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VÄSTARVET PRESENTERAR

UPPLEVELSER

I TID OCH RUM

Varje år besöker över en
halv miljon människor våra
utställningar och aktiviteter.
Och ännu fler hittar oss på
webben.

Vi gör historien
  levande!

Missa inte det mesta av
det bästa när det kommer
till Västra Götalands naturoch kulturarv på nätet.
I våra sociala medier kan du
hänga med bakom kulisserna, få tips och läsa artiklar.

Vad sägs om världens enda monterade
blåval, egyptiska mumier, unika hällristningar,
medeltida pilgrimer, hållbara tekniker och
traditioner och inte minst en av Sveriges
äldsta industrihistoriska platser ?

facebook.com/vastarvet
@vastarvet

Våra museer och besöksmål berättar olika
historier, men förenas av att de alla belyser
natur- och kulturarvet – från det globala till
det lokala, från dåtid till nutid.

vastarvet.se

tips Res gärna kollektivt till våra besöksmål

– det är både billigare och bättre för miljön.
Besök www.vasttrafik.se för mer information.

Foto: Ian Schemper, Paul Björkman, Charlotte Oscarsson, Mattias Pettersson och Hans Lundenmark.

www

Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen och Sveriges största förvaltning
för natur- och kulturarv. Vår ambition är att
göra historien levande och tillgänglig för
så många som möjligt.
Välkommen att göra en tidsresa
tillsammans med oss!

Västarvet, kansli
Besöksadress/Postadress: Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg
Tfn: 010-  441 42 00 | Fax: 0521-625 13
E-post: vastarvet@vgregion.se | Webbadress: www.vastarvet.se
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FORSVIKS

BRUK

Levande historia i underskön miljö.
välkommen till en lika vacker som unik miljö

med bruksjärnväg och historiska byggnader för smedja, gjuteri och ett träsliperi för tillverkning av pappersmassa. Forsviks bruk har en 600 år lång historia och är
en del av den svenska industrins vagga. I utställningarna visas bland annat ett urval av de tusentals gjutmodeller som bevarats från bruket – ett ovärderligt
tidsdokument för framtiden!
Vi bjuder också på veteranfordonsträffar, musik och
många aktiviteter för både stora och små. I samverkan
med föreningar arrangerar vi evenemang, kurser och
utbildningar i bland annat smide och gjutning.
Köp med dig en picknickkorg från Kafé Ada – som
ligger i den gamla mjölnarbostaden – och slå dig ner i
den vackra miljön kring bruket när benen är trötta.
tips

www För aktuella utställningar och aktiviteter titta in
på www.forsviksbruk.se
missa inte Utställningen om kvinnornas liv och arbete vid bruket
– en del av vardagen som sällan lyfts fram i industrimiljön.

För aktuella öppettider  :
www.forsviksbruk.se
eller ring: 010-441 43 65
Fri parkering
Fri entré
Kafé Ada serverar fika
och lättare luncher.
Butik med lokalt hantverk,
smide och gjutna produkter.
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NATURHISTORISKA

MUSEUM
En familjeklassiker sedan 1833.

naturen är full av överraskningar! På Göte-

borgs naturhistoriska museum kan du upptäcka det
mesta mellan himmel och jord – möt allt från uråldriga
fossil, spännande dinosaurieskelett och de vackraste
fjärilar – men också en och annan blodigel. Här kan du
också uppleva berättelserna om universums ursprung
och livets utveckling. Och missa inte världens enda
monterande blåval, den afrikanska elefanten och
andra uppstoppade kändisar i våra utställningar!
Om hjärnan känns överhettad efter miljoner år av
evolution finns möjlighet till en välbehövlig paus på
Malmska Valen Kök & Kafé som serverar dagens lunch
och fika med vacker utsikt över Slottsskogen.
För aktuella utställningar och aktiviteter titta
in på www.gnm.se

För aktuella öppettider  :
www.gnm.se
eller ring: 010-441 44 01
Parkeringsavgift
Inträde 40 SEK (årskort)
Under 25 år fri entré

www

Malmska Valen Kök & Kafé
Butik med stort sortiment av
inredning, kläder och leksaker.

LÖDÖSE

MUSEUM
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Göteborgs medeltida föregångare.

välkommen till platsen för en av sveriges

största medeltida städer. Här möter du handels-

män och pilgrimer, kungar och drottningar, som berättar historien om livet i det medeltida Lödöse – staden
som brann ner och byggdes upp flera gånger genom
seklerna. Du kan också göra en vandring längs den
arkeologiska historien i Göta älvdalen eller besöka vårt
varvs- och sjöfartshistoriska rum.
Missa inte heller att Lödöse museum är ett nav för
pilgrimsleder och dess historia, med flera fantastiska
fynd av pilgrimsmärken från stora delar av världen.
Här kan du prova tidstypiska kläder och dräkter,
lära dig skriva med gåspenna och prova historiska
hantverk. Eller varför inte botanisera i vår medeltidsinspirerade örtagård – som varje sommar förvandlas
till ett naturgalleri för konst och hantverk?
För aktuella utställningar, aktiviteter och
visningar titta in på www.lodosemuseum.se
www

För aktuella öppettider:
www.lodosemuseum.se
eller ring: 010-441 43 81/83
Fri parkering
Fri entré
Café Alfhild serverar fika
samt lättare lunch.
Butik med litteratur, medeltida souvenirer och dekoration.

missa inte Ett urval av de 500 000 medeltida fynd som gjorts
vid arkeologiska utgrävningar i  Lödöse.
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SLÖJD &

BYGGNADSVÅRD
Lust och inspiration med
hållbara perspektiv.
välkommen till ett eldorado för dig som
söker lust och inspiration med hållbara
perspektiv. Här kan du klämma, känna, lukta, köpa,

fråga och lära om material, tekniker och traditioner
inom bland annat slöjd, hantverk, byggteknik och
trädgård.
Hos oss hittar du kreativa utställningar, bibliotek och
en materialbutik med stort utbud för slöjd, hus och
inredning. Här arrangeras dessutom rekofestival,
nördkaféer, föreläsningar och Sveriges mest omfattande kursverksamhet med närmare 100 kurser
– i allt från slöjd och praktisk byggnadsvård, till trädgård och bakning.
Läs mer om våra kurser, utställningar och
aktiviteter på www.slojdochbyggnadsvard.se
www

missa inte Vi erbjuder dig
gratis rådgivning inom allt
från golv till tak.

För aktuella öppettider  :
slojdochbyggnadsvard.se
eller ring: 010-441 43 60
Parkeringsavgift
Fri entré
Butik med ekologiska och
hållbara material för slöjd,
byggnadsvård, hus och
trädgård.

VITLYCKE

MUSEUM
TANUMS VÄRLDSARV
Hällristningar i världsklass.
välkommen till ett kunskaps- och upplevelsecenter i tanums världsarv – ett område med

omkring 500 hällristningsplatser! Här kan du gå med
guide eller vandra fritt mellan hällarna och tolka de
unika ristningarna.
Under sommaren finns aktiviteter som kurser, arkeologiskola för barn och spännande nattvandringar.
Bronsåldersgården är en upplevelse för alla sinnen
med levande djur och natur. Och i museets utställning
kan du göra en tidsresa till bronsålderns värld
– en dramatisk berättelse för hela familjen!

Skräddö Rastplats – utmed E6:an – en ny
port till världsarvet med
utställning och utsiktsplats
över kulturlandskapet.
missa inte

I de vackra lokalerna på Vitlycke museum erbjuder
restaurangen lunch, goda smörgåsar och bakverk.
www För mer information och aktuella utställningar
titta in på www.vitlyckemuseum.se

För aktuella öppettider:
www.vitlyckemuseum.se
eller ring: 0525-209 50
Fri parkering
Fri entré
Café Skålgropen
Butik med souvenirer, textilier litteratur och smycken.

VÄNERSBORGS

MUSEUM
Upptäcktsresor i tid och rum.

välkommen till sveriges äldsta museimiljö

– ett British Museum i miniatyr. Följ spåren efter 1800talets upptäcktsresande bland egyptiska mumier,
afrikanska fåglar, kinesiskt porslin, europeisk konst,
nordiska djur och mineraler. Ta del av spännande
berättelser och få en inblick i den tidens vetenskapliga
syn på natur och kultur.
Museets exotiska samlingar är ett fönster mot världen,
här samsas nordiska djur med föremål från jordens alla
hörn. Och inte minst – Sveriges första vilt infångade
alligator! Kliv in i en svunnen värld som genom föremål,
miljöer och berättelser fortfarande känns märkligt
levande.
För aktuella utställningar och aktiviteter titta
in på www.vanersborgsmuseum.se
www

missa inte Vårt egyptiska
kabinett – som övervakas
av den mytiska väktaren
Anubis.

För aktuella öppettider:
www.vanersborgsmuseum.se
eller ring 070-544 75 39
Fri parkering längs
Drottning- och Kungsgatan
Fri entré
Butik med litteratur,
souvenirer, smycken och
textilier.

UTE ÄR

DET NYA INNE
pilgrimsleder i västra götaland –
mil
av inre och yttre resor. Att vandra som pilgrim

är en global företeelse och vanligt inom världens stora
religioner. På senare år har också intresset för att pilgrimsvandra ökat i Sverige. I Västra Götaland finns det
omkring 100 mil av pilgrimsleder som korsar de vackra
landskapen. Varför inte snöra på dig kängorna och
uppleva historiens vingslag medan apostlahästarna
leder dig framåt?
www

vastarvet.se/pilgrimsleder

vandra i tanums världsarv – i närkontakt
med shamaner, slänggungor och akrobater.

Vandring i världsarv är en 6 km lång led i världsarvet
som tar dig till tre olika platser med spännande hällristningar: Lövåsen med sin shaman, Gerumhällen med
slänggungan och Sotetorp med sitt mäktiga skepp
och förhistoriska akrobater.
www

vitlyckemuseum.se/vandringivarldsarv
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vittene kulturled – från städskrubben till
arkeologisk sensation. Vittene i Trollhättan är

platsen för Sveriges tredje största guldfynd genom
tiderna. Länge låg fynden bortglömda i en städskrubb,
men när de återupptäcktes skapade guldet en arkeologisk sensation och blev en internationell nyhet.
Nu finns en lika lärorik som vacker kulturled på drygt tre
kilometer som berättar om den förhistoriska skatten.
www

vastarvet.se/vittene

digitala utflykter. Välkommen att göra historiska

nedslag och söka bland hundratusentals föremål och
fotografier ur museernas digitala samlingar.
vastarvet.se/samlingar

Varje bild
en berätte
lse!

upplev prisma västra götaland ! Välkommen
till Prisma Västra Götaland – en digital plattform och
mötesplats för dig som är intresserad av historia från
industrialismen fram till idag. Här kan du ta del av
digitala utställningar, filmer, bilder och berättelser om
de människor, platser och industrier som lagt grunden
för vårt moderna samhälle. Här finns också tips på
besöksmål för dig som vill uppleva historiens vingslag
med alla dina sinnen.

Foton från Innovatums Bildarkiv.

www

Foto: Stig Hjelm. Från samlingarna på Vänersborgs museum Kulturlagret.

www

prismavg.se

