo, Borås, Förvaltningen för 
 kulturutveckling, VGregion      21061
B Vård- & underhållsplan, Varnhems kyrkogård, Skara  21062
B Växjö stift, medeltida tak      21063
B Vård- & underhållsplan, Skärvs kyrkogård, Skara   21064
B Forsviks kyrka, Karlsborg, målning     21066
B Mölltorps kyrka, Karlsborg, fönster     21067
B Tengeskolan        21068
B Hassle skifertak        21069
B Lyrestad / Sjötorp pastorat      21070
B  Ullevads kyrka, tak       21071
B Enåsa Kyrkotorn       21072
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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
Magnus Gunnarsson 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 fyra ordinarie sammanträden: 23/2, 25/5, 21/9 samt 7/12 respektive två 
extrainsatta sammanträden den 23/11 samt 14/12. 
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