Friluftsmuseets venner

ÅRSBERETNING FOR 2018
Friluftsmuseets venner ble dannet 9. desember 2015. 2018 er det tredje hele driftsåret.
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Styremøter
Det er blitt avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte. Varamedlemmene har vært innkalt til
styremøtene. Styremøtene ble holdt 23. jan., 26. febr., 7. juni, 15. aug., 18. okt., 13. nov. og
12. des. 2018.
Aktiviteter
Skustad Landhandel har vært åpen hver søndag kl. 12 – 15 i hele mai, juni, august og
september, med salg av is, drops, sveler, kaffe og saft. Husflidsforeningen har holdt vevstua i
Vikebygningen åpen, vist frem bygningen og demonstrert og lært bort gammelt håndverk.
2149 besøkende. Klokkergården kultur- og naturbarnehage har holdt landhandelen åpen alle
tirsdager fra kl. 10-14 i mai, juni, august og halve september. 528 besøkende.
Lørdag 13. mai var det dugnad på jordet nedenfor Basolstua: setting av poteter, såing av
svedjerug og planting av bærbusker.
Søndag 17. juni ble Barnas dag avviklet med et variert program med barneleker,
eventyrlesning, husflid, ysting av ost, åpen smie og tømmerlafting. Brageteateret viste to
forestillinger av sin oppsetting «Langt, langt borte», og i Bryggerhuset ble det servert
rømmegrøt, saft og kaffe, og i Landhandelen solgt is, og drops mm. - 444 besøkende.

Søndag 2. september var det Markensdag med guidet besøk i Elstergården, baking av
flatbrød, åpent Bryggerhus og Landhandel med salg av rømmegrøt, saft, kaffe, is og drops.
Det var anledning til hestetur, lysestøping, osteysting, eventyrlesing, barneleker, og smia var
åpen. Leikarringen Noreg hadde oppvisning og Seniorkorpset spilte - 925 besøkende.
Søndag 25. november hadde vi Førjulsmoro med juletretenning, sang og trekkspillmusikk,
julestemning i de gamle stuene og «kanefart» med hest. I Bryggerhus og Landhandel var det
salg av rømmegrøt, saft og kaffe, og videre demonstrasjon av gammelt håndverk: snekring,
smiing og spinning og veving, og endelig sang Bragernes Kirkes jentekor.- 1313 besøkende..
Utenom dette har det vært spesielle omvisninger på Friluftsmuseet 6. og 13. juni, 27. august
og 4. september med i alt 369 besøkende.
Totalt antall besøkende innrapportert til Museet på FMVs arrangementer og søndagsåpen
butikk i 2018 var 5200 og antall dugnadstimer ved aktiviteter og arrangementer var 1299.

Dugnader vedlikehold og skilt
Dugnadsgruppa har møtt alle onsdager i mai, juni, august og september. Arbeidsoppgavene
har bl.a. vært: Rydde busker i grøfter og veikanter. Grave frem avløp mot den store dammen.
Rydde busker på Setra. Ettersyn tretak på Numedalstunet, islekter og vindskier. Rydde stein
og busker i mølledammen. Nye malte vern/lemmedører og nye sittegrupper.
Antall dugnadsdeltagere har i alt vært 16, og gruppa har ialt nedlagt 330 dugnadstimer.
Skiltgruppa
Gruppa har bestått av Øyvind Nordli, Tore Franzen og Asle Farner.
Gruppa har i samarbeid med Drammens museum utarbeidet og satt opp nye skilt inne på
museumsområdet, og de gamle er blitt fjernet. Gruppa utførte også oppsettingen av
skiltstolpene sammen med Skogsjefen. Arbeidet ble avsluttet 15. juni. I løpet av sommeren
satte Drammens museum opp nye informasjonstavler på tunene og ved inngangen til
museumsområdet. Gruppas befaring avdekket behov for noen justeringer av disse skiltene, og
FMV hadde noe igjen av de midlene vi har fått til skilting, og de ble tilbudt Museet til
nyproduksjon av justerte informasjonstavler. Vi har betalt kr. 28 000 for fornying av Museets
egne skilter. I tillegg har FMV tilbudt Museet kr. 10 000 av de resterende skiltmidler til
oppsetting av to manglende tavler ved Husmannsplassen/Basol-stua og inne på Bytunet.
Skiltgruppa anser med dette skiltprosjektet for avsluttet, men bemerker i sin sluttrapport at det
kan være behov for et oppfølgende skiltprosjekt.
Skiltgruppa har nedlagt 105 dugnadstimer.
Totalt antall dugnadstimer i 2018 var 1734.

Informasjonshefte
Det ble nedsatt en gruppe bestående av Søren W. Thorne, Torkild Alsvik og Ingrid Ross
Solberg for utarbeidelse av et informasjonshefte om Friluftsmuseets bygninger.

Mulighetsanalyse for Friluftsmuseet
Sparebanken Øst besluttet på styremøte 12. oktober 2018 å bevilge et beløp på inntil
kr. 500 000 som gave til FMV til utarbeidelse av en mulighetsanalyse for fremtidig bruk av
museumsbygningene og Friluftsmuseets område. Dette er en meget generøs og velkommen
gave som setter FMV venner i stand til å gjennomføre en omfattende mulighetsstudie. Det er
utarbeidet følgende mål for studien:
• Vurdere fremtidig bruk av museumsbygningene og området, herunder vurdere
hvordan området skal tilføres liv og aktivitet i og rundt husene.
• Komme frem til hvordan bygningene settes i stand, og sikres mot forfall.
• Skape oppmerksomhet rundt Friluftsmuseet og FMV.
• Legge til rette for økt ressurstilgang for Friluftsmuseet og FMV.
• Synliggjøre muligheter og behov på en realistisk måte.
• Styrke Friluftsmuseet, FMV og samspillet med Drammens Museum.
Til å lede og forestå arbeidet med mulighetsanalysen, som skal munne ut i en rapport, har
styret engasjert konsulentfirmaet insam as med Dag Erlend Lohne Mohn som hovedkontakt.
insam har ansvaret for at prosjektet gjennomføres, og det forutsettes en prosess med samlinger
med ressurspersoner og representanter for organisasjoner og institusjoner det er relevant å
samarbeide med. Sparebanken Øst har forutsatt at arbeidet skal være avsluttet innen 1. mai
2019, og insam skal innen denne dato levere en rapport som oppsummerer prosessen,
presenterer status og muligheter, samt foreslår forskjellige løsninger for veien videre.
Den 23. januar 2019 ble det i Håndverkerens lokaler i Drammen avviklet en idédugnad med
50 deltagere fra en rekke institusjoner og organisasjoner for innsamling av idéer og tanker
som et ledd i prosjektarbeidet, som vil pågå videre utover våren. Styret vil følge opp arbeidet i
tett samarbeid med insam. – Styret ser meget forventningsfullt på dette prosjektet som vi
håper vil bety et betydelig løft for Friluftsmuseet og FMVs arbeid.
Pr. 31. desember 2018 hadde foreningen 169 betalende medlemmer.
Styret mener at de stadig økende besøkstallene viser at foreningen oppfyller et ønske hos
drammenserne om større aktivitet på Friluftsmuseet.
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