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Statarmuseet 2017 blev ett bra år!  
Inhängnaden på plats gav nya rutiner kring Entre och Kafé. 44.871 registrerade besökare (ca 
14.000 fler än 2016) och ca 25.000 ”strövare”. Tack ”hägndesigner” Jan Bergfelt för Din insats!  
Det av Region Skåne stöttade projektet En historisk tugga blev lyckat. Mååånga skolbarn, 
grupper och övriga besökare fick ta del av verksamhet knuten till projektet - brödbak i stora 
stenugnen, en meny med fler ”historiska” val till konferenser, den genom brödet så förenande 
entreutställningen av Anna Franzen Johnson, lägereldsplatsen som vår gårdskarl Roger byggt. 
Högsta KRAV-certifieringen 2017 och 2018 - vi är det enda museet i Sverige! 
Året avslutades med Julfrukost för alla Er som genom åren gett/ger av Er tid och Ert 
engagemang! Ovärderligt! 2017 års Stat Y Ett tilldelades Claes Block!  
Medlemsantalet ökade från 338 2016 till 394 2017. Då har vi räknat familjemedlemskap x 2,3.  
Tack Alla Vänner! 
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NYTT ÅR! 
BG 421-4342 
100:- enskild 
200:- familj 
500:- org 

Du/Ni behövs! 

 

HÖSTLOV 
Brödbak i bakstuga 
med Karin. 

 

FACKELVANDRING 

1500 deltog! 

 

PEPPARKAKSBAK 
Julefrid i Wintertid 
med Anna.

NÅGRA RADER TILL 
STATARMUSEETS VÄNNER

Kontakt? Frågor? Ideer?  
ordförande claes.block@bredband.net / kassör bo.carlqvist@sydnet.net / brevladan@statarmuseet.com

INBJUDAN  
ÅRSMÖTE  
22 april kl 16 

Bokens Dag Kl 14 
Petter Larsson  

berättar & dramatiserar 
kring bok & bildning, 

arbetarförfattare &  
bokmannen Nils Nilsson. 

Välkommen!
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Vad händer 2018!  
Praktiskt 
Tidevarvsgolvet är slipat och målat. Butik * Skafferi * Bokhandel  
har fått en egen ”scenografi”. Tack Bernt Franckié Grünewald!  
Vi river gamla entren, sätter in ny bredare dörr på motsatt sida och 
ersätter den gamla med fönster, river en bit av tegelväggen och höjer 
taket vid ingången. Den gamla trappen ersätts med ramp på motsatt 
sida. Lägenheten ”52:an” och utställningsdelen ”Norran” slås ihop 
genom att vi öppnat upp väggen i utbyggnadsdelen. Det ger en enda 
ingång till båda och trappen ersätts med ramp. Liten ramp finns även 
till dubbeldörren på hussidan som vätter mot vägen. Vi hoppas med 
detta att museet blir än mer tillgängligt. Tack Jan Bergfelt för 
ritningar och byggledning!  
Lekmiljön utökas på andra sidan museet med en Boulebana!  
Utställningar 
Vi söker bidrag för att forskning vid gjort genom åren i kombination 
med ny ska finna sin form med ny teknik för bättre tillgänglighet.  
Hoppas också få bidrag för att digitalisera och ta om hand museets 
samling av foton, diabilder, filmer.  
Den gröna verksamheten  
Förra årets invasion av sniglar gav uselt odlingsresultat. Vi kommer 
under året att prova olika lösningar och vidta åtgärder. Mycket 
kommer inledningsvis att handla om ”hands on” = vi måste plocka 
alla vi ser, gillra ”hotell” som töms varje dag, bygga in och över.  
Tips mottages, och om det finns intresse och möjlighet för en 
inledande insats i vår med handplockning- hör av Dig/Er! Bäst 
plockning sker i skymning och mörker. Vi ordnar kvällsfika!  
Vi gör även en insats för de ”dolda jordarbetarna”. Insektshotell ska 
byggas både av oss, skolor och besökare, äng anläggas och vi hoppas 
få hit bisamhällen.  
Verksamhet 
Skolpedagogiken inleds i mars. Evenemang bifogas och hittas mer 
utförligt på www.statarmuseet.com.  
V 8 Sportlov med helgpremiär 24 & 25 februari  
11.3 Q-dagen  
v 13 Påsklov  
22.4 Bokens o Bildningens dag  
1.5 Internationalen  
6.5 Litteraturrundan med författarbesök  
27.5 Blomstertid kom! Mors Dag  
4-5.8 Qulturrundan i samverkan med Hembygdsföreningar  
12.8 Honungsbiets dag. NY  
2.9 Bokskogens dag  
8.9 Kulturarvsdagen. Dela Kulturarvet!  
23.9 Mikaeli & Äpplets dag  
7.10 Barnens & Djurens dag  
v 44 Höstlov  
1.11 Fackelvandring  
10.11 Arkivets dag  
24 & 
25.11 Julefrid i Wintertid  
25.11 Julutställningar premiär  
27.11- 
14.12 Julstök för bokade grupper  
16.12 Sista årsöppna Drop-In.  
 
VÄLKOMMEN! Medlem har FRI ENTRE!
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Stat Y Ett 2017  
till Claes Block!

Museets första bröllop ägde 
rum den 29.11!  

Vigsel framför julgranen, 
bordet dukat med rosor, liljor 

och grönt. Kaffe i rosiga 
koppar och  Johannas vackra 
och goda bröllopstårta som  

pricklen över i-et.  

Gilla och Följ oss på 
Facebook och Instagram!  

Besök hemsidan!  
www.statarmuseet.co

Små små tasspår i snön…och 
hela genbanken med 

Åsbohöns är utrotad. Likaså 
8 hönor från den 

mångkulturella hönsgården.  
Inget uppätet…vi gör vad vi 

kan men…tips mottages!
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