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Borås museum tillsammans med Nääs slott och slöjdseminarium var den 27-28 augusti värdar
för årets FRI-möte, som bjöd på intressanta dagar kring ämnena ”Handens kunskap” och
”FRI – museerna och pedagogiken”. Stort tack till värdarna för två givande dagar med en
perfekt blandning av kunskapsförmedling, erfarenhetsutbyte, intressanta studiebeök, fysiska
aktivititer (ringdans m m) och god mat. Protokoll från årsmötet bifogas detta FRI-blad.
The European Assosiation of Open Air Museums höll i år sin 21:a konferens i Skottland,
mellan den 31 augusti och 7 september. Sju personer från Sverige deltog. Temat för årets
konferens var “The industrialisation of agriculture and the interpretation of industrialised
farming in open air museums”, “Open air museums – education or entertainment” och
“Multiculturalism, a challenge for open air museums”. Intressanta föreläsningar varvades med
studiebesök på friluftsmuseer, däribland Beamish strax utanför Newcastle, Highland Folk
Museum i Kingussie och Newtonmore i norra Skottland samt Museum of Scottish Country
Life. Det sistnämnda har en gård på ursprunglig plats där man visar ett 1950-talsjordbruk och
ett stort nybyggt inomhusmuseum med intressanta agrarhistoriska samlingar. Nästa konferens
kommer att äga rum i Finland 22 –28 augusti 2005.
Nästa års FRI-möte blir på Jamtli den 1-2 september. Vi tänkte då att vi skulle diskutera
friluftsmuseernas status och hur vi skall kunna höja den. Som lämplig utgångspunkt för detta
kommer Sten Rentzhog och berättar om ”Friluftsmuseernas historia och framtid” som är
ämnet för hans nuvarande bokprojekt. Boka redan nu in 1-2 september i nästa års almanacka !
Detaljerat program och anmälningsblanketter kommer att skickas ut under våren 2004, så ni
har god tid på er innan dess att komma med förslag till programpunkter eller om ni har några
andra synpunkter inför mötet.
Hör gärna av er om ni har några egna bidrag till nästa FRI-blad.
Bästa hälsningar
och
God jul och Gott Nytt År

Karin Blent
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