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Friluftsmuseets venner 

ÅRSBERETNING FOR 2020 

Friluftsmuseets venner ble dannet 9. desember 2015. 2020 er det femte driftsåret. 

Styret 

Styret som ble valgt på årsmøtet 11. mars 2020 har bestått av: 

Leder: Kjell Nilsen (2020-21) 

Nestleder: Eli-Sofie Thorne (2020-21) 

Kasserer: Kari Palm (2020-21) 

Sekretær: Maren Haugfos (2020-22) 

Styremedlem: Bror B. Meyer (2020-22)  

Styremedlem: Kathrine Hoem (2020-21) 

Styremedlem: Terje Røren (2020-21) 

Styremedlem oppnevnt av Drammens Museum: Eivor Winther Sunesen 

Revisor: Anne Marie Halvorsen  

Valgkomité: Trulte Ellingsen, Jens Haugfos og Søren W. Thorne. 

 

 

 

Styremøter 

På grunn av et svært spesielt år er det ila perioden avholdt noe færre styremøter. 

Det ble avholdt 5 styremøter i perioden, 18. juni, 6. august, 9. september og 28. oktober. 

Et idémøte for 2021 ble avhold 4. mars 2021. 

 

Aktiviteter 

På grunn av koronapandemien var Skustad Landhandel stengt i mai og juni. I august og 

september var Landhandelen åpen hver søndag, kl. 12-15, med salg av is, drops, muffins, 

lefser, kaffe og saft. Butikken ble også utvidet med honningprodukter fra «Snille Bier i 

Hamborgstrøm». Bragernesåsen og Friluftsmuseet har hatt mange turgåere i perioden, da mye 

av byens kulturliv og møteplasser har vært stengt. Gjennom høsten var det derfor mange som 

«Regjeringen setter inn «de sterkeste 

tiltakene vi har hatt i fredstid» 

Regjeringen stenger alle skoler, barnehager 

og utdanningsinstitusjoner, svømmehaller 

og offentlige kulturinstitusjoner. – De 

sterkeste verktøyene vi har i verktøykassen, 

sier helseminister Bent Høie.» 

Sitat: Aftenposten, 12. mars 2020 
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gledet seg over aktivitetene, som hesjing på Skysstunet, guiding, som mange benyttet seg av, 

eventyrstund på melkerampa og soppkontroll to søndager. Husflidsforeningen har holdt 

Vikerbygningen åpen alle søndagene, vist frem bygningen og demonstrert og lært bort 

gammelt håndverk. Friluftsmuseet var det foretrukne stedet for Sopp- og Nyttevekst-

foreningens to tillatte soppkontroller. Det tiltrakk mange besøkende, til tross for magert 

soppår. I desember sørget Venneforeningen for at det ble skikkelig julelysstemning i 

Klokkergaarden barnehage.  Dessverre uten vårt årlige førjulearrangement, men tuntreet foran 

barnehagen ble årets julegran, til stor glede for barna og besøkende. 

Totalt antall besøkende innrapportert til Museet i forbindelse med FMVs Åpen 

Landhandel og aktivitetene var 2886.  Antall dugnadstimer i forbindelse med disse 

aktivitetene var 387. 

 

Straumenlåven 

I 2019 fikk museet bevilget ekstra midler til istandsetting av Straumen-låven. I forbindelse 

med kulturminnedagene «Kulturminner for alle», var det særs høy aktivitet da det ble holdt 

kurs i restaureringslaft for håndverkere, i samarbeid med Buskerud Bygningsvernsenter og 

Fortidsminneforeningen. Samtidig var det kurs i stolpeverkskonstruksjon for byggfagelever 

ved Åssiden videregående skole. «Kulturminner for alle» er en satsing finansiert av 

sparebankstiftelsen.
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Dugnader 

Dugnadsgruppa lot ikke Covid-19 sette stopper for viktige aktiviteter i 2020. I mai og juni ble 

vinduene i brakka kittet og malt, og Mjølbua på Skysstunet er malt. Busker og grøfter er 

klippet, uønsket vegetasjon og svartelistede arter er fjernet og kjørt på Lindum. Det er sjekket 

vannvei og Mølla ble inspisert i august. Mølla ble høsten 2020 viet mye fortjent 

oppmerksomhet. Det er montert steng og luke og det har vært testproduksjon og prøvemaling 

av korn (211g mel!).  

Det har vært 13 dugnadsdeltagere og antall dugnadstimer var 207. 

  

 

Studietur 

I august var ni personer fra «Dugnadsgruppa» på studietur til Sagdalen bekkekvern i Stubbdal 

i Åsa innerst i Steinsfjorden. Her er det restaurert både sag og mølle og det ga verdifull 

kunnskap til egen mølle. 
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Markedsføring 

Siden 2020 har vært en annerledesår har også markedsføringen vært annerledes. 

Facbooksiden har vært mer aktiv enn noen gang. Den har nå 646 medlemmer. 

Mulighetsstudien 

I 2019 ble det utarbeidet en mulighetsanalyse for Spiralen og Friluftsmuseet. Denne har vært 

diskutert gjennom hele året. En viktig forutsetning for å øke aktiviteten på Friluftsmuseet er et 

velfungerende toalettanlegg. Dette har vært (og er) et viktig arbeidsprosjekt. Men igjen, med 

Covid-19 som klangbunn i hele 2020 har mye aktivitet blitt satt på vent i håp om bedre tider i 

2021. 

Destinasjon Spiralen 

Styret har vært opptatt av og ved flere anledninger deltatt i samlinger i kommunal regi ang. 

videreutvikling av «Spiraltoppen». Asle Farner deltok på vegne av styret på en medvirknings-

workshop i regi av Destinasjon Spiralen 11. november 2019. Samarbeidet med kommunen har 

vært godt. 

Annerledesåret 2020 

I året da alle ble bedt om å holde avstand og holde seg hjemme har skogen og Friluftsmuseet 

likevel blitt en møteplass for natur- og kulturinteresserte drammensere og andre. For det er 

kanskje akkurat det vi trenger, et pusterom i en annerledes hverdag. Til tross for en kort 

sesong har Landhandelen gitt et overskudd, og økonomien er derfor stadig god. Det gir et 

godt økonomisk handlingsrom for planer om et noe mer aktivt 2021. Hvis koronaen vil det 

slik. 

Medlemmer 

Foreningen hadde ved utgangen av 2020 en medlemsbase på 180 medlemmer, som er en 

økning! Tusen takk til alle som støtter vårt arbeid. 

Økonomi 

For regnskap og balanse, se egen rapport. 

Regnskapet er gjort opp med overskudd, og økonomien er god. 

 

Drammen, 6. april 2020 

Styret 


