Foteviken 5 september - 8 september 2012
EU-projekt Craftland
När deltagarna från Eu- projektet InTheatre reste hem
under onsdagen den 5 september efter en lyckad vecka
i Skåne anlände med samma plan deltagare i nästa EUprojekt som Fotevikens Museum var värd för. Till skillnad
från InTheatre hade detta projekt, ”Craftland”, projekterats under en längre tid där Fotevikens Museum varit med
redan från starten. Lördagen den 8 september skulle allt
vara klart för ett historisk evenemang på Fotevikens Museum med äldre hantverk som tema.
Detta projekt kommer att löpa under tre år. Genom olika
event kommer representanter från de olika länderna att mötas, att tävla, att utbyta värdefulla kunskaper och att delge
dessa till en större publik. Varje land kommer således att
anordna en kulturfestival, en större sammankomst i äldre
hantverk samt ett sportevenemang med ett flertal olika, annorlunda grenar. Tidigare i år hade Fotevikens Museum
sänt iväg lag att delta i tävlingar och i kulturfestivaler i
Polen och Litauen. Som avslutning på detta årets projektktiviteter stod så Fotevikens museum som värd för hantverkssammankomsten.

Inför denna aktivitetsdag beslöt vi att samverka med andra
kulturella aktörer på Falsterbonäset. Föreningen ”Margaretadagarna” har tidigare anordnat historiska festivaler i
Skanör med anknytning till drottning Margaretas 1300-tal.
Denna förening slog nu upp boktält invid Falsterbo borgruin och höll guidningar om slottsruinens historia. Samtidigt hade det närbelägna Falsterbo museum öppet hus för
besökarna. En tur med det s.k. ”Gåsatåget mellan de olika
platserna erbjöds också. För att lyfta fram den medeltida
historien på Falsterbonäset fick varje besökare en folder
med Näsets sevärdheter beskrivna och med en karta till
respektive plats. Under dagen var det fritt inträde till samtliga aktiviteter.
På Fotevikens Museum hade hantverkare förberett ett område med en mängd stationer där man visade fram sina

äldre hantverk. Här fanns svarvare, smeder, järnframställning, keramiktillverkning, växtfärgning, textila hantverk
men besökarna kunde också lära sig så udda saker som att
laga mat i kokgrop i marken. På ett annat område höll Luntertuns skyttecorps till och visade allt från kruttillverkning
till avfyrning av kopior av medeltida kanoner.
Dagen innan, under fredagen, arrangerade Vellinge kommun och museet en heldagstur för hitresta politiker från
de båda städerna på andra sidan Östersjön. Man besökte
den nybyggda Stora Hammars skola där två elever i nionde
klass på ett förtjänstfullt sätt agerade engelska guider. Man
besökte kulturminnen i kommunen och lunchen intogs i
det nybyggda äldreboendet i Månstorps ängar. Ett äkta
svenskt kaffebord bjöds sedan på hemma hos Börje Ahlfors i Falsterbos äldsta gård från 1600-talet. På kvällen
stod Vellinge kommun värd för projektets tillresta aktörer,
tjänstemän och politiker.

Överst: Studiebesök på Stora Hammars nya skola.
Nedan: Svenskt kafferep på Andreas Lundbergagården samt
tre borgmästare från tre länder på Foteviken.

