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FRI – BLADET
2018
Samarbetsblad för svenska friluftsmuseer
Under FRI-mötet på Jamtli den 5-6 september 2018 var vi 60
deltagare från 16 olika museer och institutioner.
FRI s årsmöteCortina
var förlagtLange,
till Malmöhus/
Malmö Museer
i
Redaktör:
Stiftelsen
Skansen,
Box
samband med Riksförbundet Sveriges Museers Vårmöte.
Protokoll115
från årsmötet
har skickats Tel.
ut separat.
27807,
93 Stockholm,
084428004,
2019 års årsmöte är planerat till Vårmötet på Jamtli i Östersund.

E-post: cortina.lange@skansen.se

Värd för FRI mötet 2019 är Kulturen i Lund, 11-12 september
2019. Inbjudan skickas
i början på maj.
Gustav Olsson hälsar
Samarbetsblad
förutsvenska
friluftsmuseer
oss alla varmt välkomna.

Fri mötet på Jamtli
Vi hälsades välkomna av FRI s ordförande och chef för Jamtli,
Henrik Zipsane och hans kollegor.
Programmet inleddes med en kort introduktion om Jamtli.

Redaktör: Cortina Lange,
Stiftelsen Skansen, Box 27807,
115 93 Stockholm, Tel.
084428004,
E-post:
cortina.lange@skansen.se

Introduktion till Jamtli
Henrik började med att presentera Jamtli som en i familjen av museer, och där känner de sig
trygga.
Jamtli är en folkbildande institution med stor respekt för pedagogik. Jamtli kan erbjuda något
utöver vad som kan göras i ett klassrum. Jamtli kan också sägas vara en social agent, en
arbetsförmedling och en aktör inom turismen. Alla fyra delarna är lika viktiga.
Organisation
Jamtli är en stiftelse. Stiftare är Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Heimbygda
och Jämtlands läns konstförening.

Verksamhet
Museet är 12 hektar stort med 100 byggnader, öppet 325 dagar om året och besöks av ca
200 000 gäster.
Samlingen omfattas av 140 byggnader och 100 000 föremål, särskilt känd är textilsamlingen, I
arkivsamlingen ingår flera miljoner historiska fotonegativ.
Den ekonomiska omsättning landar på 80 miljoner varav 50 % är offentliga bidrag.
Entrépriser:
•
•

•

Under lågsäsong: 80 kr vuxen
Under 8 veckor under sommaren: 270 kr för två dagar under 8 veckar om man vill
besöka hela museet inkl Jamtli historieland. 150 kr för att se Nationalmuseum Jamtli och
samlingarna.
Barn t o m 18 år går alltid in gratis.

Verksamheten drivs av 120 medarbetare förstärkt med 200 personer till under sommaren

Året på Jamtli
Karolinervinter
Förtrollad med aktörer i utställningarna
Jamtli vårmarknad
Nationaldagen
Midsommarafton
Jamtli Historieland
Jamtlidagen (bakom kulisserna)
Jamtlinatt, barnen får göra lyktor för att röra sig på området
Jamtli julmarknad

FRI:s styrelse rapporterar
Jenny Samuelsson och Gustav Olsson, båda ledamöter i FRI s styrelse berättade om de uppdrag
som styrelsen har arbetat med:
•

Revidering av stadgarna med några små justeringar. Styrelsens förslag kommer att skickas
ut inför nästa årsmöte. Stadgeändringar kräver beslut vid 2 årsmöten innan de kan
verkställas.

•

Definitionen av friluftsmuseum med anpassning till den nya museilagen. Styrelsen förslag
är: ” Ett friluftsmuseum är ett museum i museilagens mening och arbetar professionellt efter lagens intentioner.
Ett medlemsmuseum i FRI kan dock vara både offentligt eller privat ägt.
Ett friluftsmuseum är ett utomhusmuseum, som syftar till att i helt eller delvis rekonstruerade miljöer ge
upplevelser och kunskaper om historia och om samspelet mellan människan och naturen.”

•

Strategisk plan, Jenny läser upp styrelsens förslag:
”FRI prioriterar att arbeta med de strategiska frågor som är specifika för friluftsmuseerna.
Befintliga arbetsgrupper inom Levande samlingar/gröna kulturarvet, byggnader och
hantverk och friluftsmuseernas pedagogiska utveckling är fortsatt prioriterade.
Nya identifierade områden att satsa på:
• De ekonomiska förutsättningarna för friluftsmuseerna
• Tillgänglighet på friluftsmuseer
• Friluftsmuseernas digitala behov
FRI arbetar för att friluftsmuseernas intressen ska tas tillvara inom det allmänna
museiväsendet samt för att lyfta friluftsmuseernas villkor i den samhälleliga debatten.”

Ev synpunkter på styrelsens förslag mottas tacksamt.
Under mötet lyftes behovet av att hjälpa varandra med frågor kring rekvisita, historiska varor
till butikerna, hantverk och slöjd. Mötet önskade att styrelsen funderar över hur vi organiserar
detta utan att bilda nya arbetsgrupper.

Susanna, Torekällberget, föreslog att styrelsen sammanställer statistik för friluftsmuseerna
innehållande uppgifter om t ex antalet anställda, omsättning och gästantal. Det vore intressant
att därefter jämföra siffrorna med andra europeiska friluftsmuseer.
På förslaget att ta fram en gemensam Volontärpolicy informerade Lowissa, volontäransvarig på
Jamtli, att det redan finns en arbetsgrupp inom Riksförbundets Sveriges Museer. Riksförbundet,
Jamtli och Skansen har bjudit in till ett första möte med syfte att skapa ett volontärnätverk
öppet för alla museer i Sverige.
Marianne Strandin, Skansen, tillika samordnare i FRIs arbetsgrupp för Byggnader och hantverk,
berättar att gruppen i samband med uppdateringen av policyn för byggnader och hantverk
insett att förvaltningen av byggnader och föremål ser väldigt olika ut. Museilagen och praxis
kring samlingsförvaltning har, när objektet i samlingen råkar vara en byggnad, ytterligare
lagstiftning att ta hänsyn till – lagstiftning som i huvudsak är orienterad gentemot vanlig
fastighetsförvaltning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ibland är det svårt att se hur
dessa lagstiftningar förhåller sig till varandra. Arbetsgruppen för Byggnader och hantverk
föreslår att styrelsen ber RAÄ att utreda detta. Förslaget mottogs mycket positivt och gruppen
uppdrogs att ta fram ett förslag till skrivning.

Utblick Europa
Henrik Zipsane, ny ordförande i AEOM, informerade om att nästa årskonferens genomförs i
södra Polen. Ekonomiskt bidrag för att kunna delta kan sökas inom ramen för Rasmus + (EU).
Ansökningstiden går ut i januari. AEOM styrelsen kan hjälpa till med råd inför ansökan.
Andra europeiska sammankomster är LLOAM mötet i oktober i Arnhem och konferensen om
Levande samlingar i september på Beamish.
I EU-kommissionens förslag till budget utökas kulturbudgeten med nästan 30 %. Går förslaget
igenom förbättras möjligheten att få bidrag. Idag får endast 11 % av ansökningarna till Kreativ
Europa pengar, vilket förstås gör att många avstår från att lägga ned det stora jobb som det
innebär att göra en ansökan till EU.
Medlen till Erasmus + föreslås fördubblas. Medlen är avsedda för lärande projekt. De nya
medlen föreslås huvudsakligen gå till studenter.
Europarådet intresserar sig för Kulturarvsfrågor ur ett samhällsperspektiv. Tyvärr tar EU
systemet inte till sig dessa tankar, utan fortsätter att prioritera Samla-Vårda-Visa. Ska man söka
bidrag inom EU ska man helst utgå från samlingarna och hur man genom verksamheten kan
bidra till den Europeiska gemenskapen.

Nationalmuseum Jamtli
Christina G Wistman, bitr. museichef och konstansvarig
på Jamtli, berättar om etableringens bakgrund, idé och
visioner.
Från att med Nationalmuseum diskutera möjligheten till
hjälp med en konstutställning på Jamtli övergick samtalet
till att på Jamtli etablera ett Nationalmuseum Norr.
Grundidén var att Jamtli skulle bygga huset och att
regionen tillsammans med Nationalmuseum skulle stå för
hyreskostnaderna och utställningarna och så blev det.
Hyresintäkterna täcker i sin tur kostnaderna för personal
och underhåll.
Kostnaden för byggnaden landade på 81 miljoner kronor,
varav en fjärdedel finansierades genom EU bidrag, en
fjärdedel av region och stat, en fjärdedel av olika gåvogivare och en fjärdedel genom banklån.

Alla utställningar är tillfälliga och görs i samråd med Jamtli.
Konceptet med tillfälliga utställningar gör att museet kan ta entré.
Ambitionen är 2 utställningar om året. Nationalmuseum kan
ibland även använda Jamtlis gamla konsthall.Ledorden för
satsningen och verksamheten är: Demokrati, kultur, bildning,
turism och ekonomi.
Genom etableringen kommer fler få tillgång till statens konstsamlingar. Ett
mål är att sänka trösklarna för konst- och designupplevelser. T ex genom
att erbjuda konstupplevelser och konstpedagogiska program för alla samt
samordna utställningar och programverksamhet. (konst å mat; konst å pub
mm)

Affärsnyttan är att potentiella besökare nu har fått en ny reseanledning till regionen och Jamtli.
Attraktionskraften har stärkts. Nya ”produkter”/paket har tagits fram i samverkan med externa
parter t.ex. en konstresa till Jämtland, där Nationalmuseum Jamtli är en huvudpunkt.
Verksamheten attraherar en ny publik för Jamtli och upplevelsen av Jamtli utökas och förmeras.

Utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i Nationalmuseum Jamtli
Sofia Pettersson, Konstpedagog, Nationalmuseum Jamtli berättar:
Den lite mer intensiva planeringen av Nationalmuseum Jamtlis
pedagogiska verksamhet började under hösten 2017. Målet var att
försöka förena Nationalmuseums fantastiska konst med Jamtlis
fantastiska pedagogik, som ofta sammanfattas i ord som rollspel,
aktörer och lustfyllt lärande. ”Experimentell konstpedagogik” var
två ord som blev centrala i arbetet.
Under våren 2018 tog Konstateljén form – det organiserades, det
installerades och möblerades. Skolprogrammen utformades
efterhand, ett audioguidespår för barn spelades in och ett
självgående material utvecklads och det blev så kallade
Upptäckarkort. Många föredrag hölls om det nya museet för att dels informera och dels för att
skapa förväntningar och entusiasmera.
Den första utställningen ”Sex sekler av samtid” summerar i mångt och mycket den
västerländska konsthistorien från 1500-talet till idag. Den är kronologiskt uppbyggd och
tematisk, vilket gör det lätt att sammanfatta de olika seklerna, men även lätt att problematisera
historien.
Utifrån utställningens innehåll skapades två olika kostnadsfria skolprogram, det ena ”Vi går på
konstmuseum” anpassat för målgruppen förskola-mellanstadiet, och det andra ”Vår tid är nu”
anpasst för högstadiet och gymnasiet. Därtill har även tre olika Skapande skola-program tagits
fram, dvs de är längre och mer resurskrävande och därför avgiftsbelagda.
Invigningen av Nationalmuseum Jamtli skedde 17 juni 2018. Under sommaren och Jamtlis
högsäsong ”Historieland” var det verksamhet i Konstateljén varje dag. Varje veckodag hade
olika teman och som bildade en rolig ramsa; Målerimåndag, Trycktisdag, Oljepastellonsdag,
Teckningstorsdag, Formfredag, Landskapslördag och Skulptursöndag. Varje dag erbjöds även en
välbesökt familjevisning där besökarna lekte sig igenom sex sekler, vi blandade allvar och

humor – vad hade hänt om Ikaros hade lyssnat på sin pappas förmaningar och hur kan
Änkedrottning Lovisa Ulrika gå på toaletten med sin enorma klänning? Varje visning avbröts och
avslutades med ett besök av Brasse från Jamtlis Fem myror-park. Han kom förbi och vi lekte
”vilken ska bort” med fyra tavlor.
Under hösten kommer Nationalmuseum Jamtli att erbjuda ett varierat program för alla våra
målgrupper. Här kan nämnas Konstpubkväll, klassiska föredrag, Konstateljésöndag med olika
teman, besök av Öppna förskolan och projekt tillsammans med Kulturskolan och folkhögskolor
med konst och musik som gemensam utgångspunkt.

Vikten av att hitta sig själv i historien – varför Jamtli satsat på mer
moderna perioder i friluftsmuseet
Historieland
Områdets tillgängligt året runt men verksamheten med Historieland pågår 8 veckor på
sommaren, från midsommar och framåt. Verksamheten började redan 1984 och kan efter 34 år
kallas en veteran.
Jamtli historieland är en temapark med levande historia i trovärdiga historiska miljöer med
tillhörande landskap. Varje miljö visar en specifik tid, vald utifrån att det då finns något
intressant att berätta. Arbetet med att bygga upp berättelserna och miljöerna grundar sig på en
hel del forskning.
Pedagogiken bygger på rollspel och dramatiserad historia. Ledorden, ”Lustfyllt, lärorikt och
levande”, uppnår man genom att arbeta utifrån ett 5 punkts program:
1. Göra historia till underhållning
Roa både kropp och själ, söka nya vägar att berätta historia, blanda skämt och allvar, våga
leka
omväxling, överraskningar, humor, aha. Men också våga välja svårare ämnen.
Dramatiseringen av en Fattigauktion kan vara skrämmande för barn, att då placera ut
aktörer i publiken som pratar/viska förklaringar till publiken har visat sig vara en väl
fungerade förebyggande metod. Enkla sysslor som barn tycker är roliga att göra är t ex att
skura trasmattor.
2. En resa i tiden
Genom att ta några kliv rör sig gästen mellan olika tider. I Banken kan man hämta ut ett
pass i vilket man stämplar besöken i olika tider. Utformningen av miljöerna och upplevelsen
präglas av stor realism, syftet är att roa och bilda genom att se, höra, smaka, känna och
lukta på historien. När man blir berörd tar man lättare till sig kunskap. Kvalitetssäkring är en
evig strävan. Det ingår i arbetsledarnas uppgift att gå runt och kvalitetssäkra verksamheten.
3. Särskilt för barn och för barn och vuxna tillsammans
Genom barnen följer de vuxna med i leken. I varje miljö ska det finnas något för barn
I Hackåsgården, en gård bara för barn där de får pröva lek och arbete som barn lekte förr.
Under lågsäsong används gården till öppen förskola. På hela området finns något för barn
Exempel på barnaktiviteter är Tidsresor och Barn för en dag.

4. Låter besökarna delta
genom att man på olika sätt dras in i det som sker eller genom självinstruerande aktiviteter
som man kan göra på egen hand.
5. Samvaro och gemenskap och att låta generationer mötas
Människa till människa, viktigt med samspelet, börja med sitt eget minne, viktigt att bli sedd
och välkomnad och möjlighet till igenkännande och nostalgi. Länken till egna minnen visar
sig betyda mycket.
Moderna perioder i friluftsmuseet
Macken representerade 50-talet men
berättelsen behövde kompletteras och
valet föll på en Konsumbuss från tiden och
att varsamt renovera en befintlig
Banvaktstuga.

Konsumbussen blev ett större projekt än
man trodde med research, omfattande
reparationer och framtagande av
förpackningar mm.

I bussen kan man kan köpa läsk, godis,
glass och mycket mer, en plats för fika.

Det moderna samhället 1975 är ett av Jamtlis större projekt. Att valet föll på -70 talet är för att
det har stor igenkänningsfaktor. Efter mycket research visas idag en villa, 4
pensionärslägenheter (i 2 av lägenheterna kan hyra in sig) ett Gröna vågen torp och ett lekland
med ”5 myror är fler än 4 elefanter”.

Alla miljöer är rekonstruerade gestaltade utifrån
mixade öden till en berättelse. I villan bor en major
och en sjuksköterska med tre barn i olika åldrar.
Möblerna är från IKEA.

I Gröna vågen torpet är ägarna radikala, de
engagerar sig i olika samhällsfrågor, vill tillbaka
till naturen, bryr sig om miljön och har kompisar
som är hippis.

Erfarenheterna visar att miljöerna erbjuder en resa
tillbaka till en tid som nästan alla minns, de lockar till
Nostalgi och minnesstimulering och är en språngbräda
och länk till äldre miljöer.

Jamtli - ett friluftsmuseum att mötas på – om volontärer och social
integration
Henrik och Lowissa Frånberg berättar.
Social verksamhet:
•
•
•

Trygghetsanställningar, arbetsprövning, arbetslivsintroduktioner (en tredjedel på Jamtli
anställd på dessa grunder)
Feriepraktikanter från kommunerna ca 200 st
K2 (Psykiskt sjuka patienter som besöker djuren på Jamtli en gång i veckan) K3 (steget efter,
hjälper till några timmar i veckan på Jamtli)

•
•
•
•
•

På flykt
Karoliner och konflikter
Öppen förskola
Mica (organisation inom Östersunds Kommun. Människa i centrum i arbete)
Minnesträning

Jamtli stugby
Stugbyn byggdes för att hjälpa människor i nöd. De 17 husen, av vilka 9 st är Jamtlistugor och 8
st Attefallshus, byggdes upp på 3 månader av lösvirke med snickare från jordens alla hörn.
Projektet visar vilka vi på Jamtli är och vilka vi är till för. Projektet möjliggjordes genom att
Boverket ställde bankgaranti för byggande av boende. Alla husen hyrs ut genom kommunen.
Hyresgästerna bjuds in till volontäraktiviteter, en möjlighet till interkulturell dialog. Jamtli har
10 år på sig att utveckla dialogen, därefter är stugbyn betald och Jamtli kan hyra ut husen till
semesterfirare som besöker Jamtli.
Hittills har det varit trögt att komma igång med volontärverksamheten, det går inte att bjuda in
till möten utan man måste säga till hyresgästerna att de måste komma på mötet. De flesta
boende är män som väntar på sina familjer eller ensamkommande pojkar. En del familjer är
aktiva i öppna förskolan och flera av de ensamkommande pojkarna medverkar i olika projekt.

Jamtlis grundprinciper för volontärarbete
En volontär är aktiv utan lön och av fri vilja
Volontärer ger förankring i samhället (ett sätt att använda och besöka museet)
Att vara volontär är hälsosamt
En volontär är aldrig ytterst ansvarig (de kan göra samma jobb)
Volontärer bidrar till ökad kvalitet och kvantitet
Volontärarbete är sådant som inte personalen inte skulle göras
Volontärchefens roll är att odla Jamtlis och volontärernas idéer till ny verksamhet inte att hålla
ordning på volontärerna det är det Gynnare som gör
Fler volontärer leder till mer verksamhet och fler anställda. Det finns ingen volontärverksamhet
som inte kräver någon insats av en anställd. Facken hålls löpande informerade om
verksamheten. Även Jamtlis styrelse informeras regelbundet om verksamheten (Vart tredje
styrelsemöte)
Verksamheten dokumenteras så att NCK kan beforska verksamheten. Långsiktighet kräver
kvalitetsmässigt tänk.
För volontärerna erbjuds Bonusdagar med en träff i månaden. Dessa tillfällen för att öka
volontärernas kunskaper, stärka Jamtli bemötandet och locka fler till att delta som statister och
värdar.
Inom Jamtli Gynnare är uppdelade i olika intressegrupper. En sådan är textilgruppen som träffas
varje månad för att producera en egen textilsamling till volontärerna.
Volontärerna har egna styrelsemöten och medlemsmöten

Utöver volontärarbete bidrar Jamtlis gynnare med pengar ca 200 – 250 000 kr/år, pengar de
tjänar genom att sälja sådant de tillverkar.

Friluftsmuseet, lärandet och Nordiskt Centrum för
Kulturarvspedagogik
Britt-Marie Borgström berättar om ”Museer är till för alla”

Jamtlis historiska miljöer är en resurs för minnesstimulering och ger ökad livskvalitet för
demenssjuka. Tankarna växte fram när det blev tydligt att verksamheten vid öppna förskolan
även lockade mor/farföräldrarna och hur de började berätta egna berättelser för sina barnbarn
och aktivt deltog i verksamheten.
Verksamheten startade 2009 och har finansierats genom projektmedel från Kulturrådet, EU och
Postkodlotteriet. Framgången för verksamheten har hängt på ett gott samarbete med Vårdoch omsorgsförvaltningen, demensteamet m fl. Numera finansieras verksamheten av
kommunen.
Miljöerna som används för dagverksamheten på museet
är Per-Albin Torpet som skildrar en småbrukarmiljö från
40-talet, banvaktstugan på 50-talet och 70-tals villan.
Miljöerna är som fullskaliga”minnelådor”.

Samtalen och aktiviteterna anpassas till vad de gamla
visar sig intresserade av, knutna till deras bakgrund. Att
fånga stunden är viktigt liksom sinnesstimulering i form
av doft, smak, ljud- och musikupplevelser samt
aktiviteter tydligt kopplade till årstiderna.

Arkivmaterial från Jamtlis bildarkiv i form av uppförstorade bilder som anknyter till temat har
också använts vid varje tillfälle. Ofta har det hänt att de gamla kunnat identifiera personer på
bilderna, berätta om platser och företeelser som museet inte känt till. Något som stärker deras
självkänsla – de får vara ”experterna” och hjälpa museet.
En utmaning för personalen på äldreboendena är att många av de äldre är multisjuka och har
svårt att lämna boendet. Lösningen har varit att erbjuda två ”Inspirationsdagar” per år för
personal /kulturombud på boenden och dagverksamhet. Syftet att inspirera personalen med
idéer till aktiviteter och socialt innehåll i sin egen verksamhet. Ex på teman för dessa dagar har
varit Julfirande på 50-talsvis/ namnsdagsfirande/ hur nyttja bildarkivet via museets hemsida
(Obs aktiviteterna ska alltid landa i kulturarvet) Inbjudna har även varit elever från gymnasiet/
vård- och omsorgsprogrammet. Vänförening ”Jamtli Gynnare” har varit en oumbärlig hjälp.

Minnesväskor lånas även ut kostnadsfritt till äldreboenden
och dagverksamheter.

NCK - Lärande genom kulturarv.
NCK är ett dotterbolag till Jamtli sedan 2005. Bolaget ägs gemensamt av 12
kulturarvsinstitutioner.
Verksamheten omfattar arkiv, museer, kulturmiljöer och konst. Verksamhetens fokus ligger på
forskning om hur man verkar i en praxis och utifrån resultaten kan politiken påverkas. T ex
undersöker NCK lärarnas användning av museer med utgångspunkt från kulturpolitiken och
skolpolitiken.
I februari varje år bjuder NCK in till en konferens.

Sten Rentzog: Trender i museivärlden
Några stolpar från Stens kunniga presentation.
Friluftsmuseer en särskild sorts kulturinstitution med större möjligheter än andra. Hazelius
byggde ett levande museum – det är nyckeln!
När Hazeluis dog, dog även tanken om det levande ut och man byggde museer med byggnader
på rad/ hus i park.
Ett museum i Bukarest stack ut, landsbyggdsbor flyttades in på museet för att visa hur man
levde.
I USA Colonial Williamsburg och Henry Ford s museum ville man att museet skulle vara en skola
för de unga, fokus lades på hur verkligenheten har skapats av framtidstro och utveckling.
Krigen stoppade upp frilutsmuseiutvecklingen i världen. Efter andra världskriget kom
landskapsmuseerna, Bockriik och Kommern. Hela gårdar med djur och landskap och hela byar
byggdes upp, en trend som spred sig i hela Tyskland och Östblocket. En annan trend i
centraleuropeiska länder var vetenskaplighet, en inriktning som inte har lockat den stora
publiken. I Amerika däremot byggdes byggnadsrekonstruktioner och verksamheten
karakteriserades av levande historia med rollspel. Det viktiga var att Historien skulle vara
levande, något som blev populärt bland gästerna. Sten konstaterar att européer är blygare än
amerikaner och därför måste levande historia anpassas till vår publik.
I Sverige och på Skansen tänds en ny låga med Andreas Lindblom, som väljer att ta in samtiden i
museet, rulltrappan, Solliden i funkisstil, Allsång på Skansen, sätta Skansen i centrum för det
Svenska samhället/öppna dörrarna för omgivningen. Dessutom byggdes Stadskvarteren med en
grupp yrkesmän knutna till varje miljö. Friluftsmuseerna i Skandinavien insåg att de är en arena
för andra.

1900-talet på friluftsmuseerna innebär en ny trend. Sten anser att det är något vi ska göra, men
inte överallt. Då blir museerna förutsägbara om alla bygger t ex -70 tals miljöer. Tiden går och vi
måste lägga till nya årsringar. Hur hanterar vi en situation då man måste ta bort gamla årsringar
för att få plats med nya? Det är något att fundera på! Väsentligt att vi diskuterar detta, ju mer
olika vi blir desto intressantare blir vi. Sten betonar att alla måste hitta sin egen unika nisch
utifrån det samhälle och förutsättningar man verkar i.
Barnfokus – det har aldrig blivit en våg att vi bygger museer som är helt barn och
familjeanpassade.
Katarina Frost kompletterar med att många museer idag vågar visa de mörkare delarna av vår
historia. Det är något att inspireras av. Friluftsmuseerna tar plats i samhället en faktor att räkna
med. Det kan alla göra även de små museerna.

Lek och Lär – frivilligt på fritiden
Magnus Stafverfeldt berättar.
Ledorden är: Nytt, roligt och med lite aktion i.
Redan 1999 togs lekanläggningar för lärande upp i Jamtliutredningen. Visionen och idéer skulle
förverkligas.
•
•
•

Barn kommer till Jamtli för att leka och uppleva
Barnen leker inte för att lära … men barnen lär vid lek
Leken är en metod som uppmuntras i miljöer med utvalda sammanhang och attribut. (det
finns en anledning till att vi inte har en hoppborg eller delar ut ballonger)

Ex på Jamtlis lekmiljöer är Barnens järnväg, Barnens mejeri, Barnens trafikskola, Barnens
timmerhusbygge, Barnens energilek, alla med koppling till historien och med olika utmaningar,
storlek och med information till föräldrarna.
Barnens energilek - Energin kommer från dig själv annars funkar inte grävmaskinen
5 myror är fler än fyra elefanter, ibland på egen hand, ibland med föräldrar, ibland med
rollspelare.
Säkerhet: Säkerhet på Europas lekplatser – kan sammanfattas med ”liten smärta är ok, men
stor smärta är inte ok”. Gäller att tänka igenom varje del i lekkonstruktionen utifrån barnens
säkerhet.

Värdegrund och rollspel på Jamtli
Tidsresan med det magiska grytlocket som för en tillbaka i tiden. Stort fokus på värdegrund.
Historia används som ett verktyg för att jobba med något som är viktigt idag.
Programmen är viktiga därför har Jamtli valt att lägga till egna medel för att genomföra
programmen. En viktig förutsättning för att få skolorna att komma är att de har fria bussresor
inom Regionen.

Karoliner och konflikter, år 6, görs på vintern, ca 30 klasser som deltar, 1 pedagog och 4
aktörer. Kostnad 4000 kr
1718 planerades ett fälttåg att inta Trondheim som misslyckades p g a vädret och matbrist mm.
Det hela slutade med en återmarsch då 1000 tals soldater dog i snöstormen.
Eleverna får följa var sin soldat, de är
uppdelade i tre olika regementen, gör
nedslag i fyra scener som följs upp på
slutet med en diskussion.
Frågeställningar som tas upp är: Hur
kändes det, vilka valmöjligheter har man,
vad är man beredd att göra i en situation
av umbäranden (t ex stjäla mat är det
ok), är det någonsin värt insatsen, finns
det något som är värt att strida för?
Avslutning med ett mentometersystem, en bra utgångspunkt att diskutera utifrån.
På flykt år 9, 4 timmar, 44 klasser i år ,7 aktörer. Kostnad 5 000 kr, vilket finansierar lönerna
men inte förberedelserna.
Nutid, eleven tar rollen som flykting.
Roller som medverkar –
flyktingsmugglare, polisen,
asylmottagare osv Vad är det som ger en
rätt att söka asyl.
Upptakt – rollspel – avslutning.
Uppdatering av roller utifrån vad som
gäller idag.
Skapande skola och efter tre år har man
hittat pengar på andra sätt.
Energikampen
Ett nytt program som planeras är livsstil genom historien och vilka klimatavtryck dessa gett.
Samarbete med de som har kunskapen. Vet ännu inte om de får medel för detta.

FRI:s arbetsgrupp – Byggnader och hantverk
De ämnesområden som berördes mest under mötet handlade om:
Kommunikation. Hur förbättrar vi kontaktmöjligheterna mellan varandra? En mötesplats på
FRI:s hemsida diskuterades, likväl att vi fortsätter som tidigare med en mailgrupp där vi kan
kasta ur oss frågor och se om det är ngn som har liknande erfarenheter. Under det stora FRImötet informerades det om att FRI inte har för avsikt att utöka hemsidan med ngn form av
digital mötesplats, för det finns ingen ekonomi. Istället uppmanades alla arbetsgrupper att
ordna med egna mailtrådar/diskussionsgrupper.

Material. Näver och virke. Hur får vi tag i material av den kvalitet som vi behöver när vi ska ta
hand om friluftsmuseernas byggnader? Materialfrågan är ständigt återkommande vid dessa
möten, ett förslag som kom upp under mötet är att efter att policyn för byggnader och
hantverk har uppdaterats så skulle arbetsgruppen för byggnader och hantverk kunna fokusera
på materialfrågan. På vilket sätt vi kan dra fördel av att vi är många och hur kan vi samverka?
Här finns utrymme för ett förbättrat samarbete, och också möjligheter att FRI samarbetar med
andra nätverk och organisationer för att stimulera materialtillgången för branschen.
Moderna material i traditionella konstruktioner. Platon och plåt. Moderna material som ett
sätt att klara förvaltningen i en ekonomisk realitet diskuterades. Jamtli beskrev hur de arbetade
med detta genom att de köpt in gammal pannplåt (som är vanligt o har snart 100 års historia i
länet) som de lägger på sina tak vid akuta takläckage tills de hinner/har ekonomi för att åtgärda
dem. De beskrev också vikten av ett nära samarbete och förståelse för varandras kompetenser
när det gäller samlingsförvaltning respektive fastighetsförvaltning och ekonomi.
Byggnadsställningar. Bla diskuterades hur vi har det med byggnadsställningar på respektive
museum egna/inhyrda och fördelar och nackdelar med det. Jamtli berättade om deras projekt
med byggnadsställningar i trä, vid bygget av kyrkan, som prövades och godkändes. Om ngn vill
veta mer om detta kan man kontakta Anders Sinegube.
Upphandling. På slutet påbörjades en diskussion om upphandling, hur olika förutsättningarna
för möjligheterna att upphandla entreprenörer med kompetens att arbeta i museala miljöer är
beroende på vilken typ av organisation det egna museet är en del av. Detta område skulle också
kunna prioriteras som ett tema att samarbeta mer kring i denna arbetsgrupp.
Var är hantverkarna? Jamtli efterlyste en större närvaro från hantverkarkåren på dessa FRImöten. Mötet instämde i detta. Den som är intresserad av att medverka är välkommen att
kontakta Marianne Strandin.

FRI:s arbetsgrupp – Levande samlingar
Gruppen för levande samlingar – Jacob
Sandberg, Pia Karlsson, Karin Ringholm och
Carin Andersson
Levande samlingar – en publik version
Vi diskuterade utifrån Levande samlingar
policyn – en förenklad mer publik version av
policyn.
Vissa ändringar görs i den förenklade versionen
som är framtagen, den skickas ut på remiss och
vi har som mål att ha den klar till
djurskötarmötet i Karlstad våren 2019. Policyn för levande samlingar finns kvar som grund för
vårt arbete på friluftsmuseerna. Fredriksdal ansvarar.
Dokumentation:
Vi har flera olika databaser för att dokumentera levande samlingar, dokumentationen är mest
till för växter (levande samlingar djur har andra register och dokumentationsställen som man
måste använda för att följa lagstiftningen)

Primus – Skansen testar att använda byggmodulen i Primus för att registrera levande samlingar,
kontakta gärna Skansen om ni vill ha tips och har Primus
Carlotta – Fredriksdal använder Carlotta för att registrera levande samlingar där.
Sofie – Jamtli har Sofie och det har skapats en mall att registrera levande samlingar där
Klonarkiv:
Finns ett behov av att skapa en maillista för tips råd mm. Carin Andersson skapar den.
Klimatförändringar:
2018 har varit ett år med mycket snö och värmerekord. Kommer det att fortsätta eller är det ett
enskilt år? Vi måste förbereda oss och hitta strategier för hur vi ska hantera
klimatförändringarna. Bl a diskuterades:
•
•
•
•

Problem att jobba i trädgård/ute på fältet när det är + 30 – byta arbetstider?
Mycket jobb med att vattna – hitta metoder för att underlätta
Varmt för djuren – viktigt med skugga och vatten
Problem med att få tag i foder till djuren, med allt vad det innebär.

FRI:s arbetsgrupp – Pedagogik
Mötet samlade ca 25-30 deltagare från de olika
friluftsmuseerna. Vi började med att diskutera hur vi såg på de
två olika Fri-pedagogträffar som brukar arrangeras varje år.
Ett förslag var att den årliga träffen i februari, inför NCKkonferensen, skulle innehålla ett tydligare tema, som kunde
vara utgångspunkten till mera djupgående och längre
diskussioner. Förslag på tema var t ex ”Slöjd & hantverk
riktade till barn” samt ”Samarbetsparter inom olika typer av
projekt” Punkten där vi delger varandra om pågående verksamhet skulle behållas men ges
kortare utrymme.
Höstens Fripedagogmöte under FRI mötet skulle däremot fr a innehålla rapporter om pågående
verksamheter vid de olika friluftsmuseerna
Punkten ”Rekvisita-tips/efterlysning av rekvisita” skulle behållas på båda mötena.
Dock diskuterades deltagarnas sammansättning vid pedagogsamlingarna på Frimötena. Ofta är
det inte enbart pedagoger som deltar utan det blir lite av ett uppsamlingsheat för alla som inte
ingår i någon av de andra grupperna. Gruppen blir väldigt stor och diskussionerna och ämnena
kan på så sätt upplevas som ”spretiga” och inte lika relevanta för alla. Kanske skulle det vara
mer givande med mer tillfälliga ”fokusgrupper”? Kanske kring marknadsföring? Volontärer?
Annat? (En egen grupp med fokus på just volontärer uppstod spontant den här gången…)
Rapporter:
Himmelsberga friluftsmuseum på Öland presenterade ett utvecklingsprojekt via medel från
RAÄ. Lek & Lärmiljöer planeras samt tidsresor på ”malmstället” Verksamheten ska främst äga
rum sommartid. En sommarstuga fr 1900-talet ingår också i planerna.

Skansens öppna barnverksamhet under sommarsäsongen presenterades. Nedslag i hur
verksamheten utvecklats genom åren i olika miljöer och tidsepoker. Från Back-Mats stuga med
”prova på” aktiviteter och tidsresor. Finngården & Skånegården i samverkan med park och
djuravdelningen och Ordenshuset i tillsammans med NTO. Även Boktryckarbostadens lusthus
har använts till barnverksamhet. Aktiviteterna är gratis och ingår i inträdet.
Torekällbergets 1800-talsvecka hade i år 5 års jubileum och under tre dagar besöktes
arrangemanget av 12 000 besökare!! Säkerhetstänk krävs med så många besökare. Folkliga
nöjen och musik är en viktig stomme i programutbudet. Att studera gamla tidningar ger input
till dessa olika aktiviteter. Svårare är att hitta material som skildrar den ”mörka historien”
Samverkan sker med Kulturskolan, Vandringsteatern och hantverkare som t ex timmermän. I år
deltog även en skulptris. Många människor i husen är viktigt för rätt stämning.
Jamtli-konst & aktörer? Hur passar det ihop? Positivt och överraskande bra blev gensvaret både
fr konstpedagog och aktörer som möttes i konstutställningen. Historielands metod med aktörer
i utställningen prövades både på invigningen av NMJ och under sommarens konstvisningar.
RAÄ info fr Charlotte Ahnlund- Berg redogjorde för sitt nya uppdrag.
Rekvisitafrågor i ljusets tecken, tips på bild av lyse käring och var vaxljus och talgljus kan köpas
in till kommande julprogram.
Välkommen till FRI-pedagogmöte 2019: Tisdag 5 februari fr lunch-17.00 Mingel och middag
med arkivpedagoger.

FRI:s arbetsgrupp – Dräkt och textil
I gruppen ingick kollegor som arbetar med att klä personer, att vårda textilier och har hand om
textil rekvisita.
Gruppen diskuterade hur Jamtli arbetar och tittade på deras lokaler och diskuterade önskemål
och utbytte tvättmedelsråd.
Önskemålet om att etablera ett textilt nätverk diskuterades. Behovet är bl a att man i det kunde
tipsa varandra om tex tvättmedel men också hjälpa till med att hitta bra material, mönster och
kanske till och med organisera gemensamma inköp.
På Skansen är det 10 person som arbetar med kläderna och på Jamtli är det två anställda
medan många andra fri-museer inte har någon person anställd för att förvalta och förnya
klädgarderoben utan det får göras på stunder som är över.
Gruppen enades om att ett nätverk skulle underlätta mycket för alla museer och att även om
alla museer skulle använda samma mönster är det få gäster som åker så intensivt runt att de
skulle upptäcka det. Dessutom skulle tex ett mönsterutbyte göra att klädseln inte är lika
enformig på ett museum i och med att man kan få tillgång till flera modeller.
Gruppen beslöt att föreslå styrelsen
• att omvandla gruppen till en arbetsgrupp för kläder, inredning och annan rekvisita, samt
• att överväga möjligheten att utveckla FRI s hemsida med ett enkelt verktyg som möjliggör
ett diskussionsforum. Ett diskussionsforum skulle ge alla anställda en gemensam plattform
att utbyta tips och en kanal för att få information om olika ämnen. Kanske till och med
underlätta för museerna att göra större beställningar på saker som är svåra att få tag på och
där med få ner priset för det enskilda museet.

FRI:s arbetsgrupp – Chefsgruppen
Charlotte Ahnlund Berg berättar om RAÄ museiuppdrag. Hon själv är utredare inom
kulturarvspedagogik. RAÄ ska främja, knyta ihop och hjälpa.
Riksantikvarieämbetet har sedan ett år tillbaka ett utvidgat uppdrag som omfattar museerna.
RAÄ har hanterat museifrågor också tidigare, men tyngdpunkten har legat mer på bevarande,
vilket innebär att det publika arbetet kanske ännu inte är inte lika inarbetat. Just nu arbetar
RAÄ med att hitta utvecklingsspår som kan beröra många och där insatser kommer många till
del. Det är viktigt att verka genom befintliga strukturer, t ex Länsmuseerna, och stärka dem.
Museiuppdraget återfinns på flera olika ställen i organisationen och Museisamordnaren har till
uppgift att hålla samman de olika aktiviteterna inom RAÄ.
Utställningsverkstaden ligger inom museiuppdraget och arbetar nu med att ta fram kriterier för
vad de ska fokusera på framöver. Digital förmedling är ett annat exempel. Chefsgruppen fick
också kortfattad information om det tvååriga skoluppdrag som RAÄ arbetar med.
Hos friluftsmuseerna finns många frågeställningar inom museiområdet samlade. FRI kommer
att framställa en önskan om att RAÄ ser över lagstiftningen och den juridiska statusen rörande
museernas äldre byggnader. FRI önskar vidare att RAÄ samlar in museernas behov och för dem
vidare till lagstiftare, uppdragsgivare och bidragsgivare genom att utarbeta underlag och förslag
till beslut. Man poängterade behovet av expertis inom myndigheten att vända sig till. Det är
viktigt att olika intressegrupper, som FRI, i sin tur ger input gällande behov och förslag.
Friluftsmuseernas särart bör betonas och bevaras.
Chefsgruppen beslöt att uppmana sina arbetsgrupper att diskutera vilka viktiga frågor som FRI
bör lyfta. Man poängterade också vikten av att nya resurser följer med eventuella nya uppdrag
från RAÄ.
Sten Rentzhog, som deltog i chefsmötet, kom med ett mycket konkret förslag då han efterlyste
ett debattorgan för museifrågor och önskade att RAÄ skulle ge ut en debattidskrift för att
«träna oss i att skriva om våra tankar», både digitalt och i pappersformat. Även Riksförbundet
Sveriges Museer bör stå bakom ett sådant förslag.
Chefsgruppen uppmanades att besöka www.raa.se och söka under För museer samt att
prenumerera på nyhetsbrevet med samma namn för att bland annat ta vara på de möjligheter
till bidrag som finns.
Rapport från högsäsongen 2018
I stort sett rapporterar alla typer av besöksmål väsentligt minskade besökssiffror. Flertalet
närvarande museer vittnade om att de har haft väsentligt färre gäster denna sommar jämfört
med 2017. Orsakerna förklaras med regn under midsommar och höga temperaturer under juli
och augusti. På många museer dominerade de utländska gästerna. Några museer har klarat sig
lite bättre:
Nationalmuseum Norr gjorde att Jamtlis tapp endast landade på 7 %.

Kulturens tapp räddades något av att de, helt oväntat, fick en ny målgrupp nämligen
kryssningsgäster från Köpenhamn. Kryssningsbolagen visade sig ha marknadsfört Kulturen i
Lund som ett trevligt utflyktsmål. Kommunens sommarlovsverksamhet uppskattades och gav
en del nya gäster.
Fredriksdal klarade sig bra bl a p g a att Helsingborgs stad la ned stora resurser på att
marknadsföra museets 100 års jubileum. Nationaldagsfirandet flyttades tillbaka till museet och
lockade 14 000 gäster.
Mariebergsskogen i Karlstad och Disa gården i Uppsala har egna stränder inom sina museet,
vilka har varit en viktig resurs denna sommar.
Gamla Linköping klarade sig bra på grund av bra besökssiffror i maj och juni.
Hägnans besökssiffror hjälptes upp av att Norrbottensteatern erbjöd kvällsföreställningar på
Hägnan.
Bevattnings- och eldningsförbud gjorde att flera olika verksamheter fick ställas in och att det
krävdes extra ordinära insatser för att klara museernas Levande samlingar. Nödslakt p g a
foderbrist kommer troligen att bli nödvändigt på vissa museer. Fredriksdal införde rökförbud på
hela området, något som mottogs positivt av museets gäster.
Gemensamt kunde chefsgruppen konstatera att museerna framöver måste bli bättre på att
förbereda sig för extremväder. Bland utmaningarna nämndes arbetsmiljöåtgärder, ökad
flexibilitet med snabb anpassning av verksamheten efter väder, brandrisk och vattenbrist.
Henrik visade Jamtlijournalen, en tidning för intern kommunikation. Den sprids även till
Näringslivet och Volontärer. Vänföreningen och Museet delar på kostnaden = 20 000
kr/nummer Upplaga 500 stycken. Två utgåvor/år. Journalen går också att ladda ned från
hemsidan. Erfarenheten visar att när företagen får mer kunskap om Jamtli vill man förknippas
med verksamheten genom att stödja den.
Skansen har en ny erfarenhet av företag som vill låta hela sin personal, under en dag, arbeta
volontärt på Skansen under en dag. Företagen är t o m villiga att betala för att få den
möjligheten. Företeelsen är numera inkluderad i Skansens Volontärpolicy.
Västerbottensmuseum jobbar med att utveckla strategiska samarbeten bl a för att knyta till sig
företag med kunskap som museet behöver, armkroksamarbeten.
Extremväder framöver: Hur tänker vi?
•
•
•

Jamtli vattenbaserade upplevelser – t ex släcka eld ska kopplas till kulturhistoria.
Fredriksdal kommer redan nästa år testa fler eller flytta verksamheter till kvällstid eller tidig
morgon.
Kulturen byggde upp en vattenreserv i sin damm inför ev bevattningsförbud. På
Västerbottens museum, leder de allt dräneringsvatten till dammen.

Slutkläm
Till slut något om den fantastiska gästfriheten, fika,
luncher och middag, vi bjöds på kulinariska
läckerheter, rollspel, engagemang och trevlig samvaro.
Stort tack till alla på Jamtli som gjorde detta FRI möte
till två inspirerande dagar som innehöll allt.

Cortina Lange

Ps
Själv vill jag också passa på att tacka för mig som sekreterare i FRI och som
kollega från Skansen. Fr o m den 1 januari 2019 börjar jag jobba som Kulturoch fritidschef i Nacka kommun.
Tillsammans med er har jag fått förmånen att delta i 16 FRI-möten, alla lika
lärande och trevliga.
I Fri nätverket finns vännerna som kan ge uppmuntran, stöd och råd och jag
uppmanar er alla att fortsätta vara lika generösa mellan varandra som
hittills.
Karin Blent tar redan nu och t o m årsmötet över min roll som sekreterare i
FRI.
Ds

