
 
 

  

 

 

 
 
Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf 
 

Preliminär verksamhetsplan 2020   
 

                           Fastställs på föreningens höstmöte 25.11.2019 

Inledning 
Efter den omfattande upprustningen av Hangö Frontmuseum och bunkern Irma åren 2016–2017 har driften 
av själva museet i Lappvik och bunkern i Harparskog samt verksamheten inom föreningen och för förening-
ens medlemmar kommit igång på ett bra sätt. Försäljningssiffrorna har varit goda. Föreningen har dock 
belastats av skulder från tidigare år och huvudfokus är nu på att få skulderna bortbetalda samt kostnaderna 
för driften och verksamheten i balans med föreningens intäkter. 

Verksamheten kommer att utvecklas och marknadsföringen effektiveras. Målet är att nå upp till minst 
14 000 besökare år 2020. En förutsättning för att höja besökssiffrorna är att verksamheten ständigt 
utvecklas och nyheter presenteras. År 2020 kommer föreningen att satsa på ett flertal nyheter på museet 
och det viktiga arbetet med att utveckla museipedagogiska redskap för barn- och skolgrupper fortsätter. 
 

Verksamheten  
Verksamheten vid Hangö Frontmuseum omfattar utöver museet i Lappvik också bunkern Irma i Harparskog. 

Vision  
Hangö Frontmuseum är ett aktivt och välbesökt museum, som presenterar regionens historia 
på ett intressant och professionellt sätt. Museet har växlande temautställningar och många 
kringevenemang. Museet följer med sin tid, använder modern teknik och verkar i nära sam-
arbete med Västra Nylands landskapsmuseum, andra museer i regionen och andra 
krigsmuseer i Finland. 
 
Mission 
Med verksamheten vid museet vill föreningen förmedla kunskap och insikt till kommande 
generationer om bakgrunden till Finlands självständighet samt om behovet av framtida 
försvarsberedskap och försvarsvilja.  

Målgrupper 
Den huvudsakliga målgruppen är dagens yngre generationer. Med utställningarna och museiområdet 
önskar föreningen förmedla information om händelserna vid Hangöfronten samt om betydelsen av dem för 
vårt fosterland. Skolgrupper och barn under 16 år har fritt inträde till museet. 

Såväl inhemska som utländska turister är en viktig målgrupp för verksamheten och ett gott samarbete med 
turistbyråerna i regionen är av yttersta vikt. En stor del av de besökare som kommer till regionen för att 
besöka Hangö Frontmuseum nyttjar också andra tjänster i Raseborg och Hangö, vilket gynnar hela 
regionen.  

Föreningar och företag erbjuds olika besökspaket, t.ex. rekreationsdagar med olika upplevelser i autentisk 
miljö eller utvecklingsdagar med workshopar, föredrag och fortbildning. Museets mötesutrymme och 
kantinen erbjuder många olika möjligheter för gruppbesök. 

Föreningen önskar också nå ut till finländska krigsveteraner och veteranföreningar samt till de frivilliga 
svenskar, norrmän och danskar som deltog i striderna och deras ättlingar. Därmed utgör veteranerna och 
deras anhöriga en viktig målgrupp för verksamheten. Krigsveteraner samt deras hustrur och änkor har fritt 
inträde till museet. 



 
 

Målsättningar vid Hangö Frontmuseum för 2020 
De övergripande målsättningarna för år 2020 är att alltjämt vidareutveckla Hangö Frontmuseum. För år 
2020 fokuserar verksamheten på tre huvudområden: 

1. Nytt på museet 
  För att kontinuerligt locka såväl nya som gamla besökare till museet behöver utbudet kontinuerligt 

uppdateras och förnyas. Till sommaren 2020 kommer följande helheter att genomföras: 
- En specialutställning om mineringen och minröjningen på Finska viken presenteras i Kanonhallen 

och på museigården. Mineringarna i Finska viken var av stor betydelse för krigets utgång. 
- Konfliktarkeologiska projektet ”Hangö 1941”. I kanonhallen presenteras resultat från de 

arkeologiska undersökningarna och utgrävningarna 2019 på och kring Bengtskär och vid 
soldatgravarna i Tvärminne. 

- QR-koder införs. Dessa ger på ett för yngre generationer tilltalande sätt tilläggsinformation om 
själva utställningen (kan vara kompletterande texter, videon eller annat material).  

- En vitrin ställs ut för presentation av donationer som museet fått emotta under de senaste åren.  
- Publika guidningar ordnas regelbundet och med jämna mellanrum ordnas också allmänna 

guidningar för barn och familjer. 
- Föredrag och andra evenemang ordnas under hela året och dessa marknadsförs, som hittills, aktivt 

till allmänheten. 
 

2. Museipedagogik 
Sedan våren 2018 arbetar en av de anställda på museet med utvecklandet av museipedagogiska 
besök för skolgrupper. Museet samarbetar med museipedagoger och lärare i regionen. 
- Alla skolgrupper får besöka museet och bunkern Irma gratis och de erbjuds även guidning av 

utställningen samt uppgifter att utföra på plats. 
- Arbetet med att utveckla museipedagogiska besökshelheter vid museet fortsätter och de 

avgiftsfria besöken marknadsförs aktivt till skolor i södra Finland. 
- Ett nytt element blir s.k. ”Krigskappsäckar” (arbetsnamn) som kan skickas ut till skolor. 

Kappsäckarna innehåller material och uppgifter som eleverna får göra i skolan och de kan 
fungera som introduktion till ett besök på museet och inspirera till ett besök på museet. 
 

3. Målsättning 14 000 besökare år 2020 
Marknadsföringen av museet och bunkern Irma effektiveras för att höja på besökssiffrorna. 
- Museets broschyr sprids effektivt. Broschyren är skriven på svenska, finska, engelska och ryska. 
- Hemsidan, sociala medier och kontakter till pressen utvecklas. 
- Specialsatsningar görs för att locka grupper till museet under vinterhalvåret. Mötesrummet och 

olika programhelheter paketeras och erbjuds till föreningar och företag. Rutinerna för 
gruppbokningarna ses över och förenklas för ökad effektivitet. 

 

För att uppnå dessa målsättningar utser styrelsen ansvarspersoner och arbetsgrupper enligt behov. 
 

Personal för museet 
Antalet anställda dimensioneras för att säkerställa driften under de perioder museet håller öppet och för 
att utveckla verksamheten inom ramen för budgeten och den fastställda verksamhetsplanen. En 
vaktmästare behövs för hela året. Anställningsförhållandena kan vara på hel- eller deltid, tillsvidare eller på 
viss tid, beroende på de ekonomiska förutsättningarna. 
 

Verksamhetsledare  
Museet behöver en verksamhetsledare på deltid eller som köptjänst. Verksamhetsledaren ansvarar för 
driften av museet i samråd med styrelsens ordförande och personalen vid museet. 
 

Amanuens 
Om behövliga understöd beviljas kan en amanuens anställas. Till amanuensens uppgifter hör utvecklandet 
av den museipedagogiska verksamheten, planerandet och genomförandet av specialutställningar, skötseln 
av föreningens föremålssamling och katalogiseringen av den samt planerandet av olika typer av evenemang 
och tillställningar som ordnas på museet. Amanuensen sköter också om informationsgången till pressen 
och evenemangskalendrar tillsammans med värden/värdinnan. 



 
 

Värd eller värdinna 
Oberoende av beviljade understöd behövs en värd eller värdinna för museet. Till värdens eller värdinnans 
uppgifter hör ansvaret för kundbetjäningen för museet, kantinen och shopen, att fungera som arbetsledare 
för den personal som behövs vid museet, ansvaret för gruppbokningar och gruppbesök till museet och 
Irma-bunkern samt marknadsföring och information om händelser på museet och i bunkern Irma. 
 

Vaktmästare 
För hela året behövs en vaktmästare som ansvarar för teknisk tillsyn och underhåll av Hangö Frontmuseum, 
bunkern Irma samt för skötseln av yttre området. 
 

Säsonganställda 
För den tid som museet är öppet anställs den mängd säsongspersonal verksamheten kräver.  
 
År 2020 är Hangö Frontmuseum öppet: 
  januari – mars  öppet enligt överenskommelse  
  april – maj    öppet under veckosluten, lö – sö kl. 12-17 
  juni – augusti  öppet dagligen  kl. 11-18 
  september - december  öppet under veckosluten, lö – sö kl. 12-17 

Om någon önskar besöka museet vid andra tider är det möjligt enligt överenskommelse. 
 

Målsättningar vid bunkern Irma för 2020 
Föreningen utser en ansvarsperson för verksamheten vid bunkern Irma och vid Harparskogslinjen. 
Verksamheten vid bunkern tillhör museet men är i princip självgående.  

Målsättningen är att utveckla bunkerområdet med nya föremål, bland annat en krigstida bunkerutkiks-
kupol och karosseriet av en pansarvagn. Nya infoskyltar sätts upp, parkeringen vid bunkern utvidgas och 
utedasset färdigställs för besökarna. Bunkern Brita, som ligger på andra sidan vägen från Irma sett, tas i 
bruk som utställningsutrymme. Konstruktionerna vid Mannerheims minnessten renoveras. 
 

De s.k. bunkervandringar utvecklas och arrangeras och att besökarsiffrorna skjuter i höjden till följd av en 
effektiv marknadsföring. År 2020 har det gått 80 år sedan byggandet av Harparskogslinjen inleddes. För 
grupper erbjuds skräddarsydda guidade vandringar, som berättar om byggarbetet. 
 

År 2020 är bunkern Irma öppen under tiden juni – augusti under veckosluten, lö – sö kl. 12-16.  
Besök vid andra tider är möjliga enligt överenskommelse. 
 

Inträdespriserna år 2020 

o Biljett till Hangö Frontmuseum ELLER bunkern Irma:   
  8 € för vuxna och 5 € för pensionärer, studeranden och grupper med fler än 20 personer  
  samt för vuxna, som besöker museet tillsammans med barn. 

o Sambiljett till Hangö Frontmuseum OCH bunkern Irma: 
  14 € för vuxna och 8 € för pensionärer, studeranden och grupper med fler än 20 personer    
  samt för vuxna, som besöker museet tillsammans med barn. 

Inträdet är fritt för barn under 16 år, krigsveteraner och deras fruar eller änkor samt för beväringar i 
uniform. Också föreningens medlemmar och understödare har fritt inträde till museet och Irma. 

Museikortet fungerar som betalningsmedel och ger tillträde till såväl museet som bunkern. En guidning av 
utställningen på Hangö Frontmuseum, huvudsakligen för grupper, räcker ca 45 minuter och kostar 79 €. 
 

 

 



 
 

Föreningen 
 
Verksamhet 
Till föreningens ordinarie verksamhet hör medlemsfrågor, information, styrelsearbete och föreningsmöten 
samt även ansvaret för driften av Frontmuseet och bunkern Irma. Enligt behov och intresse ordnas 
medlems- och informationsmöten samt föreläsningar och seminarier för allmänheten. 

Medlemmar och medlemsavgift 
Föreningen har ca 300 medlemmar och intresset för föreningens verksamhet är stort bland allmänheten. 
Föreningen kommer aktivt att värva nya medlemmar. 

Medlemsavgiften år 2020 är 20 € för personmedlemmar och 200 € för samfundsmedlemmar. 
Krigsveteraner samt deras hustrur och änkor är befriade från medlemsavgift. Föreningens medlemmar har 
fritt inträde till Frontmuseet och bunkern Irma. 

Frontmuseets stödtrupper 
Till år 2019 initierades ett nytt koncept: Frontmuseets stödtrupper. Såväl privatpersoner som samfund kan 
bli medlemmar i stödtrupperna. Med ett årligt bidrag stöder medlemmarna föreningen. Medlemsavgiften 
för personmedlemmar är 100 € per år och för företag 850 €.  

Som personmedlem får man ett pins och som samfund en minnesplatta. Stödtruppsmedlemmarna och 
deras gäster har fritt inträde till Frontmuseet och bunkern Irma. Ytterligare får medlemmarna synlighet vid 
museet och för stödtrupperna ordnas medlemsträffar med program i anknytning till verksamheten.  

Finansiering av verksamheten 
För i synnerhet utveckling men också för driften av verksamheten är föreningen beroende av extern 
finansiering. Ansökningar om stipendier, understöd och donationer för projektet kommer att riktas till ett 
antal stiftelser och fonder.  

Efter hand som besökarantalet stiger kommer biljettintäkterna att utgöra en allt större del av finansi-
eringen av verksamheten. På sikt kommer därmed behovet av understöd för driften att minska men 
fortfarande behövas. 

I budgeten för år 2020 uppskattas den totala omsättningen uppgå till drygt 236 000 €. Av detta utgör 
ungefär hälften egna intäkter i form av inträdesbiljetter, försäljning i kantinen och shopen samt 
medlemsavgifter och frivilliga understöd. Av kostnaderna utgör personalkostnaderna drygt hälften och 
övriga kostnader knappt hälften. Efter avskrivningar på ca 9 000 € visar budgeten ett 0-resultat. Om 
budgeten förverkligas hålls föreningens likviditet god under perioden.  

Kommunikation  
Den interna kommunikationen sköts i första hand av verksamhetsledaren. Regelbunden rapportering ges 
till föreningens styrelse. Officiell informationen sprids genom medlemsbrev. Föreningens verksamhetsspråk 
är i huvudsak svenska. 

Den externa kommunikationen omfattar bl.a. aktiv uppdatering av informationen på hemsidan och i sociala 
medier. Informationsbrev skickas ut då anledning föreligger. Föreningens hemsida, www.frontmuseum.fi 
och www.rintamamuseo.fi, upprätthålls av verksamhetsledaren.  

Information kommer att spridas via sociala medier, nyhets- och medlemsbrev samt olika tryckalster.  

Då det är aktuellt, sänds information till medierna och presskonferenser ordnas då anledning föreligger. 

Styrelsen 
Styrelsens viktigaste uppgifter är att sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag och förordning 
samt att se till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på tillförlitligt sätt. Till 
styrelsens uppgifter hör även ansvaret för att föreningens syfte förverkligas och att verksamheten 
utvecklas. Styrelsen fattar beslut inom ramen för föreningens stadgar, förbereder föreningens möten och 
representerar föreningen utåt. Styrelsen kan enligt behov utnämna olika arbetsgrupper för att underlätta 
sitt arbete. 

http://www.frontmuseum.fi/
http://www.rintamamuseo.fi/


 
 

Styrelsen består av personer som har erfarenhet av företags- och föreningslivet i regionen, diverse 
uppgifter inom det militära och också av arbete för och med veteranföreningarna i regionen.  

Styrelsen ser fram emot ett aktivt och lyckosamt verksamhetsår 2020. 

 

Framtidsplaner 
Verksamheten vid Hangö Frontmuseum och bunkern Irma i Harparskog skall kontinuerligt utvärderas och 
utvecklas. Driften och verksamheten byggs upp till en helhet, som garanterar kontinuitet för framtiden.     
 
Möjligheterna att uppföra en tillbyggnad inom några år utreds. En ny byggnad kunde erbjuda utrymme för 
växlande specialutställningar, förvaringsutrymme för föremålssamlingen samt ett arbetsrum för dem som 
jobbar med samlingen eller planeringen av nya utställningar. 
 

 


