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Bästa FRI-vänner !
Här kommer höstens FRI-blad med rapport från FRI-mötet på Vallby, protokoll från
årsmötet och verksamhetsberättelsen för 2008, samt ett upprop från
Upplandsmuseet gällande utveckling av museidatabasen PRIMUS.
Bästa hälsningar
Karin Blent

Rapport från FRI-mötet på Vallby friluftsmuseum 3-4 september
Temat för årets FRI-möte var Levande samlingar och hållbar utveckling.
Första dagen inleddes med årsmöte och rapporter från de museer som arbetar med
speciella uppdrag, samt aktualiteter från övriga museer.

Torget i Vallby med sin fina tapetplantering. Foto Karin Blent

Under rubriken Levande samlingar presenterade Cecilia Wånge från Fredriksdal
friluftsmuseernas gemensamma policy för levande samlingar som nu är antagen. Det
slutgiltiga dokumentet bifogas detta FRI-blad. Cecilia berättade också om hur man på
Fredriksdal arbetar vidare med dokumentet, bl a med att inventera sina egna
samlingar när det gäller den vilda floran. De har som mål att odla hälften av Skånes
arter på Fredriksdal. Vidare skall de odla 500 gamla svenska rosor, sydsvenska
fruktträd, de mandatsorter som Nordiska genbanken tagit fram, samt sydsvenska
narcisser, köksväxter och björnbär. När det gäller lantraserna har de bestämt sig för
att hålla sig till de sydsvenska raserna.
Från Vallby berättade Elin Rynger, Stina Ek Bredgård och Maria Löfgren om deras
satsningar på levande samlingar. När det gäller djuren har de ställt upp ett antal
kriterier för vilka som skall finnas på Vallby. De skall ha funnits i regionen, de skall
passa i miljöerna, de skall kunna bytas ut mot mer hotade raser, så har t e x Gutefår
bytts ut mot Gästrikefår. Vallby bedriver avelsarbete, förmedlar och säljer djur samt
har uppsikt över vilka lantraser som finns lokalt. Vidare har man kontakt med
genbanken och olika lantrasgrupper samt ställer upp med lokal för möten och bjuder
in till olika aktivitetsdagar. Alla djur visas utomhus, eftersom de inte kan vara i sina
miljöer. Stallet är istället inrett som om hästen nyss lämnat det.
År 2001 började man bygga upp trädgårdarna på Vallby från grunden, efter bl a
följande kriterier: proviens, ålder och historia att berätta. De har samlat in växter där
byggnaderna legat. Idag har man inventerat 160-170 växter. Dokumentationen finns i
pärmar och digitalt. Man har även inventerat den vila floran. Målet är så ”hela” miljöer
som möjligt.
Under rubriken Syrener i ruiner berättade Josefina Sköld från Skogsstyrelsen och
Christina Svensson från Kulturmiljövård Mälardalen om deras inventering av
kulturväxter vid övergivna torp i Västmanland. Resultatet finns dokumenterat i tre
rapporter: Krusbär och måbär – Vem bryr sig ? (2004), Kulturväxter i slottets skugga
– Om 1700-talstäppor på Tidö. (2006) och Riddarhyttan Torp i Bergslagen (2005).
Inventeringsresultaten har presenterats för allmänheten och hembygdsföreningar.
Man har även hållit kurser. För mer information se www.kmmd.se. Inventeringarna
har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan RAÄ, Länsstyrelsen Västmanland,
Skogsstyrelsen, Stiftelsen Kulturmiljövård i Västmanland.
Jennie Håkansson, forskningsansvarig, på Parken Zoo berättade om deras arbete
med att rädda utrotningshotade djur. Parken Zoo arbetar med forskning, information
och utbildning samt med bevarandet av utrotningshotade djur. De arbetar både med
insitu- och exsitubevarande.
På temat hållbar utveckling inleddes andra dagen på Vallby av kanslirådet Gunilla
Blomquist från Enheten för hållbar utveckling på Miljödepartementet som pratade om
Hållbar konsumtion och produktion. Fokus ligger idag på klimatarbetet och man
pratar om hållbar tillväxt och hällbara livsstilar. Gunilla påpekade att friluftsmuseerna
har en viktig roll för att sprida kunskap och att informera. Hon uppmanade också
friluftsmuseerna att komma med förslag att lägga in i det globala program som man
just nu arbetar med inom EU och där man skall sammanställa indikatorer för hållbara
livsstilar. Gunilla är ordförande i internationella arbetsgruppen för hållbara livsstilar.

Jan Brandberg projektkoordinator för hållbar affärsutveckling vid Sustainable
Business Mälardalen pratade om Grön turism och utvecklingen av hållbara turistmål.
Enligt Jan är det aktiviteter och evenemang som lockar mest och intresset är stort för
kultur och fördjupad kunskap. Han menar att friluftsmuseerna har råvaran och en
potential som kan utvecklas så att det blir fler besökare och ökad lönsamhet.
Hur kan vi på friluftsmuseerna arbeta med hållbar utveckling ? Under rubriken
Klimatsmart inspiration från friluftsmuseernas pedagoger berättade Cecilia Wånge
från Fredriksdal om hur de arbetar med frågor som: Vad är det vi äter ? Hur odlade
man förr ? Konstgödsel kontra naturgödsel. Vad har våra ängsmarker för värde ? De
vill förmedla en helhetsbild av historia, nutid och framtid. På Skansen arbetade man
2000-2001 med miljöundervisning inom ramen för Agenda 21 i tre olika projekt som
riktade sig till mellanstadieklasser och för vilka skolprogram och lärarhandledningar
togs fram: Tidsresan, Vilda grannar och Skogsstigen. Anna-Vera Nylund från
Skansen delade med sig av sina erfarenheter från denna typ av projekt. Hon
påpekade att det är viktigt med förankring, koppling till skolans styrdokument, tydliga
mål, att man har utvärderingsfrågor, att man definierar begrepp och att man tillvaratar
lärarnas erfarenheter. På Bungemuseet har man haft självhushållet i fokus. I
utställningen Spara och ta tillvara visar man på goda exempel på kunskap som är
bortglömd idag och att det finns alternativ. Hållbar konsumtion är enligt Maj-Gun
Blomberg lika med självhushåll i ett historiskt perspektiv.
Efter lunch fick vi gå ut och ta del av hur man arbetar med att skapa levande
museisamlingar på Vallby. Det var också öppet hos konsthantverkarna, i lanthandeln
och i byggnadsvårdsbutiken. Som programmet för dagen utlovade avslutades två
trevliga dagar på Vallby med fika på uteserveringen i härlig sensommarsol.
Bra jobbat Vallby !
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PRIMUS museidatabas
Upplandsmuseet har beviljats utvecklingsmedel från Kulturrådet, som bland annat
ska användas för utveckling museidatabasen Primus. Primus har en modul som
används för registrering av kulturmiljöer och bebyggelse, vilket inkluderar
friluftsmuseers byggnader. Friluftsmuseet Disagårdens byggnader registreras för
närvarande i Upplandsmuseets Primus-databas.
Skansen och Upplandsmuseet har under hösten inlett ett samarbete om
byggnadsmodulen. Målet är att få fram ett förslag på hur registrering av
friluftsmuseers växter och djur samt de vårdåtgärder som görs på byggnaderna
skulle kunna se ut.
Vi behöver därför hjälp av Sveriges friluftsmuseer! Hur dokumenterar ni växter, djur
och vårdinsatser på ert friluftsmuseum?? Har ni databaser? Hur ser de i så fall ut?
Jag är mycket tacksam om ni har möjlighet att dela med er av den kunskap ni har om
denna typ av dokumentation. Kontakta mig på följande e-postadress:
barbro.bjornemalm@upplandsmuseet.se
Tack på förhand!
Barbro Björnemalm – projektansvarig
Upplandsmuseet
S:t Eriks gränd 6
753 10 Uppsala
Tel vx: 018-16 91 00

”Levande samling” vid Skansens fäbod. Foto Marie Andersson Skansen.

