
Givetvis måste man utgå från den aktuella situationen vid konkurstillfället. Skulder och intäkter i boet upp-
gick till följande:

    Angivna skulder Kommentar
Björn Jakobsen  900.000:-  Inom organisationen
Foteviken AB   883.538:-  Inom organisationen
Historiska skepp  806.000:-  Inom organisationen

(Kommentar: summorna ovan drabbar således ingen utanför Foteviken)

Skatteverket   935.590:-  Troligtvis 0:- vilket inte redovisats i Sydsvenskan
Intäkter                    ca 1.776.000:-  Ej medtagna i Sydsvenskan

Det finns inga övriga skulder till någon bank, organisation eller företag utom till vår revisor (36.000:-) som 
givetvis är väl medveten om detta. Dessutom är dessa 36.000:- en prioriterad fordring som man kommer att 
få tillbaka.

Vem drabbar konkursen? En stor del av skulden är till museichefen själv eftersom han har lånat ut egna 
medel till den nybyggda entré- och administrationsbyggnad som uppförts och nu står klar. Detta följer helt 
planerna på genomförandet av det generationsskifte pga förestående pensionsavgångar i ledningen som har 
planerats på Foteviken sedan ett par år tillbaka. Givetvis vet den gamla museiledningen att Fotevikens Mu-
seum står starkt inför framtiden och att lånet ska ses som en bra investering för den framtida kulturverksam-
heten. Lånet berör således ingen person utanför organisationen. Tack Björn, för din storartade insats!

Vad som inte alls framkommit i tidningsartiklarna är de intäkter som kommer att komma konkursboet till 
del. Stiftelsen avslutade flera stora EU-projekt under hösten 2012 men då det alltid är en eftersläpning på flera 
månader med slututbetalningarna kommer dessa in till konkursboet först under januari-februari. Summan 
av dessa uppgår till ca 1,8 miljoner.

I tidningen står att vi har en skuld till Skatteverket. Skatteverket och Foteviken har under åren fört en dialog 
där Skatteverket menar att Fotevikens Museum inte är ett museum, bl.a. har man hävdat att ett museum bara 
kan finnas i en ensam byggnad! Eftersom Fotevikens Museum enligt gällande internationell praxis är ett mu-
seum har vi fört denna kamp för alla arkeologiska friluftsmuseer i Sverige. Detta gäller nämligen bl.a. frågan 
om museibesökare ska behöva betala mer i form av moms på museibiljetten, något de inte behöver göra i 
landets övriga museer. Skatteverket har menat, utan att kräva in pengarna (kvarvarande skatt hos Skattemyn-
digheten vid konkursen var lika med noll), att man skulle kunna vara skyldig 935.590:-. Om Foteviken skulle 
acceptera detta ska vi emellertid behandlas som ett momspliktigt bolag och vi ska alltså ha tillbaka moms 
vilket gör att denna s.k. skuld i stort sett försvinner eller t.o.m. att Skatteverket kan bli skyldiga oss pengar.

Tar man hänsyn till ovanstående synpunkter, vilka givetvis inte framkommit i tidningsartiklarna, blir bilden 
av konkursen en helt annan än den som läsarna troligtvis uppfattat den. Fotevikens Museum berörs dessutom 
inte alls och när det gäller uppgifterna om koggarna i Malmö är uppgivna siffror helt felaktiga.

Hej,

De många skrivelserna i Sydsvenskan om Fotevi-
ken i slutet av januari 2013 har givetvis inte varit 
bra för vårt anseende. Detta är olyckligt då artik-
larna ger en helt felaktig bild av situationen vilket 
gör att vi vill komma med nedanstående förtyd-
ligande:

Till den det kanske berör

Information från Fotevikens Museum


