Foteviken 12 februari 2013

Tillbakablickar på ett gånget år och
framåtblickar på det som kommer
På Foteviken har planerna för framtiden och nästa generations övertagande av vårt fantastiska museum präglat
det senaste året. Vi har därför nu renodlat själva museiverksamheten på Fotevikens Museum från de många
andra aktiviteter som finns på Foteviken.
Den stora samlingslokalen Valhall nere vid parkeringsplatsen har blivit ”Vellinge bygdegård” och drivs av en ideell
förening. I det ”Vita huset” nere vid parkeringsplatsen har
en grupp för experimentell arkeologi samtidigt funnit en
fristad. De 12 moderna stugorna vid stranden har fått en
förvaltare som sköter bokningen och underhåll och dessutom ansvarar för Bygdegården. Fotevikens Museum fick
förra året en ny, fantastisk administrationsbyggnad i anslutning till museientrén. Detta medförde att vår gamla

administrationsbyggnad vid parkeringsplatsen nu har fått
helt andra funktioner. Här huserar numera Höllvikens
Konsthall och en s.k. LSS-verksamhet. Allt detta här nere
runt parkeringsplatsen går under samlingsbegreppet Fotevikens Kulturcenter.
Och uppe på backen ligger vår stolthet - själva museet …
Här hade vi inför sommarsäsongen en helt ny utställningslokal klar i anslutning till entrébyggnaden. I denna lokal
finns den permanenta utställningen ”Från medeltid till vikingatid”. Innan besökarna går in i Vikingastaden passerar
de denna mera traditionella utställning. Detta är viktigt
eftersom de som inte vet något om vikingatiden här får
tillräcklig information för att förstå det rekonstruerade historiska samhälle som de kommer att få uppleva. Dessutom
har Skatteverket påpekat att ett svenskt museum endast får
rymmas i en enda byggnad (!) samt att ett museum enbart

Eftermiddagen då det bjöds på ett två timmar långt sång- och musikarrangemang på Ön i Limhamn, signerat Fotevikens Museum.

På vikingamarknaden bjöds det till publikens stora förtjusning på rytteriattack mitt i det stora slaget vid Foteviken anno 1134.

ska innehålla montrar med gamla föremål i (!) Trots att
vi är ett museum som i allra högsta grad följer vad FN
och Europa bestämt vad ett museum är kan således svenska staten i sin stenåldersuppfattning i fortsättningen inte
protestera. För dem är vår entrébyggnad och vår utställningshall Fotevikens Museum – för övriga världen är det

emellertid fortfarande Vikingastaden som är det stora museet. Så går det när svensk byråkrati tar över kulturen.
Aktiviteterna under året som gått har varit många. Som
vanlig hölls den stora vikingamarknaden med mycket stor
uppslutning av både vikingar och publik. Nytt inslag för

Björn berättar om de medeltida koggarna i Malmö som Fotevikens Museum byggt i forskningssyfte på uppdrag av Malmö stad.
Åhörare är ca 130 personer från 20 länder i projektet Open Arch.

Sist ut samma månad var vi värdar för en enormt stor, internationell konferens med ett flertal medverkande organisationer. Det hela skedde som ett viktigt inslag i projektet ”OpenArch” som täcker mer än tio europeiska länder.
Totalt var det 130 deltagare från ett 20 länder som fanns
på plats under fyra dagar. De stora medverkande organisationerna var Exarc, Imtal, Nooam och Svenskt kulturarv.
Region Skånes kulturordförande Yngve Peterson öppnade
konferensen och bland de många föredragshållarna märktes också Sveriges riksantikvarie Lars Amréus.
Projektet ”Amaprof” (www.amaprof.se) som handlade
om samverkan mellan volontärer och museifolk avslutades
under året. Detta framgångsrika projekt hade Fotevikens
Museum under två år genomfört tillsammans med Middelaldercentret i Danmark. Likaså avslutades det spännande
projektet ”Hands on” vilket var koppladt till olika former
av gammalt hantverk och förmedlingen av kunskapen
kring dessa.
Ett flertal andra mindre projekt och återkommande verksamheter har givetvis också utspelat sig på Fotevikens Museum under år 2012. Museets skolundervisning är bland
de största museisatsningarna vad det gäller förmedling av
levande historia för barn i Skåne. Några dagar före Allhelgonahelgen bjöd personalen också på spökvandring bland
gastar och andeväsen ur vår nordiska historia. Månget
barn sågs krama sina föräldrars händer extra hårt när de
traskade ut i mörkret runt Vikingastaden för att uppleva det
okända som dolde sig bakom stenar och träd.

året var att det under vikingafighterna uppträdde rytteri –
för så var det under slaget vid Foteviken år 1134. Ni kan se
mer av detta på: http://youtu.be/oyFGTwjxD6w
Flera intressanta EU-projekt har också varit igång. September månad var en hård tid för oss på Fotvikens Museum. Först ut var projektet ”Intheatre”. Under en vecka
hade vi dragit samman ett trettiotal artister och scenarbetare för ett musikarrangemang av mycket hög klass.
Tre länder; Sverige, Polen och Litauen bjöd på en nära
två timmar lång sång- och teaterunderhållning från däcket
på den stora medeltidskoggen. Sammanlagt blev det fem
föreställningar inför gratispublik. Två gånger spelade vi
vid kaj i Falsterbokanalen, en gång på Ön i Limhamn och
två gånger vid det forna Koggmuseet mitt inne i Malmö.
Publikrekordet slogs ute på Ön i Limhamn under en solig
söndagseftermiddag. Trängseln på kajen där publiken satt
på bänkar var stor.
Direkt efter detta stora och arbetskrävande program var
det dags för en vecka med EU-projektet Craftland:
www.craftland.se vars teman var äldre hantverk, historiska lekar och musik. Under sommaren hade vi medverkat
med personal vid stora arrangemang i såväl Polen som Litauen och nu var det vår tur att agera värdar i samband med
en stor hantverk workshop på Foteviken.

Vilket barn vill möta denne filur uti nattens mörker? Museets
chefspedagog Bengt i sitt esse.

Under året gjordes de sista finjusteringarna på vår nybyggda, fina och stora administrationsbyggnad som vi är
mycket stolta över. Tillsammans med entrébyggnaden med
sin permanenta museihall är det detta tillsammans med Vikingastaden som utgör begreppet ”Fotevikens Museum”.
Vi, den gamla generationen av museiledare, kan nu tryggt
lämna över till en yngre generation i det viktiga arbetet
med att levandegöra vårt äldre, nordiska kulturarv. Det
hela började för mer än 30 år sedan då grunden lades till
denna unika museiverksamhet. Det skedde i samband med
att de fem vikingatida skeppen i inloppet till Foteviken hittades och undersöktes. De första tio åren av verksamheten var därför präglade av marinarkeologin där vi blev en
ledande organisation för denna vetenskap i södra Sverige.
Nästa tioårs intervall bestod av uppbyggnaden av Vikingastaden och de sista tio åren har hela området runt museet
utvecklats till det största kulturområdet i Vellinge kommun
och det största Arkeologiska friluftsmuseet i Sverige.

Och vad är det som händer nu????

Ett museum som aktivt förmedlar livet under gånga, flydda tider måste ha personal som brinner för förmedlarrollen. Som ni alla förhoppningsvis vet har detta präglat hela
Fotevikens museumshistoria – och det blir minst lika bra i
framtiden. Museet kommer visserligen inte att ha så många personer anställd på helår som tidigare men en kärna av
kunniga entusiaster kommer ändå att finnas här året runt.
En del av de äldre går som sagt i pension. Björn och Sven
lämnar nu som planerat sina poster i de olika organisationernas styrelser och sina tjänster på museet. Men tro
inte att de yngre blir av med de två
så lätt. Med deras unika kunskaper
och engagemang kommer de givetvis
att finnas kvar de närmsta åren som
mentorer, volontärer och inhoppare
när så behövs. De personliga aktörerna i tidsmaskinen Vikingastaden i
form av kung Björn och lagman Sven
gäller det således fortfarande att vara
vänner med. I föreningen SVEG och
i Byalaget får ni stå ut med Björn
även i framtiden. Björn kvarstår också som redare i Skeppslaget för koggarna tillsammans med Ralph som
Destinated person (DP) till skeppen
med Gunnar som skeppare.
Arbetsuppgifter finns det många av
på museet. Nu under vintertid planeras som vanligt alla de projekt som
skall igång och arbetas vidare med.
Närmast för dörren står att vi med
några av våra vikingar i februari ska
medverkar i den stora turistmässan i
Essen där vi fått en 80 kvadratmeter

stor monter till vårt förfogande. Bengt och Ralph håller
i trådarna för denna stora publiksatsning och nya banderoller, foldrar, roll-ups etc är producerade till detta. Därefter väntar ”Archeon” i Holland som värdar för OpenArch-mötet som har temat experimentell arkeologi och
där Foteviken svara för historisk matlagning med Bengt i
spetsen. Björn och Anette är givetvis även med på denna
konferens.
Fotevikens Museum öppnar portarna för turister den 7 maj.
Då är alla i den nya organisationen på plats efter vinteruppehållet. Förstärkning under sommarsäsongen kommer
givetvis att ske som vanligt såväl i butik, i skolverksamheten samt i bemanningen i Vikingastaden.
Den18:e vikingamarknaden kommer givetvis att hållas
som vanligt veckan efter midsommar, i år under perioden
den 24 juni till 30 juni. Midsommarafton den 21 juni firas
också som vanligt för enbart vikingar i Vikingastaden.
För att summera: Exakt på året för tusen år sedan då
Danmarks kung Sven Tveskägg utropade sig till kung
även över England firar Vikingastaden vid Foteviken
sitt 19:de verksamhetsår och välkomnar alla gamla
såväl som nya vikingavänner till en kulturgemenskap
som inte känner några gränser och som värmer.
Eller för att avsluta med Fotevikens Museums motto
sedan starten år 1995: Kultur är kontakt mellan människor alla kategorier.

Mat är viktigt när det gäller Skåne och stora internationella museikonferenser. Fotevikens Museum anlitar givetvis de bästa kockar man kan
tänka sig.

