
Malax museiförening r.f.

Verksamhetsberättelse för år 2016

Allmänt
Inom föreningen verkar 4 huvudsakliga verksamhetsområden: Brinkens museum, Kvarkens båtmu
seum, arkeologiska sektorn och lokalhistoriska sektorn. I anknytning till dessa eller som fristående 
verkar olika arbetsgrupper. Som bilagor finns skilda verksamhetsberättelser för Kvarkens båtmu
seum samt för den arkeologiska och lokalhistoriska verksamheten.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid årets slut 250 personer. Stödjande medlemmarnas antal var 4. 
Medlemsavgiften var 10 euro och för de stödjande medlemmarna 20 euro. 

Styrelsen
Till föreningens styrelse hörde ordförande Gustav Smulter, vice ordförande Nina Sten (f. Falk), 
sekreterare Gunnel Smulter, kassör Britt-Helen Flemming, Vidar Björknäs, Siri Hagback, Kerstin 
Hägen (ny), Göran Strömfors (av styrelsen utsedd sekreterare för Kvarkens båtmuseum) och Nils 
Sund samt Gunvor Brokvist och Leif Skinnar som adjungerade medlemmar.

Styrelsen höll 9 möten under året och behandlade 136 paragrafer. Stadgeenligt hölls två före
ningsmöten, vårmötet den 15 mars 2016 och höstmötet den 9 november 2016.

Arbetsgrupper och ansvarspersoner

Brinkens museum: Styrelsen
  Talkogruppen: Manliga: Nils Sund
  Kvinnliga: Gunvor Brokvist
  Buffégruppen: BrittHelen Flemming
  Textilgruppen: Gunvor Brokvist, MariAnn Forth, Siri Hagback, Majvor  
  Sundbäck, Gunnel Svenns, Kerstin Hägen
-  Trädgårdsgruppen: Inga Österblad, IngaBritt Forsberg, Karin Skinnar
-  Utställningsgruppen: Bror Antus, Siri Hagback, Göran Strömfors, Inga Österblad,  
  Nina Sten, Kerstin Hägen
  Arkivgruppen: Nina Sten, Kerstin Hägen, Siri Hagback, Inga Österblad (ansva  
  riga för arkiveringen), Vidar Björknäs (ansvarig för tekniken)
Kvarkens båtmuseum: Styrelsen/sekr. Göran Strömfors
-  Talkogruppen: Manliga: Vidar Björknäs
  Kvinnliga: Gunnel Smulter
  Buffégruppen: Ulla Herrgård
Arkeologiska sektorn: Siri Hagback, Nina Sten, Elof Holmlund, Nils Sund
Lokalhistoriska sektorn: Leif Finnäs,  Gunnel Smulter, Göran Strömfors

Orregårdens museiträdgård vid Brinkens museum.



  Aanackogruppen: Göran Strömfors, Nina Sten, BrittHelen Flemming, Kerstin   
  Hägen, Gustav Smulter
  Fotogruppen: Göran Strömfors, Nina Sten, Margaretha Lindholm
  Musikforskningsgruppen: Leif Finnäs, Kenneth Granback, Leif Skinnar
-  Möbelsnickerigruppen: Leif Finnäs, Siri Hagback, Jalle Silfver, Gustav Smulter,   
  Göran Strömfors, Nils Sund, Inga Österblad, Gunnel Smulter
-  Vällingklockan: Leif Finnäs, Gunnel Smulter, Göran Strömfors
-  Släktforskningsgruppen: Siri Hagback, Inga Österblad
-  Försäljn.- o. distr.gruppen Gunnel Smulter, Britt-Helen Flemming

Personal
Under sommaren arbetade följande avlönade personer 
vid föreningens olika verksamhetsställen: 
  Margaretha Lindholm, trädgårdsarbete
  Harto Hattula, underhålls och reparationsarbete
  Marcus Mäkinen, guide vid Brinkens museum
  Marcus Hattula, guide vid båtmuseet

Lönerna har delvis finansierats med understöd från 
arbetskraftsmyndigheterna.

Dessutom har Andreas Westerholm även denna 
sommar arbetat i trädgården och gjort sitt examens-
arbete om fjärilsträdgården. Margareta Lindholm 
har varit  hans handledare.

Penningbidrag
Museiverket    
 Målning av Sockenmagasinet                    3500  
Kulturfonden 
 båtmuseet                                                     5000
 Brinken                                                     5000
Olof och Siri Granholms stiftelse 
  boken om Leander Bonn                             500
Aktiastiftelsen i Malax 
 Kvarkens båtmuseum                                 5000
 Brinkens museum                                       5000
 boken om Leander Bonn                              500
- boken av Matti Klockars: ”Kära Stina”...    500  
Malax kommun                                           2750
Malax handelslags stiftelse                          800

Publikationer
Under året utkom tre böcker: ”Ytäbyiji i Malax runt 
1950” utkom i april, ”Till sjöss!” i juni och ”Blås- 
och stråkmusik i Malax” i december. Dessutom utkom 
föreningens medlemsblad Vällingklockan två gånger.

Aanacko
Aanacko 2017 utkom lagom till julhandeln. Materialet 
har sammanställts av Kerstin Hägen, Nina Sten, Gustav
Smulter, BrittHelen Flemming och Göran Strömfors.

Harto Hattula har skött gräsklipp
ningen vid Brinken och vid båtmuseet 
under många år.

Flera utställningar och publikationer har producerats under året. 



Brinkens museum
Museet hölls öppet under tiden 28.6–6.8.2016 kl. 13–18 alla dagar förutom söndagar och månda
gar. Marcus Mäkinen har varit guide. Marcus har guidat besökare, katalogiserat föremål samt 
infört uppgifter på katalogiserade föremål i databasen för katalogisering (Gunnar 1.0) samt fo
tograferat hundratals föremål, främst textilier. 

Talkojobbarna har arbetat flitigt varje måndagkväll fr.o.m. maj till september. Mellan 15 och 
20 personer har mött upp varje talkokväll och utfört olika göromål för att hålla byggnaderna och 
området i toppskick. Den 15 september hölls gemensam avslutning för alla talkojobbare vid båt
museet. Skinklåda, sallad, kaffe och äppelkaka serverades. Gunnel Svenns läste dikt och Allsångs-
patrullen underhöll med musik och sång.

Denna sommar ordnades loppisvecka den 7–12 augusti mellan klockan 16.00 och 20.00. Förening
en deltog även i Malax loppisrace söndagen den 29 maj kl 10.00–16.00. Malax Mittemellan 
Marthaförening i samarbete med Åminne folkpark stod som arrangör för evenemanget, som i år 
arrangerades i Yttermalax.

Arkivet
I arkivet har det varit verksamhet under hela året. Fotografier behövs för månadsbilder på hem
sidan, till Aanacko, Vällingklockan och andra publikationer. Julkort och vykort säljs på marknader. 
Lotterivinster till museets sommar och jullotterier plockas från museets utgivna böcker och vykort 
samt från donerade nytillverkade handarbeten. 

Mässingsföremålen från Svedbergs gelbgjuteri, 
som länge funnits i museets ägo och uppbevarats i 
arkivet, ställdes ut i en monter i Ethels hus. Minia-
tyrutställningen av fäbodarna vid Kyrobacken fä
bodställe, som gjorts av Elis Åhman och tidigare 
varit utställd vid Aktia bank i Övermalax erhölls 
som donation av Elis Åhmans barnbarn Helena 
Rosengren, bosatt i Sverige. Den montern fick 
också sin placering i Ethels hus.

Textilier har vädrats, sorterats och plockats in i 
större lådor. Från arkivet flyttades en del föremål 
och lådor till Ethels hus för att få mera utrymme 
i arkivet. Textilier har plockats fram för tillfälliga 
kortare utställningar för grupper i Ethels hus.  Kyrobacken fäbodställe.



När arkivet blev färdigt 2005 så plockades vad som under årens lopp samlats från donationer och 
från gamla hus och förvarades i kuvert och askar in på hyllorna i det nya arkivet. Nu börjar det 
materialet vara sorterat och inlagt i arkivmappar med innehållsförteckning. Under vintern ordnade 
Inga Österblad upp 20 mappar. Under sommaren fortsatte hon att föra över böckerna från arkivet 
till biblioteket i Ethels hus och ordna upp dem efter olika teman.

Bror Antus donerade två intressanta mappar, den ena om Åminne båtbyggeri och snickeri, den 
andra om farmningen av sumpbävrar i Malax. Den farmen fanns mellan 1936–1945 i Åminne.

Sockenmagasinet
Tack vare ett bidrag från Museiverket har Sock
enmagasinet under året fått en fasadförbättring. 
Karl Georg Revahl har rödmyllat och Ove Lind-
berg har gjort en del träarbete. Så nu är Malax 
älds ta byggnad i skick för många år framåt.  

Årets evenemang
* Järnåldersleden 24.5.
35 personer deltog i vandringen med Nina Sten 
som guide.
* Båtens dag 13.6
Föredrag av Sten Westerholm, sång av Wilhelm 
Bonn och dragspel av Jonathan Bonn. Lars- 
Göran Söderholm sålde sina snidade figurer. Fes
ten hölls i samlingssalen. Cirka 120 personer 
besökte evenemanget.
* Hembygdsdagen 10.7
Traditionell hembygdsdag med många besökare 
firades i solsken. Tal av f.d. rektor Lars Varstala, 
musik av John och Jens Peltoniemi samt dikt av 
Gunnel Svenns. Klimpsoppa, bokförsäljning och 
lotteri.
* Öppet hus vid Sockenmagasinet 27.7
Siri Hagback berättade sockenmagasinets histo
ria för ett 50tal intresserade besökare.
* Öppna trädgårdarnas dag 7.8
Cirka 80 personer besökte trädgården. Marga
retha Lindholm, Andreas Westerholm och Inga 
Österblad förevisade.
* Blommornas dag 9.8
Christian Storm höll ett intressant föredrag om 
biodling samt sålde honung. Föreningen sålde tra
ditionsenligt kaffe och våfflor samt blombuketter. 
Ett 30tal personer besökte området.
* Europeiska kulturmiljödagarna 11.9
Lyckad dag med ett 40tal intresserade besökare. 
Siri Hagback berättade om fäbodlivet och 
besökarna kunde ta del av utställningen som 
fanns uppsatt i Ethels hus. Tema: Gemensamma 
platser och miljöer.
 

Överst det nymålade sockenmagasinet. På hembygdsfesten gratulerades Sven 
Riska, nyss fyllda 80 år, av museiföreningen och  Britt Helen Flemming. Riska 
är stor vän av museiföreningen och gynnar föreningen genom stora bokinköp. 
Ovan talar Siri Hagback vid “invigningen” av det nymålade sockenmagasinet.     



Plock ur verksamheten:
- tisdag 5 april kl 18.00 – kommunstyrelserna från Korsnäs och Malax höll möte vid båtmu
seet.   
- lördag 23 och söndag 24 april – museiföreningen deltog i Österbottens stormässa i Botniahal
len tillsammans med Malax kommun och andra föreningar. Gunnel Smulter deltog som funktionär 
på lördag eftermiddag.
- onsdag 11 maj – Övermalax Marthaförening städade Tufvasgården.
- söndag 15 maj kl. 13.00 – Österbottniska fornforskningssällskapet höll möte vid båtmuseet, 
filmförevisning och bokförsäljning, 20 personer. 

Före filmvisningen i båtmuseet gjorde fornforskarna en utflykt till Kalaschabrännans fornlämningsområde där järnåldersgravarna och skålgrops
stenarna besågs. Ovan samling runt en av stenarna. 
 
- måndag 16 maj kl. 15.30 – Lovisabor med Margareta Häggblom till Brinken och båtmuseet, 
34 personer.
- tisdag 17 maj kl. 18.00 – Solhagen, Luftballongen, höll vårfest för föräldrar och syskon vid 
Brinken. 
- måndag 23 maj kl. 14.30 – kulturombuden Håkan Omars, Annika Pråhl, Anna Wilhelmsson 
och Matts Blomqvist besökte båtmuseet.
- onsdag 25 maj kl. 17.30–19.00 – vårfest vid Brinken, förskolan Vita Molnet Solhagen.
- torsdag 26 maj kl. 18.00 – personalfest vid Brinken, dagvårdens personal, Malax kommun 
- lördag 4 juni – studentfest vid Brinken.
- lördag 4 juni – studentfest vid båtmuseet.
- tisdag 7 juni kl. 18.00 – sommarfest vid Brinken, Solrosen.
-  fredag 17 juni kl. 12.00 – friluftseftermiddag vid båtmuseet, Kommungårdens personal.
- söndag 19 juni kl. 10 – konfirmationsfest vid båtmuseet.
- fredag 29 juli – Björkgårdens boende och personal till Brinken, 15 personer.
- lördag 6 augusti – bröllop vid Brinken.
- Tidsresa för åk 8 i Petalax högstadie 1–2.9.2016 på Arstu/projekt tillsammans med Peta
lax hembygdsförening, Bergö fornminnesförening och Korsnäs hembygdsförening. Från musei-
föreningen deltog Gustav och Gertrud Smulter, Kerstin Hägen, Gunvor Brokvist, Solveig Ström
fors, Karl-Johan Geberg och Gunnel Svenns.
- onsdag 10 augusti kl 15 – Korsholms hjärtförening till båtmuseet, 15 personer.
- lördag 3 september kl 13 – Siri Hagback höll auktion. Medlemmar från museiföreningen 
hjälpte till och skötte även om kaffeförsäljningen, vars intäkter gick till museiföreningen.
- söndag 4 september kl 17 – Åminne-Tuv byaförening, allsångskväll vid båtmuseet.
- onsdag 7 september kl 19 – Vasa veteranbilister till båtmuseet, ca 70 personer, servering.



- torsdag 15 september kl 12–14 – Övermalax skola, åk 5–6, besökte Järnåldersleden. (29 elever 
och 4 lärare). Siri och Kerstin guidade. Siri och Gustav flyttade om skyltar (3 st) som blivit upp
satta på fel ställen.
- söndag 18 september kl 10 – besökare från Sagalund museum (Kimito) till Brinkens trädgård. 
(Maggan förevisade)
- lördag 1 oktober kl 13 – Kaskö hembygdsförening, 29 förhandsanmälda. Presentation av mu
seiföreningens verksamhet i båtmuseet samt kaffe med dopp. Efteråt besök vid Brinken.  
- 2 oktober kl 10–15 – Fiskets dag vid båtmuseet.  Aktiviteter för barn och ungdomar: mete, 
frågesport och aktivitetsbanor. – Försäljning 
av fiskskinnsprodukter och fiskbenssmycken. 
– Fiskförsäljning. – Vett och etikett till sjöss. – 
Barnen fick saft och bulle gratis. Kaffeförsälj-
ning åt vuxna. Cirka 200 personer besökte eve
nemanget. Från museiföreningen deltog Vidar 
Björknäs, Göran Strömfors, Ulla Herrgård och 
Gunnel Smulter.
- söndag 9 oktober kl 13–16 – Malaxdagen 
firades i Bygdegården med höstmarknad, öp
pet hus och program. Kommunen bjöd på kaffe 
och smörgås. Gunnel Smulter deltog från musei
föreningen och sålde böcker och vinbärsgelé, 
som Kerstin Hägen gjort.
- måndag 17 oktober kl 10 – Sega gubbar 
från Kristinestad till båtmuseet, 45 personer, 
kaffeservering.
- måndag 7 november kl 10 – Marjo Levlin 
besökte tillsammans med Gunnel Smulter arkivet vid Brinken och fotograferade handskrivna 
manuskript av Hampus Granfelt. Marjo är bildkonst när och håller på med att bearbeta en videoin
stallation för Kuntsi i Vasa inkommande sommar och har som utgångspunkt den hälsoundersök-
ning som Florinska kommissionen/Hampus Granfelt gjorde i Malax 1914.
- onsdag 9 november kl 19 – Över och Yttermalax gemensamma skifteslags styrelsemöte vid 
båtmuseet.
- fredag 25 och lördag 26 november sålde Britt-Helen Flemming och Kerstin Hägen Aanacko 
2017 vid KPO i Yttermalax.
 lördag 10 december kl 11–14 – julmarknad i Bygdegården. Nina Sten och Gunnel Smulter 
sålde böcker och vinbärsgelé.
 onsdag 14 och torsdag 15 december kl 9.00 – barn från Knattebo till Brinken. Gunvor Bro
kvist och Nils Sund deltog från museiföreningen.
- julgranen och jullyktan har som tidigare år lyst vid Brinkens museum under julhelgen.
- Jukka Rajala-Granstubb från Malakta har fotograferat flera dagar vid Brinkens museum för 
årets julkalender.
- Jenna Smulter har gjort broschyrer till de olika evenemangen och programblad till hembygds
dagen. Göran Strömfors har skannat bilder som Malaxbor inlämnat. Karin Malmsten-Rivieccio 
har skött om hemsidan. Bror Antus, Håkan Genberg, Siri Hagback och Göran Strömfors har 
med bilder och texter uppdaterat hemsidan med månadsbilder.

Malax den 28 mars 2017

Gunnel Smulter
Sekreterare

Foton: Göran Strömfors / Malax museiförenings bildarkiv

Kaninhoppning på Fiskets dag. 



Båtmuseet från sjön.

Malax museiförening rf 

Kvarkens båtmuseums verksamhet 2016
Kvarkens båtmuseum är ett regionalt museum, som tillvaratar båtar och andra föremål från Öster
botten med anknytning till fiske, säljakt, flottning och skärgårdsliv. Båtmuseet är idag Finlands 
största för bruksbåtar. 

Organisation 
Kvarkens båtmuseum hör till Malax museiförening rf, vars styrelse leder museets verksamhet. Mu
seet drivs ideellt utan fast anställd personal.   

Öppethållning, sommaranställda
Museet hölls öppet efter midsommar varje dag utom måndagar under tiden 28 juni–7 augusti kl 
13–18. Anställd guide var Marcus Hattula, som också digitalt registrerade och fotograferade mu
seiföremål. Harto Hattula var anställd att klippa gräs under sommaren. Flera styrelsemedlemmar 
och Bror Antus har guidat grupper.

Besökare, grupper
Enligt namn i gästboken har 1612 personer besökt 
museet i år. Det är nytt rekord eller några fler 
besökare än i fjol (1599). Antalet besök är förstås 
fler då alla inte skriver sina namn i gästboken. Då 
besöksstatistiken årligen görs på samma sätt, ger 
siffrorna likväl en jämförbar statistik genom åren. 
De flesta besökare är från Österbotten, men många 
är också från finska inlandet eller utlandet. I juni 
gjordes 451 besök i museet, ett månadsrekord.

Hela 40 grupper besökte museet under året (22 gui
dade grupper, 16 möten och 2 föredragstillfällen), 
de flesta från Vasatrakten. Grupperna har studerat 
museet eller hållit möten i samlingssalen. 

Två uppskattade föredrag i samarbete med Malax-Korsnäs MI hölls under vintern i samlingssalen 
under temat Maritimt arv bland estlandssvenskar: Den sista skutan – Hoppet av Spithamn av förfat
taren Sten Westerholm den 30 mars, och den 13 april Båtar och kustkultur bland estlandssvenskar 
av Jorma Friberg, kurator vid Aibolands museum i Hapsal. 
 
Båtens dag och Fiskets dag  
Lördagen den 11 juni kl 13–16 hölls Båtens dag för tionde året i sedvanlig stil. Festen, i år i samlings
salen, leddes av ordförande Gustav Smulter. Den samlade ca 120 besökare. Igen hölls ett föredrag 

Sten Westerholm (överst) och Jorma Friberg berättade om Estlands kustkultur.



av Sten Westerholm som i ord och bild berättade om Runö och estlandssvenskarna. Sång av 
Wilhelm Bonn och dragspelsmusik av Jonathan Bonn ingick i  programmet. Årets sommarut
ställningar var klara inför dagen (se nedan). Olika båtar och pikkakälkar visades på gräsplanen, 
träsniderier såldes av Lars-Göran Söderholm, böcker m.m. såldes av museiföreningen, kaffe 
serverades och folk umgicks och trivdes.

Fiskets dag för barn och ungdomar ordnades i år 
för andra året i rad den 2 oktober kl 10–15, med 
Malax Fiskargille som arrangör under Mathias 
Högbackas ledning. Över 200 personer besökte 
tillställningen, där ett tiotal lokala föreningar 
presenterade sin verksamhet. Olika aktiviteter, 
försäljning och servering hörde till. Arrange
manget stöddes finansiellt främst av NTM-cent-
ralen i Egentliga Finland (fiskevårdsavgifter) 
och Aktiastiftelsen i Malax.  
 
Utställningar 
Förutom de permanenta utställningarna om båtbyggeri, säljakt, strömmingsfiske, och flottning i 
Malax å visades följande sommarutställningar: 

 Båtminiatyrer från Insjöfinland och Lado-
ga. I utställningen visades 9 båtminiatyrer, 
som byggts under åren 1880–1920. Bl.a. en 
prisbelönad Ladogasnörpvadbåt, byggd 1896 i 
Jaakkima och visad på världsutställningen i Pa-
ris 1900. Miniatyrerna är inlånade från Finlands 
fiskerimuseiförenings lager i Riihimäki.

Dagen på Runö. Bildutställning av Arvo Tar-
mula, som i tiotals stora bilder skildrar en 
dagsutflykt till den sägenomspunna ön Runö i 
Rigabukten. Ön hade fram till 1944 svensk be
folkning. Utställningen lånades från Aibolands 
museum i Hapsal, Estland.

Till sjöss! Leander Bonn – Sjöman, bonde, smed. Utställningen presenterar Leander Bonn
(1909–1981) och hans liv på sjön från 16 års ålder då han mönstrade på ett segelfartyg. Fram till 
mitten av 1950talet arbetade han på olika lastfartyg. Utdrag från hans sjömansbrev, bilder och 
handlingar visar det hårda sjömanslivet. Efter livet på sjön blev han lärare i metallslöjd. Vackra 
smidesarbeten till kyrkor och museer, men även konstfärdiga smidesfigurer formades av hans 
hand. Utställningen är gjord av Martha Bonn och Göran Strömfors. 

Tillverkning av laggkärl. Tunnor, tinor, kaggar, byttor, bunkar, såar, stävor och stop är laggade träkärl 
som förr var oumbärliga i hushållen – och alla gjordes för hand med enkla verktyg. Hur de gjordes och 
med vilka verktyg presenteras i utställningen, som Håkan Genberg och Göran Strömfors gjort.

Bl.a abborrfiléer hade åtgång på Fiskets dag. 

Båtminiatyrer (ovan; i bakgrunden Till sjöss!utst.), nedan en del av Runöutställningen.



Yrkesfiske i Svenska Österbotten på 2000-talet. Utställningen med 42 tavlor av fotograf Hans 
Hästbacka visades i Långs lada. 

Fartygsmålningar. Tiotals fartygsmålningar av marinkonstnär Henrik Wiklund (1926–2016) 
visades på flera platser i båtmuseet, framförallt i Herrgårds lada. Några målningar i original, an
dra som fotografiska förminskningar, några målade ännu vintern 2016. – Henrik  Wiklund dog på 
senhösten, 90 år gammal. Museiföreningen hade då fått fotografera hans tavlor under 8 års tid. I 
museets samlingar finns några originaltavlor samt över 150 fotografiskt återgivna tavlor både i 
digital och utprintad form. 

Gamla fartygsritningar. Ett tjugotal gamla, nu kopierade och laminerade fartygsritningar visades 
i nya hallen och på ”Herrgårds terrass” i sommar. De tillhör en donation om 321 originala ritningar 
som Wärtsilä donerat. De flesta är gjorda vid Metvikens Mekaniska Verkstad i Vasa, många för 
över 100 år sedan.

Bogserbåtar och ankare visades på ”Herrgårds terrass”. Ett antal bogserbåtar presenterades  i 
bild och text, tillika olika ankare, allt sammanställt av  Bror Antus.  

Roder och båtbyggare visades på ”båthallens terrass”. Ett 40tal båtbyggare och personer som 
byggt en båt i (primär-) Malax presenteras här tillika med olika roder från Österbotten. Uppgifter
na om båtbyggarna har sammanställts av Bror Antus.

Båtmuseets månadsbilder (från hemsidan) från gångna året visades uppförstorade i 
norra utställningshallen. Text och bilder av Bror Antus och och Göran Strömfors.
 
Arbetet med utställda föremål och infoskyltar pågick hela sommarsäsongen. 

En ny bok
Den 2 juni utkom boken Till sjöss! sammanställd av Martha Bonn och Göran 
Strömfors. Boken handlar om Leander Bonns sjömansliv. Den kompletterar utställ
ningen med samma namn (se ovan) och har fått ett gott mottagande.  

Talkoträffar, utförda arbeten 
Årets talkoverksamhet var även i år livlig. Registrerade talkopersonbesök vid båtmuseet är 455 (ifjol 
425). I år hölls 20 gemensamma torsdagstalkon (19 ifjol) under tiden 3 maj–20 oktober. I dem del
tog 276 personer (268). Som mest deltog 21 personer vid vårstädningen, som minst 10 (dan före 
midsommarafton), i medeltal 14 deltagare per kväll. Även många enskilda talkobesök har gjorts. 
Samma livliga talkoaktivitet som de senaste åren kan noteras även för detta år. Vidar Björknäs har 
varit ledare för de gemensamma talkoträffarna. Nedan något om olika aktiviteter månadsvis från 
gästboken:

•  Januari: temperaturkontroll i samlingssalen (görs hela året av Vidar).

•  Februari:  8 febr: Utställningen Fyrar och båkar i Österbotten inpaketeras (Göran) 
och  förs för visning till Reisjärvi av Hans Hästbacka. Fotografering för månadsbilder (Göran;  
görs sgs. varje månad).

•  Mars: 19 mars: Runö-utställningen uppsätts (Vidar, Alef Holmlund, Göran). 30 mars:  
Sten Westerholms föredrag med 24 åhörare. 

•  April: 4 april: Bakning och städning (Gunnel Smulter, Ulla Herrgård) inför kommunsty-
relsebesök. 5 april: brandsläckarna granskade (Vidar). 13 april: Jorma Fribergs föredrag med  25 
åhörare. 21 april: donation av skåp, glasvitrin, bord m.m. hämtas från Aktia Banks lokaler (Gustav 
Smulter, Vidar, Göran, Lars-Erik Hallbäck).



•  Maj: 3 maj: Första talkokväll: presenningar borttas från 
utebåtar, vattentumnnor fylls, vindfall görs till ved, lampor byts, 
biblioteket nyordnas, m.m.  6 maj: ca 40  båtbyggartavlor uppsätts 
på terrass (Bror Antus, Göran). Talko 12 maj: städning, dammsug
ning, vädring av fällar m.m. Skyltar, tavlor, segel uppsätts på plan. 
Nytt gummihjul på båtkärra. Tredje ”fiskedonlådan” uppsätts 
(gjord av Alef, innehåll av Bror). Talko 19 maj:  storstädningen 
fortsätter, fönster torkas ute och inne m.m., lövräfsning, sten
sättningen vid huvudingång rensas, hyllor görs i motorhallen för 
bräns lebehållare, vägg bekläds med säckväv vid utställningshal
lens mittdörr. 24 maj: 9 båtminiatyrer hämtas från Riihimäki (Vi
dar Björknäs med bil, Göran). Talko 26 maj: fortsatt städning, 
röd myllning av södra sidan på Långs lada (Klas och Torolf Väg-
lund), båtmodellådorna öppnas och allt fotograferas. Galler för stor 
blomställning (donerats/gjorts av Kent Herrgård). Henrik Herrgård 
kör hit sin glasfiberbåt, som han donerat. 

•  Juni: Talko 2 juni: Med Stig Lönnviks grävmaskin ren
sas stranden och kanalen på ilandfluten vass, som grävs ner vid 
stranden. Klas assisterar med traktorkärra. Skyddsrep görs runt båt
miniatyrerna, nya fartygsritningar i utställningshallen, och ankare 
på Herrgårds-terrassen. Brun matta skräddas till runt Tavaststjerna-
motorställningen. Fortsatt rödmyllning. Boken ”Till sjöss!” kom ur 
tryck idag, gavs till talkoarbetarna. 3–6 juni: Harto röjer vass vid 
stranden, trimmar gräs runt knutar och längs vägar. Talko 9 juni i 
regn: Gunnel och Ulla bakat rabarberkakor på eftermiddagen, båtminiatyrerna ställs i ordning, Holger 
Granlund donerar stor gryta till nya blomställningen, Brors spinnspögaller uppsätts. 10 juni: Mag
gan Lindholm planterar blommor i tre blomställningar. 11 juni: Båtens dagarrangemang. Talko 16 
juni i regn:  Alef gör skyddsplåt runt elledning bakom stockhuset och ny infoplatta på vattenröret vid 
”Lång-terrassen”. Terhi-snöskoter och inombords motor omhändertas, donerade av Jan Andtsjö, hit
förda idag av Ralf Runonen. 20 juni: nya biblioteksböckerna 679–722 donerade av Martha Bonn förs 
hit, registrerade av Göran. 
Talko 23 juni, dan före 
midsommarafton: Asylsö
kanden instrueras för röd
myllning (målning gjordes 
under en dag, 28 juni, vid 
flottningsskjulet), ekstock
ens från 1774 hänganord
ning riktas upp, bräde för 
sänk stenar (jäinstäinar) 
görs, hål på gräsplan fylls. 
Bror har fört hit 7 plast
joolor (för storryssjor) 
som Hans Köping donerat. 
Talko 30 juni: båtflyttning 
med Reijo Hedmans, Ralf 
och Lucas Nordbergs tre 
traktorer och båtkärror: tre 
båtar från Saltmagasinet 
samt Helge Eklunds båt från 
Brinken förs till båtmuseet. 

Henrik Herrgårds glasfiberbåt (lastbåt, använd i fiske).
Flera väggar rödmyllades under sommaren. 

Inte så lätt att rikta seglen på 1800talsbåtminiatyrer från InsjöFinland och Ladoga. Båten längst t.h. är en sump
båt. Med dylika båtar fördes fisk till St Petersburg. Miniatyrbåtarna är inlånade av Finlands fiskerimuseiförening.



•  Juli: Talko 7 juli: Vidar och Bror hämtat en stor Olympia-motor från Brinken, donerad av  
Helge Eklund. Utställningsjobb av Bror och Alef, Göran dammsuger båtarna som flyttades från 
Saltmagasinet. Talko 14 juli: Lönnvik lyfter in den Olympiamotorn (4cylindrig, gjord endast i 7 
ex.!)  i motorhallen med grävmaskin och talja. Till grinden flyttas 4 kilstenar och 2 telefonstopar. 
En flat sten från museiområdet flyttas som brosten till Nykvists båthus. Skyltar uppsätts för sam
lingssalen och vid ankar
utställningen. Skötvettarna 
tas ner för omflyttning i 
stockhuset. Tre båtar (från 
Saltmagasinet) lyfts med 
grävmaskin till krossgrus
planen invid utställning
shallarna. ÖM:s depon
erade iseka flyttas hit från 
båthallen. Talko 21 juli: 
Med Lönnviks grävmaskin 
jämnas marken för 4 stenar 
samt  telefonstolpar, som 
blir underlag för två stora 
skötbåtar invid grinden. 
Markytlagret i ”smugo” 
mellan utställningshallarna 
tas bort för beläggning med 
krossgrus. Värmepump
ställningen på samlings
salens utsida får nytt tak. 
Jaktbåten från Kuni (hämtad 
från Saltmagasinet) flyttas 
in i båthallen. Grunden till nya virkesförrådet vid stranden göts idag av Firma Ove Lindberg, som 
bygger förrådet på entreprenad.  Talko 28 juli: Med Stig Lönnviks grävmaskin jämnas den stora 
parkeringen, med Vidars traktorkärra körs stenar och bortskrapat material för fyllning vid stran
den. Krossgrus hitkörts för parkeringen. Ny ramp av impregnerade bräder görs till Långs lada.

•  Augusti: Lars-Erik Hallbäck med bilkärra, samt Vidar 
och Göran hämtar Carl-Göran Österbackas motorbåtsdonation 
från Kvevlax. Talko 4 augusti: ÖM:s deponerade fälbåt tas ur 
båthallen  till gräsplan och in ställs i stället Österbackas motorbåt. 
Lönnvik med grävmaskin och Vidar med traktor sgs. färdigställer 
parkeringen, allt grus jämnat.  Rampen till samlingssalen förlängs 
för mindre lutning. Gunnel dammsuger fönster. – Idag har An
dreas Westerholm (tillfälligt anställd vid Brinken) börjat rödmylla 
vid flottningsskjulet och fortsätter i augusti att måla strömmings-
husets och båthallens framsidor, trägrinden och -staketet samt en 
del av stockhuset. Talko 11 augusti i regn: Tiotals skötvettar ny
hängs i stockhusets tak, så de blir synliga för besökare. Söndriga 
lampor byts i utställningar. Talko 18 augusti: En dräneringsbrunn 
för vatten från parkering nedsätts (av Lönnvik) nära verkstan/receptionen. Med Ralf Nordbergs 
båtkärra förs ÖM:s fälbåt till Roos lager i Klockarbacken. Markytan i ”smugo” mellan utställ-
ningshallarna fylls med krossgrus, en duk läggs under. Talko 25 augusti:  7 aktersnurror från 
Berts båthus flyttas till Nykvists båthus där ställning görs. 4 båtar tjäras på krossgrusterrassen, 
som först rensas från gräs och sly. Alef har gjort en ny taklucka som fastsätts på Bäcks båt. Jung
frudansen börjar rensas av Svea Herrgård, Ann-Mari Björknäs och Birgit Risberg. 

Fem båtar lyftes in med grävmaskin på krossgrusbädden mellan  motorhallen och utställningshallarna.

Ännu en båt: Österbackas från Kvevlax. 



•  September: Talko 1 september: Damerna rensar jungfru
dansen klar. Herrarna täcker in båtar, trevingeskylten tas ner, fyra 
båtar vid grinden och på krosstenssbädden tjäras, värmepumpställ
ningen rödmyllas, parkeringens krosstensyta jämnas med traktor 
och armeringsmatta. Firma Lindberg har rest ritverket/elementen 
för nya förrådshuset vid stranden. Talko 8 september: Talko till
lika med gruppbesök från Närpes. Ett traktorlass fylls med skräp 
(dåligt virke, 3 fyrsitsiga stolkonstruktioner m.m.), som Vidar och 
Unto Risberg kör nästa dag till Majors avstjälpningsplats där det 
sorteras. Bror för hit Hagstrands båtmotor som han rengjort hem
ma. 13 sept.: Bror och Göran laminerar båtskyltar som sätts upp. 
14 sept.: Gunnel och Ulla bakar äppelkakor inför talkoavslutning-
en. 15 sept.: Talkoavslutning för hela föreningen, 36 deltagare. 19 
sept.: läget för kommissionsböcker kollas. Göran för donations- och 
katalogiseringsmapparna till arkivet vid Brinken. 22 sept.: Vidar för 
målfärgburkarna till varma städskrubben. Firma Lindberg har nu 
avslutat sitt arbete med  förrådshuset, som inreds nästa år på talko. 

•  Oktober: 2 oktober: Fiskets dag arrangeras (se ovan). 6 
oktober: Från Malax Apotek hämtas en hylla och en kortställ ning 
till båtmuseet av Vidar och Göran. Talko 20 oktober: Årets sis
ta gemensamma talko efter flera gruppbesök: föremål tas in från 
gräsplan, museiböckerna från reception förs till varma utrymmet, 
textilier och fällar hängs på rep, Runö-utställningnen tas ner och paketeras, och sänds senare av 
Göran till Hapsal.

•  November:  14 november: Ulla och Gunnel dammsuger och torkar golv. I november:  
Vidar kontrollerar värmen kontinuerligt och Göran för hit nya biblioteksböcker och fotograferar 
flera gånger.

•  December: Vidar kollar/ justerar värmen flera gånger inför och efter gruppbesök, Göran 
fotograferar bl.a. för hemsidan några gånger. 
     
Många enskilda talkoinsatser har ytterligare noterats i gästboken. Bror Antus har också i år varit my
cket aktiv med olika göromål kring båtmotorer, utställningar och olika registreringar. Mycket aktiv 
var också talkoledaren Vidar Björknäs, som förberett talkokvällarnas arbeten, gjort ritningar, skött 
anskaffningar av byggmaterial och lånat sina arbetsmaskiner. Sekreteraren Göran Strömfors har 
skött korrespondens, registrerat donationer, katalogiserat en del och fotograferat både föremål och 
verksamheter. Andra aktiva i talkoverksamheten har varit Lena Antus, Daniel Björkell, Ann-Mari 
Björknäs, Holger Granlund, Lars-Erik Hallbäck, Reijo Hedman, Edvin, Henrik, Kent, Svea 
och Ulla Herrgård, Alef Holmlund, Britta Hägen, Inga-Lill Johansson, Stig Lönnvik, Lucas och 
Ralf Nordberg, Anne-Marie Påfs, Birgit och Unto Risberg, Gunvor Sandberg, Leif Skinnar, 
Gunnel Smulter, Gustav Smulter, Mikael Storfors, Kerstin Styris, Gunnel M Svenns, Ralf och 
Christina Söderback, Ruth, Klas och Torolf Väglund. – En försäkring för talkojobbarna finns.
 
Ulla Herrgård har skött kaffeserveringen vid talkoträffar och tillsammans med Gunnel Smulter 
bakat kaffebröd i museets kök. Vid vissa gruppbesök har även Gunnel M Svenns, Gunvor Revahl 
och Gunnel Smulter medverkat vid serveringen. Dessa har vanligtvis skött om städningen efter 
olika möten i samlingssalen. Båtmuseets bokförsäljning och kassa (försäljning, inträde) har skötts 
av Gunnel Smulter. I gästboken nämns även andra personer som gjort något för båtmuseet. 
       
Donationer, föremål
Många värdefulla donationer har fåtts under året. Två båtar har erhållits: en ryssjebåt i glasfiber av 
Henrik Herrgård och en motorbåt av Carl-Göran Österbacka, Kvevlax. Båtsamlingen omfat

Jungfrudansen rensad. – Nya förrådshusets yttre 
klart, inredning följer som talko nästa år.



tar nu 104 farkoster, utställda eller lagrade. Motorsamlingen har 
utökats med 3 aktersnurror och omfattar nu 149 motorer. En Terhi
snöskoter erhölls av Jan Andtsjö, Molpe, och en lodbössa samt 
2 kruthorn av Nils-Erik Näs, Solf.  Två ankare, bojer, spinnspön, 
en fiskhåv och en isborr må vara exempel på föremål ur de tiotals 
donationer som erhållits under året. 
 
Båtmuseet har nu 3587 katalogiserade föremål (137 fler än 2015), 
varav 3523 är registrerade även digitalt i Gunnar 1-programmet 
(157 fler än 2015). Fotograferade föremål är nu 2124 (470 fler 
än 2015). Årets registrering och fotografering har sommarguiden 
Marcus Hattula gjort. Ett mindre antal donerade föremål är ännu 
inte katalogiserade. Vidar Björknäs sköter det digitala registret 
på museets dator och söker fram uppgifter om föremål vid behov. Uppgifter om föremålen finns 
även som pappersversion.   

Penningbidrag
För båtmuseets verksamhet erhölls av Aktiastiftelsen i Malax 5000 €, av Svenska kulturfonden 
5000 € och av Malax kommun 2750 € (till hela museiföreningen). Olof och Siri Granholms 
stiftelse och Aktiastiftelsen i Malax gav vardera 500 € för boken Till sjöss! Några privatpersoner 
har också gett penningbidrag till museiföreningen. 

Bibliotek, bokloppis, klippbok, bilder
Båtmuseets bibliotek omfattar nu 790 registrerade böcker. Hela 119 nya böcker har tillförts bib
lioteket under året, varav Martha Bonn donerat 84. Biblioteket finns i den varma samlingssalen 
och sköts av båtmuseets sekreterare. 
 
Permanent bokloppis har hållits i båtmuseets reception där även museiföreningens böcker saluförts. 
Några utomståendes böcker har även sålts i kommission, vilket skötts av Gunnel Smulter. 
 
Klippboken har skötts av Inga Österblad. Bilder från verksamheten, utställningar m.m. har tagits, 
och skanningar av inlånade bilder har skötts av Göran Strömfors. 

Information, marknadsföring, kontakter 
Information har getts genom broschyrer och hemsidan, vars webmaster är Karin Malmsten-Riv-
ieccio. Båtmuseets A4-månadsbilder i ord och bild för hemsidan sammanställdes av Bror och 
Göran. Artiklar, notiser och filminslag om båtmuseet har ingått i Vasabladet och i Malax TV. En 
bra sak är att Vägverket i juni förnyade alla vägvisnings- och sevärdhetsskyltar för båtmuseet, både 
längs Strandvägen och invid museet.  
 
Infobrev utbyttes med Holmöns båtmuseum och Östnylands allmogebåtsförening. Kontakter till 
Aibolands museum i Hapsal och Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum i Larsmo har även hållits. 
Båtmuseet är också medlem i Fiskerimuseiföreningen i Finland vars miniatyrbåtar från Insjö-Fin
land och Ladoga visats i båtmuseet i år. Information spreds också genom Vällingklockan, som 
utkom i juni och december.
       
Övrigt
Kvarkens båtmuseum kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år, främst tack vare den fina talko-
verksamheten och de penningbidrag som erhållits. Vi kan också glädja oss åt ett nytt hus på mu
seiområdet i år – förrådsbyggnaden vid stranden. Siktet är inställt på att ytterligare utveckla museet 
under kommande år.  

Malax den 17 januari 2017

Göran Strömfors, sekreterare för Kvarkens båtmuseum 
Foton: Göran Strömfors / Malax museiförenings bildarkiv

Terhi snöskoter, donerad av Jan Andtsjö.



Malax museiförening r.f.
Arkeologisk verksamhet år 2016
 
Verksamhet vid Järnåldersleden 2016
 Vi inledde säsongen officiellt på Järnåldersleden i Nissashaga, Storsjön 31.1.2016 när gästboken 
placerades i infostugan, så att besökande gäster kan anteckna sina namn i boken, samt skriva en 
liten kommentar eller hälsning om så önskas.
 
De första gästerna har skrivit sina namn i gästboken 17.4.2016 
och de sista gästerna för säsongen har nedtecknat sina namn 
29.12.2016.
 
Stugan och leden städades i vanlig ordning av vårt flitiga talkogäng 
17.5.2016. Talkogänget bestod av Gunnel M. Svenns, Ulla Herr-
gård och Gunvor Brokvist.
 
Stigen röjdes från nedfallna träd och uppväxande sly 22.5.2016 
av underteckad och Andreas Sten, samt putsades och röjdes 
20.6.2016 av Harto Hattula.
 
Den traditionella guidade vandringen hölls 24.5.2016 med under
tecknad som guide. I år hade vi ca 30 uppmärksamma vandrare 
med oss på rundturen.
 
22.6.2016 uppfördes de efterlängtade informationsskyltarna längs 
stigen. Gustav Smulter, Nils Sund och Elof Holmlund skötte om 
uppdraget. Skyltarna är tillverkade av väderbeständigt material, 
och kommer att glädja många besökare i många år framöver. Den 
svenska texten är skriven av Siri Hagback, översättningen till 
fins ka är gjord av Kerstin Hägen, och översättingen till engelska 
är gjord av Nina Sten. Göran Strömfors har gjort det fina layout 
arbetet med skyltarna. Fotograf Mikael Herrgård, Österhankmo, 
har knäppt de flesta av bilderna på infotavlorna.   
 
15.9.2016 besöktes Järnåldersleden av årskurs 5–6 i Övermalax 
skola. Siri Hagback berättade om vandringsleden vid informa
tionsstugan, sjudarladan och stora röset, Kerstin Hägen guidade 
resten av leden. Gustav Smulter fanns också på plats under dagen. 
Totalt har 33 personer skrivit namn i boken under guidningen.
 
Under året har även markägare Christer Finne röjt träd på sina marker. Det är ett fint utfört arbete 
och slutresultatet framhäver Järnåldersledens vackra natur.
 
I vanlig ordning har Järnåldersleden besökts av gäster från både när och fjärran. Många gäster har 
varit ortsbor, men flertalet är också utrikes ifrån bl.a. Tyskland, Italien, Frankrike och Mexico, 
vilket än en gång påvisar nödvändigheten med att ha lättillgänglig information på flertalet språk 
längs leden. Glädjande är också att ett antal av de asylsökande som under år 2016 har varit bosatta 
i Malax har hittat till leden. Totalt har 178 namnteckningar gjorts i gästboken under år 2016.
 
Gästbok nr 3 har också blivit fylld under året 2016, varvid en ny gästbok (nr 4) har införskaffats 
och placerats ut i informationsstugan. Den fyllda gästboken läggs till handlingarna i arkivet på 

Fäbodstugan vid Järnåldersleden samt några av de 
nya skyltarna längs leden. 



Brinken. Enligt boken har flertalet besökare också varit på jakt efter ”geocacher ” längs leden, 
och i skrivandets stund torde två sådana gå att finna längs rutten.
 
Försäljningen vid Järnåldersleden har under året varit mycket spartansk, endast 5 broschyrer 
á 1,50 euro har sålts. Denna broschyr tas nu även ur bruk, när bättre och mer lättillgänglig in
formation har upp förts på stället i.o.m. att de nya infoskyltarna har placerats ut. Försäljning av 
böcker och vykort kommer fortsättningsvis att finnas i informationsstugan.

Arkeologisk verksamhet vid Brinken 2016
Under året har Siri Hagback donerat sitt arkeologiska bibliotek till museiföreningen. Dessa 
böcker, som upptar en hel bokhylla, placeras i Ethels hus, i varma delen. Böckerna skall sorteras 
och katalogiseras under året som kommer.
 
Under år 2017 finns även planer på att förnya den arkeologiska utställningen i Tuvasgården 
vid Brinkens hembygdsmuseum. Siri Hagback kommer att sköta om detta med hjälp av Inga 
Österblad.
 
Kalaschabrännan
Den 11 maj gjordes en översyn av skyltningen vid fornlämningsområdet i Kalaschabrännan. En 
årsröjning runt gravar, skålgropsstenar och längs stigar gjordes samtidigt av Gustav Smulter. 
Nils Sund, Elof Holmlund, Mikael Herrgård och Göran Strömfors. 
 
Söndagen den 15 maj gjorde Österbottniska fornforskningssällapet i samarbete med musei
föreningen en utflykt till Kalaschabrännan. Guider på utflykten var Mikael Herrgård och 
Göran Strömfors. Platsen var nyröjd och nya skyltar uppsatta. På den stora infoskylten finns 
fotografier av Mikael Herrgård och text av Siri Hagback. Skyltarna vid skålgroparna är även 
trespråkiga. Skyltarna vägledde oss till utgrävningsplatsen med husgrunderna och fornåkern 
samt till gravar och skålgropsstenarna. På Ka lascha har påträffats tre husgrunder från olika tid 
och man har bott på platsen på 600talet och ti
digt 700tal. Dateringar har gjorts av förkolnade 
kornfrön. Man odlade på gödslade åkrar, man 
jagade och fiskade.
 
Efter utflykten for de 20 deltagarna till Kvarkens 
båtmuseum för varmt kaffe och där vi fick se 
två DVD-filmer på duk. Filmerna har spelats 
in under Kalascha-utgrävningen 1987 av en 
av utgrävningsledarna, arkeolog Anna-Karin 
Lindqvist från Umeå universitet. Siri Hagback, 
som var med och grävde på Kalascha, kommen
terade filmerna och berättade om utgrävningen 
och resultaten. Museiföreningen har DVD
filmerna. Utgrävningen är dokumenterad i boken 
”Järnåldersbygd i Österbotten”.

Säsong 2016 avslutas i god ton och vi inväntar med spänning säsong 2017!

Nina Sten
vice ordförande

Foton: Göran Strömfors / Malax museiförenings bildarkiv

En av ärnåldersgravarna i Kalaschabrännan.



Sammanfattning av Malax museiförening r.f.:s 
lokalhistoriska verksamhet år 2016
Lokalhistorisk verksamhet etablerades som en separat verksamhetssektion inom Malax musei
förening år 2001. Ansvarig för sektionen är sedan 2013 föreningens sekreterare Gunnel Smulter, 
biträdd av Leif Finnäs och Göran Strömfors.

Lokalhistoriskt forskningsarbete
Under året drevs flera projekt vidare med aktiviteter i form av möten, fakta- och materialinsam
ling, redigeringsarbete o. likn. Förutom de projekt som resulterade i nedannämnda publikationer 
gäller detta i högre eller lägre grad om den stora projektgruppen rörande möbelsnickeri, det fort
satta insamlandet av uppgifter om ”bagarfamiljen” Malmberg, samt Göran Strömfors och Matti 
Klockars förberedande arbete på två publikationer av Klockars: dels en framställning om Gustaf 
Klockars liv i USA och Malax, dels en fackmedicinskt kommenterad genomgång av sjukdomar 
och dödsorsaker i 1800talets Malax. 

Publikationsverksamhet
Efter ett ett ovanligt år utan bokutgåvor publicerades 2016 följande tre arbeten:
 Ytäbyiji i Malax runt 1950. Boken utarbetades och utgavs i samarbete med föreningen 
Malax pensionärer r.f., och förmedlar genom texter, bilder och kartor många olika medarbetares 
faktauppgifter och hågkomster rörande hemmanen, byarna och tillvaron i Yttermalax kring mitten 
av förra århundradet.
 Martha Bonn: Till Sjöss! Leander Bonn – sjöman, bonde, 
smed, en bok som skildrar en ovanligt mångsidig Malaxbos liv och 
gärning till havs och till lands.
 Runo Östvall, Leif Finnäs, Rolf Nordman: Blås- och 
stråkmusik i Malax. Ett stycke lokal musikhistoria. Boken behan
dlar huvudsakligen blås och stråkorkesterverksamhet i Malax från 
1900-talets början fram till våra dagar, och presenterar även en del 
enskilda musiker.

De två sistnämnda publikationerna ingår som nr 19 respektive 20 i 
föreningens skriftserie Lokal- och regionhistoriska bidrag.

Det numera åttasidiga medlemsbladet Vällingklockan innehöll också 2016 mycket lokalhistoriskt 
stoff genom det stående ”För seklet sedan”inslaget av Leif Finnäs och bidrag av bl.a. Nina Sten, 
Sven Riska, Gustav Smulter, Holger Snickars och Inga Österblad Alla de äldre dokument, dia-
lektordslistor och s.k. månadsbilder som under senaste åren framlagts på föreningens nätsidor av 
framför allt Bror Antus, Håkan Genberg, Siri Hagback och Göran Strömfors, utgör numera ett 
omfattande och allmänt tillgängligt material av lokalhistoriskt relaterade texter och bilder.

Efter att det mångåriga samarbetet med Lions-klubben i Malax numera brutits beträffande den 
årligen publicerade kalendern Aanacko, utarbetades denna även för året 2017 helt och hållet av en 
arbetsgrupp ur museiföreningen.

Övrig verksamhet
Information om museiföreningens publikationer spreds bl.a. via broschyrer, uppgifter på förening
ens nätsidor och i Vällingklockan. Försäljning via nätet samt distributionen av böcker till försälj-
ningsställen handhades huvudsakligen av Gunnel Smulter och Kerstin Hägen.

Jomala Prästgården by, den 21 mars 2017
Leif Finnäs

Malax blåsorkester 1994 i Replot. Foto Mikael Herrgård.


