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Museets verksamhet

Stundars firade 40 år med jubileumsfest och bok

Under året har vi haft glädjen att fira ett uppmärksammat 40-årsju-
bileum. Även om museiverksamheten i Solf inleddes redan år 1938 så 
grundades nuvarande förening Stundars r.f. år 1973 som ett resultat 
av kommunsammanslagning. Vi firade med jubileumsfest lördagen 
den 15 juni och med att ge ut en bok om Stundars verksamhet idag. I 
samband med jubileet öppnade vi även en jubileumsfond till förmån 
för museisamlingarna. Medel från jubileumsfonden skall användas 
för museisamlingarnas underhåll och vård samt för forskning, 
undervisning och spridning av information om museisamlingarna. 
Under året fick vi motta gåvor och inbetalningar till fonden sam-
manlagt 4165 €. 

Under jubileumsfesten den 15 juni fick vi lyssna till ett personligt 
tal av Carmela eller skådespelaren Ylva Ekblad. Hon kåserade över 
tiden då Stundars grundare, Gunnar Rosenholm, uppmanade sina 
elever att ta vara på gamla ”fodikor, eller gamla föremål. ”Idag är 
Stundars en oas. Då jag är här känner jag mig förflyttad hundra år 
tillbaka i tiden” säger Ylva Ekblad. I samband med jubileet hade 
vi även glädjen att dela ut Finlands svenska hembygdsförbunds och 
Stundars egna förtjänsttecken till personal och styrelsemedlem-
mar. Karl-Erik Berg och Peter Båsk fick också ta emot Finlands 
museiförbunds förtjänsttecken i guld och silver för 30 respektive 20 
års gediget arbete. Efter kaffe och tårta fick de ca 250 besökarna 
bekanta sig med Stundars bakom kulisserna genom att t.ex följa med 
en gammaldags skollektion eller ta en rundtur i sockenmagasinet 
invid kyrkan. Dagen avslutades med vernissage för textilkonstnär 
Ehrengard Högnäs utställning ”Steg för steg” på Hemmersgårdens 
vind.

Den tvåspråkiga jubileumsboken ”Stundars” beskriver vår mång-
sidiga verksamhet under ett helt år och innehåller intervjuer, recept 
och goda råd för husägare. Texten är skriven av Maria Österåker och 
fotografierna är tagna av Patricia Rodas. Aja Lund står för layouten. 

Bengt Brors blev årets Gunnar

”Det som hembygdsaktivisten Bengt Brors inte känner till om Solf  
är inte värt att veta” är en av anledningarna till att Bengt Brors blev 
Årets Gunnar 2013. Det var andra gången som utmärkelsen delats ut, 
till en person eller grupp som under året gjort en inspirerande insats 
i Gunnar Rosenholms anda. Bengt Brors har ända sedan 1970-talet 
byggt upp ett stort urklippsarkiv om Solf. Ungefär lika länge har han 
varit engagerad i en stor fotosamling från Solf med kopior av ca 3000 
porträtt och information om dem nedtecknade i album. Bengt Brors 
är även spindeln i nätet inom Solf byaråd och bjuder bland annat ut 
lediga tomter och har tagit en mängd initiativ till att förbättra triv-
seln i byn. I tio års tid har han ordnat en sommarfest för nyinflyttade 
Barkamobor med mat och program i sin egen trädgård. Stundars ville 
med utnämningen av Bengt Brors premiera en helhjärtad talkomän-
niska som gjort och gör mycket för sin närmiljö.
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Föremålssamlingarna 

Under året har katalogiseringen av museiföremålen och överföringen 
av uppgifterna till databasen Gunnar fortsatt. Under året har ca 200 
föremål katalogiserats och införts i databasen. Totalt har 50 föremål 
därtill fotograferats.  I samband med katalogiseringen granskas även 
föremålens kondition. 

 
Inventeringen av Stundars textilsamling, som inleddes hösten 2010, 
fortsatte med 6 träffar under vårterminen. I textilinventeringsgrup-
pens arbete deltog Margit Holm, Gunilla Lindroos, Frida Paulin, 
Judit Paxal och Stina Svarvar. Museets textilsamling har nu till 
stora delar gåtts igenom och uppgifterna införts i katalogiserings-
databasen Gunnar. 

Föremålskonservator Reet Brido har under hösten och våren i 
tre månaders tid konserverat sammanlagt 39 föremål ur Stundars 
föremålssamling. Största delen av de konserverade föremålen är 
metallföremål som Reet rengjort med hjälp av elektrolys och sedan 
skyddat med olja. Hon hann även konservera två sälskinnsföremål 
angripna av skadeinsekter, en väska och en stor kappsäck från 
Bondstugan. Det mest arbetskrävande föremålet är den speciella 
skrivmaskin ”Kosmopolit” som finns i Lanthandelns postkontor, 
den består av tiotals smådelar som alla rengjorts individuellt. Tack 
vare ett projektunderstöd från Svenska kulturfonden kunde vi till-
sammans med Granösunds fiskeläger anställa Reet Brido. 

Under sommarsäsongen fanns en liten utställning med kvinnoun-
derplagg till påseende i farstun till Krukmakarens stuga. Med i 
utställningen fanns bl.a. färgglada virkade underkjolar av en modell 
som var populär i Österbotten på 1920–30-talen. 

FM Susanne Lagus har varit medlem i Museiverkets nationella 
utvecklingsprojekt ”Museo 2015” (katalogiseringsarbetsgruppen) 
som syftar till att ta fram enhetliga principer för katalogiseringen 
av museiföremål.

Byggnadsvård och  
underhåll på området

Hantverkarhuset 

Stundars uppför sedan augusti 2012 ett rivningshotat uthus i tim-
mer från Rådhusgatan 23 i Vasa. Projektet som går under namnet 
”Hantverkarhuset” är ett allmännyttigt investeringsprojekt med stöd 
från Österbottens ELY-central, Korsholms kommun och Svenska 
kulturfonden. Timmerstommen med plåttak uppfördes under hösten 
2012. Under år 2013 har arbetet fortsatt med skålning av väggar och 
mellanbjälklag, arbete med fönster och golv, målningsarbeten inne 
och ute, isolering av våtutrymmen samt planering av inredningen. 
Lokala entreprenörer har anlitats för vvs- och elarbetet.
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Inom projektet arbetar timmermännen Karl-Erik Berg och Charsten 
Granholm. Projektet leds av byggmästare Carl-Erik Forth och inten-
dent Peter Båsk. I Hantverkarhuset har även tre praktikanter från YA 
arbetat under året: Joel Östman, Sara Nedermo och Marie-Louise 
Linman. Projektets budget uppgår till 263.000 € (moms 0%) och här 
ingår återuppbyggnad, inredning, maskiner, nödvändig teknik och iord-
ningställande av utemiljö. Syftet med huset är att ge Stundars möjlighet 
att ordna kursverksamhet inom hantverk året om. Huset kommer att 
invigas 1.5.2014 och hela projektet avslutas i september 2014.

Leaderprojekt Utveckla kompetenscentrum  
Byggnadsvård på Stundars

Under våren 2013 anställdes projektledare Niels Lipasti för Leader-
projektet Utveckla kompetenscentrum Byggnadsvård på Stundars. 
Under året har han tillsammans med styrgruppen arbetat på en ut-
redning om behov och möjligheter för ett Kompetenscentrum inom 
byggnadsvården på Stundars. Tillsammans med VASEK har även 
ett seminarium på temat Energi och gamla hus planerats. Projektet 
fortsätter fram till 30.6.2014.

Information om byggnadsvård

Intendent Peter Båsk har aktivt gett råd och föreläst i byggnads-
vårdsfrågor till såväl enskilda som grupper. Peter Båsk har fung-
erat som konsult för Sagalunds museum vid återuppbyggnaden av 
bondgården Falla.

Övriga åtgärder på museiområdet

•	 Hoppladan	rensades	ut	från	halm	och	onödigt	material	för	att	bli	
lagerplats för Stundars bord och bänkar. I samband med evene-
mang kan Höhopp för barnen i stället ordnas med halmbalar. 

•	 Timmerstommen	till	barnens	Snickarbod	färdigställdes	under	
sommaren. Under år 2014 görs tak och inredning så att boden 
kan invigas på Barnkalaset 2014. 

•	 Kokplatsens	takbord	fick	nya	brädtak.
•	 Smedjans,	rökbastuns	och	Bleckslagarbodens	pärttak	förnyades	

(halva taken).
•	 Takrännor	till	Bondstugan,	Bondgårdens	sädesbod	och	Blecksla-

garens stuga förnyades.
•	 Mjölnarstugans	vattenlist	på	baksidan	och	på	gavlarna	förnyades.
•	 Taken	i	Grå	byn	rensades	från	mossa	och	löv	på	hösten	(Stenhug-

garens, Krukmakarens och Kopparslagarens stuga).
•	 I	Bondstugan	reparerades	vråspisen	då	öppna	stenar	murades	fast.
•	 De	flesta	av	museibyggnaderna	har	fått	nya	droppkäppar.
•	 Flera	av	museibyggnadernas	trappor	reparerades	och	tjärades.
•	 Trapporna	till	Infokoppin	och	Krukmakarens	verkstad	förnyades	

helt.
•	 Sjömannens	bod	och	Vedlidret	 lyftes	och	riktades	upp	då	de	

sjunkit ned i marken.
•	 Väjningsskylt	vid	utfarten	från	parkeringen	sattes	upp	av	kommunen.
•	 Optimas	studerande	och	lärare	från	Naturbrukslinjen	har	under	

året vid flertal tillfällen röjt sly och avverkat träd på museiområdet.
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Hantverk

Leaderprojektet ”Slöjdkontakt och hantverksmöten” som inleddes i 
juli 2012 tillsammans med Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund har 
haft ett intensivt år 2013. Vi har ordnat kurser och studieresor till 
respektive land och därtill hållit ett antal planeringsmöten tillsam-
mans per Skype. 

Följande kurser har hållits på Stundars med ledare från Hälsingland: 
Grannlåtssömnad 20–21.4 med 6 deltagare med Cia Wikman, Kurs 
i nytimring med Leif  Persson 22–26.4 med 12 deltagare, Tälja med 
kniv och yxa med Niklas Karlsson 4–5.5 med 7 deltagare och Kurs i 
schablonmålning med Anna-Carin Åsbrink 14–15.9 med 8 deltagare. 
Nytimringskursen påbörjade en snickarbod och timmerstommen 
avslutas senare av Charsten Granholm. Schablonmålningskursen 
skar ut schabloner och påbörjade väggmålningen i Hantverkarhusets 
andra våning. Förutom ovanstående kurser så hölls även en kurs i 
smide för nybörjare på Stundars 18–19.5 med Per-Uno Björklund 
som ledare för 5 deltagare.

Följande hantverkare från Stundars åkte över till Hälsingland för att 
hålla kurser och workshops där: Ann-Chatrin Snickars-Hoxell i kaffe-
paketsflätning 11.7, Margit Håkans i sävslöjd 22–23.8, Krister Vidgren 
i bleckslagning 5–6.9, Stina och Rune Svarvar i fiskskinnsgarvning 
6–8.9 samt Jeanette Rönnqvist-Aro i flerfärgsvirkning 14–15.9.2013.  

Från Hälsingland kom en grupp av 20 slöjdare på besök till Stundars 
4–7.7.2013. Vi ordnade studieresor till Storkyro (guldsmed Juha 
Koskelas verkstad, Villavintti och Storkyro medeltida kyrka), Kimo 
bruk och världsarvet Kvarkens skärgård. Vid Mortes i Björkö fick 
deltagarna höra om de vackra Björköskåpen och själva delta i en 
workshop i att göra blomstermålningar. Karin Rosendahls textil-
samling, Loftet och Österbottens museum besöktes också. Tillsam-
mans med Hantverkargillet Björken höll vi en gemensam middag 
på Stundars och Hantverkardagen 7.7. blev resans stora höjdpunkt. 
Då medverkade också våra svenska slöjdare så att vi hade totalt 
60 hantverkare på plats. Den dagen hade vi en rekordpublik med 
närmare 900 personer. 

En knapp månad senare var det vår tur att åka över till Hälsingland 
5–9.8.2013. Vi var 35 personer totalt som fick ta del av ett mycket 
lärorikt och intressant program i Sverige. Vi besökte Gränsfors bruk 
och yxsmedja, Stene gård samt världsarvsgårdarna Gästgivars och 
Kristoffers. Hälsingland är förutom sina hälsingegårdar även känt 
som ett linlandskap och vi fick även bekanta oss med Trolldalen och 
Växbo	lin.	Onsdagen	den	7.8	hantverkade	vi	tillsammans	med	våra	
svenska värdar på hälsingegårdarna Karls och Gästgivars inför en 
intresserad publik. Dagen avslutades med kyrkbåtsrodd på Ljusnan 
och middag i ett vikingahus. Vi hann även med besök på Sveboval-
len, en levande fäbod och Hälsinglands museum i Hudiksvall. 

Hantverkargillet Björken r.f. ordnade vårmöte samt en höstresa till 
Pörtom där bland annat nya åldermannen Krister Vidgrens verkstad 
besöktes. Höstens Alexanderssmäll blev samtidigt talkokaffe där 
Stundars frivilligarbetare bjöds på kaffe med tårta. 
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Museipedagogisk  
verksamhet

Museala vardagsrum

Under år 2013 fortsatte Stundars att utveckla tillgängligheten för främst 
barnfamiljer, unga vuxna och äldre. Samarbetet med Sagalund märktes 
i gemensamma möten, seminarier, resor och erfarenhetsutbyte. Den 
gemensamma väggkalendern för år 2013 som projektet gjort uppmärk-
sammades med pris i en nordisk tryckeritävling (Munken trycktävling). 
Kalendern fick uppskattning för både layout och tryckkvalitet.

Satsningen på att levandegöra museibyn med program kring år 
1903 fortsatte. Projektledare Victoria Nylund ansvarade för anställ-
ning, skolning och handledning av personal samt vidareutveckling 
av programmet.  

Arbetet med att utveckla ”Grå byn” till ett vandringsstråk där 
besökarna kan titta in i stugor och mötas av lokala berättelser, 
dockor och ljud inleddes under året.

Projektledaren höll vid flera tillfällen föredrag om verksamheten 
vid hembygdsföreningar, pensionärsträffar, seminarier och utbild-
ningar.  

Stommen till en snickarbod för barn uppfördes på våren under en 
timringskurs inom Leaderprojektet ”Slöjdkontakt och hantverksmö-
ten”. Snickarboden planeras vara helt klar för användning sommaren 
2014 men redan på Barnkalaset år 2013 inleddes verksamhet kring 
boden. Barn och föräldrar fick snickra bilar och båtar. Detta var 
väldigt populärt och ca 400 bilar och 200 båtar snickrades på en kväll.

Museala vardagsrum ordnade även ett uppskattat studiebesök till 
Birmingham och London i augusti 2013. I resan deltog 16 stycken 
museiprofessionella, varav fem från Stundars. 

Projektledare Victoria Nylund har utvecklat ett minnesmaterial 
för seniorhem. Materialet består av fyra helheter: hemmet, arbete, 
skola och fyra bildserier med föremål och interiörer från museet. 
Materialet har använts på pensionärsträffar under året. En broschyr 
för materialet trycktes upp 2013. 

Samarbetet med universitet och högskolor har fortsatt. De stude-
rande erbjuds studiebesök, föreläsningar och möjlighet att utföra 
övningsarbeten.

Arbetet med en gemensam publikation över projektet Museala 
Vardagsrum inleddes under året. Publikationen är tänkt att bli en 
inspirerande, finlandssvensk handbok för alla som arbetar med 
kulturarvspedagogik.

Under hela året har projektledaren aktivt deltagit i Stundars olika 
evenemang för besökare.

Under maj och augusti-oktober månader var projektledaren tjänste-
ledig och sluttiden för projektet sköts därmed upp till september 2014. 

Leva i två världar

Tillsammans med Österbottens barnkulturnätverk, BARK genom-
förde vi det internationella Leaderprojektet ”Leva i två världar”. 
Projektet var ett samarbete mellan Finland och Kalmar läns mu-
seum i Sverige. Samarbete gjordes även med USA, till vilket både 
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Sverige och Finland har historiska band via den starka emigratio-
nen för 100 år sedan. ”Leva i två världar” tog fasta på ett ämne 
som är högaktuellt i de flesta länder idag, migration. Projektets 
utgångspunkt var: Hur kan vi förstå dagens migration i ljuset av 
historiska migrationsperioder? Workshops och tidsresor utfördes i 
högstadieskolor i Finland, Sverige och i New Mexico, USA. Syftet 
med projektet var dels att ge ungdomar kunskap och ökad förståelse 
för invandring, dels att ge kulturarvsinstitutioner verktyg att arbeta 
med dessa frågor. Projektledningen presenterade projektet ”Leva i 
två världar” på Bridging Ages konferens i kulturarvspedagogik i 
april 2013 i New Mexico. Möten och seminarier inom projektet har 
hållits både i Sverige (september) och Finland.

Tidsresor för åk 6 & 7 och samarbete med  
barnkulturnätverket BARK

Stundars och Bark bjöd in åk 4 från Solf skola på tidsresa i april (20 
elever). I september ordnade Stundars med bistånd av Bark tidsresor 
på temat emigration för åk 7 i Korsholm (178 elever). Bark var även 
ansvarig för den stora tidsresan på temat ”Kasernområdet år 1902” 
som hölls för Vasa stads åk 6 (258 elever) 28.8–5.9.2013. Tidsresan 
skedde i samarbete med Stundars, och Brages friluftsmuseum, Öster-
bottens museum, Vasa Landskapsbibliotek och Vasa stads kulturbyrå.

TYKY-dagar

Under år 2013 har intresset för Stundars TYKY-program varit 
stort. Sammanlagt har TYKY-program ordnats 12 gånger under 
året. Gruppstorleken varierat från 8–50 personer.

Programmet är Stundars-inspirerat och består av enkla samarbets-
övningar och problemlösningar. Grupperna delas in i mindre lag och 
man utför olika uppgifter som finns utplacerade dels på området och 
dels i museistugorna. Beroende på årstiden och gruppens storlek har 
uppgifterna varierat något, men en standard modell består av bland 
annat gamla mått, känna igen inhemska spannmål, hästskokastning 
och ”skidning”. Alla lag får ett eget häfte där de fyller i lösningarna 
på uppgifterna. För varje uppgift får de poäng och det lag som fått 
flest poäng vinner.  Efteråt får alla ett diplom för väl utförda sysslor 
där de själva får skriva sitt namn med gammaldags bläckpennor.

Stundarsklubben

Under vårterminen hölls tre tillfällen inom Stundarsklubben som 
riktar sig till barn i årskurs 3 och 4. Tillsammans med museipedagog 
Susanne Lagus färgade de påskägg med gurkmeja, lekte traditionella 
lekar och bekantade sig med Kloka gummans stuga. Sista träffen 
hölls en tidsresa i skolan, vilket var väldigt omtyckt.

Skolelever och daghemsgrupper

För skolelever och daghemsgrupper erbjuds olika möjligheter till 
program och aktiviteter på Stundars. I maj och juni besöktes Stun-
dars av 1127 elever och i november och december av 949 dagisbarn. 
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Hantverkarläger för barn

Två läger (4–7.6 & 11–14.6.2013) för sammanlagt  36 barn hölls på 
Stundars under Sonja Backlunds och Anna Nylund  ledning med 
bistånd av Antti Solin och Magnus Löfroth. På programmet fanns 
hantverk i naturmaterial och tillredning av egna mellanmål. Lägren 
arrangerades gemensamt av Stundars r.f. och UngMartha.

Sommarsatsning: ”1903” och Barn på Stundars 

Sommartid levandegör hela museet en miljö från år 1903. Besökare får 
bekanta sig med stugfolket i Lanthandeln, Bondstugan och Smedens 
stuga. I de öppna tidsresorna deltog även Stundars hantverkare. Varje 
dag ordnades en ”Gammaldags skollektion” och från måndag till fre-
dag kunde barn delta i ”Barn på Stundars”. I ”Barn på Stundars” fick 
barn i åldern 4–12 år delta i vardagliga sysslor i bl.a. Smedens stuga. 

Större evenemang  
år 2013

1:a maj-fest med ca 1500 besökare
Vernissage för Sini Björkholm och Janika Herlevis utställning 
”Down came the raine” i Fähuset. Musikprogram och underhåll-
ning av Solf  blåsorkester, trollkarlen Mr Henry, dansgrupp från 
Legato, elever från Övis musikklass, gästkonstnär Peter Luha och 
AV stråkarna.  Arbetsdemonstrationer i Tryckerimuseet. Restaurang 
Hemmer bjöd på 1:a majbuffé.

Barnkalas 3.7.2013  med ca 1546 besökare
På scenen uppträdde dockteatern Lilla Åsnan på svenska och finska 
med pjäsen Rödluvan. Cirkus Sprinkler roade också besökarna och 
höll även en pröva-på-verkstad. På programmet fanns traktorskjuts, 
tovning, inte-stöta-marken-bana, linbana, klättervägg, såpbubblor, 
pärlfiske, ansiktsmålning m.m. Många barn och pappor! tog tillfället 
i akt och snickrade ihop en bil eller båt av träklossar i den populära 
Snickarhörnan. Precis som tidigare var vattensprutblomman Crazy 
Daisy mycket uppskattad denna varma kväll.

Hantverkardag 7.7 med 862 besökare
En stor hantverkardag med rekordmånga hantverkare från Hant-
verkaregillet Björken r.f. och våra svenska slöjdare från Hälsing-
land. Hantverkardagen fick även rekordpublik med 862  besökare. 
Hantverkardagen var höjdpunkten och avslutningen för besöket från 
Hälsingland så vi bjöd på en extra kaffesits för våra medverkande 
hantverkare efter det officiella programmet.

Klimpsoppa och bageriförsäljning.

Hantverkardag 4.8 med 530 besökare
Hantverkardag med 45 hantverkare från Hantverkaregillet Björken 
r.f.  Samma dag och tid hölls öppet hus i paret Luthers rosenträd-
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gård. Maria Blomberg dekorerade hönsburen med virkade blommor 
och krukor. Klimpsoppa och bageriförsäljning.

Konstens söndag med Konstrutten 28.7 med ca 107 besökare
Konstrutt i Solf  i samarbete med Tapani Tammenpää och Kaj 
Smeds. Vernissage för Inkeri Viljanens utställning ”Åt skogen”i Fä-
huset.  Gästkonstnär Soo Sunny Park (USA) höll öppet hus i Ateljé 
Stundars. Tidigare gästkonstnärerna Peter Luha & Lucia Cernekova 
(Slovakien)	visade	animationer	”On	the	road”	i	Cinemarian.	

Höstmarknad 7.9 med ca 2400 besökare
Höstmarknad i strålande höstväder med drygt 40 försäljare som 
placerats i en stor cirkel ute på grönområdet. Malax veterantraktor-
förening gästade marknaden med nästan två dussin traktorer som 
rönte stort intresse. Malax hornseptett uppträdde. Stundars bjöd 
på guidad rundtur i nya Hantverkarhuset och så demonstrerades 
spikning av pärttak vid Smedjan. Klimpsoppa serverades i Hem-
mersgården och kaffe m.m ute på museiområdet i vackert väder.

Julmarknad 1.12 med ca 6500 besökare
Julmarknad med stor publik och ca 65 försäljare. Under julmarknaden 
ordnades även bageriförsäljning, pepparkaksbakning, ringdans på 
Hemmersgårdens vind med Solf UF:s folkdanslag och Anna-Karin 
Berg	och	Bo	Lund.	Gymnasieflickorna	Olivia	Andersson,	Evelina	
Holmback och Vendela Nylund uppträdde med vackra julsånger och 
Steve Johnson bjöd på trumpetmusik. Gästkonstnär Jochen Schneider 
höll öppet hus i Ateljé Stundars. Klimpsoppa serverades i Hemmers-
gården och kaffe i Fähuset, Emilcafé, Smedens stuga och Rofhöks. 

Konst på Stundars

Utställningar i Hemmersgården och i Fähuset
1.5–20.6.2013  Sini Björkholm och Janika Herlevi:  
 ”Down came the rain” i Fähuset
15.6–15.8.2013 Ehrengard Högnäs: ”Steg för steg” i Hemmersgården
25.6–25.7.2013  Karin Hellman och Karin Björklund-Rissanen:  
 ”Karin & Karin” i Fähuset
28.7–15.8.2013 Inkeri Viljanen: ”Åt skogen” i Fähuset. 
25.6–15.8.2013  Malin Rönn: ”Tanter och annat folk” i Snickarens  
 uthus.
25.6–15.8.2013  Jimmy Pulli: ”Omsvep” på museiområdet

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. 
Under året har också en rad träffar ordnats för andra residensverk-
städer i Österbotten. 
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Peter Luha & Lucia Cernekova (Slovakien) för perioden febru-
ari-juni 2013. Soo Sunny Park (USA) för perioden juli-augusti 
2013. Christa Joo Hyun D’Angelo (USA/Tyskland) för perioden 
september-oktober 2013. Jochen Schneider (Tyskland) för perioden 
november-december 2013.

Marknadsföring och  
samarbete 

Öppethållning

Stundars är öppet enligt beställning året om och under sommar-
säsongen 24.6–15.8.2013 dagligen kl. 11–16. Konstutställningar, 
guidade rundturer, butik och café samt husdjuren har under dessa 
tider varit tillgängliga för besökare. Årets husdjur kom från Björn 
Ljungkvist, Christer Storfors och Bjarne Back.

Stundars beviljar fritt inträde för assistenter till utvecklingsstörda 
genom Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki r.y. Även lottor 
och krigsveteraner ges gratis inträde. Barn under 18 år erbjuds gratis 
inträde vanliga sommardagar.

Marknadsföring

Marknadsföringen till närregionen sköts främst genom annonser 
i dagstidningarna Vasabladet och Pohjalainen. Evenemangska-
lendrar och övrigt marknadsföringsmaterial har distribuerats till 
turismaktörer i regionen. Kontakten till medlemmar och besökare 
sköts genom medlemsbrev samt den egna hemsidan och Facebook. 
Stundars marknadsför sina evenemang via olika virtuella evene-
mangskalendrar. 

Samarbetspartners inom turismen

Stundars r.f. samarbetar med aktörer och organisationer i Vasa och 
Korsholm för att aktivt locka besökare och utveckla kultur- och 
turismnäringen i regionen. Här kan nämnas Vasa turistbyrå, Kors-
holms kommun och Österbottens turism. Stundars deltar i projektet 
Res & Relaxa som drivs av Vaasan ammattikorkeakoulu.  Syftet 
är att utveckla produkter eller tjänster inom wellbeing i Österbot-
ten. Verksamhetsledare Gunilla Sand är medlem i styrgruppen för 
projektet. Inom ramen för projektet har ett gemensamt paket med 
Wasa Wellness tagits fram: ”TYKY-dag med Qigong och historiska 
upplevelser”. Tillsammans med hotellen Astor och Vallonia gjordes 
paket där både hotellövernattning och besök på Stundars ingick.

Samarbetsprojekt inom museibranschen

Leaderprojektet Kulturarvsresursen (projektägare KulturÖsterbot-
ten) har som syfte att bistå de lokala museerna i Svenska Österbotten 
med att ta tillvara och utveckla sin egen specifika kulturprofil samt 
att förbättra sina verksamhetsförutsättningar. Verksamhetsledaren 
är medlem i referensgruppen.
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Medlemskap

Stundars r.f. är medlem i museiförbunden Finlands svenska hem-
bygdsförbund r.f., Suomen kotiseutuliitto, Finlands museiförbund 
r.f, Aktion Österbotten, Rakennusperinteen ystävät ry – Byggnads-
vårdens vänner r.f, Kust-Österbottens Företagare r.f. och Österbot-
tens turism r.f. Gunilla Sand är styrelsemedlem 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.	Ordförande	Olle	Victorzon	är	med-
lem i Fastighets Ab Havets hus.

Under året ombildades Världsarvet i Kvarken r.f, där Stundars tidi-
gare varit medlem, och fortsatt medlemskap var därmed inte möjligt.

Övrig service på museet

Restaurang Hemmer

Restaurang Hemmer och konferensservicen sköts av Vaasa Ravin-
tolat	Oy.	Hyresavtalet	med	Vaasa	Ravintolat	förnyades	och	gäller	
nu för åren 2013–2017.

Gros butik

Gros butik & café har varit öppen dagligen under sommarsäsongen 
samt vid gruppbesök. Victoria Nylund har ansvarat för inköp och 
planering. Inför julsäsongen hölls butiken öppen vid gruppbesök 
samt vissa vardagar.

Bageri och övrig servering

I samband med evenemang på Stundars har bageriet bakat syltgri-
sar, rågbröd och limpor. Under Hantverkardagarna har kokats och 
serverats traditionell klimpsoppa. Bageri, kaffe- och klimpsopps-
serveringen har skötts av Stundars personal med hjälp av frivilliga. 

Organisation
Styrelsen
Olle	Victorzon	ordförande
Ordinarie ledamöter: Sara Bergström, Christine Bonn viceordfö-
rande, Carl-Erik Forth kassör, Christer Finne, Ville Klemets, Anita 
Kronqvist, Kenth Nedergård och Camilla Svedberg-Smeds.
Suppleanter:	Monica	Asplund,	Göte	Carlsson,	Olav	Englund,	Gun-
Lis Landgärds, Mikaela Nygård, Emelie Sandelin, Ann-Chatrin 
Snickars-Hoxell och Tove Söderholm. 
Representant för Korsholms kommunstyrelse: Michael Luther  
Representant för Hantverkaregillet Björken r.f.: Leif  Paulin 
Revisor: Petter Ingo Bokföring: Strömdahls bokföring
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Styrelsens konstituerande möte hölls 14.1.2013 och har under året 
haft 6 protokollförda möten med 58 paragrafer behandlade. AU har 
sammankommit till 5 möten under året. Styrelsen har även utsett 
medlemmar till tio kommittéer (arbetsutskottet, personalsektion, 
barnkulturkommitté, bildkonstkommitté, byggnadsvård- och musei-
områdeskommitté, grönområdeskommitté, hembygdsinventerings-
grupp, musikkommitté och jubileumskommittén).

Medlemmar och frivilligt arbete

Stundars r.f. hade under 2013 178 medlemmar, vilket är en ökning 
med 14 personer. Medlemsavgiften år 2013 var 10 €. De stora eve-
nemangen har fungerat väl tack vare frivilliga insatser av styrelse, 
medlemmar och andra intresserade. De bokförda talkotimmarna 
under år 2013 är 1286 timmar utförda i 340 skift. Hantverkaregil-
let Björkens medlemmar har utfört arbetsdemonstrationer under 
Stundars hantverkardagar, tidsresor och skolhantverkardagar.

Personal på Stundars

Under år 2013 hade Stundars sammanlagt 9,4 årsverken fördelade 
på 56 anställda. De totala löne- och lönebikostnaderna uppgick till 
373.516,53 €. Stundars följer museibranschens kollektivavtal enligt 
”Museoiden koskeva työehtosopimus”. 

Ordinarie personal: Verksamhetsledare Gunilla Sand, timmerman 
Karl-Erik Berg, intendent Peter Båsk (arbetstid 50 %), tf  forskare 
Annika Harjula-Eriksson, tf museipedagog Susanne Lagus, kanslist 
Ulla-Britt Lassus samt projektledare Victoria Nylund. 

Projektanställda: Konservator Reet Brido 2.4–28.11.2013 (arbets-
tid 50%), i perioden ingick två månaders arbete på Granösunds 
fiskeläger. Timmerman Charsten Granholm för Hantverkarhuset, 
anställd sedan 1.8.2012. Vaktmästare Calle Holm var anställd med 
lönesubventionsstöd för tiden 24.6-23.12.2013. Projektledare Niels 
Lipasti	från	6.5.2013	(arbetstid	73%).	Gårdskarl	Janne	Olsson	var	
anställd med lönesubventionsstöd för tiden 29.4–30.9.2013.

Sommarpersonal och övriga timanställda: Guider - Sandra Holm-
qvist, Magnus Löfroth, Antti Solin och Anna Småros (som ÅA-
praktik). Försäljare i Gros – Petronella Nordman. Byggnadskon-
servator - Jenni Saarinen. Djurskötare – Julia Landgärds. Trädgård 
– Anne-Marie Aspgård. Stugfolk – Josefine Enegren, Helena 
Hyvönen och Filip Österholm (anställda via Korsholms kommun).

Praktikanter och praoelever: YA-studerande Joel Östman (grund-
examen inom byggnadsbranschen) var praktikant 8.1–13.2.2013 
(2,5 dag/vecka ) och jobbade vid Hantverkarhuset. YA-studerande 
(grundexamen inom ytbehandling) Marie-Louise Linman och Sara 
Nedermo. 13.8–8.11.2013. Skolelev Linn Nylund, Vasa övningsskola 
åk 9 prao 21–25.10.2013.

 
Fortbildning och seminarier: Peter Båsk, Annika Harjula-Eriksson 
och Victoria Nylund deltog i seminariet ”Eldfängt – tabun och 
kontroversiella ämnen på museet” 7–8.2.2013 vid Sagalunds mu-
seum, Kimito. 

Projektledare Victoria Nylund deltog i Bridging Ages konferens 
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15–19.4.2013 i Las Cruces, New Mexico, USA. Temat var ”Cross-
roads in History”.  Resan till USA (10–21.4.2013) ingick i projektet 
”Leva i två världar” som admininistreras av BARK och utförs 
tillsammans med Kalmar läns museum.

Förstahjälpen-kurs 18.5.2012 för personalen med hälsovårdare 
Lena Granholm.

Susanne Lagus, Victoria Nylund och Gunilla Sand deltog i semi-
nariet ”Museo 2015” på Österbottens museum. 

Peter Båsk, Annika Harjula-Eriksson, Susanne Lagus, Victoria 
Nylund och Gunilla Sand var 19–23.8.2013 på studieresa till Eng-
land. Där besöktes Black Country Living Museum, Victorian Town 
Blists Hill, Mary Arden’s Farm och Museum of London. 

Gunilla Sand deltog i Finlands svenska hembygdsförbunds mu-
seidagar i Kyrkslätt 14–15.9.2013.

Understöd och bidrag
140.000,00 Korsholms kommun, för verksamheten 
103.032,00 Undervisningsministeriet, statsandelar för  
 museiverksamhet 
85.000,00 Svenska kulturfonden, projektet Museala vardagsrum  
 2011–2014
64.350,49 MAVI / Landsbygdsverket, för Hantverkarhuset
16.186,14 Korsholms kommun, för projekt Hantverkarhuset
8.000,00 Svenska kulturfonden, för föremålskonservator (med  
 Granösunds fiskeläger)
5.381,55 Leaderprojekt ”Slöjdkontakt och hantverksmöten”,  
 kommunal del
2.426,79 HSS Media / Vasabladet, för Tryckerimuseets underhåll
1.800,00 Aktiastiftelsen i Solf-Sundom, för jubileumsfest
1. 275,74 Leaderprojekt ”Utveckla kompetenscentrum  
 Byggnadsvård”, kommunal del
1000,00 Österbottens konstkommission, för retrospektiv  
 utställning (Ehrengard Högnäs)
1000,00 Svensk-Österbottniska Samfundet, för Grå byn
1000,00 Svensk-Österbottniska Samfundet, för konst- 
 utställning 
 
Stundars r.f. har under året fått totalt 349.916,08 € i bidrag och un-
derstöd. Ifall projektstödet till Hantverkarhuset tas med (EU, stat 
och Korsholms kommun) tas med uppgår summan till  430.452,71 €.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för år 2013 visade vinst 15,94 €. För 
byggnader gjordes avskrivningar för 14.917,64 € (6%) och för maski-
ner med summan 13.589,17 € (25%). Understödet från Korsholms 
kommun var 140.000,00 €. Undervisningsministeriet betalade stat-
sandelar för museiverksamheten till 37% av kostnaderna för fyra 
(4) årsverken eller sammanlagt 103.032,00 €. Lånesumman ökade 
till 60.000,00 €.  
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Stundars har under året tillsammans med Hälsingland i Sverige 
genomfört ett internationellt Leaderprojekt “Slöjdkontakt och 
hantverksmöten”. I projektet har vi ordnat en rad uppskattade 
kurser och studieresor.
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Besök 2013
Evenemang Jan Feb Mars April Maj Juni Juli  Aug Sept Okt Nov Dec summa   

Museibesök,guidning     68 210  56 133 22 21 31 541 

Museibesök med program  16 19 23 632 1135 1725 506 147 24 24 20 4271 

Skolelever/daghem/stud. 30    2384    252  168 266 3100 

Konsert/Konstutställning     250 350 940 170     1710 

Fastlagskul             0 

Första maj*     1500        1500 

Hantverkardag       862 530     1392 

Barnkalas, barn +vuxna       1546      1546 

Höstmarknad*         2400    2400 

Julmarknad*            6500 6500 

Övrigt, möten, bastu m.m 25 5 30 25 31 14 8  54 58 57 45 352 

Barn/S-klubben m.m   18 12 11 37       78 

Kurs/Auktion 8 26 8 29 21    8   9 109 

Gros*      273 1253 347     1873 

Sammanlagt 63 47 75 89 4897 2019 6334 1609 2994 104 270 6871 25372 

Restaurang 247 129 206 324 1277 323 451 598 720 242 363 889 5769 

Sammanlagt 310 176 281 413 6174 2342 6785 2207 3714 346 633 7760 31141 

* uppskattat antal
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