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2013 ses vi I Stockholm på 
Riksförbundets vårmöte och 
på Kulturen i Lund på FRI 
möte. 

VÄLKOMNA 

Bästa FRI-vänner ! 

Här kommer ett innehållsrikt FRI-blad med bl a rapport från 
FRI-mötet i Gamla Lindköping den 5 – 6 september 2012. 

Vi var 77 deltagare från 16 olika museer och andra 
kulturinstitutioner. 

I år var det första gången som årsmötet var förlagt till 
Riksförbundet Sveriges Museers Vårmöte och därmed separerat 
från FRI mötet. Det positiva med detta är att Friluftsmuseerna 
blir mer synliga inom Riksförbundet men nackdelen var att få 
friluftsmuseer prioriterade att åka till Vårmötet. Här får vi 
bättra oss. Nästa års Vårmöte är på Djurgården i Stockholm, bl a 
på Skansen. Boka därför redan nu in en resa till Stockholm den 
15 – 17 maj. 

Frimötet har i sin tur fått mer tid för erfarenhetsutbyte och tog 
Gamla Linköping fasta på. 

 

   

 
Tina Karlsson och hennes kollegor hälsade oss varmt välkomna 
till Gamla Lindköping och Henrik Zipsane, ordförande i FRI 
tackade för att vi fick komma. 
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 FRI:s arbetsgrupp - Pedagogik  
   

 

  

 FRI: s arbetsgrupp – Levande samlingar 
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flera högskolor och 
Universitet planeras ett 
utbildningspaket på 7,5 p 
med start 2014.  I Malmö 
planeras en inriktning på 
omvärldsbevakning, i 
Kalmar/Växsjö på relationen 
mellan praktiskt pedagogiskt 
arbete och politik, i 
Stockholm på pedagogisk 
teori och i Trondheim 
kommer en påbyggnadskurs 
att erbjudas. 

Jamtli 

Henrik Zipsane berättade att 
NCK har hjälpt Riksförbundet 
Sveriges museer med en 
enkätundersökning för att 
kartlägga museernas behov 
av kompetensutbildning inom 
det pedagogiska området. 

Undersökningen visade att 60 
% av museipedagogerna 
sakna formell kompetens i 
pedagogik. I samarbete med 

Unesco konventionen för 

immateriellt kulturarv 

Cortina informerade om att 

Noden för Hantverk och 

slöjd leds av Nämnden för 

hemslöjdsfrågor. Skansen 

representeras i noden av 

Cortina Lange och Karin 

Blent. 

Hittills har noden träffats en 

gång och ett nytt möte är 

inplanerat till februari 

2013. 

Britt-Marie Borgström informerade om FRI-pedagogernas möte som alltid infaller en dag 

innan NCK konferensen i februari. Temats för årets möte var Skapande skola.  

Fredriksdal - Cecilia Wånge inledde med att beskriva 
bakgrunden till nuvarande policy för levande samlingar och 
arbetet den översyn av dokumentet som nu görs. 

Jakob Strandberg tackade de museer som skickat in 
beskrivningar över hur de arbetar med Levande samlingar. Efter 
att enkätsvaren har sammanställts kommer arbetsgruppen 
formulera ett förslag till reviderat policydokument. Förslaget 
kommer skickas ut i god tid före FRI s årsmöte 2013.  

Efter diskussion beslöts att även trädgårdshantverket ska 
inkluderas i policyn för levande samlingar. 

Katarina Frost, Vallby, uppmärksammade alla på att Kultur IT/ 
PRIMUS just nu lågpriorterar utveckling av en modul för levande 
samlingar. Mötet uppdrog åt Katarina att formulera ett 
gemensamt brev från FRI som uttrycker våra önskemål en 
snabbare utvecklingstakt. 

FRI: s arbetsgrupp – Byggnadshantverk 
Skansen - Marianne Strandin berättade att arbetsgruppen 
består av teoretiker och hantverkare från Skansen, Jamtli, Gamla 
Linköping, Torekällberget och Vallby. Gruppen har haft ett första 
möte då man bl a avgränsade uppdraget till att i utarbeta ett 
förslag till policy för hur Friluftsmuseerna brukar och bevarar 
sina kulturhistoriska byggnader.  

Mötet beslöt att utse Skansen, Torekällberget och Murberget till 
styrgrupp. Vid årsmötet 2013 ska en skiss till policy presenteras, 
under vintern 2013 skickas ett första konkret förslag ut på 
remiss och inför årsmötet 2014 ska ett förslag till beslut 
presenteras. 



 

 
 

 

   FRI:s arbetsgrupp - berättande 
 

Kulturarvslyftet 
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Gamlia har landets enda berättarantikvarie och har därför tagit 
på sig att leda arbetet för att ta fram en policy för berättande 
på friluftsmuseer. Efter diskussion beslöt mötet att frågan 
istället ska beaktas i samband med revidering av policyn för 
pedagogik på Friluftsmuseer. 

 

________________________________________________ 
Kultur för alla – strategier för tillgänglighet 
Christian Runeby från Riksantikvarieämbetet informerade om 
hur RAÄ arbetar för att kunna vara ett stöd för 
kulturarvsinstitutionerna. De skapar nätverk, ordnar möten, 
konferenser och seminarier, kan hjälpa till att förmedla 
kontakter, tar initiativ till ny kunskap samt erbjuder en 
webbplats – Kulturvårdsforum.  

Christian s Power Point presentation om tillgänglighet är med 
lagt som en bilaga till FRI-brevet.  

Marianne Lundberg från RAÄ informerade om de stora 
resurser som finns tillgängliga för att få ut rehabiliterade 
långtidssjuka i arbetslivet. Möjliga arbetsuppgifter som man 
kan söka för är Gästservice, förmedling, vård av kulturarvet i 
bred bemärkelse och kunskapsuppbyggnad. 

 
 

Kultur för alla - Kulturrådet, Erik 

Åström – informerar: Alla 

institutioner med statsbidrag ska ha 

formulerat en handlingsplan för hur 

man ämnar förbättra tillgängligheten 

till institutionen. 2016 ska lätt 

avhjälpta hinder vara åtgärdade. Idag 

har 25 % av institutionerna en 

handlingsplan. 

Bidrag: Boverket: bidrag för icke 

statliga kulturlokaler. Utgå från 

handlingsplanen när ni söker medel. 

Andra bidrag som Friluftsmuseerna 

bör beakta är för Skapande skola.  

För stataliga institutioner är det 

möjligt att få del av Kulturrådets 

bidrag om verksamheten görs i 

samarbete med bidragsberättigade 

organisationer. 



 
 

Valla Gård 
 

Parallella seminarier 
 

Erik Åström, Kulturrådet 
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Efter en introduktion av Tina Karlsson och Johan Högquist 
besökte vi indelade i grupper mångfalden av attraktioner på 
Valla gård. Uppgiften var att komma med idéer hur Gamla 
Linköping kan utveckla området.  

Bland attraktionerna finns ett Vagnsmuseum, Järnvägsmuseum, 
Lantbruksmuseum. Tekniska verkens museum och ett torp. 

Idéerna var många och kreativa. 

 Utomhuspedagogik på friluftsmuseer lett av Anders 
Szczepanski, enhetschef för centrum för 
utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Se nedan. 

 Att bygga replikhus lett av Martin Wulff, byggnadschef 
på Skansen. (martin.wulff@skansen.se) 

 Filminspelningar och fotografering – policyfrågor och 
praktiska tips med Helene Winberg, 
kommunikationsenheten på Skansen. 
(helene.winberg@skansen.se) 

 Må bra med kultur med Kerstin Thornblad, 
trädgårdsmäster på Gamla Linköping. 

 Museichefsmöte.  

Du som inte var med och vill veta mer kan  

Kontakta seminarieledarna direkt. 

 

Marianne Lundberg RAÄ 

 

[Adress 2] 

[Postnummer, ort] 

Kulinariska läckerheter 

Under hela FRI mötet trakterades vi 
med fika en härlig lunch på 
Mjellerumsgården och en på 
Flygvapenmuseet. Middagen stod 
Wärdshuset Gamla Linköping för. 
Dessutom brunnsmusik och 
kägelspel. 
Tack alla i Gamla Linköping för er 
omsorg och generositet! 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150608104863367&set=a.435817493366.235754.194791853366&type=1


Seminarium: Utomhuspedagogik på Friluftsmuseer 
Deltagare: 23 p 

 

Anders Szczepanski, enhetschef för Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, Linköpings Universitet, leder 

en workshop under temat ”Platsens betydelse för upplevelse och lärande i natur och kulturmiljö”. 

Seminariet inleddes med en timmas praktiska övningar i Vallaskogen och avslutades i Kapellet, där Anders 

berättade om sitt arbete vid Linköpings universitet och om utomhuspedagogikens roll i ett vidare perspektiv.  

”Outdoor education” är stort i bland annat USA, Kanada, Nya Zeeland och Skottland. Anders Szczepanksi gör 

bedömningen att ett hundratal förskolor och ungefär lika många F-6-skolor i Sverige idag bedriver 

regelbunden utomhusundervisning. 

Seminariet visade hur friluftsmuseerna kan använda sig av sin naturmiljö. Ett genomgående tema under hela 

seminariet var sinnenas betydelse för inlärningen. Ju fler sinnen som är delaktiga desto bättre stöd för 

minnet. En bra plats för utomhuspedagogik är en variationsrik skog med många formelement, som stenar, 

olika trädslag, stockar och vatten. 

Ett par gruppövningar gav bra prov på hur 

ganska enkla övningar kan ge många olika 

former av kunskap.  

I en övning skulle en person blunda och låta 

sig ledas av en annan person till en plats i 

skogen som Anders letat fram. Under 

promenaden blev det tydligt att man måste 

kunna samarbeta och lita på sin kamrat. 

Övriga sinnen blev viktiga och gruppen fick 

redogöra för vilka ljud och dofter de 

uppfattade. Någon hade också 

uppmärksammat fotens upplevelse av 

underlaget, vilket hade varit än mer tydligt om man gått barfota 

En annan av övningarna gick ut på att tillsammans skapa en tavla av naturens resurser. 

Anders Szczepanski betonade smakupplevelsens betydelse och att vi alltför sällan tar med smaken i 

undervisningen. Gruppen fick ta del av en mycket 

konkret situation då vi fick smaka på en lav som 

växte på en ek. Ingen kommer att glömma den 

smakupplevelsen! 

Ett annat exempel på hur vi kan ta in skogen genom 

alla sinnen visade Anders genom att stoppa ned 

huvudet i mossan. Även det en oförglömlig syn.  

 

Anders avslutade med att skicka med oss devisen 

”Torr, varm och mätt och hittar rätt” - då finns bra 

förutsättningar för en lyckad utomhuslektion. 

 



Temavisningar 
Andra konerensdagen inleddes med tematiska visningar av museet. Vi fick se hur Gamla Lindköping 
arbetar med tillgänglighet, med trädgårdar, byggprojekt och med pedagogik. Lite tid fanns även för 
egna strövtåg.  
 
Till Flygvapenmuseet transporterades vi i en veteranbuss. Där visades vi runt av engagerade 
veteraner.  
 

Fakta om Gamla Linköping 
Tina Karlsson, museichef för Gamla Linköping: 
Museet är kommunalägt och har 13 tillsvidare anställda medarbetare samt 50 anställda på säsong 
eller intermittent. 
Museet har ett anslag om 13 miljoner.  Av dessa medel är 5 miljoner hyreskostander för 
fastighetsförvaltningen.  
Museet besöks av 450 000 gäster/år 
 
 

Paneldebatt 

FRI mötet avslutades med en paneldebatt om kommersialism och autenticitet i friluftsmuseer.   
 
Jamtli har under året invigt sitt 1970 tals kvarter och ett sätt att klara finansieringen är att höja  
entréavgiften till 240 kr under sommarsäsongens 8 veckor. Befarade negativa reaktioner har inte varit 
fler än att Jamtli har kunnat hantera dem.  Genom att erbjuda årskort till låga priser har höjningen inte 
drabbat lokalbefolkningen. En effekt av höjningen är att museet har stärkt sin position i turistnäringen, 
vilket i sin tur ger museet möjligheter att bli tuffare gentemot hotell och turistnäringen i övrigt 
 
Syftet med handel i Kulturhistoriska miljöer ser mycket olika ut på olika museer. Skansen är restriktiva 
med att utöka antalet arrendatorer i kulturhistoriska miljöer och i de miljöer där Skansen själva 
bedriver handel är syftet pedagogiskt. (se bifogad Power Point presentation) 

 
Bildgalleri: 

  Cortina Lange, Henrik Zipsane, Johan Lundgren 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 



 

 

Martin Wulff 

  

Helene Winberg 



 

Katarina Frost och Tina Karlsson 


