Så här blir du en volontär

Steg ett för att bli volontär är att gå med i föreningen SVEG
(Scandinavian Viking Explorer Group). Då täcks du av föreningens
försäkringar vid vistelse inom området.
Gå in på: http://www.svegsbyalag.se/intresse och anmäl dig.
Steg två är helt enkelt att anmäla ditt intresse för volontärtjänst via
mail till: info@foteviken.se så blir du kontaktad av museets ledning.

Fotevikens Museum
Museivägen 27, 23691 Höllviken
Tel: +46(0)40-33 08 00
museum@foteviken.se
www.foteviken.se

Vi behöver volontärer
med vikingaintresse.

Vad är en volontär?

En volontär är helt enkelt en person som är så intresserad av sitt ämne
att han/hon är villig att lägga ner tid, engagemang och arbete med
endast egen tillfredsställelse som lön för mödan.

Vill du bli volontär på Fotevikens
Museum?

Du är alltså intresserad av vikingar och vikingatiden och skulle vilja
leva och arbeta i en historisk miljö. Det är inget fel om du är utåtriktad,
tycker du dessutom om att agera t.ex. genom rollspel eller allmänt är
en ”teaterapa” som en äldre generation brukade kalla det, är det enbart
ett plus. Vikingastaden ger dig en oöverträffad chans att förverkliga
dessa intressen. Är du även intresserad av gammalt hantverk så får
du en utmärkt chans att lära och utöva detta hos oss. Här skall också
nämnas att samvaro med likasinnade i Vikingastaden kan vara ytterst
stimulerande och tillfredsställande.
Fotevikens Museum med sin Vikingastad är ett så kallat ”Archaeological
Open Air Museum” det vill säga att vikingastaden är uppbyggd med
arkeologiska fynd som mall och historiskt källmaterial som grund. Här
lever innevånarna enligt dåtida ramar för att levandegöra en trovärdig
tidsresa för våra besökare.
Vikingastaden är förlagd till år 1138, en brytningstid mellan vikinga

tid och medeltid. Några år tidigare stod slaget om Foteviken*. Nu
är de döda begravda och marknadsplatsen har utvecklats till stad.
Reenacters från hela världen kommer hit årligen för att återskapa slag
om Foteviken under några dagar i Vikingamarknaden.
Som volontär medverkar du till att befolka och levandegöra det
dagliga livet i en vikingatida stad för museets besökare, dels allmänheten
men även för besökande skolklasser.
Vi behöver även hjälp med diverse andra sysslor av våra volontärer
under sommaren och speciellt under Vikingaveckan med Halör vikinga
marknad som alltid infaller veckan efter midsommarafton.

Varför behöver vi volontärer?

Fotevikens Museum är som tidigare nämnts ett ” Archaeological Open
Air Museum” (Arkeologiskt friluftsmuseum). Denna typ av museer är
mycket vanliga i Europa** men i Sverige finns endast ett fåtal sådana.
Vår motsvarighet i Danmark är t.ex. Middelaldercentret. Liksom de och
andra anläggningar i Europa behöver vi ständigt en mängd entusiastiska
praktikanter, frivilliga och volontärer för att befolka vår stad.
Amaprof är ett EU-projekt med Foteviken Museum och Middel
aldercentret som partners med syfte att utveckla volontärverksamheten.
Detta innebär att som volontär hos oss får du även möjlighet att besöka
och medverka vid seminarier och kurser hos bl.a Middelaldercentret.
* Vill du veta mer om slaget vid Foteviken gå in på www.fotevikensmuseum.se
** NOOAM (The Nordic Association of Archaeological Open Air museums). www.nooam.se

