Foteviken 23 september - 27 september 2012
OpenArch konferens på Fotevikens Museum
Så var det då dags för den största internationella konferens
som Fotevikens Museum någonsin har arrangerat. Med
start på söndagen och avslutning under torsdagen skulle
museet stå som arrangerande värd för närmare 130 konferensdeltagare. Mer än tjugo länders representanter kunde
räknas in. Merparten kom från Europa men deltagare från
Nya Zeeland, Amerika och Kanada fanns också med. Konferensen var en del av det stora EU-projektet OpenArch
men till denna sammankomst var också kopplat organisationerna IMTALs, EXARCs och NOOAMs medlemmar.
Konferensen var också öppen för intresserade museer i
Sverige. Vad de olika organisationerna representerar kan
ni läsa i programmet genom att klicka här.
Huvudtemat för konferensen cirklade kring frågor rörande
Arkeologiska friluftsmuseer, framtidsperspektiv samt hur
man pedagogiskt kan engagera publiken. Olika aspekter på

kulturarvet och vad för historiebild man förmedlar sattes
också under fokus, speciellt under konferensens första dag.
Programmet för denna dag hade i huvudsak komponerats
av Fotevikens Museum medan för konferensens andra dag
stod IMTAL som arrangör. Dessa två dagar var öppna för
en större publik.
Då programmet redovisas i separat pdf-bilaga ges här ingen vidare kommentar. Merparten av inslagen videofilmades och delar av materialet kommer efter hand, men
först efter godkännande av respektive föredragshållare, att
läggas ut på Fotevikens Museums hemsida.

Museets personal under ett av många planeringsmöten före konferensen.

Med den relativt begränsade personal som finns tillgänglig på Fotevikens Museum skulle vi alltså genomföra en
konferens som t.o.m. för en stor kulturinstitution varit en
omfattande uppgift. Deltagarna bodde på två skilda platser
varför busstransporter mellan dessa skulle arrangeras flera
gånger om dygnet, dels med stora bussar, dels med minibussar. Merparten av deltagarna, vilka givetvis anlände till
Kastrup under olika tider, skulle hämtas och senare också
lämnas. All mat stod två duktiga kockar för, allt administrativt arbete och alla trycksaker/kopieringsinsatser ansvarade våra duktiga medarbetare på kontoret för m.m.
Björn visade under två hektiska veckor ett föredöme i logistiskt tänkande och ledareförmåga och alla i personalen
slet som slavar med nästan ett leende på läpparna; under
varje dygn långt mer än vad en anständig arbetsdag håller i
timmar. Att döma av utvärderingen under och efter konferensens var deras slit inte förgäves. Otroligt många lovord
har erhållits.
Lars Amréus ovan och Per Karsten nedan. Under måltiderna
hölls olika etikettstilar vilket framgår av de nedersta bilderna.

Låt oss lyfta fram ett av många tackmail:
This is not just a formal mail. I really need to thank you
personally for the wonderful opportunity you gave to all
of us to participate to such an interesting conference. Not
only the meeting was successful, but the quality of the
speakers and the great interest of all participants for the
theme were absolutely great. It gave a lot to me personally and I learnt a lot. I appreciated the warmth hospitality of
your people as well as the perfect organization.
It was my third time in Foteviken and I am feeling “at
home” there. I think you did a great job. Everybody was
kind, friendly and discrete, and also the food..... was always delicious.
It was a great success and you must be very proud of it!

