Foteviken 2012-02-22
Ett år med många spännande aktiviteter står framför oss.
Förra året hann vi också med mycket, så t.ex. fick vi en
ny permanent utställning i anslutning till entrébyggnaden.
Här finns numera bl.a. skeppsplankorna från det vikingaskepp från år 1023 som också ligger till grund för vårt
vikingaskepp Erik Emune. Den kanske mest spännande
händelsen 2011 var nog den tre veckor långa seglingen av
koggen Tvekamp av Elbogen till Visby och medverkan vid
medeltidsveckan. I år blir det flera turer med skeppet. En
tur till Hedeby är planerad för att deltaga i den stora internationella träffen för rekonstruerade skepp som hålls där i
augusti.
Den verkligt stora förändringen i år på Fotevikens Museum
kommer att bli vår nya, stora administrationsbyggnad. Det
har gått snabbare än beräknat att bygga, något vi har att
tacka den milda vintern för. Hela huset blir klart i mars.
Vår gamla administrationsbyggnad kommer att innehålla
Höllvikens Konsthall samt Skånes hantverksinstitut där
även verkstäder och smedjan ingår. Vår grundtanke redan
från starten 1995 var ju att museet skulle bli det centrala
i området kring vilket det finns mängder med olika kulturverksamheter med många olika aktörer.
Vi har nu också fått en förvaltare som ska sköta alla fastigheter utanför museiområdet. Han har också hand om

och hyr ut stugorna i Fotevikens Stugby och bistår Vellinge bygdegård i deras verksamhet. Förvaltaren har även
hand om skötsel av grönområdet i och kring Fotevikens
Museum.
När väl vintern släpper startar arbetena i Vikingastaden.
På två av husen måste ett stort arbete med taken göras och
även stormskador på vasstaken måste ses över. Och så var
det alla våra kommande aktiviteter:
* Skåne Elage och mängder med fighters kommer som
vanligt ha sin helg med Fotefighting.
* Till Valborg den 30 april hälsar vi våren välkommen med
bål och aktiviteter tillsammans med SVEGs byalag.
* Som vanligt blir det midsommarfirande för vikingar på
Foteviken midsommarafton den 23 juni.
* Vikingaveckan är som vanligt direkt efter midsommar, i
år från 25 juni till den 1 juli.
* Vikingamarknaden startar med förmarknad torsdagen 28
juni varpå följer tre marknadsdagar den 29 juni till den 1
juli.
I fjol var det många vikingafamiljer, speciellt från Tyskland, som under kortare och längre tid bodde som volontärer i Vikingastaden. Är ni intresserade, boka in er tidigt
– trenden är att fler och fler vill deltaga. Kontakta museet.

Workshops kommer att arrangeras i olika hantverk som
järnframställning, textil, keramik etc.
Programmet ser ut så här:
24-27 maj 2012: Litauen – sång- och musikfest.
31 maj – 3 juni 2012: Polen, Gdansk – tävlingar.
8 sep 2012: Foteviken – handcraft och workshop.
Projektet fortsätter även 2013 och 2014 men om detta
återkommer vi till.
EU projektet InTheater: Detta är ett kulturutbyte med
teatrar i Litauen och Polen. Vi kommer att deltaga med
en grupp artister och tekniker vilka kommer att resa till
Polen och Litauen där respektive länder möter upp med
sina grupper. Dessa tillsammans kommer att genomföra
sång- och musikarrangemang som exempel på viktiga kulturbärare. Det hela avslutas i Foteviken då alla ländernas
representanter kommer hit den 10-14 september.
EU projektet OpenARCH (www.openarch.eu): Detta är
ett mycket stort, 5-årigt projekt mellan tio arkeologiska friluftsmuseer i Europa. Projektets huvudfråga är kvalitetsutvecklingen av dessa museer. Varje partner kommer att
hålla i ett större internationellt seminarie och Fotevikens
Museum håller sitt mellan den 24-26 september i år.

Många spännande EU projekt tar oss runt i Europa. Då det
handlar om nätverksbyggande mellan människor kommer
givetvis Bylaget också att vara engagerade i detta. Nedan
har ni listan på projektet:
EU projektet Craftland (www.craftland.se): Vi kommer att
resa till Polen och Gdansk för att medverka med våra polska och litauiska partners i tävlingar i bågskytte, yxkastning och dragkamp men också delta i sång- och musikfest.

Seminariet är öppet för alla. EXARC (www.exarc.eu),
NOOAM (www.nooam.se), IMTAL (www.imtal.se) och
Svenskt kulturarv (www.svensktkulturarv.se) är några av
de medverkande organisationerna. Programmet kommer
bland annat att handla om vilken roll som museerna har i
kulturarvsförmedlingen men också om hur kulturorganisationer samverkar med volontärerna. Vi lovar ett fullspäckat program med deltagare från hela Europa.
ALLTSÅ!!! Välkomna till ytterligare ett år på Foteviken –
det artonde sedan starten.

Björn med personalen på Fotevikens Museum

