ÅRET SOM GICK
Ja, så var Eldfesten, den sista tillställningen för året på Foteviken av
verkad med fackeltåg, bål och gille. De nya krögarna Kiin och Ragnar
som tagit över efter Andreas och Ulf bjöd på en mycket spektakulär
meny – Allt i Vikingarnas tecken.
Som sagt var, så har det har varit ett händelserikt år som nu avslutades
med Stormen SVEN som lyckade med mycket i vikingastaden. Flottarna
slet sig, husen i experimentella verkstaden förintades, vallens spärrar,
vindskivor och tak, blåste sönder. Som tur var blev det inga person
skador, men vi får en hel del att göra och reparera inför säsongstarten
nästa år.
En epok går i graven. 15 år med koggarna tar slut när nyårsklockorna
ringer. Med fem år av experimentellt och vetenskapligt rekonstruerade
av dessa två medeltidsskepp, därefter sex år med att bygga upp och
driva Koggmuseet. Sedan fick vi avsluta epoken med drift av skepp och
seglingar med skolklasser i den lilla koggen och frivilligseglingar med tu
rister i den stora. De har varit många turer kring skeppen. Tack vare en
välbärgad man som fattade tycke för skeppen kommer de att finnas kvar
i Malmö. Hur vet vi dock inte, men jag vet att min tid som redare nu
är avslutad och det känns trots allt skönt med tanke på de orosmoment
som skeppen har varit med om, med alla de stormar som kan inträffa
med stora skador som följd.
Under detta spännande år har det också inneburit att Sussi och Sofie
nu på allvar har tagit över den dagliga driften, även om jag kvarstår som
Museichef något år till. Sussi med administration, butik, personal och
bokningar. Sofie med program, pedagogik och genomförande. Min roll
framöver skall vara “Senior Supervisor” för driften av det museal arbete
och därmed kommer jag kunna lägga mycket mer tid på kommande
projekt.
Projekt Craftland med aktiviteter på Foteviken under 2013. 2014 kom
mer projektet Craftland att bjuda på en musikalisk resa från stenålder
till nutid, detta kommer att ske i slutet av augusti.
OpenARCH med kvalitetssäkring och utveckling av förmedlingsverk
samhet är delar som vi jobbar med framöver i väntan på en ny sjuårs
period med nya färska EU-projektsmöjligheter.
Ett mycket spännande projekt är också Destination
Viking som drivs av organisationen med samma namn.
Här sitter jag som vice ordförande och det vi här jobbar
med är att synliggöra vikingamarknader och vikingatida
besöksmål i Europa. Lokalt innebär detta att vi sam
verkar i Öresundsregionen och i fjor hölls såväl vikinga
marknader som vikingafejder mellan Trelleborgen i
Sverige och Danmark samt Frederiksund i Danmark och
Foteviken Museum. Med TV-serier och filmer som the
Vikings, Thor mm som, även om det är mycket fantasi, skapar ett stort
intresse för vikingakonceptet. Det är denna våg som vi nu skall med
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verka i och satsa ännu mer på besökarna från Europa men även från öst
och Asien. Med mer besökare skapas det mer medel som gör att vi kan
bygga, underhålla och förmedla ännu bättre.
Volontärer på foteviken har kraftigt ökat under de senaste åren Detta
ser vi som mycket positivt. Detta skapar liv och rörelse i vikingastaden
och ny kunskap kommer till. Så fortsätt med detta, vi vill ha ännu fler
volontärer som kan bo och agera under sommaren på Foteviken.
Vi har också under året skapat bättre förutsättningar för såväl de frivil
liga från byalaget som volontärerna. De har fått ett helt nytt hus till sitt
förfogande med 16 bäddar, stort kök, två toaletter samt dusch. Ett stort
samlings- och aktivitetsrum som lätt tar 25 personer. Placeringen är
direkt vid havet med en härlig terrass, detta är inte heller så dumt.
Förkunskapen är också viktig. Vi utvecklar nu utbild
ningsmaterialet och informationshäften för gårdarna,
hantverks- och kunskapshäften för volontärer. Vi bygger
även om utställningen i anslutning till entrén med fokus på
vikingatiden. Den skall berätta mer om platsen, vikingatiden
och vad man kommer att få uppleva i vikingastaden. Det
blir också en mindre utställning om järnets väg från
myren till den färdiga kniven – givetvis med Lucaz
smidesföremål. En ny satsning är att del av byg
degården kommer att användas för museiutställn
ingar. Denna första utställning kommer att beröra
näsets utveckling och historia under vikinga- och
medeltid. Här kommer vi att berätta om det mar
itima arvet kring näset, Koggarnas betydelse och en
nostalgiupplevelse med 20 år med koggarna från fynd, utgrävningar,
byggandet och förevisandet och förmedling av dessa.
De två stora begivenheterna blir som vanligt Vikingaveckan med en del
förnyelser. Istället för kurser så skall vi i det experimentella området
skapa möten för de olika hantverken där man gemensamt kan testa och
utbyta erfarenheter. Inbjudan till detta kommer. På marknaden hoppas
Sussi och Sofie att det förutom byalagsvikingar även kommer hitresande
vikingar som när de inte är upptagna med att sälja, skjuta båge eller
medverka vid fightingen kan hjälpa till med att medverka i aktiviteter
som vikingaruset och olika lekar, men även volontärt hjälpa till med
alldagliga göromål som måste fixas vid marknaden. Mer information
kommer på anmälningsblanketten. Som vanligt bjuds det på frukost
och mat med dryck till de aktiva vikingarna, men i år byter vi ut gillet
och samlas istället kring den nya lägerelden med musik och kväden.
Detta efter intaget kvällsmål nere vid Valhall.
All anmälan till vikingamarknaden eller liknande arrangemang på Fote
viken finner du framöver på Fotevikens Museums hemsida. Alla övriga
marknader runt om i Europa som du tidigare fann under Reenact
www.reenact.com (numera nerlagd) finner du framöver på Destination
Vikings hemsida www.destinationviking.com
Tack för i år mina vänner önskar Björn, numera arbetande pensionär,
tillsammans med Fotevikens Museums personal.

