Brinkens museum

– kulturarv i Malax

Friluftsmuseum
med 20 byggnader

Järnåldersleden - Fäbodstigen - Sockenmagasin - Långfors kvarn - Båthus

uthus, lada, trädgård

76 båtar, 80 motorer,
2500 föremål

Båthallen
Fälbåtshuset

Tufvasgården:

loftbyggnad med port,
snickar-, mangelbod,
härbre, stockhynscho

Lillstugo: reception,

kaffestuga

Soldattorp: bod
Fäbod: sommarfähus,
två mjölkbodar

Lador: “prästlada”,
sjudarlada

Arkivbyggnad
Växthus och trädgårdar
Orregårdens (1879) enhet
är unik: gård och uthus
på ursprunglig plats,
liksom gårdens föremål.
Tillhörande trädgård
återställd till 1930-talsmiljö. Skilda fjärils- och
kryddträdgårdar. Övriga
byggnader är flyttade till
området och uppförda från
och med 1970-talet. Museets markområden, liksom
Orregården, har donerats av
syskonen Orre.

Fjärilsträdgård

Museet har mer än 17 000
katalogiserade föremål.
Ca 5000 textilier, tusentals
bilder och handlingar finns
i en nybyggd, tempererad
arkivbyggnad med forskarrum! En del av föremålen är Arkiv
utställda i olika byggnader.
I två lador presenteras Bon
dens år och i Tufvasgården
visas en arkeologisk utställning om den rika forntiden i
Malax. Sommarutställningar
med olika motiv.

– båt- och fiskekultur i Österbotten

Båtmuseum,
15 byggnader:

Järnåldersleden i Nissashaga, Storsjön, är en märkt vandringsled med 11 infostationer i
ett arkeologiskt intressant område med gravrösen och offerstenar från järnåldern. Bosättning fanns här 200–700 e.Kr. Rik flora. Öppen fäbodstuga med arkeologisk information.
Sommarfähus (sjudarlada) med jordbruksredskap. – Längs Fäbodstigen i Molapne kan du
bekanta dig med det tidigare rika fäbodväsendet i Malax vid 15 infostationer (fäbodplatser).

Orregården:

Kvarkens båtmuseum

(säljakt)

Järnåldersgrav i Nissashaga

Pärla,
spänne
(järnålder)
Ostbräde
Utdrag ur kartor för Järnåldersleden i Nissahaga och Fäbodstigen i Molapne. Broschyr och karta på platserna.

Malax sockenmagasin, byggt 1754, är äldsta byggnaden i Malax. Det erhölls 1990 som
donation av Ytter- och Övermalax skifteslag. Interiören är ursprunglig med sädeslårarna
bevarade. Det inrymmer idag en del av museiföreningens äldsta föremål. En ny stentrappa, enligt tidigare modell, gjordes 2007
vid dörren. – Långfors kvarn, eller Åddas
kvääne, erhölls som donation av kvarn
ägarna 2007. Museiföreningen påbörjar underhållsarbeten 2009. – Museiföreningen
äger även ett gammalt båthus i Åminne,
som inrymmer en nybyggd skötbåt. Båthusets tak består av träspån från den gamla
kyrkan i Malax .

Skötbåtshuset
(strömmingsfiske)

Motorhallen
Näthuset
Fiskarstugan
Stockbåthuset
Stockhuset

(båtbygge, vinternot)

Flottningsskjulet
Utställningshallar

Båtmuseet är Finlands största med
bruksbåtar från tiden
1820–1993 från
(svenska) Österbotten. Förutom
båtar och fiskeredskap presenteras
säljakt, flottning och
skärgårdsliv. Båtmotorer, “pikkakälkar”
och en snöskoter
visar teknisk utveckling. Över 200
gamla båtbilder och
-ritningar är utställda.
Sommarutställningar.
Jungfrudans. Museet
finns i en kulturhistoriskt värdefull
miljö. Mångsidig
sommarservice i
närheten.

“Svalustjärt”-båten

Vinternot

Kvarkens båtmuseum
Merenkurkun venemuseo – Kvarken Boat Museum

Motorhallen
x

Kvarkens
båtmuseum

Brinkens museum

Sjudar- och prästladan, soldattorpet, mjölkbodar, fäbod, snickarbod (skymda: arkivet och Tufvasgårdens byggnader), lillstugo, växthus, Orregårdens uthus och mangård. Bild från söder.

Kvarkens båtmuseum
Fiskarstugan, flottningsskjulet, skötbåtshuset, båthallen, (fälbåtshuset, gallerian), stockhuset, gång, Långs lada, gång, Herrgårds lada, (terrassen), (verkstan), motorhallen, näthuset, toa, stockbåthuset. Bild från söder.
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Museiföreningens verksamhetsplatser

Från vår till höst: talko varje måndagskväll vid Brinkens museum, varje
torsdagskväll vid Kvarkens båtmuseum. På övriga platser enligt behov.
Årligen arrangeras Båtens dag (juni), Vandring vid Järnåldersleden (juni),
Hembygdsdag (juli), Blommornas dag (augusti), Dagen för Europas bygg
nadsarv (september)
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Guidning och undervisning

Organisation och verksamhet

Musik och feststämning

Arkiv och bokutgivning

I den nya, tempererade arkivbyggnaden bevaras museiföreningens
handlingar, bilder, kartor, textilier samt olika föreningars arkiv. Materialet ger en grund för museiföreningens aktiva publikationsverksamhet. Ett tjugotal böcker har redan getts ut. Aanacko, årsalmanackan, och Vällingklockan, medlemsbladet, utkommer årligen.

Samarbete och projekt ingår naturligt i verksamheten.

Storsjön

Fäbodstigen
Molapne

Långåminne

2 km

Bilder / layout: Malax museiförenings bildarkiv /GS, 2009

Kyrka
Arbete och gemenskap

Museiföreningens verksamhet leds av en styrelse, som samverkar med
fyra sektorer med olika grupper:
1) Brinkens museum: arkiv-, textil-, trädgårds-, utställnings-, talkooch buffégrupperna
2) Kvarkens båtmuseum: utställnings-, talko- och buffégrupperna
3) Arkeologiska sektorn
4) Lokalhistoriska sektorn: grupper för olika lokalhistoriska teman (nu:
Torsten Lindgård, möbelsnickeri, sång och musik), släktforsknings-, foto-,
publikations-, Aanacko- och försäljnings-/distributionsgrupperna.
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Malax museiförening rf (grundad 1971) är i dag en av de
största och livaktigaste hembygdsföreningarna i Österbotten.
Den verkar geografiskt på sex olika platser, vid:
1) Brinkens museum, ett centrum för (primär-) Malax kulturarv: 20 byggnader inkl. arkivbyggnad, trädgårdar
2) Kvarkens båtmuseum, ett regionalt museum för Österbotten kring båtar, fiske, säljakt, flottning och skärgårdsliv
3) Järnåldersleden, vandringsled i arkeologiskt intressant
område (forngravar, offerstenar) med fäbodstuga och fähus
4) Fäbodstigen, vandringsled till 15 fäbodplatser
5) Sockenmagasinet, äldsta byggnaden i Malax (b. 1754)
6) Långfors kvarn, enda kvarvarande kvarn längs Malax å
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Talkon och årliga evenemang

” ... att hopbringa och vårda
minnen av hembygdens
odling och historia.”

MALAX MUSEIFÖRENING rf

Museernas öppethållning m.m.: se webbplatsen http://museum.malax.fi
Vid öppethållning: Brinkens museum (06) 365 1913, Kvarkens båtmuseum
(06) 365 1933. Turistinformation: +358 6 347 7111 (Malax kommun)

Välkommen!

Malax museiförenings verksamhet
– allmän översikt

