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FRI:s årsmöte 
Varmt tack Gamla Linköping för två innehållsrika och mycket välorganiserade dagar i Linköping! I ett underbart 
sensommarväder fick vi, förutom fika i bersån hos Dahlbergs Café, kolbullar i skogsbrynet och underbara 
måltider på Wärdshuset, också chansen att diskutera hur vi bör ta hand om utländska gäster och hur man kan 
dokumentera flyttade miljöer. Vidare innehöll programmet information om hur man hanterar de skogliga 
frågorna på museet, en presentation av Skansens nyligen öppnade byggnadsvårdscenter samt en redogörelse av 
aktuell forskning kring friluftsmuseer. Ett 60-tal svenska medlemmar och åtta kollegor från friluftsmuseer i såväl 
Norge som Danmark deltog i det fina programmet. 
 
Årsmötet tackade Sten Rentzhog, Jamtli, för hans stora insatser som ordförande och valde Gunnar Elfström, 
Gamla Linköping, till ny ordförande. FRI erbjöds att hålla sitt nästa årsmöte 
i Ramnaparken, Borås, vilket emottogs med stor tacksamhet. Håll första veckan i september 2003 ren tills vidare 
– närmare information kommer inom kort!. 
Bo Nilsson 
 
Rapport från Europa 
Working Session for The European Association of Open Air Museums in Kroatien 4-8 sept 2002 
"Verbandets" arbetsmöte var i år förlagt till Kroatien. Temat var Hantverkare och hantverkspresentationer på 
friluftsmuseer. Åtta presentationer följdes av samtal. Det rörde sig mycket kring relationen mellan museerna och 
hantverkarna, bland annat de olika  sorternas relationer, dvs anställda, frivilliga och sådana hantverkare som hyr 
lokaler. Som vanligt kan man konstatera att det är slående vad frågeställningar är allmängiltiga över hela Europa! 
I många andra länder är man väl betydligt mer restriktiva med hur försäljning skall ske än många av oss här i 
Sverige. Det finns på sina håll också en rädsla för ordet souvenir!  Föredragen kommer att presenteras i tryckt 
form. 
 
Vi blev oerhört generöst mottagna! De visste inte hur väl de ville oss! Vi fick uppleva mycket. Vi var norr om 
Zagreb. Där ligger deras friluftsmuseum, som heter Stare Selo i Kumrovec. Det är knappt femtio år gammalt. 
Museet började med att staten köpte in president Titos barndomshem, sedermera även den skola han gick i. Det 
hela utvecklades så att staten senare köpte in även en lång rad andra hus i byn och gjort dem till museum. Så alla 
hus är på ursprunglig plats. Insprängt bland "museala hus" ligger privatägda byggnader - vilka avses att köpas in. 
Tvärs igenom museet går den ännu fungerande bygatan. Byn består - tror jag - totalt av ett femtiotal hus. I 
utkanten är husen moderna och skall nog inte bli museum. Det är en mycket vacker by! 
 
Landet är också mycket vackert! En stilla promenad i Zagreb avslutade det hela. Själv visste jag inget om den 
staden tidigare, men nu är jag förtjust! Många fina gamla byggnader, ofta i ett vackert förfall, trånga gränder och 
vackra torg. Dessutom är staden grön och har härliga och stora parker. På 
torgen finns förtjusande uteserveringar! 
 
Vi fick också en lektion i Kroatiens historia. Åtminstone jag hade behövt minst tio lektioner till för att förstå. 
Situationen är synnerligen komplicerad. Vi såg inga minnen av kriget, men jag tror att det var planerat så att det 
medvetet undveks. 
 
Det som var tråkigt var att endast tio tillresande slöt upp. Men vår upplevelse var desto intensivare! 
Gunnar Elfström 
 
The European Association of Open Air Museums håller konferens vartannat år. Nästa möte väntas äga 
rum i Skottland vecka 35 år 2003. 
 
 
God Jul och Gott Nytt År 2003! 
 
Gunnar Elfström  Bo Nilsson 
Ordförande   Sekreterare 
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