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Historia 
Intresseföreningen Statarmuseet i Skåne bildades 24 maj 1991 och är öppen för enskilt medlemskap.  
Årsmötet 7 maj beslutade om namnändring till Statarmuseets Vänner. 

Styrelse 
6.3 Styrelsemöte med mat 
7.5 Årsmöte med mat 
1.11 Styrelsemöte med mat 
22.11  Pysseldagen inför de årliga juldagarna med intresserade.  
25 & 26.11  Julefrid i wintertid med hjälp avStatarmuseets Vänners medlemmar. 
16.12               Vänföreningen bjöd till Julfrukost kl 10! Julgröt, umgänge och utdelning av stipendiet Stat Y Ett 2017. 
Claes Bloch   ordförande  2016-2018 
Bo Carlqvist   kassör   2017-2019 
Frida Franckie   sekreterare  2016-2018 
Astrid Netterby  suppleant  2017-2019 
Monica Keidser  ledamot   2017-2019 
Lars Backe  ledamot   2017-2019 
Lillemor Backe  suppleant  2017-2018 ny 
Inger Jarl-Beck   revisor   2016-2018 
Malte Lindborg   revisor   2017-2018 
Sven Englessom   revisorssuppleant  2017-2018 
Nils Nilsson  valberedning   2017-2018 

Ekonomi 
Årets medlemsavgifter uppgick till ? kronor. Årsmötet beslöt om ett anslag till Statarmuseet på 25.000 kronor och med 
övriga intäkter och kostnader redovisas ett positivt resultat av ?  kronor.  

Medlemmar 
Det löpande medlemsåret har återgår till kalenderår eftersom det löpande medlemsåret var svårt att klara administrativt. 
De som löser medlemskap efter juli får istället 1,5 år. Detta för att det visat sig att många avvaktar medlemskap om det 
enbart räcker i några månader.  
2004  - 158 varav   84 familjemedlemskap, 70 enskilda, 4 organisationer.  
2005  - 193 varav 109 familjemedlemskap, 79 enskilda, 5 organisationer.  
20061010  - 181 varav 108 familjemedlemskap, 69 enskilda, 4 organisationer. 
20070822  - 192 varav 123 familjemedlemskap, 64 enskilda, 5 organisationer. 
20080307 - 192 varav 125 familjemedlemskap, 62 enskilda, 5 organisationer. 
20101031 - 190 varav 117 familjemedlemskap, 67 enskilda, 6 organisationer. 
20110722 - 300 varav 105 familjemedlemskap, 58 enskilda, 6 organisationer. 
20121231 - 254 varav 88 familjemedlemskap, 7 enskilda, 5 organisatior. 
20131231 - 162 betalande medlemmar. 
20141022 - 212 varav 127 familjemedlemskap, 78 enskilda,7 organisationer.  
20151231 - 165 varav 91 familj, 65 enskilda, 5 organisationer och 4 fria.    
20161231 - 191 varav 113 familj, 67 enskilda, 7 organisationer, 4 fria. 
20171101  - 222 varav 132 familj, 79 enskilda, 7 organisationer, 4 fria. 
3 nyhetsbrev har skickats ut. 

Besökare 
Vänföreningens medlemmar har fri entre. För övriga gäller: Under de allmänna öppethållandetiderna går barn under 15 
år i vuxens sällskap in gratis. Museiområdet var under halva året öppet för fritt strövande hela dygnet med tillgång till 
utomhusutställningar, utedass, lekområde, utemöbler, fönstertittande samt våra djur utom minigrisarna. Efter sommaren 
var hela området inhägnat och därmed var det sista åtagandet för Djurparksgodkännandet genomfört.  
2015: 31.326 registrerade besökare. 591 deltagare i 26 pedagogiska skolprogram. 50.000 strövare. 81.326. 
2016: 30.992 registrerade besökare. 787 deltagare i 35 pedagogiska program. 50.000 Strövare. = 80.992.  
2017: 44.871 registrerade besökare. 25.000 för fritt strövande innan hägnet kom på plats. 

Bildning  
Ingen medverkan på ArbetSams årsmöte. Forskningscirkel x 3 på tema En historisk tugga - projekt stött av Region 
Skåne. 

Bygge 
Museet har hägnats in med nät, grindar, entreportal, kastanjestaket. Tack till Jan Bergfelt. 
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Djuren 
Djuren i Djurparken har det mycket bra. I samband med manikyr, pedikyr och tandvård på minigrisarna Harry och Ivar, 
så besiktigades Djurparken av veterinär Charlotte Andersson, Distriktsveterinärerna Flyinge. 
       
Forskning 
Under året har fortsatta insatser gjorts för forskning, folkbildningsverksamhet och utbildning med ekonomiska 
satsningar, intresseinventering, samtal för samverkan och utveckling av utbildningsprogram. Praktikanter är välkomna!  
Folkbildning   ABF Skåne och ABF Sydvästra Skåne 
Malmö universitet   Lärarutbildningen och praktikanter.  
Lunds universitet  ABM, geografen, internationellt och praktikanter.  
Historiska institutionen LU/  
Centrum för Arbetarhistoria   Arbetshistoriska seminariet.  
Emigranternas Hus  Fil dr Lars Hansson. 

Kafe & Kök 
Även 2017 erhöll Kafé och Kök högsta KRAV certifieringen = minst 90% ekologiskt och KRAVmärkt - det enda 
museet i Sverige! Vi är mycket stolta över att kunna bidra till ett hållbart samhälle med ett globalt förtecken.  
Vår vardagsmeny är helt vegetarisk. Konferenserna har en valbar meny som även innehåller kött- och fiskrätter. Under 
2017 har vårt projekt En historisk tugga getts utrymme i denna valbara meny.Vi vill skapa ett övergripande 
sammanhang/profilering av museets hela verksamhet, och har därför i alla år valt att driva Kafe och Kök i museets egna 
regi. Profileringen är omtänksam och ansvarstagande med hemlagat, hembakat, hemodlat och hemtrevligt.  
Fortsatt utveckling av kafé- och köksmenyerna, workshops med mattema samt ett växande ekologiskt sortiment i 
butikens skafferi. Sortimentet för matallergiker och/eller ställningstaganden står under ständig utveckling. Ny 
lagstiftning kring märkning av egentillverkade produkter gör att vi avvaktar denna produktion.  
Under året har ”avplastning” inletts för kärl och förpackning. Bivaxdukar ersätter tex plastpåsar så långt det är möjligt.  

7.9 - KRAV revision. Besked om certifieringsgrad för 2018 ges i januari 2018. 

PERSONGALLERI - Här finns en eller flera representanter från varje årtionde från 1927-2001! 
Att arbeta ideellt är att verka utan vinstintresse, och ofta för ett gott syfte. Den som gör det är en idealist – en osjälvisk 
person som sätter förverkligandet av egna ideal före egen vinning. Tänk att vara ett museum med en sådan verksamhet, 
som så tydligt ger den historiska trovärdigheten mitt i nuet kraft, styrka och glädje!  
Museets uppbyggnad, utveckling och verksamhet har möjliggjorts och möjliggörs  av eldsjälar – avlönade och ideella.  
Volontärer: 
Sven Andersson  - energiexpert. Född 1927 
Lars Backe  - ledamot SMV. 
Lillemor Backe - suppleant SMV. 
Eva Bergfelt - inredningsarkitekt. Född 1941. 
Jan Bergfelt  - arkitekt. Född 1940. 
Hans Björkman  - fd ordförande SSiS, fd kassör Statarmuseets Vänner (SMV) 
Claes Block  - lantarbetare/ombudsman, ordförande SMV, ledamot i SSiS, kök. Född 1945. 
Karl Blom - civilingengör. Bistår vid besök i Skåne. Född 1990. 
Bo Carlqvist - kassör SMV. 
Sven Englesson         - revisorssuppleant SMV. 
Bernt Franckié Grünewald - scenograf, konstnär, utställningar, layout, bygge. Född 1939. 
Sigrid Franckié - arbetar på annan plats. Jobbar vid besök i Skåne. Född 1990. 
Martin Franckié - doktor i fysik. Bistår vid besök i Skåne. Född 1988. 
Håkan Hassel  - lantarbetare, forskningscirklar. Född 1969. 
Sven Henriksson  - murare, hobbysnickare, bygge. Född 1930. 
Inger Jarl-Beck - revisor SMV.  
Hasse Jeppsson  - fastighetsskötare/tegelbruksarbetare, forskningscirklar, bygge. Född 1931. Avled under året. 
Göran Karlsson  - skogsarbetare, forskningscirklar, jord, bygge. Född 1944. Avled under året. 
Monica Keidser  - läkarsekreterare, arrangemang, SMV. Född 1955. 
Anders Larsson  - lantarbetare, forskningscirklar. Född 1966. 
Kjell-Åke Larsson  - lantarbetare, forskningscirklar, arrangemang, djur, slakt,  jord, bygge. Född 1936. 
Malte Lindborg - SMV revisorssuppleant. 
Annika Lord - volontär, donator 
Göran Lord - volontär, donator 
Astrid Netterby - suppleant SMV tillika bokföring för museet. 
Nils Nilsson  - lantarbetare, forskningscirklar, SMV valberedning, jord, bygge. Född 1936. 
Bengt Olsson  - snickare, bygge. Född 1942. 
Sven-Erik Pettersson - lantarbetare, ombudsman, internationella frågor. Född 1942. 
Gullmaj Sandberg  - biblioteksassistent, släktforskare, forskningscirkel. Född 1940. 
Bo Tengberg         - LO 
Stefan Vedmo         - murare.  
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”Timmisar” för kafe, butik, djur, odlingar, trädgård, pedagogik, föreläsningar.  
Kheyria Awes - studerar. Född 2000. 
Johanna Elleström - vikarierar för Frida. Född 1996. 
Josefin Elleström - har ävern annat arbete. Född 1994. 
Jenny Eriksson - journalist. Född 1976. 
Anna Franzen-Johnson - lärare, studerar ABM. Född 1975. 
Tilde Grameus         - studerar. Född 2001. 
Adam Inosson         - har även annat arbete. Född 1997.  
Annika Johansson - arbetssökande. Född 1964. 
Viktor Jansåker - musiklärare, musiker. Född 1991. 
Oscar Linderström - polisstuderande. Född 1994. 
Kerstin Lindskog  - lärare pensionerad. Född 1952. 
Lina Olsson - studerar. Född 1997. 
Heidi Perä-Rydahl  - har även annat arbete. Född 1994. 
Erik Rangström - polisstuderande. Född 1995. 
Linna Samuelsson  - studerar. Född 1999. 
Nicole Voigt - studerar. Född 1998. 

Ekonomi: 
Maria Danckler - revisor PWC 
Astrid Netterby  - ekonomichef, bokför, SMV. Född 1952. 
Tekniksupport:  - Joakim Lindskog, Limewood Media.  
 
PRAKTIKANT 
Anna Franzen Johnson. Magnus Jeppsson. 
       
Stat Y Ett 
Att arbeta ideellt är att verka utan vinstintresse, och ofta för ett gott syfte. Den som gör det är en idealist – en osjälvisk 
person som sätter förverkligandet av egna ideal före egen vinning. Statarmuseet har sedan 2005 delat ut stipendiet Stat 
Y Ett - ett konstverk signerat Bernt Franckié Grünewald, som ett tecken för den stora värme, uppskattning och 
beundran som dessa ideella volontära krafter frammanar. Respekt! Tänk att vara ett museum med en sådan verksamhet, 
som så tydligt ger den historiska trovärdigheten mitt i nuet kraft, styrka och glädje!  
Motivering:  
Tänk så mycket det finns mellan himmel och jord…bland annat årets mottagare av Stat Y Ett. Brett engagemang, 
ordningssamt sinne, orädd, bestämd, en vilja att lösa problem, styra upp och ordna till. Nyfikenheten har givit turer och 
samtal både högt och lågt, hit och dit och i allt skapat fina minnen.  
Här kan bilden målas vidare med en färgpalett - med viss röd dominans - av vänner kring ett bord som är dukat med 
stor generositet och en varm stämning. Vi kan också se årets mottagare vid ett rytande hav nedanför hisnande 
bergssluttningar och med minst ett fiskespö i handen. Eller bland frustande hästkrafter. Denna person har tack vare sin 
ståtliga längd även en god överblick över uppkomna situationer och en framtidsinriktad blick. 
Vi ser denna vän och stöttare runt de bord där många beslut som berör Statarmuseet tas, eller i röken från grillen. Ett 
uttryck inte helt ovanligt för 2017 års stipendiat när personen tycker det gått troll i ärenden ”va faan…” har avtagit. 
Månne för det engagemang som idag tar mycket av årets dagar - som kyrkopolitiker på nationell nivå. 
Claes - Gunnar Göran Block född 1945. 

Stiftelsen Statarmuseet i Skåne 
Vårt ansvar och engagemang för denna del av vårt gemensamma svenska kulturarv är stort!  I allt från vård av den  
fysiska miljön till ett värdigt omhändertagande och förvaltande av alla människor, deras engagemang, berättelser, ting 
och livsöden. 

Verksamhet på Statarmuseet 
Pedagogisk skolverksamhet, lärarutbildning, lovverksamhet för barn som inte har annan pedagogisk verksamhet, 
studiebesök, konferenser, extern verksamhet där vi besöker föreningar, organisationer, församlingar m fl, event 
kopplade till historiska händelser, internationella dagar, års- och högtider. Samverkan under året med ABF Skåne, ABF 
Sydvästra Skåne, Malmö, KFUMKIOSK, Emigranbternas Hus, Centrum för Arbetarhistoria, Hembygdsföreningar. 
Föreningens förslag om återgång S:t Clements vill oss vinteren gifva 23.11 för Julefrid i Wintertid föll mycket väl ut! 
Tack till Vänföreningen för årets alla insatser, engagemang, välvilja och stöd!  

Övrigt 
Marianne Sörensson, medlem från Grythyttan har genomfört en arkivering av föreningens material över tid. Tack!  
God närvaro av både ledamöter och suppleanter på alla styrelsemöten! 

2017 - det tjugoandra året 
Tack till Er Alla!


