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Med hjälp av vårt nyhetsbrev berättar vi lite om 
vad som är på gång under våren. 

Sedan förra nyhetsbrevet skickades ut har det 
hunnit hända en hel del. Alissa Anderson, 
projektsntälld konservator har gått vidare till 
Nationalmuseum. Vi har sedan november månad 
Therese Håkansson anställd som konservator. 
Vi har arbetat fram en samlingsförvaltnings-
policy, som är ett styrdokument som berättar hur 
och  med vad museet ska arbeta. Vi har tittat på 
hur lokalerna fungerar för samlingen och hur vi 
ska arbeta med Marieholm som plats. 

Under senhösten påbörjades ett stort arbete med 
attdet inventera hela samlingen. Vi har ca 10000 
inregistrerade föremål men vi tror att det finns det 
dubbla. Inventeringen hoppas vi vara klara med 
om ca 1 ½ - 2 år. Detta ska göra det möjligt att 
se vad som egentligen finns och samtidigt skapa 
möjligheter för att utveckla samlingen och göra 
plats för 1900-talet som nu är mycket lite 
representerat.
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Under våren flyttar vi den publika verksamheten 
från Östra flygeln till Stallets bottenvåning. Vi 
kommer på så sätt öka tillgängligheten till ut-
ställningar och butik, något som annars inte 
hade varit möjligt. Östra flygeln kommer att 
inredas till ett visningsbart magasin. 

Butiken kommer att få något större yta än nu-
varande och ha ett ännu mer lokalproducerat 
sortiment. Utställningarna kommer presentera 
Mariestads grundande, Marieholm som 
residensplats och förhoppningsvis ska vi kunna 
visa mycket föremål som inte har blivit visade på 
många år. I ena delen kommer vi också att göra 
plats för att förätta borgerliga vigslar, något som 
redan sker i lokalerna men som kommer att få en 
trevligare inramning. Följ oss gärna på facebook 
och på vår hemsida där vi uppdaterar informa-
tionen om vad vi gör och vad som är på gång. 
Under hösten är det planerat visningar ”bakom 
kulisserna” , vi återkommer om detta. Följ oss 
på vår spännande resa genom historien och in i 
framtiden!
Linda Svensson, museichef

                                                      
      Vill du veta mer?!
Välkommen till information om museets verksamhet det kommande året. Vi kommer 
att prata om vilka uppgifter och utmaningar museet har framför sig den närmaste tiden. 
                    
                                   Torsdag 11/2 kl. 18.00 Stadshuset, Vänersalen



                                               
                                             Konservatorn har ordet
Inventering
Under 2016 kommer Vadsbo museum stå inför stora utmaningar. Hela föremålssamlingen ska inventeras och 
nya utställningar ska byggas. Till sommaren 2016 är det meningen att en ny utställning ska öppna där en mängd 
spännande föremål kommer att visas.
Under inventeringen kommer vi även få tillfället att se över samlingarna, se i vilket skick de är och försöka hitta 
ett bra sätt att förvara dem, så att de kan bevaras så länge som möjligt. Några av föremålen kommer att behöva 
lite extra omsorg för att kunna visas upp och kanske kommer vi att hitta saker som vi inte ens visste att vi hade! 
Många av föremålen här har legat nedpackade sedan de samlades in till museet och vi vill passa på att visa sådant 
som inte tidigare varit utställt. Förhoppningsvis kommer vi att hitta mer information om de föremål vi inte vet 
någonting om.
En del av föremålen kommer att lämna museet och vandra vidare någon annanstans, kanske till ett annat muse-
um, eller i en pedagogisk verksamhet. Det gör att vi bättre kan ta hand om de saker vi har, genom att låta dem 
komma fram ur sina skrubbar och trånga lådor och istället få en plats i en monter. Vi hoppas att många vill 
komma hit och beundra, begrunda och kanske förfäras över vad vi hittat i våra gömmor.
Therese Håkansson

Bilder från inventering av vagnar och seldon.
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                                       Museibutiken bygger om! 
 Under våren 2016 kommer museibutiken att flytta in i Stallet. I slutet på mars hoppas vi kunna erbjuda lokal    
producerat hantverk och unika produkter i vår butik som är mer tillgänglig då den ligger på bottenvåningen. 
Håll utkik på vår hemsida och facebook  för mer information.
        
                                                      Museets öppettider under våren!
Då vi inventerar och flyttar delar av verksamheten mellan husen har vi begränsat öppet under våren. Industri-
museet finns tillgängligt. Preliminära öppettider är onsdagar mellan 11.00 – 16.00, se anslag på dörren, ring oss, 
eller titta på vår hemsida för aktuell information.
Vadsbo museum Marieholmsbron 3, 542 30 Mariestad 0501-755830 museum@mariestad.se


