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Jag önskar er alla en God Jul 
och Gott Nytt År. 

 

Bästa FRI-vänner ! 

Lagom till jul får ni nu en rapport från FRI-mötet på Foteviken 
den 21 - 22  september 2015. 

Vi var 51 deltagare från 13 olika museer förutom våra värdar. 

Liksom 2015 var FRI s årsmöte förlagt till Riksförbundet 
Sveriges Museers Vårmöte och därmed separerat från FRI 
mötet. Vårmötet hölls i Linköping/Norrköping.  Protokollet 
från årsmötet fick ni i direkt anslutning till mötet.  

2017 års årsmöte är planerat till Vårmötet Södertälje den 25 - 
27 april. Boka in datumen redan nu. 
 
Värd för FRI mötet 2017 är Friluftsmuseet Hägnan och 
datumen är preliminärt satt till den 13-14 september.  
Inbjudan skickas ut i början på maj.  Ann Lindblom-Berg hälsar 
oss varmt välkomna. 
 
 

 

   

 

 

FRI-möte på Fotevikens museum i Höllviken med 
tema ”Volontärer” 
FRI-mötet hade temat natur, kultur och kvalitet.  

Vi hälsades välkomna av Björn M Buttler Jakobsen 

Henrik Zipsane, nätverkets ordförande, tackade för att vi fick komma.  
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Introduktion till Foteviken        
Efter fika och besök i utställningen om Falsterboviken gav Björn Jakobsen och Tomas Olsen oss 
en introduktion till museet. 

Förutom museets 10 anställda bygger verksamheten på volontärer och sommarjobbare. De fast 
anställda garanterar kvaliteten för entréavgiften och volontärgrupperna är ”add to value”. 

Museets högsäsong är under maj – september och under den 
perioden är alla anställda schemalagda med möjlighet till 2 
semesterveckor. Resterande semester tas ut under övriga delar 
av året.  

Tomas Olsen, ansvarig för volontärverksamheten, börjar sin 
beskrivning av volontärernas arbete med att berätta att 
volontärerna får bo på museet, av maten som odlas kan de 
tillreda sin lunch.  

På museet arbetar man med tre  olika volontärgrupperingar, 
Byalaget, volontärer på besök och Vikingaaktörer 

 

 

 

Byalaget 
Byalaget består av 50 medlemmar hemmahörande i trakten. Byalaget levandegör museet vid 
events, marknader, och i öppen verksamhet. Museet är noga med att volontärerna håller sig till 
den kunskap som finns framtagen och alla vet att det inte ligger någon skam i att säga att man 
inte vet. Det naturliga är att hen hänvisar till någon som vet eller till annan sökbar källa. 

Som Byalagsmedlem börjar man som träl. Allt eftersom man lär sig mer och mer om museet, 
vikingatiden och hantverket stiger man i graderna. Till slut blir man fri och får tillgång till en bit 
mark i museet. Det finns inget ägande kopplat till detta men personer som har besittningsrätt, 

kan nyttja marken så länge de sköter den 
och bidrar till museets verksamhet.  

Utbildning får byalagets medlemmar 
genom att delta i de olika 
hantverksworkshoppar som museet 
arrangerar. T ex får man lära sig att bygga 
ett vikingahus. De i Byalaget som arbetar 
med hantverk är också graderade från 
lärling till mästare.  

 

 

 

Ting har museet en gång i månaden och då går man runt och kollar att allt ser bra ut på 
området. Behöver något förbättras fattar man beslutar om det. Tinget är också det organ som 
avgör när någon medlem är redo att stiga i graderna. 



 
Ett medlemskap i Byalaget kostar 250 kr om året och intresset för medlemskap är stort. Innan 
man blir medlem får man pröva på som gästträl och funkar det bra välkomnas man in i 
Byalaget. Tomas betonade vikten av att ha en öppen dialog med respektive person för att 
försäkra sig om att båda parter får ut något av volontärskapet. Som ny volontär tilldelas man 
alltid en fadder. 

 

  

 

Volontärer som kommer på besök och aktörer 
Volontärer på besök måste förbinda sig att arbeta på museet i minimum 1 vecka och max 2 
veckor. Bland de gästande volontärerna hittar vi den djupt intresserade som är mycket kunnig 
och som vill fördjupa sig och turisten som vill ha en unik semesterupplevelse.  

Viking-aktörerna kommer från olika delar av Europa och kan direkt bidra med att levandegöra 
olika stationer på området.  
 

Studenter m fl 
Under högsäsongen tar museet under två perioder om 1 månad emot studenter i åldern 16 – 
19 år.  Tiden inleds med en veckas introduktion och därefter placeras de i en hantverksgård. 



Deras uppgift är att levandegöra museet. På morgonen börjar de med en lek och under dagen 
utförs olika scener, en i timmen. Några exempel: tandläkarscenen, hämtning av kistan med 
kungens silver till smeden, trälen är död av pesten, förloraren av morgonens lek gömmer sig 
och hen ska hittas och tas ifatt för att sättas i stocken, yxan i benet som omhändertages med 
örter och bandage. En sista aktivitet vid stängningsdags är kubbspel.  

Arkeologistudenterna som praktiserar tillför museet värdefull ny kunskap. 

Arbetsmarknadspraktikanter är ytterligare en kategori medarbetare som verkar på museet. 

 

Logistik och kläder   
Alla som arbetar på museet ska vara historiskt 
klädda och i de flesta fall hämtas kläderna ur 
museets klädförråd. Har man egna kläder ska dessa 
först godkännas av museet.  

Varje dag inleds med ett morgonmöte, under vilket 
dagens olika arbetsuppgifter fördelas på olika 
personer.   

  

Middelalder Centret i Nyköbing ”Sundköbing”,Danmark 
Från Meddelalder Centret gästade Tit Pedersen FRI-mötet för att berätta om hur de arbetar 
med Frivillige. Tit är arkeolog och idag museums inspektör från att en gång börjat på centret 
som frivillig. 

Centrets verksamhet har sedan start byggt på frivilligarbete och för att det ska fungera väl krävs 
en tydlig struktur. 150 frivilliga är idag engagerade på Centret och för att organisera 
verksamheten har man 2 anställda. 

 

De fyra grundpelarna är: 

• Forventninger: forventningsafstemning 

• Krav: fra os til dem 

• Uddannelse: viden og opdragelse 

• Respekt mellem parterne 

 

Förväntningar 

Det är viktigt att man tydligt stämmer av förväntningar från starten, de frivilliga ska kläs både 
fysisk och psykiskt med hjälp av tydliga ramar, tydligt ledarskap, vård av dialogen mellan 
parterna, respekt för varandra o s v 

 



Krav 
De frivilliga förväntas respektera 
kraven på autenticitet, de ska vara 
aktiva (first person interpretation) 
och de ska följa museets klädkod 
(inga glasögon - man är blind eller 
har kontaktlinser, inga tatueringar 
eller andra moderna attribut - de 
ska täckas över.) 

 

 

 

Motprestationer 

De frivilliga får kost och logi samt kamratskap med frihet under ansvar och möjlighet till 
utveckling. 

 

Introduktion 
Första steget i introduktionen är ett personligt samtal. Över en helg deltar alla i en nybörjarkurs 
som tar upp medelålders historia, religion, matvanor, dräkter, dagligt liv i byn, förmedlingsform 
och praktiska frågor. På kvällen erbjuds social samvaro och möte med en som varit frivillig 
länge.  

Nästa steg är att arbeta under en provhelg i möte med publik. Provhelgen följs med en 
avstämning av förväntningar och gemensam överenskommelse om fortsatt engagemang.  

 

Stödförening 

De frivilliga är organiserade i en stödförening till vilken man betalar en medlemsavgift på 250 
kr/år. Syftet med föreningen är att ta vara på de frivilligas intressen, ordna sociala 
arrangemang, ge ut ett medlemsblad, anordna fortbildning och organisera olik lag utifrån 
intresseområden.  
Alla frivilliga måste vara med i föreningen.  Föreningen sköter organisationen av föreningen 
själva och i styrelsen är Centret representerat. 

 
Det vita huset  

På området finns ett särskilt hus dedikerat till de frivilliga. 
Där har man morgonmöte med alla.  
Där serveras frukost och lunch och där lagar de sin mat 
tillsammans. 

 

 

 

Problem 
Titt betonade vikten av att vara medveten om att det också finns problem som måste hanteras. 
Interna konflikter inom gruppen frivilliga uppstår när det är många människor som ska 



samverka. Till viss del kan sociala regler vara förebyggande. T ex har alkoholrestriktioner införts. 
Konflikter med museet kan också uppstå ofta i frågor som rör autenticiteten och om vem som  
vet bäst. Dessa situationer hanteras med hjälp av psykologi och pedagogik, dialog och tydlighet 
om vem det är som bestämmer. 

Barn 
Barn får även arbeta som frivilliga och de måste även leva upp till kraven men de måste också 
ha kul. Oftast är det föräldrarna som har svårast att hantera de uppgifter barnen tilldelas som t 
ex att deras barn ska hugga ved. Den största utmaningen för familjerna är att leva så tätt inpå 
varandra och inte kunna ha tillgång till alla moderna saker samt att tala till varandra på ett 
hövligt sätt. Barnen älskar det! 
 
Tit avslutade sin presentation med några visdomsord till oss alla: 

Frivilliga är en gåva. 
De måste veta vilka förväntningarna är på dem. 
Visa ledarskap, var vänliga, förstå och hjälp dem. 
Förvänta er konflikter och lös dem. 
Var tacksamma och ge dem något tillbaka. 

 

IMTAL Europe - Volunteers and Live Interpretation 
Hur ger man historiska byggnader liv igen? - exempel från Tyskland och Österrike.  

Föredraget inleddes med: I Tyskland och ännu 
mer i Österrike vill man ha typiska ”show case” 
museum, man har läst om historia, man vill se 
platsen/byggnaden i verkligheten men inte veta 
hur den användes.  

På slott, kloster och andra kulturarvsplatser in 
situ används volontärer som värdar. Är 
institutionen statlig tillåts inte frivilligarbete, 
något som kringgås genom att volontärerna 
ersätts med 1 euro/timmen.  
Studenter erbjuds praktikplatser. 

Re-enactors anses inte tillräckligt seriösa, men den uppfattningen börjar förändras. 

Living history är ett utmärkt hjälpmedel för att sprida kunskap om t ex det sociala livet i ett 
kloster. Ex: Alla gäster kläs som munkar och den ansvarige munken leder alla gäster genom 
klostrets olika rum samtidigt som de ska lösa en mordgåta.  Obemärkt har de tillägnat sig hur 
det sociala livet fungerade i klostret. 

Målen för volontärerna är att forska om sin roll, lära sig hantverk, att kunna berätta tio 
historier, lära sig pedagogiska tekniker och agera i rollspel tillsammans med ytterligare 1 – 3 
personer. 
 

Hur arbetar re-enactors grupperna? 
First person interpretation är den metod som ligger närmast källorna men dock måste 
kompromisser göras avseende språket. Grupperna arbetar med två varianter, en programsatt 



med manus eller ett friare utan manus. Utgångspunkten kan vara en historisk karaktär eller en 
karaktär som är sammansatt från flera olika källor eller olika personer. 

 
Third person mixed blandar en visning med improviserat rollspel. Andra former är rena 
visningar eller demonstrationer.  

 

Karaktärer utifrån en problemställning.  
Utgångspunkten är vad uppdragsgivaren önskar uppnå med eventet. Storyn ska vara 
konstruerad utifrån att deltagarna ska passera olika stationer där de får följa möten mellan 
olika karaktärer och på slutet får deltagarna hjälpa karaktärerna att välja en lösning på ett 
problem.  
Spelet skrivs i grupp och dialogen tas fram genom att svara på frågorna var är vi, vilka är vi, vad 
gör vi där, när är vi där och vad är budskapet som ska levereras. Gruppen börjar med att lära sig 
om objektet, fastställa vad de vill att gästen ska ha förstått när den lämnar platsen och  
bestämma vilken teknik som ska användas, manus, improvisation eller både ock.  
 

När spelet ska genomföras är det alltid bra att ha en ”röd T- tröja” bland publiken, en som kollar 
att gästerna förstår, en som hjälper till att förklara. Alternativt kan det vara en third person 
interpreter som hjälper till med att förklarar eller introducera den som är i första person. 

 
  Fr 
Guidning i Vikingastaden och busstur till närliggande besöksmål 
Efter en inspirerande förmiddag var det dags för rundtur i Vikingastaden och busstur till bl a 
Falsterbo. 

  

  

 

 
 



     
Falsterbo 

 

   
Bärnstensmuseet 

 

Dag 2 Gruppmöten 
Nedan följer rapporter från FRI s olika arbetsgrupper. 

 

FRI gruppen Byggnader och Hantverk 
Byggnadsgruppen tog upp flera aktuella frågor. Bland annat är vi alla oroade över hur man 
föryngrar hantverkskåren och hur man för vidare kunskap som håller på att försvinna. Även 
frågan om hur man hittar duktiga hantverkare togs upp. Funderingar på att göre en egen lista 
för Byggnadsgruppen. 

 



 Olof och Anders från Jamtli berättade om 
InterReg-projektet ”Trä- och traditionshantverk”. 
När man i projektet skall få tag i kyrkspån bjuder 
Jamtli in lokala hantverkare till stor fest som 
belöning, om de kommer och klyver kyrkspån 
eller lär ut till andra hantverkare. En god idé. 

Lars från Kulturen berättade om Timrade Hus-
projektet. Under en tvåårsperiod satsar Kulturen i 
Lund på friluftsmuseets timrade hus som är i stort 
behov av restaurering.  

Boel från Skansen berättade om satsningen på 
”Täta tak” och hur det fortskridit. Skansen jobbar för att samtliga museala byggnader skall ha 
Täta tak till 2019. Skansen använder sig av egna och externa hantverkare och tätar, lagar och 
läger nya tak med traditionella material och metoder.  

Vi pratade om säkerhet och tillgänglighet. Här verkar alla ha olika ansvar. Men gemensamt är 
svårigheter i hur man löser säkerhetsfrågor i museala miljöer. Tillgängligheten på museerna är 
en utmaning för oss alla. Vi vill fortsätta att jobba med denna fråga inom Byggnadsgruppen och 
utbyta erfarenheter. Gärna studiebesök hos varandra. 

Kursverksamheten på olika museer togs upp. Skansen har kursverksamhet i egen regi med 
interna och externa kursledare. Jamtli har byggnadsvårdsläger i samarbete med 
Byggnadsvårdsföreningen.  

Fuktproblemen och det ändrade klimatet. Hur ska vi göra? Ska man lyfta upp husen som man 
gjort med kyrkorna i Norge, för att hindra markfukten? Henrik från Vikingatider berättade om 
hur de ”bäddar ” in husen inför vintern med vassmattor och dylikt. Hur gör man för att 
förhindra fuktvandring i kalla och ouppvärmda hus är ett gemensamt problem. 

Vi vill ha mer jobbskuggning på andra museum både för hantverkare och antikvarier. 

Vårmötet för Byggnadsgruppen 2017 sker som vanligt på Skansen.  

 

FRI:s arbetsgrupp – Levande samlingar 
I diskussionen deltog tre personer som representerade Skansen och Fredriksdal. Den lilla 
arbetsgruppen diskuterade läget för levande samlingar på de båda museerna. Museerna 
arbetar utifrån uppdrag och organisation på olika sätt med levande samlingarna.  

Gruppen uppmärksammade att medlemsmuseerna bör se till att fler medarbetare som på olika 
sätt arbetar med levande museisamlingar deltar i FRIs höstmöten. Möjligen kan fler delta om 
höstmötena senareläggs till oktober, efter odlingssäsong. 

En kontinuerlig dialog kring arbetet med levande samlingar hos FRIs medlemmar efterlystes. En 
djurhållningsgrupp har tidigare bildats och en ny grupp för bevarande av vilda växter och 
kulturväxter vid friluftsmuseerna föreslås bildas. Båda grupperna med de som arbetar med alla 
levande samlingar på friluftsmuseerna bör dock träffas gemensamt vid FRIs höstmöten för att 
täcka in ämnen som exempelvis hållbarhet, lantbruk, biologiskt kulturarv och naturvård som 
omfattar både växter och djur. En e-post-lista med de som arbetar med, eller är intresserade 
av, levande samlingar bör sättas samman. Möten på distans via internet kan vara en annan 
möjlighet. 



Fredriksdal är i en fas där volontärverksamheten ses över för att kunna anta nya former. Det 
finns ett ökat behov av volontärverksamhet och Fredriksdal ser sig gärna omkring efter goda 
exempel. Skansen redogjorde för sin modell. 

Gruppen diskuterade kort policyn om levande museisamlingar. Fredriksdal kommer under 
hösten att bearbeta policyn inför att översättning till engelska och skicka ut på remiss i FRIs 
arbetsgrupp för levande samlingar innan den översätts. 

 

FRI:s arbetsgrupp – Pedagogik 
Under årsmötet 2015 bestämdes att Jamtli skulle ta på sig att presentera ett förslag till en 

lättillgänglig version av policydokumentet. Under vårt FRI-pedagog möte i februari 2016 

”stöttes & blöttes” förslaget och en förkortad version av texten fastslogs. Bilder från olika 

verksamheter och målgrupper som vi pedagoger arbetar ska arbetas in. På nästa FRI- 

pedagogträff i februari 2017 kommer det nya förslaget med bilder på den populära versionen 

att presenteras. På FRI-pedagogmötet i februari finns alltid en stående punkt: deltagarna 

berättar om intressanta utvecklingsprojekt och pedagogiska verksamheter, dess möjligheter 

och utmaningar samt rekvisitatips. Genom åren har detta varit bra tillfällen till samverkan och 

utbyte av goda idéer och gjort att gruppen lärt känna varandra och sina olika verksamheter.  

Torekällberget presenterade ytterligare erfarenheter utifrån 1800-tals veckan och hur den 

genererat ”Skapande skola”- projekt. Även det nya programmet ”Kväll på Torekällberget” 

presenterades. Vallby berättade om planerna för den kommande LOAM- konferensen med 

tema ”kulturarv för alla” som kommer att genomföras på Vallby och på Skansen. Skansen om 

den planerade programverksamheten under jubileumsåret 2016 som har temat ”Oss andra – de 

som inte syns”. Upplandsmuseet/Disagården om sin nya minneslåda som utvecklats i 

samarbete med Vuxenskolan i temat ”dragspelskungen Calle Jularbo.”Jamtli om sitt nya 

rollspelsprogram för årskurs 6 med tema ”Karoliner & konflikter” samt om de sagostunder för 

nyanlända barn och familjer som erbjuds på Västerbottens museum. 

 

Under mötet på Foteviken hade pedagogerna möjlighet att berätta om sina erfarenheter 
utifrån årets olika pedagogiska verksamheter vid respektive friluftsmuseer. Fredriksdal museer 
och trädgårdar berättade om sitt pågående arbete med ”Kultur i vården” och de olika program 
som de erbjuder äldreomsorgen. Hur man kan arbeta med frivilliggrupper i olika arrangemang, 
samt deras erfarenheter från ”kultur i skolan program” i olika teman för hög- och lågstadiet. 
Skansen berättade om sitt volontärarbete och att de står i startgroparna för att skapa en policy 
för verksamheten. Dräkternas betydelse i olika historiska program berördes också. Jamtli om 
sommaren nya satsningar på en 50-talsmiljö och sin volontär verksamhet ”Jamtli:s Gynnare” . 
Även det utvidgade samarbetet med Östersunds kommuns äldreomsorg med uppsökande 
verksamhet på kommunens dagverksamhet kombinerat med besök i Jamtlis historiska miljöer 
berördes. 

 

FRI:s arbetsgrupp – Dräkt och textil 
Gruppen kom fram till att ett samarbete mellan friluftsmuseer som har klädd personal i 
verksamheten är av intresse när det gäller att 



 ta fram nya mönster, 

 sy upp ett större antal kläder externt 

 ett generellt kunskapsutbyte när det gäller sömnadstekniska frågor, textil och dräkthistoria  

 hur personalen ska vara klädd. 

 

FRI:s arbetsgrupp – Chefsgruppen 
Marknadsföring av friluftsmuseernas verksamhet 

Bland diskussionspunkterna blev frågan, 
om hur vi marknadsför vår verksamhet, 
den som engagerade mest. 
Frågeställningar som lyftes var bl a:  Hur 
hantera behovet av information på flera 
språk? QR koder och appar?  samt Hur 
möjliggöra vi WiFI på hela museiområdet, 
kan friluftsmuseerna jobba för en 
gemensam upphandling? Kan vi göra ett 
EU projekt av detta?. Diskussionerna 
utmynnade i att Gamla Linköping tog på sig 
att dra igång en arbetsgrupp med frågor 
kring marknadsföring, event mm. Vidare 

tog Björn Jakobsen på sig att undersöka om vi kan skapa en gemensam Leader ansökan. 
 

AEOM 

Katarina Frost, i egenskap av ordförande i AEOM (Association European Open Air Museum), 
informerade om att AEOM s styrelse verkar för att organisationen ska övergå till institutionellt 
medlemskap istället för som nu personliga medlemskap. Alla svenska friluftsmuseer uppmanas 
att delta vid AEOM s möten. Katarina ser till att alla i FRI - museer får en inbjudan till nästa 
konferens den 20 – 25 augusti 2017. 
 

FRI s roll i relation till Riksförbundets Sveriges museer 

Friluftsmuseerna i Sverige har idag igen gemensam motpart att diskutera med p g a att vi har 
många olika huvudmän och organisationsformer. När det är skarpt läge samlar vi oss men vi är 
mer reaktiva än proaktiva. Ska vi vara proaktiva krävs det något mer. Frågan vi ställde oss är om 
Friluftsmuseerna kan bli en röst genom Riksförbundet. Vi behöver bli tydligare som företeelse 
och vi behöver bli starkare i relation till besöksnäringar av olika slag. För att bli mer proaktiva 
behöver FRI möjligheten att lägga ut utredningsuppdrag, vilket kräver en ekonomi. 

Henrik Zipsane och Cortina Lange uppdrogs att till nästa årsmöte ta fram ett förslag till en mer 
formell organisation av FRI med styrelse och medlemsavgift. Alla enades om att 2000 kronor är 
en rimlig nivå på medlemsavgiften.   

Nästa steg är att välja ut de tre viktigaste frågorna för FRI att arbeta med och samla oss kring. 
Några ord på vägen: Vi ska utgå från en gemensam bild vad ett friluftsmuseum är och vilken roll 
vi har i relation till samhället när vi tydliggör vår roll i relation till besöksnäringen. Vi behöver 
definiera nyckeltal som visar Friluftsmuseet som resurs? Vi behöver bli mer synliga genom att t 
ex leda seminarier på Riksförbundets vårmöten. 



Till slut något om den fantastiska gästfriheten 

Fika, luncher och middag, vi bjöds på kulinariska läckerheter och trevlig samvaro 

Stort tack till alla på Foteviken som gjorde detta FRI möte till två inspirerande dagar som 
innehåll allt – engagemang, frivillighet och kvalitet. 

 

 
 

Tack för denna gång! 

Cortina Lange 


