
NOOAMS årsmöte på Midelaldercentret 

NOOAM (den nordiska föreningen för arkeologiska 
friluftsmuseer) höll under weekenden 29-30 oktober sitt 
årsmöte. Denna gång stod Middelaldercentret på Nykö-
bing Falster femton mil söder om Köpenhamn som värd. 
Samarrangör var EU-projektet AmaProf. Detta projekt, 
som drivs mellan Fotevikens Museum och Middelalder-
centret, har som huvuduppgift att analysera skillnaderna 
i volontörarbeten mellan olika länder samt att ta lärdom 
av hur olika museiorganisationer handhar frågan. I Sverige 
är volontörsbegreppet t.ex. på flera håll ett tämligen okänt 
fenomen medan det är mycket vanligt i övriga världen.

 Ett drygt trettiotal personer deltog, representerande 14 
olika museianläggningar. Merparten samlades på Fotevi-
kens Museum redan på fredagskvällen för övernattning 
och samlad färd i minibussar på lördagsmorgonen. Givet-
vis startade mötet med rundvisning av Middelaldercent-
ret, en av Nordens största återskapade medeltidsmiljöer, 
med såväl stads- som bondgårdsbebyggelser. Avskjutande 
av den mindre kastmaskinen, blidan, blev en upplevelse i 
dåtida militär ”vänlighet”. Kåre, som ledde avskjutningen, 
var dock inte medeltidsklädd – centret var ju stängt för 
säsongen. 

Efter rundvisningen väntade frokost (lunch) i ”Det vide 
Huse”. Som vanligt när föreningen har sina möten står 
värdmuseet för inhandlandet av råvarorna medan deltagar-
na delas upp för att alla hjälpa till med matlagningen. Ett 
bättre sätt att lära känna varandra och delge erfarenheter 
under praktiskt “matnyttigt” arbete finns inte.

Eftermiddagen upptogs av två punkter. Middelaldercent-
ret berättade om sitt deltagande i projektet ”Europeisk 
volontörservice” som låter personer från olika länder  
komma till museerna och arbeta i upp till ett halvår samti-
digt som man studera språk etc. Den andra punkten var en 

Foteviken 2011-10-30

Rundvandring i Middelaldercentret.

http://www.nooam.se
http://www.youtube.com/watch?v=5H_3AjGzf8o
http://www.fotevikensmuseum.se
http://www.fotevikensmuseum.se/bulletiner/nr7.pdf
http://www.fotevikensmuseum.se/bulletiner/nr9.pdf


uppföljningsdiskussion av det föredrag som hållits under 
förra årsmötet och som handlade om tio viktiga punkter av 
kvalitetssäkring för arkeologiska friluftsmuseer.

Deltagarna delades inför kvällen upp i olika lag som 
hade att tillaga en trerätters middag. En helt fantastisk 
kulinarisk ”hygge”-afton skapades på detta sätt.  

På söndagens program stod årsmötesförhandlingar samt 
en ingående och mycket lärorik föreläsning/minikurs om 
medeltida dräktskick. Dräktkonsulenten och arkeologen 
Chatarina Oksen visade både instruktiva bilder såväl som 
rent fysiska dräktkopior i alla dess detaljer. Nyfikenheten 
och vetgirigheten bland åhörarna visste inga gränser.

Efter ett enkelt smörrebröd vidtog färden hem till vän-
tande flyg och tåg.

http://www.youtube.com/watch?v=cgsddwEaljI
http://www.youtube.com/watch?v=cgsddwEaljI

