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Museets verksamhet
Museala vardagsrum
är namnet på ett nytt treårigt samarbetsprojekt mellan Stundars och 
Sagalunds museum på Kimitoön med Svenska kulturfonden som 
finansiär. Projektet inleddes 1.7.2011 och pågår fram till 30.6.2014. 
Som koordinator på Stundars fungerar projektledare Victoria 
Nylund och på Sagalund sköts den funktionen av John Björkman. 
Med projektet vill vi utveckla vårt museum till en identitetsskapande 
mötesplats för engagemang, rekreation, fostran, välmående och 
lärande. Inom ramen för Museala vardagsrum fanns Stugfolk på 
plats i museibyn under tiden 4–25.7.2011. Under hösten hölls även 
”Öppen Stuga” 6 fredagar kl. 10–12 i september och oktober och 
riktades till daglediga, främst besöktes den av föräldrar med små 
barn. Vi bakade vetebullar, lekte och hade en saftstund. 

Inom ramen för projektet genomförde mediabyrån Dagmar en 
omfattande marknadsundersökning om Stundars besökare. Pro-
jektledaren planerade även för en utveckling av Stundars virtuella 
tidsresa. Samarbetet med Aspgårdens boende inleddes och slutre-
sultatet skall bli ett minnesmaterial för seniorer.

Innovativt projekt ”Tillgängligt museum 
– Stundars och specialgrupper”
Museiverket beviljade medel för Stundars innovativa projekt ”Till-
gängligt museum – Stundars och specialgrupper”. I projektet har 
ordnats tre träffar för invandrarkvinnorna ”senioritas” från Vasa. 
På programmet fanns bröd- och bullabakning, guidning och sång.  
Träffarna resulterade i en bild- och ljudutställning JallaJalla som 
visades på Stundars julmarknad. 

Tack vare projektet kunde även en åskådlig miniatyrmodell över 
Stundars museiby invigas på julmarknaden. Modellen som är gjuten 
i brons visar museets alla 66 byggnader och därtill finns de viktigaste 
stugornas namn på svenska, finska samt i punktskrift på svenska 
och finska. Modellen är försedd med belysning samt elvärme för att 
hålla bort is och snö. Projektet är resultatet av ett samarbete mellan 
yrkeshögskolan Novias lantmäteristuderande, Oskars klockgjuteri 
och Stundars r.f. Vasa svenska synskadade samt Näkövammaisten 
keskusliitto har även varit engagerade i utvecklingen av modellen. 

Tryckerimuseet firade 30 år på Stundars

I år hade det förflutit 30 år sedan Stundars fick motta en värdefull 
donation av Ab Vasabladet i form av en officin i miniatyr med redak-
tion, sätteri, tryckeri och bokbinderi inrymt i en byggnad som stått 
vid Skolhusgatan i Vasa. Majoriteten av tryckeriinventarierna kom-
mer även de från Vasabladet – vårt lands nästäldsta tidningstryckeri. 
Donationen skedde i samband med Vasabladets 125-årsjubileum år 
1981. Under året uppmärksammades Tryckerimuseet bland annat 
med en träff  för f.d. teknisk personal från Vasabladets tryckeri. 
Besökare informerades även om jubileet genom en utomhusaffisch. 
Under hösten ordnades en grundkurs i handsättning och tryckning 
med fyra deltagare.

Katalogiseringen av föremålssamlingarna 

Katalogiseringen av museiföremålen och överföringen av uppgif-
terna till databasen Gunnar har fortsatt under året. FM Susanne 
Lagus har nu katalogiserat och infört ca 8400 föremål i databasen. 
Totalt har 6249 föremål därtill fotograferats. Föremålssamlingarna 
i Lånemagasinet och Lanthandeln är under arbete. I samband med 
katalogiseringen granskas även föremålens kondition.

Ida Grandér tar sig en läsepaus i Lanthandelns kök.

Anders Lindman från Oskars klockgjuteri vid miniatyrmo-
dellen över museiområdet.

Sättarmästare Bjarne Hammarström instruerar Nils Sund-
quist i handdigelpressen.
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Inventeringen av Stundars textilsamling, som inleddes hösten 2010, 
har fortsatt under hela året. En särskild textilinventeringsgrupp har 
samlats 12 gånger under året för att på frivillig väg inventera och ka-
talogisera Stundars säng- och gångkläder. Textilkonservator Helena 
Jern från Österbottens museum har gett goda råd hur textilarkivet 
på Bondstugans vind kan iståndsättas.

Forskare Susanne Lagus inledde arbetet med att skriva en ny 
samlingspolitik för Stundars museisamlingar. Hon blev även invald 
i Museiverkets nationella utvecklingsprojekt Museo 2015/katalogi-
seringsarbetsgruppen som syftar till att ta fram enhetliga principer 
för katalogiseringen av museiföremål.

Donationer

Museet fick under året ta emot några smärre föremålsdonationer 
samt en del donationer till Stundars rekvisitasamling. Här kan 
nämnas madrasstyg, fotoram samt diverse föremål som tillhört 
folkskolläraren Herman Ingo, verksam i Solf  ca 1901–1933. Från 
familjen Gustaf Hertsberg fick Stundars även ta emot en donation 
av konstböcker.

Hantverkarmästaren Torsten Lundmark donerade sin populära 
svarvoped till Stundars, liksom de snidade träfigurer (16 st) som 
finns utställda i Torstens bod.

Stundars dokumentarkiv förtecknades och 
bildarkivet sorterades
Förteckningen av Stundars arkivmaterial, som påbörjats under 
hösten 2010, fortsatte in på 2011.  Den tidigare förteckningen från 
år 1989 kompletterades med nyare material som förtecknades av 
FM Kristine Bärdén. En del arkivmaterial gallrades bort enligt den 
arkivplan som uppgjordes under året. Stundars dokumentarkiv 
uppgår nu till 29 hyllmeter fördelade på i huvudsak tre utrymmen: 
föreningsarkivet, på kansliet och i Aktias källare. En uppskattning 
av den årliga tillväxten av arkivdokument är ca 1,5 hm.

Stundars bildarkiv kunde även tack vare extern finansiering från 
undervisningsministeriet sorteras och en digitalisering påbörjades. 
Projektet gav vid handen att Stundars bildmaterial omfattar 4500 
framkallade bilder, ca 8000 digitala bilder, ca 2000 negativ och ca 
400 diabilder. Under projekttiden behandlades endast de framkal-
lade fotografierna. Bärdén gjorde en s.k. bedömningstrappa för 
bedömningen av fotografierna och utarbetade även huvud- och 
underklasser för materialet. Under våren 2011 ordnades samman-
lagt fyra identifieringstillfällen där allmänheten fick komma och 
bekanta sig med fotografierna. I dessa träffar deltog sammanlagt 
ett trettiotal personer. 

Samtidigt har Stundars under året fört diskussioner med tjänste-
män på kommunen om möjligheterna till ett nytt och större lokalhis-
toriskt arkiv i Solf. Under året hölls även en diskussion med övriga 
intresserade i Solf  kring ett Lokalhistoriskt arkiv i byn.

”Förhandlingar 
pågår” heter detta 
snidade konstverk av 
hantverksmästaren 
Torsten Lundmark.

Stundars fick under året motta Torsten Lundmarks populära 
svarvoped, här i användning av Nisse Staaf och en skolelev.

Josefin Jacobson i Kloka gummans stuga.
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Byggnadsvård och underhåll 
på området
Sanering av fuktskador och nytt restaurangkök  
i Hemmersgården
Under perioden januari till mars 2011 pågick ett intensivt arbete för 
att åtgärda fuktskadorna i Hemmersgården. Förutom läckageska-
dorna från testningen av sprinklerssystemet i maj 2010 upptäcktes 
även äldre fuktskador i konstruktionen. Saneringen kombinerades 
med en fullständig renovering av Hemmersgårdens kök för att bättre 
motsvara dagens standard för professionella kök. Nya syrafasta av-
loppsledningar drogs och avloppet från köket separerades till en ny 
fettavskiljare. Ventilationen förbättrades med till- och frånluftsfunk-
tioner. Nya elledningar och en ny elcentral med automatsäkringar 
installerades. Köket försågs med nya armaturer och golvvärme. 
Ett nytt betonggolv gjöts och den gamla plastmattan byttes till en 
vattentät akrylmassa. Väggarna kaklades och fick fuktisolering 
enligt dagens standard. Kökets utrustning och arbetsförhållanden 
förbättrades även. 

Avslutningsvis fräschades även toaletterna upp genom att hand-
fat, pissoarer, speglar, bänkskivor och kranar byttes ut. Slutsyn för 
Hemmersgårdens köksrenovering hölls 5.4.2011. De totala kostna-
derna för renoveringen (löner, material och utrustning) uppgick till 
140.343,41 € (inkl. moms 23 %). För renoveringen fick Stundars 
bidrag från undervisningsministeriet/bidrag för grundläggande 
reparationsprojekt för kulturlokal samt Svenska kulturfonden /
renoveringsbidrag.

Ansökan om investeringsprojekt

En ansökan om två-årigt allmännyttigt investeringsprojekt för 
uppförande av ett Hantverkarhus lämnades in i september 2011 till 
ELY-centralen. I ansökan fanns planer för el, ventilation, vatten 
och avlopp. En preliminär kostnadsberäkning för återuppbyggnad, 
inredning, maskiner, nödvändig teknik och utemiljö uppgår till 
263.000 € (moms 0 %). Syftet med huset är att ge Stundars möjlig-
het att ordna kursverksamhet inom hantverk året om. För projektet 
har beviljats delfinansiering från Korsholms kommun och Svenska 
kulturfonden.

Information om byggnadsvård

Intendent Peter Båsk har aktivt gett råd och föreläst i byggnads-
vårdsfrågor till såväl enskilda som grupper. 

Övriga åtgärder på museiområdet

• I Bondstugans kammare har väggarna beklätts med lumppapper 
och stänkmålats. Spisen har slipats och kritats.
• Trallen framför Emilcafét har förnyats liksom hönshagens bur. 
• Läktaren och gärdsgårdarna i Grå byn har setts över.
• Läckaget i Krukmakarstugans yttertak har åtgärdats.
• Mjölnarens utetupp har fått nytt nävertak och tröden. Soldattorpet 
och Sjömannens stuga har fått nya filt- och trödtak.
• Bleckslagarens stugtak har fått nytt pärttak på östra sidan och 
skorstenen reparerades även. Smedens stugas fönster och karmar 
har målats på utsidan.
• Mjölnarens stuga: fönstren har renoverats både på in- och utsidan, 
väggbänkarna har putsats och målats, allmän uppsnyggning.
•Mässingsgjuteriets filttak vid skorstenen har lappats, allmän upp-
snyggning inomhus.

Emiltaket tjärades av Karl-Erik Berg.

En ny elcentral installerades i Hemmersgården.

Stundars mångårige kassör och byggnadsvårdsexpert Carl-
Erik Forth ledde kökets renovering.
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• Sjömannens stuga: spisen målades, filttaket och ”undertaket” helt 
och hållet. Fönster och dörrkarmar målades på utsidan.
• Hemmersgårdens högra ingång: fönster, väggar, dörr och golven 
målades invändigt.
• Lanthandelns och Skolans tak tvättades med färgborttagning och 
målades om. 
• Konstnär Antti Maasalo har reparerat gungan i Lekparken.
• Fläkt Wilpe Eco-wc har installerats på Hemmersgårdens yttertak 
som utsug ur avloppssystemet.
• Räddningsplanen för Stundars har uppdaterats under året.
• Fähusets halmtak byttes ut till pärtor eftersom halm som taklägg-
ningsmaterial i princip är omöjligt att få tag på. I stället spikades 
pärtor på det 100 m2 stora taket, dels på talko och dels på arbetstid. 
Därtill sattes tilläggsisolering in på mellantaket för att förbättra 
användningen av Fähuset under den kalla årstiden.
• Korsholms vatten har ”sanerat” vattenledningarna på museiom-
rådet och flyttat in vattenmätaren till Smedens stuga och samtidigt 
gjort en brandpost utanför. En ny 3-fas elledning drogs till biljet-
tentrén från Rian. 
• Mamsellkvarnens fasad har målats. Därtill har Sjömannens och 
Mjölnarens norra fasader målats, liksom Lanthandelns tre sidor. 
Vattenrännorna till Bondstugan och Loftet har förnyats. Sjudarla-
dans och Emilhusets tak har tjärats.
• Liderbacken bakom Gelbgjuteriet snyggades upp, liksom området 
bakom skolan. Bakom Rian dränerades med grus.
• Nya serveringsbord (5 st) till Fähuset och nya försäljningsbord (2 
dubbla) med tak har snickrats.

Museipedagogisk verksamhet
Tidsresor för åk 7 och samarbete med 
barnkulturnätverket BARK

Det tvåspråkiga barnkulturnätverket Bark har under året varit en 
mycket viktig samarbetspartner för Stundars. I februari inbjöds 
Korsholms kommuns alla sjundeklassister till tidsresa om författaren 
Jarl Hemmer. Sammanlagt 201 elever från Keskuskoulu och Kors-
holms högstadium fick pröva på prickskytte med pistol, diktskriv-
ning, sällskapsdanser, matlagning och gymnastik. Aktiviteterna var 
valda utifrån Jarl Hemmers sysselsättningar under ungdomstiden 
i Vasa. Även under hösten ordnade Stundars med bistånd av Bark 
tidsresor på temat emigration för åk 7 i Korsholm.

Stundars medverkade i Barks tidsreseprojekt ”Hemmafronten 
1943” som genomfördes på Brages friluftsmuseum för åk 6 i Vasa 
stad. Stundars bidrog med kunskaper om ransoneringskuponger 
och livsmedelsbristen under kriget medan representanter från 
Brages friluftsmuseum, Vasa landsarkiv, Österbottens museum 
och Vasa Landskapsbibliotek skötte övningar inför flygalarm, 
maskrosinsamling och bjöd på kålrotssgodis och cikoriakaffe. Det 
var andra gången ett så här stort gemensamt projekt för närmare 
600 elever genomfördes i Vasaregionen. Gunilla Sand är medlem i 
projektgruppen för Bark.

Stundarsklubben deltog i utställningen Vähäx Valottaa i 
Björneborg
I Stundarsklubben har 5–8 barn från åk 3 och 4 träffats varannan 
onsdag under läsåret tillsammans med Stundars museipedagog. Som 
ett särskilt projekt deltog Stundarsklubben i de ungas fotofestival 

Mjölnarens utetupp fick nytt nävertak med tröden.

Fähusets takmaterial byttes från halm till pärtor.

Tidsresa i Bondstugan.

Stundarsklubben i postkontoret.
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Vähäx Valottaa i Björneborg. Klubbisarna planerade själva sin 
utställning som fick namnet Kurragömma. BARK bekostade en 
bussresa för Klubbisarna till den festliga öppningen i Björneborg 
i maj. Samma utställning visades även 18.8–4.9.2011 i Fähuset på 
Stundars.

Skolelever och daghemsgrupper

För skolelever och daghemsgrupper erbjuds olika möjligheter till 
program och aktiviteter på Stundars. I maj och juni månad besöktes 
Stundars av 1191 elever och i november-december av 1019 dagisbarn. 
Stundars satsar även på att göra museibesök i skolorna.

Hantverkarläger för barn

Två läger (7–10.6 & 14–17.6.2011) för sammanlagt 40 barn hölls på 
Stundars under Ann-Chatrin Snickars-Hoxells och Sofia Grynn-
gärds ledning med bistånd av Valter Sui och Josefin Jacobson. På 
programmet fanns hantverk i naturmaterial och tillredning av egna 
mellanmål. Lägren arrangerades gemensamt av Stundars r.f. och 
UngMartha. 

Sommarens tidsresor och Skattjakt

Onsdagar och torsdagar i juli kl. 11–14 ordnades tidsresor för 
allmänheten som lockade 179 besökare. I tidsresorna medverkade 
förutom personal även många hantverkare. Denna sommar var 
tidsresornas innehåll upplagda kring bröllopsförberedelser och 
ambulerande skola.

 (S)kattjakten genomfördes måndagar, tisdagar och fredagar (kl. 
12 på svenska och kl. 14 på finska) vilket lockade 178 besökare. 
Temat för i år var en bortsprungen katt och barnen hjälptes åt att 
söka genom museiområdet och byns stugor.

Större evenemang år 2011
Fastlagskul 20.2 med ca 233 besökare

Isande kall vinterdag som lockade några modiga besökare. Program 
med bl.a. slängkälke, sparkrace, hundspannsåkning, pulkbacke, 
isbowling, hinderbana, brödbakning och risslöjd. De flesta aktivi-
teter frös så att säga bort. Snöskulpturtävlingen fungerade dock väl 
i kylan. I fähuset serverades ärtsoppa, fastlagsbullar och syltgrisar.

1:a maj-fest med ca 1500 besökare

En kall och blåsig dag som inte nämnvärt påverkade besöksmäng-
den. Vernissage för Ann Granlunds och Peter Winquists textil- och 
keramikutställning i Fähuset. Musik- och dansprogram av Solf  
blåsorkester, Roberto Urrutia, Pia Rautell, Maria Lind, Daniel 
Nordlund, dansgrupperna Kipinä och Kpanlogo Yédé och sång-
gruppen Sunny Singers. Därtill medverkande Vikingagruppen Odin’s 
Guard med marknadsbord och höjde även stämningen genom att 
arrangera en riktig vikingakamp. Fotoidentifiering på Hemmers-
gårdens vind. Arbetsdemonstrationer i Tryckerimuseet. Restaurang 
Hemmer bjöd på 1:a majbuffé.

Barnkalas 29.6.2011  med ca 1079 besökare

På scenen uppträdde dockteater Pikku Aasi – Lilla Åsnan med 
pjäsen ”En helt vanlig dag” på både svenska och finska. Musik av 

Stolta Stundarsklubbare framför sin egen utställning i 
Björneborg.

Dagisbarn fick i jultid besöka tomtens verkstad.

Saft och mellanmål i Smedens stuga.
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Kids wanna Rock från Sundom. På programmet fanns traktorskjuts, 
tovning, inte-stöta-marken-bana, linbana, ponnyridning, hopplada, 
ansiktsmålning, spårning m.m.  Precis som tidigare var vattensprut-
blomman Crazy Daisy mycket uppskattad denna varma kväll. 

Hantverkardag 10.7 med 597 besökare

Ca 50 hantverkare från Hantverkaregillet Björken r.f. medverkade. 
Inbjudna gästhantverkare var Maire Heikkinen från Helsingfors 
som demonstrerade nässelspinning och Helmer Sik från Munsala 
som sydde segel. Klimpsoppa och bageriförsäljning.

Hantverkardag 7.8 med 578 besökare

Hantverkardag med ca 50 hantverkare från Hantverkaregillet Björ-
ken r.f. Annette Norrgrann informerade om örter och dess använd-
ning och Maria Blomberg med virkande vänner gjorde en mycket 
populär mormorsruteworkshop. Klimpsoppa och bageriförsäljning.

Konstens söndag med Konstrutten 31.7 med ca 171 
besökare
Konstrutt i Solf  i samarbete med Tapani Tammenpää, Kaj Smeds.  
På Stundars ordnades trädgårdskonsert med Sofie & Victor acoustic 
duo och performance i Fähuset av Sarah Nelson, Nina Vana och 
Arvid van der Rijt. Gästkonstnär Bas Ketelaars höll öppet hus i 
sin ateljé.

Höstmarknad 4.9 med ca 2500 besökare

Höstmarknad i strålande höstväder med drygt 40 försäljare. Malax 
veterantraktorförening gästade marknaden med nästan två dussin 
traktorer som rönte stort intresse. Korsholms 4H hade aktiviteter 
för barn och skogsintresserade kunde bese motorsågar från 195-talet 
och framåt ur Matts Linsséns samling. Malax hornseptett upp-
trädde. Klimpsoppa serverades i Hemmersgården och kaffe m.m 
ute på museiområdet i vackert väder. 

Julmarknad 27.11 med ca 6000 besökare

Julmarknad med rekordmånga försäljare (drygt 60) samt bageriför-
säljning, pepparkaksbakning, ringdans på Hemmersgårdens vind 
med Solf  UF:s folkdanslag och Anna-Karin Berg och Bo Lund. 
Gruppen ”Syrra” med Vera och Ella Koskela uppträdde. I årets 
julgransdekorationstävling tävlade konstnärerna Sonja Backlund, 
Inkeri Viljanen och Arvid van der Rijt och Britt Kootstra. Gäst-
konstnär Anneli Holmström höll öppet hus i Ateljé Stundars. Under 
marknaden invigdes även Stundars nya miniatyrmodell i brons. 
Klimpsoppa serverades i Hemmersgården och kaffe i Fähuset, 
Emilcafé och Smedens stuga. 

Förstamajpublik.

Mattis Hammarström sålde bakverk på höstmarknaden.

Bildkonstnär Sonja Backlund dekorerar sin julgran på Stun-
dars julmarknad.
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Konst på Stundars
Utställningar i Hemmersgården och i Fähuset
1.5–15.6  Textiltryckare Ann Granlund och keramiker Peter 
 Winquist, Åland

28.6–15.8 ”Skiftande Landskap – tolkningar i akvarell” med 
 Karin Lipkin-Forsén, Kaj Smeds och Marita Kulvik.  
 Arr. Stundars r.f. och Pro Artibus. 

28.6–15.8 Tvärkonstnärligt projekt ”Träden talar”.

28.6 Mihai Gitman (Rumäninen): ”Tomorrow’s present  
 history”.

18.8–4.9 ”Landskap i ljus” Kyösti Linnas målningar och 
 Stundarskubbens fotoutställning ”Kurragömma” 
 visades i Fähuset.

Gästkonstnärer

Ateljé Stundars, som verkat sedan år 1998, upprätthålls av Kultur-
Österbotten med stöd av Svenska kulturfonden och Centralkom-
missionen för konst. Alla konstnärer har på olika sätt bjudit in 
allmänheten genom artist talks, utställningar eller genom att hålla 
öppet hus i ateljén i samband med olika evenemang på Stundars.

Lisbeth Grägg (Sverige) 3.1–28.2.2011
Anneli Holmström (Skottland) 1–31.3.2011
Elisabeta-Melania Hangan (Rumänien) 1.4–30.6.2011
Bas Ketelaars (Nederländerna) 5.7–30.9.2011
Anneli Holmström (Skottland) 5.10–31.2011

Marknadsföring och samarbete
Öppethållning

Stundars har öppet enligt beställning året om och sommarsäsongen 
27.6–15.8.2011 dagligen kl. 11–17. Konstutställningar, guidade 
rundturer, Cinemaria, butik och café samt husdjuren har under 
dessa tider varit tillgängliga för besökare. Årets husdjur kom från 
Björn Ljungkvist, Christer Storfors och Henrik och Inger Rönngård.

Stundars beviljar fritt inträde för assistenter till utvecklingsstörda 
genom Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki r.y. Även lottor 
och krigsveteraner ges gratis inträde.

Marknadsföring

Marknadsföringen till närregionen sköts främst genom annonser i 
dagstidningarna Vasabladet och Pohjalainen. Evenemangskalendrar 
och övrigt marknadsföringsmaterial har distribuerats till turismaktörer 
i regionen. Kontakten till medlemmar och besökare sköts även genom 
medlemsbrev och den egna hemsidan. Stundars marknadsför även sina 
evenemang via olika virtuella evenemangskalendrar såsom Österbot-
tens evenemangskalender, www.events.osterbotten.fi, www.suomen-
museoliitto.fi, www.kulturkondis.fi, www.visitfinland.fi, www.museot.fi   

Samarbetspartners inom turismen

Stundars r.f. samarbetar med aktörer och organisationer i Vasa och 
Korsholm för att aktivt locka besökare och utveckla kultur- och 

Vernissage för ”Träden talar” i Fähuset.

Gästkonstnär Mihai Gitmans utställning i ateljén.

Ann Granlunds textilkonst i Fähuset.

Gästkonstnär Melania Hangan från Rumänien målade 
bland annat fina påskägg.
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turismnäringen i regionen. Här kan nämnas Vasa turistbyrå, Kors-
holms kommun, Österbottens turism och Vasa Kongress.

Samarbetsprojekt inom museibranschen

Leaderprojektet Museer i samarbete (projektägare KulturÖsterbot-
ten) har bl.a. tagit initiativ till gemensamma träffar för museerna 
och hembygdsföreningarna i Korsholm. Under dessa träffar har 
bland annat diskuterats museernas marknadsföring och behovet av 
fortbildning. Museerna gav ut ett gemensamt nyhetsbrev lagom till 
sommarsäsongen och planerade även kursverksamhet i samarbete 
med Korsholms vuxeninstitut.

Stundars blev även huvudman för en gemensam ansökan om 
digitalisering som gjordes till undervisningsministeriet. I ansökan 
deltog Kristinestads stad/Carlsro, Malax museiförening, Replot 
skärgårds hembygdsförening och Kronoby hembygdsförening. 
Ansökan beviljades men projektet förverkligas 2012.

Medlemskap

Stundars r.f. är medlem i museiförbunden Finlands svenska hem-
bygdsförbund r.f., Suomen kotiseutuliitto, Finlands museiförbund 
r.f. samt Aktion Österbotten, Rakennusperinteen ystävät ry – Bygg-
nadsvårdens vänner r.f, Världsarvet i Kvarken r.f, Kust-Österbottens 
Företagare r.f. och Österbottens turism r.f. Gunilla Sand är styrel-
semedlem i Finlands svenska hembygdsförbund r.f.

Därtill är Stundars aktieägare i Fastighets Ab Havets hus som 
strävar till att uppföra ett kunskaps- och innovationscenter för 
världsarvet Kvarkens skärgård. Stundars r.f. är stiftande medlem i 
föreningen Världsarvet i Kvarken r.f. med syfte att sprida kunskap 
om världsarvet Kvarkens skärgård. Ordförande Olle Victorzon är 
medlem i Fastighets Ab Havets hus medan verksamhetsledare Gu-
nilla Sand är styrelsemedlem i Världsarvet Kvarken r.f.

Övrig service på museet
Restaurang Hemmer

Restaurang Hemmer och konferensservicen sköts av Vaasa Ra-
vintolat Oy. Restaurangen höll stängt under perioden januari till 
mars i samband med renoveringen i Hemmersgården. Stundars 
och Restaurang Hemmer har vid flertal tillfällen samarbetat kring 
produktutveckling, kundbetjäning och marknadsföring,  

Gros butik

Gros butik & café har varit öppen dagligen under sommarsäsongen 
samt vid gruppbesök. Stundars personal har ansvarat för inköp och 
planering. Caféprodukterna har huvudsakligen köpts från olika lo-
kala bagerier. Inför julsäsongen hölls butiken öppen varje veckoslut 
kl. 12–16 från 26.11.

Bageri och övrig servering 

I samband med evenemang på Stundars har bageriet bakat sylt-
grisar, rågbröd och limpor. Under Hantverkardagarna har kokats 
och serverats traditionell klimpsoppa. Kaffeserveringar är alltid 
en viktig del av Stundars evenemangsutbud. Bageri, kaffe- och 
klimpsoppsserveringen har skötts av Stundars personal med hjälp 
av frivilliga. 

Mästar- och gesällprov på utställning i Hemmersgården.

Nya mästare och gesäller utnämnda i Hantverkaregillet 
Björken r.f.
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Organisation
Styrelsen

Olle Victorzon ordförande
 
Ordinarie ledamöter: Sara Bergström, Christine Bonn viceordfö-
rande, Gerd Erickson, Carl-Erik Forth kassör, Christer Finne, Ville 
Klemets, Anita Kronqvist och Kenth Nedergård.

Suppleanter: Göte Carlsson, Olav Englund, Håkan Hyöty, Gun-Lis 
Landgärds, Olle Pursiainen, Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, Camilla 
Svedberg-Smeds och Tove Söderholm.

Representant för Korsholms kommunstyrelse: Michael Luther 
Representant för Hantverkaregillet Björken r.f.: Leif  Paulin
Revisorer: Monica Asplund och Petter Ingo 
Revisorssuppleanter: Pehr-Erik Träskelin och Jean-Christoffer Tuuf 
Bokföring: Bokföringsbyrå Edberg

Styrelsens konstituerande möte hölls 27.1.2011 och har under året 
haft åtta (8) protokollförda möten med 67 paragrafer behandlade. 
På grund av renoveringen i Hemmersgården har AU sammankom-
mit till åtta (8) möten under året.

Utskott och kommittéer 

Arbetsutskott
Christine Bonn, Peter Båsk, Carl-Erik Forth, Gunilla Sand, Olle 
Victorzon

Personalsektionen
Gun-Lis Landgärds, Peter Båsk, Gunilla Sand, Olle Pursiainen, 
Olle Victorzon

Barnkulturkommitté
Tarja Björkman, Gerd Erickson, Josefin Jacobson, Jeanette Keck-
slund, Susanne Lagus, Johanna Nordenswan, Victoria Nylund, 
Gunilla Sand, Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, Camilla Svedberg-
Smeds, Annina Ylikoski

Bildkonstkommitté
Peter Båsk, Christine Bonn, Ulrica Ferm, Kurt Gullberg, Lisbeth 
Holtti, Hannah Kaihovirta-Rosvik, Barbro Nedermo, Nils Nygren, 
Patricia Rodas, Kaj Smeds, Tapani Tammenpää

Byggnadsvårds- och museiområdeskommitté
Referenspersoner för byggnads- och byggnadsvårdsfrågor på Stundars
Carl-Erik Forth, Karl-Erik Berg, Christine Bonn, Peter Båsk, Gu-
nilla Lång-Kivilinna, Johan Ångerman

Granskar museiområdet i sin helhet, vars rapport ligger till grund 
för åtgärder. Talkoinsatser vid behov. Ovanstående utökat med 
Göte Carlsson, Christer Finne, Tommy Holmback, Carina Hovi, 
Håkan Hyöty, Ville Klemets, Susanne Lagus, Gun-Lis Landgärds, 
Brage Räfsbäck, Gunilla Sand, Erik Smeds, Johan Smeds. Övriga 
sakkunniga vid behov.

Grönområdeskommittén
Christine Bonn, Maria Blomberg, Peter Båsk, Sirpa Båsk, Christer 
Finne, Carina Hovi, Håkan Hyöty, Ville Klemets, Susanne Lagus, 
Gun-Lis Landgärds, Liselott Molander, Gunilla Sand, Camilla 

Tryckerimuseet firade 30-årsjubileum i maj.

Kardningskurs i Bondstugan.

Stundars Lekföis är populärt.

Under Hemmer-tidsresan fick eleverna öva prickskytte med 
Karl-Erik Berg.
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Svedberg-Smeds, Maud Winberg, Jessica Åhman. Kommittén 
samarbetar med museiområdeskommittén.

Hembygdsinventeringsgrupp
Ann-May Carlsson-Wikström, Else Berg, Håkan Berg, Bengt Brors, 
Christer Finne, Pehr-Göran Näsman, Göran Paxal, Sylvia Thölix 
och Alf Winberg
Jubileumskommitté
Gunilla Sand, Christine Bonn, Peter Båsk, Gun-Lis Landgärds, 
Kenth Nedergård, Olle Victorzon

Musikkommitté
Tarja Björkman, Anna-Karin Berg, Karl-Erik Berg, Peter Båsk, Olav 
Englund, Kenth Nedergård, Victoria Nylund, Synnöve Svahnström, 
Kerstin Weckström

Medlemmar och frivilligt arbete

Stundars r.f. har 188 medlemmar. Medlemsavgiften år 2011 var 10 €.
De stora evenemangen har fungerat väl tack vare frivilliga insatser 

av styrelse, medlemmar och andra intresserade. De bokförda talko-
timmarna under år 2011 är 1664 timmar. I kaffetillställningen som 
föreningen ordnade 17.8.2011 deltog ca 90 talkojobbare.  Hantver-
karegillet Björkens medlemmar har utfört arbetsdemonstrationer 
under Stundars hantverkardagar, tidsresor och skolhantverkardagar.

Gunilla Lindroos har via Folkhälsans resurspool hjälpt till med 
katalogiseringen.

Lärare och elever från Optima/YA – Fastighetsskötsel har vid flera 
tillfällen röjt sly, avverkat träd och hjälpt till med förberedelser inför 
evenemang under året.

Personal på Stundars

Under år 2011 hade Stundars sammanlagt åtta (8) årsverken för-
delade på 41 anställda. De totala lönekostnaderna uppgick till 
301.157,83 €.

Ordinarie personal
Verksamhetsledare Gunilla Sand, timmerman Karl-Erik Berg, tf  
museipedagog Tarja Björkman (28.6.2010–30.11.2011), intendent 
Peter Båsk (arbetstid 50 %), forskare Susanne Lagus (tf  museipe-
dagog från och med 1.11.2011), kanslist Ulla-Britt Lassus (arbetstid 
85–100 % enligt säsong), samt projektledare Victoria Nylund ( från 
22.6.2011). Gårdskarl Harry Hjerpe var anställd med lönesubven-
tionsstöd för tiden 11.4–31.12.2011.

Tillfälliga projektanställda
FM Kristine Bärdén (1.10.2010–31.1.2011, 7.2–8.6.2011 samt 
29.8–4.11.2011) för förteckning av Stundars arkivmaterial samt 
sortering och digitalisering av Stundars bildarkiv.

Kulturproducent (AMK) Marika Kippola (18.11–22.12.2011) 
assistent för museipedagogen med lönesubventionsstöd.

Sommarpersonal och övriga timanställda
Lotta Baarman (guide), Geir Byrkjeland (guide), Ida Grandér (stug-
folk), Sandra Holmqvist (guide), Josefin Jacobson (stugfolk), Elisa 
Kujanpää (byggnadskonservator), Philip Rosenlöf (stugfolk), Janna 
Sirén (guide), Josefine Snellman (djurskötare), Valter Sui (guide), 
Maud Winberg (trädgård). 

Stundarspersonalen på besök i Lappo konstmuseum.

Flitiga talkojobbare njuter av utsikten från Fähusets nya 
pärttak.
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Praktikanter och praoelever
YA-studerande Sofia Dahl gjorde sin avslutande praktik på Stundars 
10.1–18.2.2011.

YA-studerande Emelie Sandelin gjorde sin praktik på Stundars 
11.4–27.5.2011.

Optima/YA-studerande Calle Holm och Jonathan Malm utförde 
praktik i fastighetsskötsel 31.10.–18.11.2011.

Fortbildning

Susanne Lagus har via läroavtal avlagt en utbildning i Museokokoel-
mien hallinta (30sp) vid yrkeshögskolan Metropolia. I fortbildningen 
behandlades bl.a. museisamlingarnas risk- och konditionsgransk-
ning. Studierna har bestått av månatliga närstudiedagar runtom i 
landet samt distansuppgifter.

Peter Båsk, Susanne Lagus och Gunilla Sand deltog i seminarium 
om digitalisering vid Österbottens museum 19.3.2011.

Peter Båsk och Carl-Erik Forth deltog 6.4.2011  i nationellt semi-
narium om byggnadsvård i Helsingfors, Rakennusperinnön hoidon 
ja korjausrakentamisen neuvottelupäivät.

Gunilla Sand deltog i de nationella museidagarna i Åbo 16-
17.5.2011.

Tarja Björkman, Victoria Nylund och Gunilla Sand deltog i Bri-
ding Ages konferens i Tallinn 2–6.6.2011. Temat var “Using Time 
Travels to Explore Turning Points in History”.

Karl-Erik Berg, Peter Båsk, Carl-Erik Forth, Victoria Nylund och 
Gunilla Sand deltog i Finlandssvenska hembygdsförbunds studieresa 
till länsmuseet Jamtli och Hälsingland 1–5.8.2011.

Peter Båsk, Susanne Lagus, Victoria Nylund och Gunilla Sand 
deltog i de finlandssvenska museidagarna 10–11.9.2011 i Kimito.

Peter Båsk och Carl-Erik Forth deltog 21.9 i seminarium på Novia 
”Det är ytan som spelar roll” om inomhusmiljö. Följande dag, eller 
22.9, deltog Båsk och Forth i seminariet ”Renover med respekt II”, 
i Närpes.

Victoria Nylund deltog 6.10 i kursen ”Tecken som stöd” arr. 
Lärum

Victoria Nylund deltog 12.10 i seminariet ”Lättläst” arr. Lärum
Peter Båsk deltog i seminariet ”Mångfald och mångsidighet – 

kulturmiljön som gemensam utmaning” på Österbottens museum 
19-20.10.2011.

Victoria Nylund och Gunilla Sand deltog 14.10, 26.10 i grundkurs 
i handsättning- och tryckning  på Stundars. 

Victoria Nylund deltog i Tulevaisuuden museo-seminarium 
24–25.10.2011 i Tammerfors.

Peter Båsk deltog i Österbottens museums regionkonstdag 
31.10.2011.

Susanne Lagus deltog 23.11.2011 i Museiverkets seminarium om 
utvecklingsprojektet ”Museo 2015”. 

Utmärkelse

Peter Båsk fick motta en medalj i silver vid Finlands svenska hem-
bygdsförbunds museidagar i Kimito 10.9.2011.

Utvärderingsarbete

Under hösten genomförde Museiverket en extern utvärdering av 
Stundars arbete utifrån Museiverkets ”utvärderingsmodell för mu-
seer. Utvärderingen var en fortsättning på den interna utvärdering 
som personalen gjorde hösten 2010. Den består av tre delar: led-
ning, förvaltning och stödprocesser, museets kärnverksamhet samt 

Praktikant Emelie Sandelin i Bondstugan.

Personal och styrelse på studiebesök till Jamtli i Östersund.

Intendent Peter Båsk och museichef Li Näse fick utmärkelser.
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effekter av museiverksamheten. Samma utvärdering genomfördes 
även år 2006. 

Understöd och bidrag
120.000,00 Korsholms kommun, för verksamheten 
106.113,00 Undervisningsministeriet, 
 statsandelarför museiverksamhet 
50.000,00 Svenska kulturfonden, 
 projektet Museala vardagsrum 2011–2014 
17.000,00 Museiverket /UM, innovativt projekt 
15.250,03 MAVI, för Hantverk för alla-projekt 2008–2010 
15.000,00 Undervisningsministeriet, 
 för Hemmersgårdens köksrenovering 
10.000,00 Undervisningsministeriet, 
 för digitalisering av bildarkiv (från 2010) 
10.000,00 Svenska kulturfonden, 
 för Hemmersgårdens köksrenovering 
8.000,00 Svenska kulturfonden, för arkivverksamhet 
3.812,51 Aktion Österbotten, 
 för Hantverk för alla-projekt 2008–2010 
2.313,88 Fastighets ab Journalisten, 
 för underhåll av Tryckerimuseet 
2.500,00 Svensk-Österbottniska samfundet, 
 för miniatyrmodell (från 2010) 
2.000,00 NTM-centralen, 
 för målning av Lanthandelns och Byskolans tak 
2.000,00 Undervisningsministeriet, 
 för projektet ”Seniorer är power” 
2.000,00 Korsholms kommun, sommarjobbare 
1.500,00 Harry Schaumans stiftelse, för uppmärksammande  
 av Tryckerimuseets 30-årsjubileum. 
788,34  KulturÖsterbotten, 
 för Ateljé Stundars verksamhet 2011 
 
Stundars r.f. har under året fått totalt 368.277,76 € i bidrag och 
understöd. Utav denna summa har 12.800 € reserverats för pro-
jekt som slutförs under år 2013. I summan ingår även 12.500 € 
som beviljats år 2010 men vars projekt slutförts under år 2011.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för år 2011 visade förlust 63,76 €. För 
byggnader gjordes avskrivningar för 20.684,03 € och för maskiner 
med summan 11.200,91€. Undervisningsministeriet betalade stats-
andelar för museiverksamheten till 37 % av kostnaderna för fyra (4) 
årsverken eller sammanlagt 106.113,00 €. Lånesumman ökade till 
53.350,45 € på grund av renoveringen i Hemmersgården.

Några av scenerna ur filmen ”Härmä” spelades in på Stun-
dars. Vår smed Patrik Strandback fick vara statist.
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Kalender för år 2011
7.1  Personalens och styrelsens julfest med Hemmertema på Restaurang Hemmer.
26.1 Gunilla Sand föreläste om ”Glädjen i att minnas – exempel från Stundars” i Veikars.
28.1 Lärare från yrkeshögskolan Metropolia bekantade sig med Stundars föremålssamlingar.
7–9.2 Tidsresor för åk 7 i Korsholm (201 elever) gemensamt med BARK.
7.3 Gunilla Sand föreläste om ”Glädjen i att minnas – exempel från Stundars” i Vasa.
20.2  Fastlagskul med 233 besökare
19.3 Susanne Lagus föreläste om ”Presentation av databasen Gunnar” 19.3 vid seminarium kring digitalisering, 
 Österbottens museum.
20.3 Stundars deltog i inflyttningssfesten i Solf.
24.3 Gunilla Sand föreläste om ”Våra finlandssvenska lektraditioner” vid Korsholms vuxeninstitut.  
2.4 Hantverkaregillet Björken r.f. höll vårmöte med utnämning av 13 nya mästare och 5 nya gesäller.
4.4 Representanter från Finansministeriet besökte Stundars och Korsholms kommun.
12.4 Föreningens vårmöte med 11 medlemmar. Projektledare Eva-Marie Backnäs föreläste 
 ”Digitalisering – en utmaning för museerna”.
15.4 Personalen på utfärd till Lappo där kulturcentret Vanha Paukku och Jussin viinitupa&Kellovalimo Somppi besöktes.
19–20.4 Gästkonstnärerna Melania Hangan och Mihai Gitman höll äggmålningsworkshops för eftisbarnen i Solf.
20–21.4 Skolning för nya guider.
1.5 1:a Majfest med bl.a. vernissage för Ann Granlunds och Peter Winquists utställningar Fähuset. Ca 1500 besökare.  
3.5 Vårtalko på området då ca 20 frivilliga räfsade området.
4.5 Projektet ”Museer i samarbete” höll diskussionsträff  för museerna i Korsholm.
6.5 Lagerförsäljning från plåthallen.
10.5 Tryckerimuseets 30 år uppmärksammades genom att HSS Media bjöd f.d. teknisk personal på träff  och middag i  
 Hemmersgården.
13.5 Stundarsklubben på vernissage i Björneborg 13.5.2011 i samband med barn- och ungdomsfestivalen Vähäx valottaa.
17-19.5 Tre fotoidentifieringsträffar där bilder ur Stundars arkiv identifierades och diskuterades. Ca 15 deltagare.
20.5 Räddningsinformation och brandövning för personalen.
24–25.5 & 31.5–1.6 Hantverkardagar för skolelever.
1.6 Naturväktarna hade direktsändning från Stundars. 
4.6 Gunilla Sand föreläste om ”Stundars Virtual Time Travel” vid Bridging Ages konferens i Tallinn.
7-10.6 Hantverkarläger med 18 barn.
14–17.6 Hantverkarläger med 22 barn.
27.6 Stundars öppnade för säsongen med guidningar i museibyn, butik & café öppet samt husdjur på plats.
28.6 Vernissage x 3 för utställningar i Hemmersgården, Fähuset och Gästateljén.
29.6  Barnkalas på Stundars med 1079 besökare.
4–25.7 Stugfolk på plats i museibyn.
10.7 Hantverkardag med 597 deltagare.
11–12.7  Filmen ”Härmä” spelades in på Stundars.
13.7 Brandsyn på museiområdet.1–1.7 
16–17.7 Kristen sång på Stundars.
29.7 Säsongavslutning för personalen.
31.7 Konstens söndag med Konstrutten i Solf  med 171 besökare.
2.8 Musikfestspelen i Korsholm – konsert på Hemmersgården.
4.8 Personalens sommaravslutning på Åminne...
7.8 Hantverkardag med 578 besökare.
15.8 Stundars avslutade sommarsäsongen.
17.8       Talkokaffe för 89 personer med vernissage, program, musik och information.
20.8 Hantverkaregillet Björken r.f. ordnade resa till Kimo bruk och Rökiö kvarnstuga.
4.9 Stundars Höstmarknad med 2500 besökare.
6.9 Extern utvärdering med representanter från Museiverket.
7.9 Personalen höll utvärderingsdag på Granösunds fiskeläger och Finngrundet.
9.9 Planeringsdag vid Sagalunds museum för projektet Museala vardagsrum
10.9 Susanne Lagus gav ”Fältets kommentarer på digitaliseringen av museiföremål” vid Finlandssvenska museidagar.  
 Samma dag presenterade Victoria Nylund projektet Museala vardagsrum.
11.9 Hantverkaregillet Björken r.f. höll Alexanderssmäll
16.9 Susanne Lagus föreläste om ”Digitalisering av museikatalogerna vid Stundars” vid slutseminarium för projektet  
 MUMS, Sursik skola.
24.9 Pärtspikantalko på Fähuset. 
24.9 Kardnings- och spinningskurs med Frida Paulin, sex deltagare
29.9 Personalen och styrelsen höll gemensamt arbetsmöte på Skafferiet Ritz
29–30.9 Emigrationstidsresor för åk 7 från Korsholms högstadium, 160 elever. 
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14.10 Projektet ”Museer i samarbete” en byggnadsvårdskurs för museer i Korsholm, Korsnäs och Malax. Peter Båsk  
 föreläste och 14 personer deltog.
14.10 & 26.10 Kursen i handsättning och –tryckning med fyra deltagare. Bjarne Hammarström och Åke Bengs har undervisat.
20.10 Museiområdeskommittén granskade museets byggnader och uteområde.
22.10 Hantverkaregillet Björken r.f. höstmöte med 19 närvarande.
27.10 Stundars r.f. Höstmöte med 16 medlemmar närvarande, Anette Hästbacka från Björkö fornminnesförening 
 berättade om ”Björkö fornminnesförening– i världsarvet Kvarken”
2.11 Planeringsdag i Åbo för projektet Museala vardagsrum.
9.11 Rosenholm-berättarcafé med tre f.d. elever till Gunnar Rosenholm som intervjuades av Österbottens Traditionsarkiv.
11.11 Victoria Nylund föreläste om ”Minnesprojekt” vid Seniorpunkten, Korsholm.
18.11 Gunilla Sand föreläste om ”Från etnologisk forskning till användarvänlig kulturarvsverksamhet” vid Svenska 
 Litteratursällskapets Traditionsvetenskapliga seminarium.  
22.11–21.12 Olika julprogram för svenska och finska daghem 1019 besökare.
24.11 ”Presentation av det gemensamma digitaliseringsprojektet i Österbotten” vid seminarium Museo 2015, Helsingfors.
26.11–18.12 Gros butik & café höll öppet veckoslut före jul kl. 12–16.
27.11 Julmarknad med ca 6000 besökare.
20.12 Restaurang Hemmer bjöd Stundarspersonalen på jullunch.

Rune Svarvar instruerar i repslagning.

                
     
Evenemang Jan Feb Mars April Maj Juni Juli  Aug Sept Okt Nov Dec     summa   

Museibesök 8 50 71 62 357 1027 1980 1112 261 102 74 53 5157 

Skolelever/daghem  227 24  1585 324   304  89 930 3483 

Konsert/Konstutställning     150 900 671 112     1833 

Fastlagskul  233           233 

Första maj     1500        1500 

Hantverkardag       597 578     1175 

Barnkalas      1079       1079 

Höstmarknad         2500    2500 

Julmarknad           6000  6000 

Övrigt, möten, bastu m.m 40 37 35 50 42 152  118 26 83 32 15 630 

Kurs/Auktion/S-klubben 107 81 87 60 16 47   6 57 32 8 501 

Gros      317 1230 350     1897 

Sammanlagt 155 628 217 172 3650 3846 4478 2270 3097 242 6227 1006 25988 

Restaurang     1167 1396 382 349 681 275 861 1192 6303 

Sammanlagt 155 628 217 172 4817 5242 4860 2619 3778 517 7088 2198 32291

Besök 2011

Pärmens bilder:  Korgmakaren Ragnar Sandelin och lärlingen Johannes Hjortman gör spånkorgar.
 Dansgruppen Kipinä uppträdde på Förstamaj-festen.
 Åk 7 från Korsholms högstadium väntar på soppa i Emigrations-tidsresan på Stundars.
 
Baksidan:  Skolfröken Kaija Grannas med en grupp förskolebarn i Byskolan.



Stundars r.f.
Stundarsvägen 5, 65450 SOLF, Finland

Tel. 06-344 2200, info@stundars.fi
www.stundars.fi
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