
Utøvere av levende historie ønskes velkommen til det første 1700-talls 
sivilhistoriske arrangementet i Norge. Det blir en troverdig gjenskapelse av 

datidens dagligliv på Borgarsyssel museum 1. – 5. august 2018.

Hvordan var det for allmuen å leve i grensetraktene for 300 år siden? Vi vil 
gjenskape hverdagen i Smaalenene i en turbulent periode i vår historie. Hvilke 

håndverk var typiske? Hva skulle til for å holde dagliglivet i gang? Hvilke 
 ressurser hadde folk, og hva slags utfordringer bød livet på?

Vi vil gi publikum opplevelsen av 1718 ved å la dem ta på, smake på, lukte og 
oppleve et så autentisk miljø som mulig. Derfor inviteres dere til å flytte inn på 

museet og blåse liv i vår felles historie gjennom levende formidling.  
For påmelding og info: ostfoldmuseene.no/300borgarsyssel

300 år på Borgarsyssel
 – kom og blås liv i historien!
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