
Program 2017 

 
Årets tema: ”Höbärgning genom tre sekler” 

  

   2  juli: ”50 års kalas” Kaffe och tårta (i mån av tillgång) 

                    Durspelarna från Grästorp kommer c:a 1400 

                    

 16 juli:      Höbärgnings dag, gammalt och nytt visas ute och inne 

                   i mån av väder. 

 Kaffeservering , glass och lotterier 

 

 30 juli: ”Prova på dag”:  

 Smide; Plöjning efter hästplogen eller plöja med traktor; 

Bak i bakstugan; Visning av gamla sädesslag; 

Höhässjning (i mån av väder); Försäljning av bakstugans 

bröd; Prova på att baka bröd; Provsmakning och 

försäljning av honung av Grästorps Biodlarförening; 

Hantverksutställning och försäljning; Försäljning av 

Västgötalitteratur;  

  Karl-Enar Gunnarsson från Hultsfred visar sina 

trägubbar och miljöer från gamla bondesamhället. 

  Kaffeservering, glass och lotterier 

 

 13 aug: Kafferep: ”Så här såg ett gammaldags kaffebord ut”  

 C:a 1400Rolf Lundin från Ljung berättar om Västgöte 

Ryttares liv och leverne år 1617.                              

 Kaffeservering , glass och lotterier 

   

 27 aug:  ”Grynkôrv och potatemos” – Skaraborgarnas nationalrätt 

– givetvis hemlagat.  

  C:a 1400 Lars Göran Nilsson berättar om Laga Skifte 

  Kaffeservering, glass och lotterier 

 

 

 

 

Särestad Landsbygdsmuseum 
www.sarestadlandsbygdsmuseum.se  

 

Välkommen till 

Särestad Landsbygdsmuseum 
 

 
Öppet varje dag under juli samt 

söndagar under augusti  

 

kl 1300 – 1700 alla dagar.  

 

Entre vuxna 40 kr, barn gratis.  

Fri parkering. Ej kortbetalning 

 

20 maj – 30 september visning för  

grupper enligt överenskommelse.  
Vår anläggning är handikappanpassad  

 

 0705-70 65 71  

       0708-92 91 92.  

Museum 0514 – 300 45  

(under öppethållande)  

 

 

Under ordinarie öppethållande 

finns även café med hembakt bröd, 

dricka och glass.  

 
 

Från Lidköping kör mot skyltning 

Uddevalla cirka 30 km. Museet ligger  

på höger sida bakom Särestad kyrka.  

 

Från Grästorp; kör mot Lidköping cirka 

5 km. Museet finns då på vänster sida.  

 

Från 1:e juli finns skyltning från 

riksväg 44.  

 

 

 

 

 

Särestad Landsbygdsmuseum 
www.sarestadlandsbygdsmuseum.se  

http://www.sarestadlandsbygdsmuseum.se/
http://www.sarestadlandsbygdsmuseum.se/


 

Här finns Västsveriges största 

samling av jordbruksmaskiner och 

redskap från senare delen av 1700-

talet och till nutid.  

 Tröskning 
 

 
Interiör från sovrum  

 

Även många av de föremål som 

användes i hushållet visas i sin 

rätta miljö som kök, sovrum och 

finrum  

 

Till museet hör en bit mark. Den 

används till odling och att visa gamla 

brukningsmetoder.  

Museets hembakade bröd är 

mycket populärt hos besökarna 

 
Bysmedjan  

 

 

 

Utställningsytan är ca 2500 m2 

fördelat på fem hus med bl a en 

gammal fattigstuga som nu 

används till bakstuga samt en 

bysmedja  

 

 

 

 

 

 

Under de gångna åren har föreningen 

fått många föremål som inte direkt 

anknyter till jorbruk men som bidrog 

till försörjningen på olika sätt.  

 
Vävstol  

 

 

Föreningen har därför bytt namn till Särestad Landsbygdsmuseum då 

utställningarna nu visar ett bredare urval av föremål om ”livet på landet”.  

 

 

 

 

  

 

 

År 2014 hade vi på museet en 

handarbetsutställning med temat 

”Broderi” 

 

 

                                                              Våra våffeldagar är  populära 

                                                               bland medlemmar och besökare. 

 

 


