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Visste du detta om Kalmar läns museum?
• 2019 var det totala antalet deltagare och besökare 117 099 personer.

• Besöksmålet Kalmar läns museum hade 88 443 besökare.

• Länsmuseets viktigaste enskilda varumärken är Regalskeppet Kronan, Jenny 
Nyström, Sandby borg och Tidsresor

• Museet i Kalmar får besök av skolor från Kalmar läns alla kommuner och 
länsmuseet har samarbetsprojekt eller uppdrag i samtliga kommuner

• Kalmar läns museum har en bred kulturarvsverksamhet med arkeologi, 
arkiv, byggnadsvård, konservering, kulturmiljöpedagogik, marinarkeologi, 
utställningar mm

• Kalmar läns museum bedriver en internationell verksamhet i bl a Sydafrika, 
Kenya och Finland genom den internationella organisationen Bridging Ages 
ideell förening med säte på Kalmar läns museum

• Kalmar läns museum är en stor arbetsplats i centrala Kalmar med cirka 85 
anställda. Därutöver ett stort antal tidsbegränsat anställda, praktikanter och 
volontärer.

• Länsmuseets omsättning var 2019 cirka 66 miljoner.

• Självfinansieringsgraden var 58 %. Vi skapar egna intäkter genom entréer, 
försäljning, uppdragsintäkter samt sökta projekt- och forskningsbidrag.

• Kalmar läns museum har sitt ursprung från 1871. År 1977 ombildades 
länsmuseet till stiftelse med Landstinget, Kalmar kommun och Kalmar läns 
hembygdsförbund som stiftare.

• 2012 invigdes nya föremålsmagasin i f d Volvofabriken.

• Företagsforskarskolan Grasca startade år 2015

• 2019 avslutades länsmuseets ansvar för driften av Eketorps borg
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Kunskap och passion!

Ett viktigt signum för Kalmar läns museum är 
engagemanget i aktuella samhällsfrågor. Vi vill 
bidra till att göra samhället bättre varje dag. Detta 
tar sig uttryck på många olika sätt men alltid med 
kulturarvet som självklar utgångspunkt och ofta 
med ordet perspektiv i centrum. För ett museum 
är det naturligt och hemtamt att blicka bakåt och 
jämföra med idag. Men vi har sen ett par år tillba-
ka, framförallt genom vårt goda samarbete med 
Linnéuniversitet, börjat prata mer om framtiden. 
Som museum vill vi vara lika bra på att tänka 10 
000 år framåt, som bakåt i tiden. 

Ett museum är en del av samhällets minne och 
i det perspektivet är våra samlingar och arkiv av 
central betydelse. Vi har de senaste åren arbetat 
hårt för att få samlingarna i god ordning och di-
gitalt och publikt tillgängliga på digitaltmuseum.
se. Här ser vi utmaningar att fortsatt kunna pri-
oritera samlingsförvaltningen i den utsträckning 
som är nödvändig för att kunna uppfylla stiftel-
sens ändamål och tillgängliggöra länets kulturarv 
för länsinvånare och andra. 

I många verksamheter bedrivs en omfattande 
kunskapsuppbyggnad och forskning. Uppdrag 
inom arkeologi, byggnadsvård, konservering och 
pedagogik bidrar till en av landets mest omfat-
tande kulturarvsverksamheter, stark lokal när-
varo på många platser, utvecklade samarbeten 
med uppdragsgivare och samarbetspartners och 
inte minst intressant och viktig kunskap. Verk-
samheten uppmärksammas ofta av media, både 
regionalt, nationellt och internationellt. Mängder 
av artiklar och reportage som väcker engagemang 
och nyfikenhet. Det här bygger vi vidare på när vi 
går in i 2020. Vi ska bli ännu bättre på att använ-

Kalmar läns museum levandegör 
och bevarar kulturarvet i Kalmar 
län. För oss är kulturarv och 
historieberättande centralt i 
verksamheten. Med berättelsen i 
fokus skapar vi nyfikenhet och lust 
att lära mer. Museets arrangemang 
och evenemang kombinerar ofta flera 
sinnen med hjälp av berättande, 
musik, god mat och dryck. 
Regalskeppet Kronan, Sandby borg 
och Jenny Nyström är erkänt starka 
varumärken som skapar stolthet och 
passion för besöksmålet Kalmar läns 
museum. Våra utställningar lockar till 
nyfikenhet, glädje och nya upptäckter 
för besökare. 
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da den kunskap vi bygger upp på olika nivåer och 
omsätta detta till ett samhällsengagemang som 
ligger i tiden och som verkligen gör skillnad. 

Stiftelsen Kalmar läns museum har under 2019 
bedrivit omfattande verksamhet i hela Kalmar 
län, samt i viss mån nationellt och internationellt. 
Stiftelsen har förvaltat samlingar, byggnader med 
mera och i tillbörlig omfattning hållit dem till-
gängliga för allmänheten. Samtliga verksamheter 
främjar kulturminnesvård ur olika perspektiv. 
Vård, bevarande och tillgängliggörande av mu-
seiföremål och arkivalier har varit fortsatt priori-
terat med omfattande insatser utförda i magasin 
och arkiv.  

Länsmuseet har bedrivit en omfattande regional 
verksamhet i länets samtliga kommuner. Bygg-
nadsvården har samverkat med länsstyrelsen och 
kommuner kring bl a nya Kulturmiljöprogram i 
flera kommuner. Den pedagogiska verksamheten 
har utvecklat de pedagogiska programmens inne-
håll och kvalitet och samarbetat med ett stort 
antal skolklasser genom skiftande program och 
tidsresor samt varit en resurs för kommuner och 
andra externa aktörer. Länets kommunala för-
valtningar, organisationer och företag har varit 
målgrupp för bl a den arkeologiska och bebyg-
gelseantikvariska verksamheten samt de olika 
pedagogiska program och utbildningar som läns-
museet utvecklar och erbjuder. Samarbetet med 
hembygdsförbundet har väsentligen stärkts under 
året och bl a genomfördes Bötterumsmässan än 
en gång.

Uppdragsverksamheten möjliggör att vi kan 
erbjuda stor bredd och spets i länsmuseets kul-
turarvskompetenser. Inom såväl arkeologi som 
byggnadsvård har Kalmar läns museum de mest 
omfattande och kompetensrika länsmuseala 
verksamheterna i nationell jämförelse. Konser-
veringsverksamhetens olika delar har integrerats 
allt mer. Den fleråriga inventeringen av kyrkliga 
metallföremål har avslutats. Projektet Kronan 
Framtid har framgångsrikt resulterat i flera kon-
serverade kanoner. Den arkeologiska verksam-

heten har drivit viktiga utvecklingsprojekt kring 
dels Sandby borg och dels digital utvecklingsverk-
samhet med bl a invigt VR-rum. Flera större ar-
keologiska uppdrag har utförts i Kronobergs län.

Framåt vill vi locka många fler besökare och nå 
nya målgrupper till vår verksamhet, inte bara till 
Ångkvarnen utan även möta invånare i och från 
hela länet. Den länsverksamhet vi är med och 
arrangerar och deltar i ska resultera i fler samar-
beten, nya och stärkta relationer och synliggöra 
oss som en kulturarvsinstitution som bidrar till 
samhällsnytta och ett utvecklat och försvarat kul-
turarv i Kalmar län. Vi på Kalmar läns museum 
är stolta och engagerade i vårt arbete och vi drivs 
av att skapa ett bättre samhälle med kulturarvet 
som grund och redskap. Som arbetsgivare jobbar 
vi hårt för att medarbetare och ledare ska trivas 
och utvecklas på Kalmar läns museum och att vi 
ska vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande 
och blivande medarbetare. 

Avslutningsvis riktar jag ett varmt tack till alla 
engagerade medarbetare, styrelseledamöter, be-
sökare och deltagare för allt som vi tillsammans 
har gjort för att bevara, använda och utveckla 
kulturarvet i Kalmar län.

Örjan Molander 
Museichef
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Styrelse och organisation

Kalmar läns museums styrelse, 2019 

Region Kalmar län Kalmar kommun Kalmar läns hembygdsförbund
Jonas Hellberg, ordf Jenny Melander Lisbeth Svensson
Ingegerd Petersson Christopher Dywik Monika Björklund 
Kaj Holst Bengt Skoog Lars W Andersson

Ersättare
Katrin Stagnell Thomas Jansson Östen Jannert  
Lotta Wahlmino Nikoletta Lettersspn Ann-Marie Hagelin 
Bengt-Olof Roos Lasse Johansson Ingrid Fröström

Revisorer
Ann-Margret Lindholm Jan Bengtsson Kerstin Ljungdahl

Ersättare
Anna Larsdotter Dan Sandberg Anders Emilsson

Revision
Auktoriserad revisor Björn Bergljung, PwC

 

Styrelsen 

Museichef 
Örjan Molander 

Ledningsgrupp 

Marknadsenheten 
Andreas Juhl 

Pedagogiska enheten 
Tina Lindström 

Kanslienheten 
Björn Olsson 

Kronan, konservering 
Arkiv, bibliotek, samlingar 

Lars Einarsson 
Museiarkeologi Sydost 

Helena Victor 
Bebyggelseenheten 

Liselotte Jumme 

Eketorps borg, del av år 
Gabriella Johansson 

Annette Kronlund 

Utvecklingscentrum för 
kulturmiljöpedagogik 

Bridging Ages 
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Verksamheter och ansvarsområden
Arkeologienheten/Museiarkeologi sydost
Enheten svarar för arkeologisk uppdragsverksam-
het och kunskapsuppbyggnad. Här ligger ock-
så huvudansvaret för kulturlandskapsfrågor och 
GIS-hantering. Enheten är uppdragsfinansierad 
genom externt finansierade uppdrag och särskilt 
initierade projekt. Fr.o.m. 2013-10-01 har verksam-
heten slagits samman med den uppdragsarkeologis-
ka verksamheten vid Kulturparken Småland under 
det nya namnet Museiarkeologi sydost. Huvudman 
är Kalmar läns museum. Enheten deltar med tre 
medarbetare i Företagsforskarskolan Grasca.

Bebyggelseenheten
Enheten svarar för antikvarisk kompetens gäl-
lande byggnader och bebyggelsemiljöer. Råd om 
byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare som 
kommuner, privatpersoner, hembygdsföreningar 
och kyrkliga församlingar. Enheten deltar aktivt 
i bevarande- och utvecklingsfrågor i samhällspla-
neringen. Större delen av verksamheten bedrivs 
som externt finansierade uppdrag och särskilt in-
itierade projekt. 

Eketorps fornborg
Eketorps fornborg är en rekonstruerad fornborg 
på Södra Öland som har drivits som publikt be-
söksmål under sommarhalvåret. Kalmar läns mu-
seum avslutade verksamheten vid Eketorp under 
2019. Från 1 april övertog Mörbylånga kommun 
ansvaret för verksamheten. 

Kanslienheten
Enheten svarar för ekonomi-, personal- och 
styrelseadministration, IT-utveckling med da-
taansvar, säkerhetsfrågor, verkstad, tillsyn och 
skötsel av fastigheter och fordon, tekniska instal-
lationer, diarium, inköp av kontorsmaterial, kon-
torsvaktmästeri och lokalvård.

Kronan, marinarkeologi, konservering, 
samlingar, bibliotek och arkiv
Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Krona-
nutställningen, marinarkeologisk uppdragsverk-
samhet, konservering av arkeologiskt material av 

trä och metall och textilkonservering samt vård 
av samlingarna. I enheten ingår museets minnes-
funktion som svarar för museets bibliotek, arkiv, 
samlingar och digitaliseringsverksamhet.

Marknadsenheten 
Enheten svarar för marknadsföring, kommuni-
kation och sponsorkontakter för länsmuseets hela 
verksamhet. Enheten svarar även för tryckeri-
funktion, café samt butik och reception. 

Pedagogiska enheten 
Enheten ansvarar för utställningarnas produktion, 
underhåll och innehåll, publika och pedagogiska 
program samt guidningar. Enheten bedriver kul-
turmiljöpedagogisk verksamhet i Kalmar län med 
särskild inriktning mot barn och ungdom med 
varumärket Alla tiders historia och tidsresor. En-
heten ansvarar för den internationella kulturmil-
jöpedagogiska verksamheten inom Bridging Ages. 

Jenny Nyström och Curt Stoopendaals 
stiftelse
Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning med 
anknytning till Jenny Nyströms och Curt Stoopen-
dahls liv och konstnärliga verksamhet. Stiftelsen 
förvaltar samlingar och utställningen på länsmu-
seet samt handhar upphovsrättsärenden. Stiftelsen 
har samma styrelse som länsmuseistiftelsen.

Övrigt
Kalmar läns museum bedriver även verksamhet ge-
nom Stiftelsen Krusenstiernska gården i Kalmar (mu-
seichefen vice ordförande) och Wimmerströmska 
gården i Västervik (museichefen ordförande). 

Museichefen tillika landsantikvarien är ledamot i 
Smålands akademi och Stiftelsen Gamleby Tings-
hus. Museichefen är även adjungerad i styrelserna 
för Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands 
hembygdsförbund samt ordförande i Föreningen 
Sveriges landsantikvarier. Bebyggelseantikvarie 
Richard Edlund är ledamot i Hammarskjöldska 
stiftelsen, Tuna, Vimmerby kommun. Stiftelsens 
ordförande Jonas Helleberg är även ordförande i 
Länsmuseernas samarbetsråd.
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Dekorationsmålare Anne Håkansson och sten-
konservator Svante Nilsson i samspråk vid Kalmar 
rådhus fasad under renovering. Båda med lång 
erfarenhet inom sina respektive yrken.
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Bebyggelseenheten

Bebyggelseenheten arbetar med den fysiska miljö 
som omger oss - byggnader, bebyggelsemiljöer och 
kulturmiljöer i allmänhet. Syftet är att bidra till 
goda livsmiljöer med historiskt djup och estetiska 
värden för oss människor i vår vardag och bidra till 
ett hållbart samhälle. Enheten deltar aktivt i sam-
hällsplanering och aktuella samhällsfrågor genom 
samarbete med länets kommuner, länsstyrelsen 
m fl. Genom samverkan med föreningar, nätverk, 
organisationer, entreprenörer och privatpersoner 
på kommunal, regional och nationell nivå skapar 
vi engagemang och sprider kunskap om värdefulla 
byggnadsmiljöer och praktisk byggnadsvård.

Sammanfattning
År 2019 blev ett variationsrikt och utmanande 
år med cirka 200 uppdrag av olika storlek och 
art och utförda med en tillfälligt decimerad ar-
betsstyrka. Genom att kombinera den anslagsfi-
nansierade verksamheten (mindre än 10 %) med 
uppdragsverksamhet (mer än 90%) vill enheten 
lyfta kulturarvsfrågor i hela länet och engagera 
länsborna. Medarbetarna har spridit kunskap och 
skapat delaktighet kring kulturmiljöer och bygg-
nadsvård i flera olika sammanhang och forum 
såsom radioinslag (SR P4), tidningsartiklar och 
några evenemang, mest uppmärksammat vid den 
sk Bötterumsmässan där enheten också agerar 
arrangör.  För tredje året i rad uppmärksamma-
des Fönsterrenoveringens dag, som en nationell 
temadag som initierats av enhetens medarbetare. 
Hållbarhetsfrågor såsom återbruk, användande 
av miljövänliga material och varsam renovering 
genomsyrar verksamheten. Hållbarhet utifrån 
fysisk planering och sociala aspekter (vilken be-
tydelse kulturmiljöer har) ligger också som ett 
ständigt fokus för medarbetarna. 

Arbete med kulturmiljöprogram i några av länets 
kommuner var en av de större och mer komplexa 
arbetsuppgifterna – särskilt intressant då projek-
ten berör alla typer av kulturlandskap – lands-
bygd och tätorter. I flera olika projekt har särskilt 
fokus lagts på utvecklingsfrågor på landsbygden.  
Arbetet med Svenska kyrkans byggnader och kyr-
kogårdar utgjorde en relativt stor del av enhetens 
uppdrag under året. 

Samarbeten och nätverk
Under året har Bebyggelseenheten fortsatt sam-
arbetet med länsstyrelserna i Kalmar och Kro-
nobergs län samt Linköpings och Växjö stift, 

Glasformgivare Mats Jonasson vid Målerås 
glasbruk bidrog under året med stor kunskap i 
dokumentation sprojektet om pressglastekniken. 
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nala museer genom föreningen BARK där erfa-
renhetsutbyte sker och samverkansprojekt upp-
muntras. En särskild satsning är etablerandet av 
den nationella temadagen Fönsterrenoveringens 
dag 30 maj där Sveriges museer (genom BARK) 
samverkar med Svenska byggnadsvårdsförening-
en och Riksantikvarieämbetet.  Enheten har haft 
värdefullt samarbete med länets hembygdsfören-
ingar bl a i samband med Bötterumsmässan, en 
mässa för byggnadsvård, trädgård och hantverk, 
och vid arbete med kulturmiljöprogram där lokal 
kunskap är mycket värdefull. I samverkan med 
Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län 
har det viktiga arbetet med att ta fram en regional 
kulturmiljöstrategi påbörjats. 

Kulturarv - bevara, använda och 
utveckla - i hela Kalmar län
Inom ramen för anslagsmedel arbetar enheten för 
byggnadsvårdsdialog med fastighetsägare, kom-
muner, Svenska kyrkan och länsstyrelsen. Råd 
ges om exempelvis traditionella material och me-
toder, lämpliga hantverkare, varsam renovering, 
energieffektivisering och varsam utveckling vid 
nya önskemål eller ändamål. I form av yttranden 
till kommuner och länsstyrelsen ges också anti-
kvariska synpunkter på nya planer och program.

Under 2019 har arbete med kommunala kultur-
miljöprogram pågått i Torsås, Västervik och Ny-
bro kommuner, allt med intern samverkan med 
museets arkeologienhet. Kulturmiljöprogram-
men utgör grundläggande kunskapsunderlag för 
kommunerna med stor betydelse för planering, 
kunskapsuppbyggnad och lokal stolthet och iden-
titet.  Under 2019 blev Torsås kommuns nya kul-
turmiljöprogram politiskt antaget. Bebyggelse-
inventering har genomförts i den äldre delen av 
Timmernabben på uppdrag av Mönsterås kom-
mun. På uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar 
och Kronobergs län har en utredning genomförts 
kring frågan om att göra Glasriket till ett riksin-
tresse för kulturmiljövården. Genom särskilda 
medel till Glasriket sökta via länsstyrelsen har 
ett dokumentationsprojekt om pressglas genom-
förts under året och en vårdplan för trähyttan vid 

länets kommuner och kyrkliga organisationer 
m fl. Enheten arbetar aktivt med att få in kul-
turmiljöfrågor i planering och bygglovshand-
läggning. Några av länets kommuner efterfrågar 
antikvarisk kompetens i högre utsträckning men 
det finns ett behov hos fler. Med bygglovshand-
läggarna i Västervik och Nybro kommuner finns 
ett utvecklat samarbete medan andra kommuner 
använder länsmuseets kunskaper mer sporadiskt. 
Nationellt samverkar enheten med andra regio-

Bötterumsmässan lockade många besökare som fick 
lära sig om byggnadsvård, trädgård och hantverk. 
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Alsterbro glasbruk har tagits fram. I samverkan 
med Kalmar kommun har underhållsarbeten 
fortsatt på Kvarnholmens befästningsverk med 
särskilt fokus på Kavaljersporten. Samarbetet 
med Statens fastighetsverk har fortsatt under året, 
dock i liten skala då endast mindre arbeten har 
utförts på Kalmar och Borgholms slott. En upp-
datering av den länsövergripande inventeringen 
av äldre broar som genomfördes på 1980-talet har 
också påbörjats under 2019. När besked kom om 
nedläggning av Cementa i Degerhamn på Öland 
genomfördes ett hastigt dokumentationsprojekt i 
samverkan med Länsstyrelsen Kalmar län.  

Antikvarisk medverkan vid restaurerings- och 
förändringsarbeten på byggnader runtom i lä-
net har genomförts i stor omfattning där enhe-
tens medarbetare sett till att de kulturhistoriska 
värdena bevaras och utvecklas i samverkan med 
beställaren. Antikvarisk medverkan med bygg-
nadsvårdsbidrag från länsstyrelsen har genom-
förts vid bl a omläggning av vasstak på en lada i 
Törnbotten och fasadrenovering på Persnäs gam-
la skola på Öland, renovering av en stentrappa på 
Fredriksbergs herrgård i Oskarshamn, takom-

I de äldre delarna av Timmernabben utfördes 
bebyggelse inventering. 

Vid arbete med Västerviks kommuns kulturmiljöprogram inventerades bl a Storsjö där denna ovanliga 
industri byggnad finns. Ursprungligen drevs där bröderna Lindbergs mekaniska verkstad. 

läggning på en ladugård vid Tuna herrgård i Vim-
merby kommun och vid renovering av ett rökhus 
på Ems herrgård i Mönsterås kommun. 

Med hjälp av byggnadsvårdsbidrag och antikva-
risk medverkan från länsmuseet har också bygg-
nadsminnesförklarade tingshuset i Bötterum i 
Högsby kommun och Verkebäcks stationshus och 
prostgården i Västerviks stad fått nyrenoverade 
fasader. På Stora hotellet och Stadshuset i Nybro 
utfördes en antikvarisk förprojektering inför re-
novering med hjälp av byggnadsvårdsbidrag. 
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Enhetens medarbetare har även bidragit med 
antikvarisk kompetens vid ombyggnad av bland 
annat gamla posthuset i Kalmar till nytt stads-
bibliotek och vid projektering inför utveckling 
av en gammal torpmiljö i Svartbäcksmåla fri-
luftsområde i Nybro. Särskilt uppmärksammat 
i Kalmar blev fasadrenoveringen av rådhuset 
från 1600-talet. Projektledning och antikvarisk 
medverkan i samband med utveckling av bygg-
nadsminnet Olssonska gården i Torsås har också 
pågått under hela året. I ett särskilt projekt kring 
att tillgänglighetsanpassa ruiner har förslag till 
varsamma ändringar tagits fram för S:ta Britas 
kapell på Öland och Västra Eds kyrkoruin i norra 
länet. För Vinäs befästa sätesgård nära Edsbruk 
i Västerviks kommun har ett större projekt ge-
nomförts för att utreda byggnadens konstruktion 
och belysa möjligheterna till framtida utveckling. 

Antikvarisk medverkan har även utförts i sam-
band med arbeten på många kyrkor i hela länet 
t.ex. vid fasadarbeten på Förlösa kyrka utanför 
Kalmar och större interiör ombyggnad och reno-
vering av Blackstad kyrka i Västerviks kommun 
samt Lönneberga kyrka i Hultsfreds kommun. 
Arbete med projektering införför renovering av 
S:t Olofs kyrka i Trekanten har också utförts. 

I samband med översyn av säkerhet på kyrkogår-
dar finns behov av att inventera vilka gravvårdar 
som har kulturhistoriska värden. Gravvårdsin-
ventering har därför utförts bland annat i Norra 
Ölands pastorat, i Oskarshamn samt på Långasjö 
och Algutsboda kyrkogårdar i Emmaboda kom-
mun. Till Södra kyrkogården i Kalmar har en s k 
Storymap tagits fram för att sprida information 
om platsens spännande historia. 

Kulturarv i vardagen –  
att engagera länsinvånarna
Enheten har under året verkat i större delen av länet 
och träffat många länsinnevånare i samband med 
föredrag, presentationer och visningar. Enhetens 
trycksaker som sprids via bl a hemsidan bidrar till 
att förmedla information samt sprida och öka kun-
skapen om våra kulturmiljöer.  En satsning på eget 

I Blackstad kyrka sanerades sakristian från kontami-
nerat trä från 1950-talets renovering.

S:ta Britas kapell på Ölands östra kust ingick i ett 
projekt kring att tillgängliggöra ruiner. 
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Instagramkonto för byggnadsvårdsfrågor bidrar 
också till att mer information sprids om kultur-
miljöarbete i Kalmar län. Under året arrangerade 
enheten för fjärde året i rad en välbesökt byggnads-
vårds-, trädgårds-, och hantverksmässa i Bötterum 
tillsammans med Långe måla hembygdsförening 
och Kalmar läns hembygdsförbund och med bi-
drag från länsstyrelsen. Dagen lockade cirka 2500 
besökare. Inom Landsbygdsprogrammet och med 
bidrag förmedlade via länsstyrelsen har gratis råd-
givning till jord- och skogsbrukare erbjudits gäl-
lande deras gård, byggnadsvård, kulturlandskapet 
mm. Denna rådgivningsinsats har utförts på ett 20-
tal gårdar på Öland och på fastlandet under året. 

För trettonde året i rad genomfördes kyrkogårds-
teater i Kalmar under ledning av enhetens per-
sonal i samarbete med Kalmar Kyrkogårds- och 
Fastighetsförvaltning och Jenny Nyströmskolans 
estetiska program. Teatern lockade drygt 1400 
personer! Enhetens medarbetare har också bidra-
git till populär programverksamhet i Ångkvarnen 
med bl a föreläsning om ”Kalmar på 1600- talet - 
murar och människor” samt stadsvandring på te-
mat ”Tre stadsarkitekter”.

En kompetent och professionell 
organisation
Bebyggelseenheten består av en grupp medarbe-
tare med bred kompetens och hög professionali-
tet. Fyra av sju medarbetare är certifierade sak-
kunniga avseende kulturvärden enligt Plan och 
bygglagen, PBL. Alla arbetar enligt Sveriges prak-
tiserande bebyggelseantikvariers (SPBA:s) etiska 
regler. God pedagogisk förmåga är en förutsätt-
ning för arbete på enheten och flera medarbeta-
re är efterfrågade föreläsare och/eller ledare av 
stadsvandringar och liknande. Internutbildning 
har under året genomförts på temat kulturhisto-
risk värdering. En medarbetare deltog som förelä-
sare i Kalkforums dagar på Gotland. På det stora 
Byggnadsvårdens konvent i Mariestad deltog hela 
enheten på en mängd spännande föreläsningar 
och workshops samt medverkade som föreläsare 
vid två programpunkter. Verksamheten får ofta 
uppmärksamhet i media genom artiklar om res-
taureringar eller genom debatt om en kommande 
eller pågående förändring. 

I Rugstorp genomfördes rådgivning kring renovering och återanvändning av gamla ekonomibyggnader. 
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Snapperiskogen. Tove och 
Cecilia rensar hällkista.
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Arkeologienheten

Museiarkeologi Sydost (MAS) är en del av Kal-
mar läns museum. Enheten, som är extern-
finansierad, arbetar med arkeologiska upp-
drag, forsknings- och utvecklingsprojekt samt 
kunskapsförmedling inom arkeologi och kul-
turarv i fr a Kalmar och Kronobergs län. De 
arkeolo giska uppdragen omfattar undersök-
ningar inom ramen för tillämpningen av 2. Kap 
Kulturmiljö lagen samt kulturhistoriska utred-
ningar, inventeringar och antikvariska kontrol-
ler för samhällsplanering på direktupphandling. 
Forskningen bedrivs dels inom projekt finan-
sierade genom externa fonder och stiftelser dels 
inom den unika företagsforskarskolan GRASCA. 
Enheten består av 10 arkeologer, varav en dis-
puterad och fyra doktorander, fördelade på två 
kontor i Kalmar och Växjö. Helena Victor har 
varit enhetschef med Johan Åstrand som pro-
jektsamordnare under 2019.

Sammanfattning
De arkeologiska undersökningsuppdragen för 
MAS under 2019 har varit ca 30 stycken varav 
majoriteten varit i Kalmar län (15) respektive i 
Kronobergs län (11) och flera av undersökningar-
na har varit större projekt som Eldaren i Kalmar, 
Brånahult i Nybro, Öjabymotet och Snapperisko-
gen i Växjö. Vi har också utfört flera mindre upp-
drag på Öland. Dessutom har vi haft projekt i t.ex. 
Blekinge och på Gotland.

Detta har varit det fjärde verksamhetsåret för fö-
retagsforskarskolan GRASCA, där tre doktoran-
der från MAS och ytterligare sex från fyra andra 
aktörer inom den uppdragsarkeologiska sektorn, 

i samverkan med Linnéuniversitetet och med bi-
drag från KK-stiftelsen, forskar kring uppdrags-
arkeologins metoder, kommunikation och sam-
hällsrelevans. 

Utvecklingen av IDA - vårt digitala system för 
dokumentation och tillgängliggörande – har 
fortsatt och enhetens anställda har hållit under-
visning i systemet. Det har också utvecklats nya 
3D-metoder för visning av fynd och kulturarvs-
platser.

Sandby borgsprojektet har fortskridit som plane-
rat. Visningar och föredrag, förnyande av utställ-
ningen, forskning och rapportskrivande utfördes 
under året. 

En komplett malsten från neolitikum påträffad vid 
en förundersökning i Solberga på Öland.
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Eldarenvraket framrensat inför flytt.

et välbevarade lämningar från tidig järnhante-
ring. Flera spännande förundersökningar utför-
des också i Köpingsvik på Öland.

I Växjös närhet har en stor slutundersökning ut-
förts i Snapperiskogen av ett stort område med 
fossil åkermark, hällkista, boplatslämningar med 
mycket välbevarade hus från järnålder samt gra-
var. Ett stort område vid Öjabymotet också i kan-
ten av Växjö har utretts och förundersökts under 
året. Där fanns också lämningar av fossil åker-
mark, boplatslämningar och gravar.

De tre GRASCA-doktoranderna, anställda på 
en heten, har under året fortsatt med sina forsk-
nings om råden. Två av dem har arbetat med sina 
avhand lingar som ska läggas fram under 2021 
vid Linné universitetet och en av dem har fär-
diggjort sin licentiat-uppsats för framläggning i 
februari 2020. 

Berätta, lära, göra tillgängligt
De kommunikativa insatserna under året har 
varit flerfaldiga. Flera av enhetens anställda har 
också varit inbjudna till olika organisationer och 
konferenser som talare, bl a på Universitetet i Ber-
gen i Norge, Dialpast i Storbritannien och på Ark-
work Industry Forum i Österike.  

Under 2019 genomfördes ett stort antal guid-
ningar eller föredrag av enheten. En stor del av 
föredragen kom att beröra Sandby borg både 
som föredrag och som visningar för besökare på 
plats i borgen. Förutom Sandby borg så genom-
fördes också föredrag och guidningar på andra 
ställen i de bägge länen. Bl a genomfördes guid-
ningar på Blå Jungfrun och i Växjö. Föredrag 
hölls på många platser i länet som t.ex. Nybro, 
Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Borgholm, 
Mörbylånga, samt Vimmerby. Även utanför lä-
net har en stor mängd föredrag och visningar 
hållits i t.ex. Växjö, Lund, Östersund, Göteborg, 
Malmö, Stockholm och Uppsala. Föredragen 
och guidningarna berörde inte bara en intresse-
rad allmänhet utan också näringsidkare, skolor, 
föreningar samt forskare.

Eldaren rekonstruerad efter 3D-foton och förmodad 
modell. Nicholas har gjort jobbet.

Bygga upp kunskap
Under året har ca 45 uppdrag lagts upp och arbetats 
med. Projekten varierar i omfattning och innehåll 
och är delvis rena arkeologiska projekt men även 
uppdrag som framställning av populärvetenskap-
liga texter, undervisning, kulturmiljöprogram och 
som specialister i TV-program har utförts.

Året inleddes med fortsättningen av ett ovanligt 
projekt där ett tidigare känt skeppsvrak i kvarte-
ret Eldaren låg inom området för nya Campus-
området för Linnéuniversitetet i hamnen i Kal-
mar. Vraket skulle grävas fram, dokumenteras 
och sedan flyttas till en ny plats i närheten och 
sedan åter övertäckas. Projektet utfördes som ett 
samarbete med kollegan och marinarkeologen 
Lars Einarsson som bidrog med sin unika kom-
petens inom äldre skepp och marinarkeologi. Ett 
annat stort uppdrag var en slutundersökning av 
ett område utanför Nybro i Brånahult med myck-
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Under året genomfördes Borgsafaris med busstu-
rer med kunniga arkeologer och guider från läns-
museet som visade och berättade om bl a Sandby 
borg, Gråborg och Triberga. Alla turerna var full-
bokade och blev mycket uppskattade.

Anställda på enheten har också deltagit i och an-
svarat för utformandet och undervisning för flera 
kurser på Linnéuniversitetet med inriktning på 
förhistoria, Sandby borg, GIS, arbete med kultur-
arv samt digital förmedling. Enheten har också 
ansvarat för en sommarkurs i arkeologi på Vim-
merby folkhögskola.

I maj arrangerade Sandby borgsprojektet en in-
ternationell konferens i Kalmar i samarbete med 
Linné universitetet. Konferensen besöktes av många 
internationella föredragshållare och besökare och-
de senaste resultaten presenterades. Dessutom dis-
kuterades och presenterades svåra kulturarv och 
järnålder runt Östersjön.

Helena och Ludvig håller i visning på exkursionen för 
Sandbyborgskonferensens deltagare.

Foto taget med drönare över graven från senneolitikum med en central hällkista i Snapperiskogen.
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landet och vid ett flertal europeiska universitet, bl a 
i Grekland, Polen, Spanien, Nederländerna, Norge, 
Danmark, Frankrike och Storbritannien. 

Utvecklingen av IDA har fortsatt under året dels 
genom att enheten nu börjat nå ut och sälja ut-
bildning i arbetsflödet, dels genom att använda 
redskapet som en del i förmedlingen av arkeolo-
giska uppdrag och resultat med hjälp av sk Story-
maps. Även metoder som skapar 3D-modeller av 
fynd och kulturarvsplatser har utvecklats och 
förfinats under året.

Samarbeten kring arkeologiska uppdrag fortsätter 
inom den museiarkeologiska branschorganisatio-
nen, M-ark, där MAS är representerade i styrelsen. 
I slutet av november arrangerades M-arks årsmöte 
av Kalmar läns museum med besökande medlem-
mar från hela södra och mellersta Sverige. Ett tyd-
ligt exempel på detta samarbete är den stora un-
dersökningen av Snapperiskogen i Växjö som var 

Arbetet med 3D-modeller, 360-kameror och foto-
grammetri har också utvecklats och gett möjlig-
heten att skapa ett fysiskt rum med ett VR-bibli-
otek på museet. Detta ger underlag för att arbeta 
med fördjupade och alternativa upplevelser för 
besökare.

Samarbeten och nätverk
Inom den världsunika företagsforskarskolan 
GRASCA samverkar MAS med de uppdragsfinan-
sierade arkeologiverksamheterna vid Bohusläns 
museum, Jamtli och Västarvet/Studio Västsvensk 
Konservering, Stiftelsen Kulturmiljö samt med 
arkeologiämnet på Linnéuniversitetet som medfi-
nansiärer till KK-stiftelsen. Sammanlagt nio dok-
torander, varav tre från MAS, forskar kring upp-
dragsarkeologins metoder, kommunikation och 
samhällsrelevans. Två av enhetens medarbetare 
fungerar som mentorer för doktoranderna. Genom 
skolan har medarbetarna etablerat nätverkskon-
takter inom ett flertal samhällssektorer runt om i 

Undersökningen av Öjabymotet utanför Växjö. Andreas Emilsson står med maskin.
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ett samarbetsprojekt mellan Kalmar läns museum, 
Jönköpings läns museum, Kulturmiljö Halland och 
Bohusläns museum.

Samarbeten inom Sandby borgsprojektet har också 
lett till ett omfattande nätverk inom landet, Skan-
dinavien och Europa med möjligheter till fortsatta 
forskningsprojekt och samarbeten i framtiden. 

Sandby borgsprojektet
Under 2015 beviljades Sandby borgs-projektet 
medel för forskning under fyra år från Riksban-
kens Jubileumsfond. Två medarbetare har under 
2019 arbetat inom projektet. Projektet omfattade 
två olika delar. Det första delprojektet omfattade 
arkeologiska utgrävningar och fyndbearbetning 
särskilt på skeletten, samt laborativa analyser 
för att klargöra vad som hänt. Med fokus på in-
dividernas och föremålens livshistoria och den 
enskilda händelsen använde vi oss bland annat 
av forensisk metodik kombinerat med 3D-foto. 

Detaljerade osteologiska analyser samt under-
sökningar av stabila isotoper och DNA har an-
vänts för att ge en så detaljerad bild som möjligt 
av människorna i borgen och deras öde. Det an-
dra delprojektet har undersökt vilken roll Sandby 
borg kan spela i dagens samhälle och hur borgens 
historia kan förmedlas på ett etiskt sätt. Fokus har 
varit på meningsskapande och kommunikation 
av ”svåra kulturarv”, spår av traumatiska hän-
delser som kan vara svåra att förstå och försonas 
med. Projektet genomfördes som ett samarbete 
mellan Museiarkeologi sydost/Kalmar läns mu-
seum, Linnéuniversitetet och Stockholms univer-
sitet. Under 2018-2019 har analysarbetet hos våra 
samarbetspartners varit intensivt och under 2019 
avslutades projektet med manusproduktion av 
sammanställningar av nya resultat och tolkning-
ar. Som en del av avrapporteringen av projektet 
arrangerandes också en internationell konferens 
med talare och besökare från Danmark, Norge, 
Tyskland, England, Spanien och Polen.

Museet tillverkade skyltar för att visualisera och informera om det Gamla torget i kv Valnötsträdet i gamla stan 
i Kalmar.

DU ÄR HÄR!

VAD ÄR DET VI SER? 
WHAT IS IT THAT WE SEE?

KALMAR STORKYRKA
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Kronan - marinarkeologi - 
konservering

Kronanprojektet
Undersökningsarbetet på Kronans vrakplats
2019 års marinarkeologiska undersökningar av 
regalskeppet Kronan, som utgjorde det trettio-
åttonde undersökningsåret i följd, genomfördes i 
enlighet med de mål som ställts upp. Undersök-
ningsarbetet var indelat i två etapper och omfat-
tade tre veckors fältarbete. Den första omfattade 
servicearbeten och genomfördes med assistans 
av Kustbevakningen i region Sydväst. Beroende 
på personalbrist kunde i likhet med undersök-
ningsåren 2012 – 2018 endast två av de tidigare 
normalt tre planerade undersökningsveckorna 
genomföras. Det marinarkeologiska undersök-
ningsarbetet genomfördes under de två första 
veckorna i juli. Sju av tretton potentiella marinar-
keologiska undersökningsdagar till havs föll bort, 
p g a otjänlig väderlek.

Undersökningsarbetet hade 2019 som huvudsyf-
te att gräva de övre, fyndbärande lagren (c a 40 
cm djupa) runt de två bronskanonerna belägna i 
vrakområdets perifera, sydöstra del, vilka skulle 
klargöras för bärgning med hjälp av Försvars-
maktens dykare och med ubåtsbärgningsfartyget 
HMS Belos som arbetsplattform. Den ena av ka-
nonerna, ett 24-pundigt eldrör av samma typ som 
de som tillhörde regalskeppet Vasas huvudsakli-
ga bestyckning, bärgades enligt plan i mitten av 
september. Pjäsens gjutår är 1620. I samband med 
friläggningsarbetet av nämnda kanon, påträffa-
des ytterligare en bronskanon under den plant 
liggande babordssidan. Den är 36-pundig och 
härrör från det undre batteridäcket. Enligt plan 
skall den friläggas och bärgas under våren 2020.  

Två delmål under sommarens undersökningar var 
att ta ytterligare träprover för dendrokronologisk 
datering och proveniensbestämning av skeppsvir-
kets ståndorter samt, om sikten tillät, fortsätta den 
skeppsarkeologiska dokumentationen av skrov-
konstruktionen i form av 3D-fotografering.    

Ett dendrokronologiskt prov i form av ett stycke 
av ett s k berghult (ett yttre, tjockt långskeppsgå-
ende timmer) togs i anslutning till babordssidans 
brottyta, där den första kanonen aktuell för fri-
läggning var belägen. Virkets proveniens har ana-
lyserats och bestämts till norra Tyskland. Det an-
dra delmålet gällande undervattensfotografering 
gick i likhet med 2018, inte att genomföra p g a 
otillräckliga siktförhållanden under vatten.
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Fyndmaterialet i det perifera undersökningsom-
rådet av vrakplatsen där kanonerna var belägna, 
var begränsat. Endast drygt tjugo fyndposter bär-
gades och dokumenterades. Resultaten av under-
sökningarna har under året presenterats i rappor-
ter, artiklar, föredrag, guidningar och intervjuer, 
både i radio och TV och på webben. 

Förstärkning av projektets vetenskapliga 
profil
Forskning och kunskapsuppbyggnad har under 
året kontinuerligt bedrivits som ett led i den ma-
rinarkeologiska undersökningsverksamheten, där 
stöd till studenter och forskare sker fortlöpande. 
Kronanprojektets referensgrupp består av forsk-
ningsexpertis och sakkunniga inom ämnena arke-
ologi, osteologi, farmaci och historia från, förutom 
länsmuseet, även länsstyrelsen i Kalmar län, Statens 
maritima och transporthistoriska museer, Stock-
holms universitet och Linnéuniversitetet. Inom 

ramen för referensgruppen bedrivs fortlöpande 
forskningsprojekt, av vilka särskilt bör framhållas 
marinarkeologi, historia, farmaci, numismatik, ge-
netik samt human- och animalosteologi. 

Kronanutställningen
Kronanutställningens huvudmiljö på våning 3 i 
Ångkvarnen, utvecklas med ny forskningsbase-
rad information och berättelser kring det bärgade 
fyndmaterialet och den aktuella tidsperioden, i 
takt med hur det fortlöpande marinarkeologis-
ka undersökningsarbetet framskrider. Ambitio-
nen är att kontinuerligt exponera ny information 
och nytt fyndmaterial i utställningsmiljöerna. 
En fortsatt satsning på guidningar, pedagogisk 
verksamhet riktad mot barn och unga och spe-
cialvisningar har också skett. Kopplingen mel-
lan utställningsverksamheten och kunskapsupp-
byggnad/forskning är fundamental i arbetet. 
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Förmedlingsarbete
Under året har, utöver ordinarie guideverksam-
het, ca 40 föredrag och demonstrationer hållits i 
och utanför museet. Målet har varit att ge allmän-
heten, och i synnerhet barn och unga, en spän-
nande inblick i arbetet bakom kulisserna och till 
havs. Besök på vrakplatsen under dykarbetet har 
genomförts, så också visningar av utställningen, 
textilkonserveringen och laboratoriet för mari-
narkeologisk konservering.

Sponsorsamarbete
Kronanprojektet erhöll under 2018 stöd från sju 
intressenter, bestående av såväl myndigheter och 
institutioner som företag inom ramen för projekt 
Kronan Framtid. De medverkande är Statens ma-
ritima museer, Kalmar kommun, SÅMAB AB/
LW fastigheter, Länsstyrelsen i Kalmar län, P&E 
fastighetspartner, Länsförsäkringar Kalmar län 
och Region Kalmar. Projektet löper under åren 
2018-2022. Ett särskilt samarbete sker fortlöpan-
de med Svensk Kärnbränslehantering AB.

F n är arbetet i projekt Kronan Framtid koncen-
trerat på att slutföra konserveringen av de bärga-
de bronskanonerna från vraket (totalt 45 st, varav 
20 återstår att färdigställa). Denna del av projektet 
skall vara slutfört vid årsskiftet 2020/21. Parallellt 
med konserveringsarbetet sker förmedling av ar-
betet i olika former. 

Marinarkeologi, uppdrag och 
allmän handläggning
Länsmuseet har på uppdrag av Kustbevakning ut-
bildat kustbevakningsaspiranter i marinarkeologi 
och tillämpning av Kulturmiljölagen i den fysiska 
verksamheten. Länsmuseets funktion som expert-
instans och rådgivande organ i marinarkeologiska 
frågor har under året medverkat i olika samman-
hang, främst på uppdrag av Riksantikvarieämbe-
tet och Länsstyrelserna Kalmar och Blekinge län. 
Länsmuseets marinarkeologiska medverkan i det 
nationella Marinarkeologiska Rådet och samar-
betsgruppen Sjöstjärnan har fortsatt. 

Under vintern 2019 fortsatte den omfattan-
de marinarkeologiska undersökningen av fyra 
skeppsvrak belägna i kv. Eldaren på Barlasthol-
men i Kalmar. Undersökningarna var föranledda 
av Linnéuniversitetets etablering i hamnområdet. 
Tre av vraken är dendrokronologiskt daterade till 
senare hälften av 1600-talet, det fjärde till mitten 
av 1700-talet. Slutrapportering av projektet i sin 
helhet skedde i december 2019. Resultaten av un-
dersökningarna som haft ett metodfokus på redo-
visning i 3D, har under året presenterats i rappor-
ter, artiklar, föredrag, guidningar och intervjuer, 
både i radio och TV och på webben. 

Konservering
Konservering och vård av Kronansam-
lingarna
Under året har konservering av Kronanmaterialet 
skett i mindre omfattning på grund av hög be-
läggning av andra uppdrag. Däremot har det nya 
projektet Kronan Framtid påbörjats vilket inne-
bär en satsning på att ta hand om det fantastis-
ka fyndmaterialet från Kronan, i första hand det 
bärgade artilleriet.

Allmän kulturhistorisk och arkeologisk 
konservering . 
Under 2019 har tre personer arbetat heltid med 
arkeologisk och allmän kulturhistorisk konserve-
ring, varav en med speciell inriktning på konser-
vering av Kronans bronskanoner inom projektet 
Kronan Framtid. Ytterligare en person har under 
en kortare tid arbetat för att täcka upp inom två 
olika projekt. Under hösten 2019 medverkade en 
praktikant från konservatorsprogrammet vid Gö-
teborgs Universitet, i verksamheten i fyra månader.

Inom projektet Kronan Framtid har konserve-
ringen av bronskanoner fortskridit. Åtta kanoner 
blev klara under 2019 och arbetet fortsätter på 
de nio kvarvarande. Hittills är 11 kanoner klara. 
Även en 24-pundig kanon från Kronan-utställ-
ningen har omkonserverats. Den kanon som bär-
gades 2019 har tagits om hand och konserverings-
processen påbörjats. 
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Under år 2019 har konserveringen satsat på sociala 
medier för att nå ut till fler personer för att visa vad 
som sker bakom kulisserna, framför allt med konser-
veringen av kanonerna. Även ett publikt föredrag om 
kanonkonserveringen genomfördes för allmänheten.  

Under några år tillbaka har museets konserva-
torer arbetat med en skadeinventering av metal-
linventarier i Växjö stifts kyrkor. I projektet har 
kyrkornas kulturhistoriskt värdefulla metallin-
ventarier inventerats, dokumenterats och skade-
bedömts. Sista etappen av detta projekt slutfördes 
under 2019, med besök i 48 kyrkor. Under året 
färdigställdes även tre artiklar till en bok om 
kyrkliga metallinventarier, som kommer att ges 
ut av Växjö stift 2020.

Ett antal uppdrag inom arkeologisk konservering 
med främst Arkeologerna i Lund som beställare, 
har tillsammans med uppdrag inom marinarke-
ologisk konservering samt enstaka andra kultur-
historiska föremål, utförts under året. Konserva-
torerna har också deltagit i packning och flytt av 
fynden från Eketorps borgs museidel. I viss mån 
har även material från Kronan konserverats i form 
av pågående frystorkning och nödvändiga åtgär-
der på omhändertaget, nybärgat fyndmaterial.

Förebyggande konservering och rengöring av 
montrar i Kronanutställningen har löpande ut-
förts under året.

Textilkonservering 
År 2019 har arbetsstyrkan på textilkonservering-
en bestått av tre till fyra personer. Arbetet har till 
största delen utgjorts av uppdrag från externa 
kunder, men en person har också handlagt gåvoä-
renden och förfrågningar som gäller museets tex-
tila samlingar. Hon har också arbetat i nio veckor 
med uppordning av textilier i museets nya maga-
sin samt varit behjälplig inför onsdagsprogram-
met ”Fyra nyanser av färg”. 

De flesta av ateljéns uppdrag har varit åt Svenska 
kyrkan. Sammanlagt har konserveringsarbeten 
utförts åt tio kyrkor, varav en vardera i Blekinge 

5001 bottenstycket efter konservering

5001 bottenstycket före konservering
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och Kronobergs län. Övriga i Kalmar län. Näm-
nas kan en omfattande genomgång av föremål 
tillhörande Vimmerby kyrka, vars liturgiska 
textilier skadeinventerades av en av museets 
konservatorer 2017. Kyrkan har en fin samling 
textil med ett flertal högkvalitativa 1900-tals-
arbeten. Konstnärer som finns representerade 
är t.ex. Sigrid Synnergren, Sofia Widén och An-
na-Lisa Odelqvist Kruse. Särskilt slående resul-
tat uppnåddes med kyrkans väggrya förställande 
Maria och barnet. Under långt tid hade den prytt 
kyrkans vägg och hade då oundvikligen samlat 
på sig en del sot och damm. Upphängningen 
med ringar hade gjort att verket deformerats. Ef-
ter rengöring och med ny upphängning kan nu 
motivet ses klarare och väven kommer att kunna 
glädja kyrkobesökare under lång tid framöver. 

Denna mässhake hade en mycket smutsig framsida, men korset på ryggsidan tål inte tvätt. Kring mässhakens 
kanter sitter en snodd som är sydd på ett sådant vis att de två delarna inte helt kan separeras ifrån varandra. 
Lösningen blev att rengöra den främre delen medan den bakre ligger i tvättbordet, men upphöjd ovanför 
vattnet och täckt med plast. Mässhaken bearbetas med tvättsvamp i vatten och en skonsam tensid. 

Även kyrkans antependier (som hänger på alta-
rets framsida) var upphängda med ringar, vilka 
nu är ersatta med en list som hakas fast på alta-
ret. Den nya upphängningen är mer skonsam för 
textilierna och enklare att hantera för kyrkans 
personal. 

Konservering utfördes också till exempel åt Räpp-
linge, Runsten och Gårdby kyrkor på Öland. Och 
mot slutet av året rengjordes och konserverades så 
gott som samtliga textilier tillhörande Blackstads 
kyrka, som den första advent återinvigdes efter 
omfattande renoveringsarbeten. 

Utöver detta har ett par privatpersoner och Kal-
mar kommuns kultur- och fritidsförvaltning fått 
föremål åtgärdade. Ett annat länsmuseum har 
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fått hjälp med konservering av föremål skadade 
i utställning och målerikonservering har utförts 
på en väggmålning på Stagneliusskolan samt på 
ett klockfodral ur museets samlingar. Ateljén har 
bistått med råd angående byggnation av monter 
respektive ny textilförvaring i två kyrkor. 

Åtgärdsprogram inför konservering har upprät-
tats till nitton kyrkor. Två av kyrkorna ligger i Ble-
kinge, två i Skåne och övriga i Kalmar län. Vård- 
och underhållsplaner har upprättats åt sex kyrkor 
i Halland i samarbete med en byggnadsantikvarie 
och ytterligare en konservator. 

Tre grupper, en församling som tidigare låtit 
konservera kyrkotextilier i ateljén och ett studie-
förbund, har under året besökt ateljén och det 
intilliggande textilmagasinet i studiesyfte. Ytterli-
gare en grupp besökte enbart samlingarna. 

Förvaring och hantering är viktiga delar av den förebyggande konserveringen. Kalkkläde från 1878, Blackstads 
kyrka. Box av syrafri papp med löstagbar botten som möjliggör hantering utan slitage.

Förfrågningar från allmänheten har besvarats 
per e-post och telefon. Frågorna har främst hand-
lat om rengöring och förvaring av textilier, till 
exempel dopklänningar och äldre ärvda textilier. 
Året kan sammanfattas som bitvis intensivt, men 
även givande med uppdrag som gett personalen 
både glädje och kunskapsutveckling.  

Bedömning
Konserveringen av det nyligen bärgade fyndmateri-
alet från Kronan har under året inte kunnat genom-
föras i sin helhet enligt plan, beroende på att kon-
serveringsverksamheten under året har fokuserats 
på den externa uppdragsverksamheten. All kraft har 
lagts på att genomföra kontrakterade uppdrag samt 
att introducera nu personal i arbetsuppgifterna.

Det är av stor vikt att interna resurser prioriteras 
för vård av museets samlingar, i synnerhet med 
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anledning av flytten av museets föremålssamling-
ar till nya Magasinet och utställningsarbete. 

Verksamhetens situation är med avseende på eko-
nomi och måluppfyllande hoppfull, men läget på 
en konkurrensutsatt uppdrags- och sponsors-
marknad lämnar fortsatt inga garantier. Eftersom 
verksamheten är beroende av extern finansiering, 
ställs ökade krav på kunskapsuppbyggnad och 
konkurrenskraft. Detta leder i sin tur till att press-
sen på personalen ökar, med större psykosocial be-
lastning som följd.

De strukturella ekonomiska problemen utgör som 
tidigare ett hinder för Kronanverksamhetens op-
timala utveckling. Resurserna är begränsade i 
relation till verksamhetens dignitet, omfattning 
och utvecklingspotential. Resurstillförseln, främst 
i form av sponsring, är trots allt av temporär ka-
raktär och kan inte anses utgöra den solida grund 
som projektet måste vila på för att erhålla en trygg 
framförhållning, långsiktighet och möjligheter till 
utveckling. Det nya utvecklingsprojektet Kronan 
Framtid bereder dock en ansenlig möjlighet att ut-
veckla Kronanprojektets bas med fokus på konser-
vering av metallföremål samt Kronanutställning-
en som ett besöksmål med ännu högre kvalitet. 

De tolv apostlarna broderade på en vit sidenmäss-
hake från 1965 tillhörande Vimmerby kyrka. Broderiet 
är ritat av Anna-Lisa Odelqvist Kruse och med stor 
sannolikhet utfört av Barbro Hillerstig. Broderiet är 
ett exempel på ett synnerligen utmärkt samarbete 
mellan konstnär och brodös.
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Svänghjul som fått ny förvaring.  
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Arkiv, bibliotek & samlingar

Arkiv 
Arbetet med vård och uppordning fortsatte un-
der 2019 på samma vis som tidigare år, dock med 
undantaget att arkivassistenten som vanligen 
arbetar halvtid var sjukskriven under en längre 
tid. Under ett halvår var arkivenheten förstärkt 
med en heltidsarbetande person, som delade sin 
tid mellan arkivarbete och arbete med rapport-
layout. En medarbetare hade under året ansvar 
för handledning av externa besökare till arkivet. 
31 registrerade externa besök noterades i arkivet 
inklusive biblioteket under 2019. Antalet externa 
förfrågningar uppgick till c a 80.

Under hösten 2019 gjorde en studerande vid ar-
kivprogrammet vid Uppsala universitet sin prak-
tik på länsmuseet. Arkivet tog vid fem tillfällen 
emot PRAO-elever från olika högstadieskolor. 
Dessa besök varade en halvdag per gång. Inför 
dessa togs exempel och övningsmaterial fram, 
vilka kommer att användas även vid framtida 
PRAO-dagar. 

151 nya handlingar lades in i arkivet. 278 kap-
sellådor uppordnades.

Bedömning
Länsmuseets olika arkiv är i stort behov av re-
surser, i synnerhet mot bakgrund av att museet 
är en betydande kultur- och arkivinstitution i 
länet. Behovet av utökade ekonomiska resurser 
för personalförstärkningar och digitalisering i 
kombination med en gemensam, grundläggande 
utvecklingsstrategi, är stort. Målet är att utarbeta 
en strategi för detta under 2020.

Biblioteket 
81 nyinkomna böcker har under året registrerats 
och digitaliserats. I samband med digitalisering-
en av bokkatalogen görs en katalogisering och ny 
klassificering enligt Kgl. Bibliotekets principer. 
Vid 2019 års slut fanns 56 807 poster registrerade 
i bokkatalogen på nätet, vilket är en ökning med 5 
645 poster från föregående år. Biblioteksansvarig 
har ensam ansvarat för digitaliseringen av muse-
ets bibliotek. Förfrågningar rörande litteratur och 
besök i biblioteket har skötts av samma medar-
betare som ansvarat för handledning av externa 
besökare till arkivet.

Krusenstiernska arkivet
Fredagen den 2 augusti var det arkivdag för med-
lemmarna i den von Krusenstiernska släkten i 
Krusenstiernska arkivet, Kalmar läns museum. 

Begravningsvapen redo för transport. 
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Bedömning
Fortsatta insatser har gjorts för att katalogisera, 
placera om och digitalisera bibliotekets böcker. 
Utvecklingen av den digitala bokkatalogen bidrar 
starkt till kunskapsuppbyggnaden både inom hu-
set och externt genom att skapa möjligheter för 
museets samtliga enheter att snabbt nå informa-
tion om sin verksamhet via innehållet i biblio-
teket samt för allmänheten att nå kunskap om 
exempelvis sin hembygd. Utrymmesbristen för 
biblioteket består. 

Samlingarna
Verksamhetsområdet samlingar förvaltar muse-
ets föremålssamlingar samt svarar för handlägg-
ning och hantering av föremålsfrågor.

Under året har fortlöpande servicearbete utförts 
för akademiska studier och olika forskningsin-
satser, avhandlingsarbeten och för uppsatsarbe-
ten vid universitet och högskolor. Ur samlingarna 
har föremål valts för Månadens föremål som pre-
senteras med tillhörande berättelse i utställning 
och på länsmuseets hemsida. Årets Månadens fö-
remål presenteras närmare separat.

Utställningen ”Sinsemellan – Gunilla Skyttlas 
kläder” innebar ett stort engagemang och arbete 
för ett flertal av enhetens personal. Samlingsper-
sonalen var även involverad i arbetet med utställ-
ningen ”Jenny Nyström – illustratör och pionjär”.

Under 2019 har 9351 nya objekt tillkommit i da-
tabasen Primus. Databasen innehåller totalt 274 
703 objekt. Det finns fortfarande en del änd-
ringsarbete kvar att göra efter konverteringarna 
till Primus, vilket kan påverka statistiken något. 
Allmänheten har full tillgänglighet till 85 900 ob-
jekt på DigitaltMuseum.se, vilket omfattar både 
föremål och fotografier i samlingarna på samma 
webbplats. Sex stycken mappar med olika ämnen 
har upprättats på DigitaltMuseum.se, bland annat 
mapparna ”Tittskåpstapeter”, ”Cyklar”, ”Föremål 
med runor” samt mappen ”Föremål Kalmar slott”. 
I samband med utställningen om Raine Navin 
och Gunilla Skyttla publicerades mappen ”När 

Damplagg i textilmagasinets kompaktsystem. 

Arbete med Månadens föremål.
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inte syrenerna blommar, blommar nånting annat” 
med konstföremål skapade av återvunnet materi-
al. Mappen ”Jenny Nyströms släktgårdar i arkiv-
handlingar” presenterade en nyinkommen gåva 
med arkivhandlingar med koppling till konstnär-
innan. Totalt finns nu 31 stycken mappar tillgäng-
liga för allmänheten, vilka fungerar som en typ av 
digitala utställningar. På DigitaltMuseum.se har 
allmänheten tillgång till samlingar från 68 svens-
ka museer, 251 utställningar och 1697 mappar.

När det gäller arbete på Nya Magasinet har inred-
ning till tavelsamlingen kompletterats i form av 
olika typer av krokar för upphängning. De tavlor 
och skyltar som sedan tidigare funnits i Nya Ma-
gasinet, från olika gåvor och sammanhang, har fo-
tograferats och placerats i magasin. Frysningsupp-
drag har utförts, både internt och på uppdrag av 
externa kulturinstitutioner. Under året har arbetet 
med att inventera, fotografera och publicera kvar-
låtenskapen från Raine Navin och Gunilla Skyttla 

fortsatt. De kategorier som under 2019 blivit fär-
diga är tavlor, textilier i form av arbetsprover samt 
en del klädesplagg. Även arbetsböcker, skissböck-
er, brev, tidningsurklipp samt annat arkivmaterial 
som har tillhört Raine Navin har katalogiserats 
och valda delar har skannats och publicerats på 
DigitaltMuseum.se. Arbete med arkivmaterial, 
klädesplagg, fotografier samt negativ återstår.

På Nya Magasinet har samlingspersonalen även 
blivit involverade i åtgärder av fastigheten, bl a 
gällande utredning kring smutsinsläpp genom 
ventilationen i några av magasinsrummen. I ma-
gasinet på Ångkvarnen har en ombyggnation av 
vapenvalvet genomförts. Ombyggnationen gjor-
des för att anpassa lokalen efter lagstiftningens 
krav på säkerhet för förvaring av vapen. Om-
byggnaden innebar mycket kringarbete för sam-
lingspersonalen. Inför genomförandet påbörjades 
en inventering av blankvapnen, en del av inven-
teringsarbetet kvarstår och ska slutföras under 

Tavelförvaring i Nya Magasinet. 
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2020. Under året har personalen på samlingar-
na implementerat IPM-arbetet (Integrated pest 
management) med att kontrollera och hantera 
Länsmuseets problem med skadeinsekter, fram-
förallt i magasinen på Ångkvarnen. Arbetet har 
inneburit upprättande av en plan med rutiner för 
städning och kontroll av skadedjur. Genomföran-
de av planen har gjorts i magasinslokalerna och 
i en del gemensamma ytor som korridorer och 
personalutrymmen på våning 4 samt i flera av 
magasinsrummen på Nya Magasinet. Klisterfäl-
lor är utplacerade som en kontroll av vilken typ 
av skadedjur som finns i lokalerna. IPM-arbetet 
har även startats upp på Krusenstiernska gården 
där grundlig städning genomfördes med efterföl-
jande utplacering av klisterfällor. Gällande Kru-
senstiernska gården har samlingspersonalen även 
varit involverad vid en omfattande renovering. 
För samlingarnas del har arbetet inneburit flytt-
ning av föremål från brygghus, drängbostad och 
äpplekällaren ut till container.

Under året återupptogs det omfattande arbetet 
med inventering och flytt av textilsamlingarna. 
Arbetet har främst inneburit att inventera och 
placera föremål som sedan tidigare flyttats till 
Nya Magasinet från olika magasin. Under året 
har även en del textila föremål flyttats från ma-
gasinet på Ångkvarnen till Nya Magasinet, bl.a. 
föremålskategorin knyppling samt en del mili-
tära föremål. Arbetet med textilsamlingarna har 
främst utförts av antikvarie som i vanliga fall ar-
betar med textilkonserveringens uppdragsverk-
samhet. Då textilkonserveringen under hösten 
fick in ett stort uppdrag fick arbetet med textil-
samlingarna därmed avbrytas efter ca två måna-
der. Arbetet planeras att återupptas i början av 
2020. Arbetet med fotografering av textilsamling-
arna har främst varit inriktad på den relativt stora 
föremålskategorin bindmössor.

Flytt av de arkeologiska samlingarna från maga-
sinet på Ångkvarnen till Nya Magasinet har på-
börjats. Allt arkeologiskt massmaterial i form av 
järnslagg, ben och större stenar har flyttas. Likaså 
har stora lösfynd såsom malstenar och slipstenar 

flyttats. Totalt sett handlar flytten om cirka 30 
lastpallar med material. Arbetet med flytten har 
inneburit anpassning av inredning i Nya Maga-
sinet samt packning och sanering av materialet. 
Arbetet med uppackning och placering av materi-
alet i Nya Magasinet fortsätter under 2020. Även 
en del större föremål inom andra föremålskatego-
rier har under året flyttats till Nya Magasinet från 
Ångkvarnen.

Visningar i Nya Magasinet har genomförts som 
en del av konceptet onsdagsprogram samt för stu-
denter vid Linnéuniversitetet, därutöver har också 
efter förfrågningar besök tagits emot och visning-
ar av verksamheten ordnats. Linnéuniversitetets 
arkeologistudenter har i vanlig ordning besökt 
samlingarna för undervisning i magasinet, delar 
av kursen i fornsakskunskap förläggs till magasi-
net på länsmuseet för perioderna bronsålder och 
järnålder.

Under året har samlingspersonalen arbetat med 
att följa upp utlån och depositioner. Arbetet har 
varit särskilt omfattande när det gäller utlånet till 
Kalmar slott. Arbetet har bl.a. inneburit uppfölj-
ning av inventering samt fotografering och upp-
rättande av lånehandlingar. Vid inventeringen 
noterades att flera av föremålen är i stort behov 
av konservering. En planering för detta påbörja-
des och sammanföll med en förfrågan från Insti-
tutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, 
som efterfrågade lämpliga objekt till masterpro-
grammet i konservering. Ett projekt startades 
upp med syftet att etablera ömsesidig samverkan, 
utbyte och kunskapsöverföring, kring vård och 
konservering av Kalmar läns museums samling 
av begravningsvapen. Flertalet av begravnings-
vapnen visas sedan lång tid tillbaka i Gröna salen 
på slottet. Samverkansprojektet kommer att pågå 
i flera år framåt och involverar personal från flera 
enheter och yrkesgrupper på museet, som anti-
kvarier, museitekniker och konservatorer. Även 
Kalmar konstmuseum har berörts av utredningar 
som gjorts kring äldre utlån, vilket har resulterat 
i att konst återlämnats till länsmuseet.
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Under 2019 har personalen även fokuserat på ar-
bete med äldre fyndfördelningsärenden av arke-
ologiska fynd. Arbetet med att komma ikapp be-
döms ta flera år.

Arbetet med nyinkomna fyndfördelningsärenden 
har fortgått under hela året. Det innebär bl a att 
handlägga ärenden inför fyndfördelningsbeslut 
som fattas av Riksantikvarieämbetet. Handlägg-
ningen görs av personal på arkeologi- och sam-
lingsenheten gemensamt och beslut, om anhållan 
om fynden ska göras, tas av museichefen. Efter att 
fyndfördelningsbeslut fattats av Riksantikvarie-
ämbetet tar ett administrativt arbete vid för sam-
lingsförvaltningen på länsmuseet och i samband 
härmed sker även en uppföljning av fynden. An-
svaret går då över från den undersökande institu-
tionen till samlingsförvaltningen.

Under hösten 2018 levererade Statens Historiska 
Museum cirka 200 backar med arkeologiska fynd 
samt tillhörande osteologiskt material som sedan 
tidigare fyndfördelats till Kalmar läns museum. 
För att kunna hantera materialet har förberedan-
de arbete utförts under 2019 med bland annat in-
köp av förvaringsmaterial men även av inredning. 
Alla handlingar såsom fyndfördelningsbeslut, 
rapporter m.m. tillhörande undersökningarna 
behövde tas fram och en stor del av handlingarna 
är nu framtagna och har sammanställts. Även en 
viss grovsortering av fyndmaterialet har gjorts. 
Projektet fortsätter 2020 och flera år framåt med 
delmål för varje år.

Assistenttjänsterna inom verksamhetsområdet 
samlingarna har breddats till att hantera olika 
delar av föremålsförvaltningen såsom särskilda 
större insatser enligt nedan. Arbete med att lägga 
in äldre accessioner i databasen Primus har påbör-
jats, bl.a. gällande KLM 37000-serien som sedan 
tidigare inte finns registerade i databasen. Regis-
tering och digitalisering av fotografier från bro-
inventeringen 1981-82 har påbörjats tillsammans 
med personal från Digitaliseringsgruppen och 
kommer att fortsätta under 2020. Arbetet med in-
ventering av en stor samling mönsterark inleddes 

i slutet på året. Arbetet innebär även en successiv 
flytt av materialet från en plats till en annan mer 
anpassad plats i magasinet på Ångkvarnen. Hurt-
sar har skaffats för att inrymma samlingen. Arbe-
tet fortsätter en bit in på 2020. Likaså har arbete 
med en hel del äldre ouppklarade gåvor genom-
förts såsom ett stort antal tapetprover som tagits 
omhand i samband med byggnadsantikvariska 
ärenden. Även inventering av porslinsfigurer m m 
tillverkade efter Jenny Nyströms bildvärld har ge-
nomförts. Genom ett arbetsmarknadsprojekt har 
den omfattande samlingen av föremål från Augus-
ta Isacksons docktillverkning registrerats, katalo-
giserats och placerats, till viss del också fotografe-
rats. Arbetsmarknadsprojektet påbörjades under 
2018 och avslutades under 2019. Avslutningsvis 
presenterades Augusta Isacksons tillverkning ge-
nom ett Månadens föremål under april.

Månadens föremål i april.
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Inköp och gåvor, förvärv till samlingarna
Kalmar läns museums accession till samlingarna 
består huvudsakligen av arkeologiskt fyndmate-
rial samt gåvor från enskilda personer. Under året 
har museet tacksamt mottagit gåvor från ett tret-
tiotal enskilda personer.

Foto
Fototjänsten har utfört inkomna fotograferings-
uppdrag, fotografering av nyförvärv och av fö-
remål inför utställningar m.m. Därutöver har 
fotograferingen varit inriktad på föremål som 
hanterats på grund av att olika kategorier av fö-
remål har blivit genomgångna och då även foto-
graferade. Fotoresursen har under året omfattat 
en fototjänst på 80 % men har i praktiken främst 
blivit 60 % då fotografen under en period varit 
tjänstledig på 20 %. På grund av långtidssjuk-

skrivning av ordinarie fotograf har fotoarbetet 
huvudsakligen upprätthållits genom vikarieran-
de fotograf. Därutöver utförs omfattande löpande 
fotografering på de olika enheterna av länsmuse-
ets handläggare.

Bedömning
Föremålssamlingarna utvecklas ständigt genom 
samlingspersonalens arbete med befintliga och 
nytillkomna föremål. Kunskapen som byggs 
upp sparas i databaser och arkiv och förmedlas 
sedan genom olika kanaler, exempelvis Digitalt-
Museum.se, utställningar, visningar och genom 
frågor från allmänheten, skolor och forskare. De 
befintliga samlingarna har också ett grundläg-
gande, fortlöpande behov av god förvaltning och 
vårdinsatser. I många fall sker detta arbete i sam-
verkan med andra yrkesgrupper eller i olika sam-
verkansprojekt, både internt och externt, vilket 
också bidrar till en positiv utveckling av arbetet 
med samlingarna.

Arbetet med att skapa en bättre struktur i sam-
lingsförvaltningen har fortsatt, i form av upprät-
tandet av riktlinjer, mallar och rutiner för bland 
annat fyndfördelningsärenden, depositioner och 
utlån samt för IPM-arbetet. Samlingspersonalen 
har också fortsatt att arbeta med att skapa en sä-
ker miljö för föremålen, personalen och besökar-
na i magasinslokalerna, vilket är en ständigt på-
gående, viktig del i arbetet, där en hel del återstår 
att göra. Upprättande av rutiner för samlingsför-
valtningsfrågor och uppordning av samlingarna 
innebär en stor kvalitetshöjning och professiona-
lisering i form av kunskap, vård, bevarande, sä-
kerhet och tillgängliggörande.

Fortfarande återstår en hel del flyttarbete, de mer 
omfattande kategorierna som återstår att flyt-
ta till Nya Magasinet är inramad konst samt de 
arkeologiska och textila samlingarna. Även en 
hel del arbete återstår från tidigare flyttar som 
gjordes under åren 2013 till 2016, då flyttarbetet 
forcerades utan att tillhörande efterarbete kunde 
slutföras i samma takt.

Inköpt glas som är tillverkat vid Casimirborgs glas-
bruk. Foto Maria Winsö.
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Digitaliseringsgruppen (DG) 
Under året har genomgång av uppgifter i fotomo-
dulen av Primus fortsatt. I likhet med föregående 
år visade det sig vara ett mer omfattande arbete 
än beräknat. Nya konverteringsfel har upptäckts 
vilket lett till att DG än en gång delvis fått gå till-
baka och göra om tidigare genomgångar av data-
basen. Vidare har sjukfrånvaron varit fortsatt hög 
och även arbetsledaren har under hösten varit 
deltidssjukskriven. Vidare har en medarbetare 
sedan oktober arbetat med att digitalisera ett bro-
inventeringsprojekt och en heltid överflyttats till 
arkivet vilket haft inverkan på DGs resultat sam-
tidigt som det är ett arbete som måste göras. Vid 
2019 års utgång var drygt 75 000 bilder genom-
gångna och publicerade. Arbetsledaren har av-
publicerat de bilder som ännu är kvalitetsmässigt 
osäkra samt ett antal dubbletter som upptäckts. 

Törnqvist med familj på trappan till bostaden i Torslunda. Okänd fotograf.

”Prinsessan Sibylla och arvfurste Gustaf Adolf trotsar 
vädrets makter under ett besök i Kalmar”. Fotograf 
Walter Olson.
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Tillväxten i databasen har inte varit prioriterad utan 
begränsats till de ovan nämnda nitratbilderna samt 
nyinköpta äldre vykort. Någon lösning för en syste-
matisk digital lösning för den Westrinska samlingen 
har inte heller i år kunnat presenteras, varför detta 
material f n är vilande. Bildförsäljningen har även 
under 2019 ökat till såväl privatpersoner som förfat-
tare och företag som önskar dekorera sina lokaler. 

Internt har DG utfört omfattande arbeten åt 
främst byggnadsantikvarierna. Arbetet har hu-
vudsakligen bestått i retuscheringsarbete, vilket 
också varit utvecklande för medarbetarna. 

Bedömning
Sjukfrånvaron har fortsatt varit hög i gruppen, 
vilket påverkat resultatet som i konkreta termer 
huvudsakligen mäts i antalet digitalt behandlade 
bilder. Genomgången i Primus förutsätts vara av-
klarad till midsommar 2020. Därefter vidtar digi-
talisering av Ulf Erik Hagbergs efterlämnade bil-
der samt fortsatt beskrivning av nitratnegativen. 
Den medarbetare som är utlånad till samlingarna 
förväntas åter i april 2020.

Samtliga poster som har bild och inte har käns-
ligt innehåll - i första hand kyrkoinventarier - är 
dock publicerade. Totalt syns idag 75000 bilder 
av 93000 i Digitalt museum. Alla är dock internt 
sökbara i Primus. 

För att bereda omväxling har arbetet med att be-
skriva de skannade nitratnegativen påbörjats. Vid 
årets slut hade något hundratal beskrivits. 

Volvo Kalmarverken. Nedläggningsbeslutet 1994 meddelas av Hans Eklund, vice VD Volvo Personvagnar. Foto: 
Ola Lejonborn.

Avtorvad rund stensättning i Källa på Öland. Själva 
graven är en hällkista i centrum. Foto: Riksantikvarie-
ämbetets Ölandskontor.
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December 2018/januari 2019: Lille Viggs Äfventyr på 
Julafton. Saga skriven av Viktor Rydberg 1871 för Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning den 23 december samma 
år. Utgiven som bok illustrerad av Jenny Nyström första 
gången 1875. KLM 46238:1. Text Barbro Johnsson.

Februari: En plywoodtunna från Tjust-Frukt. Tunna som 
användes för transport av frukt i äppelodlarområdet 
Tjustbygden. KLM 46186. Text Richard Edlund.

Mars: Tittskåpstapeten från Knabbarp. Tapet med olika 
inramade scener från mitten 1850-talet, ett exempel på 
nygåva till museets stora tapetsamling. KLM 46245. Text 
Frida Ateva.

April: Tillverkning av nationaldräkter och dockor. Om 
Augusta Isacksons dockfabrik i Kalmar med olika exempel 
på tillverkade produkter. KLM 17399, KLM 17457, KLM 18480 
visningsdockor samt ett stort urval av nationaldräkter och 
nationaldräktstillbehör till dockor samt produktkataloger, 
KLM 28082:1, :9, :13, :17, :19, :20, :23, :37, :70, :76, :84, :85, :88, 
:96, :156, :157, :161:5, :162:1, :164:1, :166, :167, :171, :173, :175, 
:176, :178:2, :258, :263, :267, :278, :291, :292:3, :370, :383:1:1, 
:385:1, :385:3, föremålen visades i Agusta Isacksons egen 
utställningsmonter, KLM 28082:491. Text Birgit Körge.

Maj: På fisketur i Kalmar län. Föremål, fotografier och 
arkivhandlingar belysande den äldre fiskekulturen i länet 
med utgångspunkt i Nils J Nilssons undersökningar på 
1950-talet. KLM 23928 ålhov, KLM 23930 block, KLM 24102 
sump, KLM 24308:2 block, KLM 25341 flöte, KLM 25350 
flöte. Text Hanna Wilhelmsson.

Juni/juli/augusti/september/oktober: När inte syrenerna 
blommar, blommar nånting annat. Konstverk skapade av 
konstnärerna och kulturpersonligheterna Gunilla Skyttla 
och Raine Navin, om parets uppfinningsrikedom och 
användande av återvunnet material i skapandet. KLM 
46157:5, :7, :12, :13, :15, :16, :20, :22-:26, :29, :36, :38, :40, :42, 
:43, :45. Text Frida Ateva och Sara Rosvall.

November: Ett fynd berättar. Stenyxa från stenåldern 
som hittades på 1950-talet i Ödebo i Ålem socken och 
som under året skänktes till länsmuseet. KLM 46279. Text 
Kenneth Alexandersson.

December 2019/januari 2020: Sophie Adlersparre 
– konstnärspionjären som visste vad hon ville. Tavla 
Barnjungfrun på Ottenby, motiv med interiör på Ottenby 
kungsgård. KLM 45737. Text Birgit Körge.

Några har gjorts i samproduktion med andra tillfälliga 
utställningar som museet producerat.

Flöte med inristad detalj, en del av Månadens före-
mål i maj. Fotograf Maria Winsö.

Yxa från stenåldern som visades som Månadens fö-
remål i november. Fotograf Maria Winsö. 

Månadens föremål 2019
Ett antal Månadens föremål produceras per år i 
en liten utställning på museet och genom en pre-
sentation på hemsidan. Även efter månadens slut 
finns föremålen tillgängliga på hemsidan. Ett fler-
tal enheter har varit engagerade i produktionen av 
månadens föremål. Samordningsansvaret ligger 
på ABS-enheten. 

När inte syrenerna blommar, blommar nånting an-
nat. En del av Månadens föremål under juni–okto-
ber.
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Pedagogiska enheten

Pedagogiska enheten ansvarar för museets ut-
ställningsverksamhet och övriga pedagogiska 
verksamhet på Kalmar läns museum och i Kalmar 
län. Under 2019 har vi arbetat med olika projekt, 
utställningar, publika och pedagogiska program, 
guidningar, utbildningar för olika målgrupper, 
föredrag, stadsvandringar, skollovsaktiviteter, 
specialevenemang och tidsresor. Vår kostymateljé 
har vårdat, tillverkat och hyrt ut historiska dräk-
ter samt packat till våra tidsresor. Kläderna har 
också använts vid modevisningar och teaterföre-
ställningar. 

Vi har arbetat lokalt, regionalt, nationellt och in-
ternationellt. Vår utgångspunkt är den lokala his-
torien och det lokala kulturarvet som vi använder 
för att arbeta med samhällsfrågor som är aktuella 
och relevanta för oss idag. Under 2019 fortsatte 
vi att arbeta med samhällsfrågor och fokuserade 
på teman som demokrati, jämställdhet och vär-
degrundsfrågor i enlighet med länsmuseets stra-
tegimål. Vi har också fortsatt att aktivt söka upp 
nya målgrupper att samarbeta med. 

Under året har vi arbetat i länets samtliga tolv 
kommuner, tillsammans med flera av länets kul-
turinstitutioner och med en rad andra samarbets-
partners. 

Enhetens medarbetare
På enheten arbetar 13 tillsvidareanställda medar-
betare. Tillsammans har vi en bred och varierad 
kompetens som ger oss möjlighet att utföra olika 
typer av pedagogiska uppdrag och att möta oli-
ka målgrupper. Här finns historiker, pedagoger, 

arkeologer, en journalist, en textilhistoriker, en 
kulturmiljövetare, sömmerskor och en person 
med examen i mänskliga rättigheter. Vid enheten 
finns också timanställd extrapersonal, personer 
i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder, språk-
praktikanter samt periodvis, praktikanter. Vi tar 
också regelbundet emot studenter från Linné-
universitetet som gör sin praktiktermin hos oss.  
Enhetschefen sitter även i styrelsen för Kalmar 
konstmuseum och Krusenstiernska gården. 
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Personalförändringar
Under 2019 har flera medarbetare valt att arbeta 
deltid. Vår historiker fick tjänst som hembygds-
konsulent och arbetar nu 40 procent på den peda-
gogiska enheten. En annan medarbetare har valt 
att trappa ned och arbetar 60 procent. Efter läns-
museets avveckling av Eketorps borg, placerades 
de två före detta borgcheferna på enheten och det 
har tillfört ny viktig kompetens. Två medarbetare 
fick halvtidstjänster i kostymateljén. I början av 
2019 hade vi färre uppdrag än vanligt, så mellan 
januari och april jobbade fyra av enhetens medar-
betare varsin helg i månaden som guider/värdar. 
Under året har vi också haft en förskollärare som 
har arbetat med och i den ateljé på museet som 
besökarna har tillgång till. Nytt för året är att vi 
under sommarsäsongen hade ungdomar som 
gjorde kommunal sommarpraktik, så kallad PPP, 

hos oss. De medverkade i dramaguidningen Kliv 
ombord, gjorde reklam för museet på stan och in-
teragerade med besökare. 

Nyheter under 2019
Öppet rum 
Pedagogiska enheten har under 2019 känt av den 
rådande konjunkturen. Då vi hade färre externa 
uppdrag än vanligt, fick vi i uppdrag av ledningen 
att locka besökare till museet under dagtid. Vi tog 
fram konceptet Öppet rum – en utställningslokal 
lämnades tom och fylldes istället med publika 
program och andra aktiviteter av olika slag och 
för olika målgrupper. Vi erbjöd även lunchguid-
ningar en vardag varje vecka. Mellan februari och 
början av maj arrangerade vi närmare 90 olika 
programpunkter, både i egen regi och tillsam-
mans med externa samarbetspartners. Det slog 
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väl ut och x personer deltog totalt i de olika aktivi-
teterna. Särskilt uppmärksammad och välbesökt 
var den manifestation mot våld i nära relationer 
som vi med kort framförhållning, tog initiativ till 
i mars, efter att SVT sänt dokumentären om skå-
despelaren Josefin Nilsson.  Bilaga: Affischen för 
Öppet rum. 

Succésommaren 2019
Pedagogiska enheten ansvarar för bemanning 
och innehåll under sommarsäsongen. Sommaren 
2019 hade vi som mål att locka 22 000 besökare 
under perioden juni, juli, augusti. Vi nådde må-
let med råge - nästan 27 000 besökare besökte oss 
under dessa tre månader. Tänkbara förklaringar 
är ett lockande innehåll, kraftigt ökad synlighet 
vad gäller marknadsföring och gynnsamt väder. 
Vi gjorde en tydlig satsning på barn och deras fa-
miljer: Vi sjösatte den dramatiserade interaktiva 
visningen Kliv ombord där besökarna under en 
rundvandring i Kronanutställningen utbildades 
till båtsmän genom att lära sig saker och genomgå 
olika moment. Det hela avslutades med en examen 
där ”eleverna” fick en namnbricka med ett alldeles 
eget båtmansnamn. Kliv ombord blev ett mycket 
populärt och lyckat koncept som drog många be-
sökare. Många besökare lockades också av den in-
hyrda lärande lek-utställningen Lasse-Maja: Cir-
kusmysteriet, producerad av Barnutställningar, 
som visades maj-september. Pedagogiska enheten 
arrangerade även regelbundet stadsvandringar på 
Kvarnholmen på temat 1600-talets Kalmar. 

Hållbart skapande i ateljén
Ateljén på plan 2 har fått en rejäl ansiktslyftning 
under året. En förskollärare har arbetat med att ta 
fram olika idéer för skapande med tydlig koppling 
till museets olika utställningar och till årstider 
och högtider. Skapandet sker till största delen med 
material som återbrukas och får nytt liv i ateljén. 
Vissa dagar och tider har ateljén varit bemannad. 

Skollovsverksamhet
Under varje skollov 2019 har vi dagligen erbjudit 
olika slags pedagogiska aktiviteter med kulturar-

vinriktning i form av guidningar, skattjakter, ska-
pande, bemannad ateljé och tipsrundor. Exempel 
är Kliv ombord och samarbete med ensemblen 
Mare Balticum i föreställningen Musik på djupt 
vatten. På uppdrag av Kalmar kommun har vi 
genomfört historiskt dagläger på Skälby 4H-gård 
och lärande lekaktiviteter med sekelskiftesprägel 
för yngre barn i Krusenstiernska gården under 
sommaren. 
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Tidsresor
2019 var året då vi presenterade vårt nya koncept 
– tidsresor till framtiden – i ett akademiskt sam-
manhang – en konferens på Linnéuniversitetet. 
Vi fick uppdraget att ta fram en tidsresa till fram-
tiden av Linnéuniversitetet. Vi har vidare genom-
fört tidsresor till olika tidsåldrar i länet, landet 
och internationellt. Under 2019 mötte vi X barn 
och unga under X stycken tidsresor med skolklas-
ser runtom i Kalmar län. 

Guidningar, pedagogiska pro-
gram, workshops och föredrag
Vi har genomfört guidningar och pedagogiska 
program för olika målgrupper och åldrar kopp-
lade till samtliga utställningar på museet. Vi har 
även genomfört stadsvandringar i Kalmar på 
olika teman. Vi har genomfört workshops om 
mångfald, demokrati, civilkurage och jämställd-
het både på museet och ute i skolorna. För yngre 
skolbarn har vi genomfört program i muntligt 
berättande på olika skolor i länet. Syftet har varit 
att med kulturarvets hjälp stötta läs- och skrivun-
dervisningen samt stimulera barnens kreativitet, 
fantasi och verbala förmåga. 

Enhetens historiker har under 2019 hållit cirka 40 
föredrag om skiftande historiska ämnen runtom i 
Kalmar län – hos olika föreningar och kommun-
bibliotek. Han har också hållit en föreläsningsse-
rie på våren och en på hösten inne på länsmuseet 
under dagtid. Dessa har vardera omfattat fem fö-
reläsningar om kända personer – främst regenter 
– i Sverige från medeltiden och framåt. I princip 
samtliga föreläsningar har varit fullsatta. 

Historieklubben
Vi har fortsatt att erbjuda Historieklubben un-
der 2019. Verksamheten riktar sig till barn mel-
lan 9 och 12 år som träffas en kväll varannan 
vecka under skolterminerna. Barnen lär om den 
lokala historien på ett lättsamt och lustfyllt sätt 
och medverkar även som statister och medhjäl-
pare vid olika publika aktiviteter som anordnas 
på museet. Under 2019 mottog museet en gene-
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rös privat donation som möjliggör fortsatt arbete 
med Historieklubben.

I Kalmar kommuns tjänst
Under 2015 inrättades en halvtids pedagogtjänst 
under tre år på KLM som finansieras av Kalmar 
kommun. I tjänsten, som permanentades under 
2019, ingår att kostnadsfritt erbjuda pedagogis-
ka aktiviteter för kommunens grundskoleelever. 
Kommunpedagogen arbetade under 2019 bland 
annat med: Nu och Då-projekt med Södermöre-
skolan åk 8-9 om Förintelsen, Sagor och sägner, 
guidningar i utställningarna om Kronan och 
Sandby borg, piratguidningar, Lek med Astrid 
och Jenny gör jul. Kommunpedagogen erbjöd 
också introduktion och efterarbete till skolor i 
samband med tidsresor till sten- och bronsål-
dern. Hon utbildade också skolelever till mini-
guider i utställningen om Kronan och livet på 
1600-talet samt till stadsguider i det medeltida 
Kalmar. 

Utbildningar 
Under de senaste åren har vi erbjudit olika typer 
av utbildningar till olika målgrupper. Under 2019 
utbildade vi följande organisationer: 

• Omsorgsförlaget – kompetensutveckling för 
personal i XX kommun HE ska komplettera

• Högsby – Föredrag (PD) och kulturmiljöpeda-
gogik (HE) för besökare HE ska komplettera

• Lärarfortbildning i Funkabo. Hur var det att leva 
där när stadsdelen var ny på 1950-talet? Vi fortbil-
dade lärare på Funkaboskolan som sedan arbetade 
med temat tillsammans med elever i årskurs 2. 

• Vi genomförde workshops med konfirmander 
i Alvesta på temat civilkurage. 

• På uppdrag av Kalmar läns hembygdsförbund 
har personal från enheten hållit inspirationsda-
gar för medlemmar i hembygdsföreningar på tre 
platser i länet om hur de kan arbeta med barn och 
unga. 

• Medarbetare från enheten föreläste på kursen 
om tidsresemetodik och tillämpat kulturarv som 
arrangerades av KLM i samarbete med LNU hös-
ten 2019. 

Projekt
Pågående projekt under 2019
IKO – vi blir fler
Pedagogiska enheten har även under 2019 varit 
delaktig som samarbetspartner i Europeiska soci-
alfondens projekt IKO- Vi blir fler som hade Regi-
onförbundet i Kalmar län som projektägare. IKO 
står för integration, kompetens och organisation 
och syftet med projektet är att öka deltagarnas 
interkulturella kunskap och kompetens om kul-
turmöten och därmed förbättra kvaliteten i inte-
grationsarbetet. Medarbetare på enheten har dels 
haft rollen som utbildare inom ramen för projek-
tet, dels genomgått utbildningar. Enhetens chef 
sitter med i IKO-projektets styrgrupp. 

Heder
Inom ramen för IKO har medarbetare på enheten 
tagit fram en workshop om heder som genomförts 
x antal ggr i dessa sammanhang/målgrupper

Projektansökningar under 2019
Medarbetare på enheten har ansökt om projekt-
medel hos Jämställdhetsmyndigheten, Socialsty-
relsen, Kulturrådet, Postkodstiftelsen deltagit på 
möten med flera potentiella partners så som LNU, 
Svenska kyrkan GOPERATIF/BA Turkiet. 

Andra externa uppdrag
Fixarakuten
Under Kalmar läns hållbarhetsvecka höll perso-
nal från kostymateljén i en publik workshop i hur 
man lappar, lagar och förnyar sina kläder på Stor-
torget i Kalmar. 

Gömda rum
Under Stormaktstidsveckan i Kalmar under vecka 
44, arbetade medarbetare på enheten med evene-
manget Gömda rum – Kalmar kommuns stora 
satsning där de ”gömda” rummen på Kvarnhol-
men öppnas upp för besökare. Enhetens medar-
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betare introducerade och handledde teaterelever 
från Jenny Nyströmskolan som agerade under 
kvällen. 

Kundaktivitet för Kalmar Energi 
Kalmar Energi sponsrar årligen vår verksamhet 
mot att vi arrangerar en aktivitet för deras kun-
der. 2019 var temat Högspänning – med olika ak-
tiviteter på energitema - ett kvällsevenemang för 
alla åldrar som blev mycket uppskattat av både 
publik och beställare. 

Kulturarvsseminarium i Oskarshamn
En av enhetens medarbetare var projektledare för 
det kulturarvsseminarium som årligen arrange-
ras av Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i 
Kalmar län. 2019 års tema var Kommunikation 
- mellan platser och människor. 

Tidsresa till 1700-talet vid Carl von Linnés 
Råshult
Medarbetare vid enheten har genomfört tidsresor 
till 1700-talet vid Carl von Linnés Råshult i Älm-
hults kommun under tre dagar. 

Tillbaka till 1917 i Bräkne Hoby
Enhetens medarbetare samarbetade under 2019 
med Folkhögskolan i Bräkne Hoby. Tiden var 
1917 och i fokus stod teman som jämställdhet, 
hälsa och folkbildning. Samarbetet bestod av att 
personal från KLM fortbildade skolans lärare i 
tidsresemetodik och tidsperiod. Enhetens histori-
ker höll en föreläsning om 1917 för samtliga elever 
på skolan och efter planeringsträffar genomfördes 
så en tidsresa med 250 deltagare till 1917 på sko-
lans område. 

Kulturarvsseminarium i Oskarshamn

Kalmar Energi ELvira
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Utställningar och publika  
program
Utställningar
Under 2019 visade vi, förutom våra fasta profil-
utställningar Regalskeppet Kronan, Sandby borg, 
Jenny Nyström och Rugstorparn: 

• På vakt mot supermakt – Kallt krig och varmt 
vardagsliv i Kalmar län 1946–1991 som invigdes 
2018. 

• Lasse-Maja
• Jenny Nyströms värld
• Yrkes-Abc från A till Ö - kaféutställning
• Flygfoton - kaféutställning
• Sinsemellan
• Jenny Nyström – Illustratör och pionjär 

Under 2019 har också förnyelsearbete genomförts 
i utställningen Regalskeppet Kronan. Utställ-
ningen har moderniserats med hjälp av bl a ljus, 
ljud och färgsättning. 

Under 2019 visades också den av länsmuseet pro-
ducerade utställningen Gamla industriområdet – 
från fabriker till butiker på köpcentret Giraffen i 
Kalmar. 

Publika program
Varje onsdagskväll under höst och vår, erbjuder 
vi olika publika program för den intresserade all-
mänheten; föreläsningar, workshops, stadsvand-
ringar, vernissager, historiska modevisningar. Vi 
är nu inne på åttonde året i rad med onsdagspro-
gram varje vecka och kan konstatera att konceptet 
nu är väl inarbetat. Vi har många stamgäster och 
programmen är oftast välbesökta. Likaså har de 
två föreläsningsserier om olika historiska personer 
som enhetens historiker har hållit på dagtid under 
höst- och vårtermin varit mycket välbesökta. 

Fortbildningar för enhetens  
personal
Enhetens personal var på workshop på Kalmar 
konstmuseum i samband med uppstarten inför 
hösten. Medarbetarna har också fått en före-

läsning om Jenny Nyströms liv och konst med 
konstvetare från Kalmar konstmuseum inför ut-
ställningen Jenny Nyström – Illustratör och pion-
jär samt föreläsningar om demokrati. 

Andra fortbildningar som vissa medarbetare tagit 
del av är olika utbildningar inom IKO, normkri-
tik och mänskliga rättigheter. 

Samarbeten
Interna samarbeten 
Vi har på olika sätt och i olika konstellationer 
samarbetat med samtliga enheter på KLM. Vi ar-
betar regelbundet med marknadsenheten kring 
marknadsföring och medarbetare på enheten 
medverkar ofta vid marknadsenhetens publi-
ka evenemang. Vi producerar utställningar till-
sammans med personal från servicegruppen, 
kanslienheten, samt med personal från ABS. Vi 
ansvarar för förmedling och annan pedagogik 
vid arkeologienhetens utgrävningar, exempelvis 
vid Sandby borg. Vi bjuder även in personal från 
samtliga enheter på KLM att medverka i våra oli-
ka onsdagsprogram. Detta tackar samtliga enhe-
ter ja till, något vi upplever som en positiv, enande 
faktor. 

Externa samarbeten
Vi genomför helst alla projekt i samarbete med 
andra aktörer. Under 2019 har vi framför allt 
samarbetat med NCK, Jamtli, Svenska kyrkan i 
Växjö stift, barn- och ungdomsförvaltningarna i 
länets samtliga kommuner, äldreomsorgen i fle-
ra kommuner, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen 
i Kalmar län, Regionförbundet Kalmar län, Kal-
mar konstmuseum, Byteatern Kalmar läns teater, 
Södermöre kommundel, SFI, Komvux, Kalmar-
sunds gymnasieförbund, KSRR, Kalmar Stads-
mission, Kunskapsnavet, Komvux, Kalmar läns 
hembygdsförbund och olika hembygdsföreningar 
i länet, Familjen Kamprads stiftelse, Kulturparken 
Småland, flera församlingar i länet, Landstinget i/
Region Kalmar län, Kalmar slott samt kultur- och 
fritidsförvaltningen i Kalmar. 
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Bridging Ages
Utvecklingscentrum

Sammanfattning
Den pedagogiska enheten på Kalmar läns muse-
um bedriver en omfattande internationell verk-
samhet. Det internationella arbetet är förankrat 
i länsmuseets verksamhetsutveckling för att bidra 
till att uppnå länsmuseets mål: Att vidga perspek-
tiven på samtiden och berika livsmiljön.

Erfarenheterna och kunskapen från de interna-
tionella samarbetena överförs till att utveckla den 
egna verksamheten i länet och nationellt samt att 
stärka det internationella nätverket Bridging Ages 
som länsmuseet är medlem i.

Bridging Ages är en internationell ideell förening 
med säte på Kalmar läns museum som arbetar 
med tillämpat kulturarv. Bridging Ages grunda-

des av den pedagogiska enheten på Kalmar läns 
museum som ett nätverk år 2004 för att år 2016 
formaliseras som förening. Föreningen har med-
lemmar från flera länder i Europa, Afrika och 
Nordamerika som använder sig av tidsresemeto-
den som ett pedagogiskt verktyg för lärande och 
reflektion kring samhällsaktuella frågor. Under 
2019 fanns viceordförandeskapet och sekreterare 
på Kalmar läns museums pedagogiska enhet.

Verksamheten får idag verksamhetsstöd från 
Kulturrådet och extern finansiering till enskilda 
projekt. Inom Bridging Ages International be-
drivs en rad olika verksamheter globalt i ett 15-tal 
nationella BA-kontor. Dessa kontor ansvarar för 
sin egen finansiering. 

Tidsresa där kvinlig könsstympning tas upp för diskussion, Mara.
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Samarbete med  
Linnéuniversitetet
Samarbetet med Linnéuniversitet (LNU) är fort-
satt viktigt. På uppdrag av LNU deltog KLM i ett 
pilotprojekt under 2018 där en tidsresa till fram-
tiden skulle tas fram. Under 2019 genomfördes 
Framtidsresor tillsammans med GRASCA-dok-
torander kopplade till KLM. Under hösten ge-
nomförde KLM, tillsammans med LNU, en 
akademisk kurs ”Academic Course in the Time 
Travel Method and Applied Heritage”. Professo-
rer från LNU samt medarbetare från KLM höll 
föreläsningar och seminarier. 15 kursdeltagande 
deltog, varav majoriteten var internationella.

Bridging Ages konferens  
i Estland
Bridging Ages 15:de internationella konferens 
hölls vid Estlands Nationalmuseum i Tartu. Te-
mat för 2019 års konferens var ”Freedom to/in 
the Time Travel Method: Can we see the future?” 

där presentationer och diskussioner handlade om 
huruvida metoden kan ge oss friheten att prata 
om problematiska och tabubelagda ämnen i det 
moderna samhället, och huruvida vi kan bidra till 
en positiv samhällsutveckling genom att göra det. 
Cirka 50 personer deltog, varav tre medarbetare 
från Kalmar läns museum. Länsmuseets medar-
betare höll en presentation om projektet Fram-
tidsresan och en presentation om samarbetspro-
jektet i Tanzania. 

Internationella projekt under 2019 

Norden
Det nordiska samarbetsprojektet Heritage, Inte-
gration and Social Cohesion har fortsatt under 
året. Projektet har partners från Norge, Sverige, 
Finland och Estland. Inom projektet arbetar varje 
aktör med att utveckla och utvärdera varsin me-
tod där kulturarvet skall användas som en resurs 
i arbetet med integration och social sammanhåll-

Crossroads in History.
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ning. För Kalmar läns museums del har arbetet 
inom projektet på hemmaplan riktats mot hem-
bygdsföreningar i Mönsterås kommun. Dessa för-
eningar kommer fungera som pilotföreningar för 
nya metoder för kulturarv och social samman-
hållning. Projektet pågår mellan 2019–20 och fi-
nansieras av Nordplus.

Baltikum
I projektet Crossroads in History samverkar ett 
nätverk av museer från Tyskland, Polen, Litauen 
och Sverige. Projektet ska skapa ett museinätverk 
i södra Östersjöregionen som tillsammans un-
dersöker det socioekonomiska fenomenet migra-
tion. Inom projektet används tidsresemetodiken 
som en metod för att, genom ett kulturhistoriskt 
perspektiv, bättre förstå utmaningarna i regionen 
idag. Konkreta mål är att skapa tidsresor i fyra 
länder och att skapa en internetbaserad manual, 
allt med syftet att skapa en bättre social samman-
hållning i södra Östersjöregionen. Projektet pågår 
mellan 2019–21 och finansieras av EU: Interreg 
South Baltic.

Tanzania
Kalmar läns museum inledde under hösten 2018 
ett samarbetsprojekt tillsammans med ACT 
Svenska Kyrkan för att stötta deras insatser mot 
genusbaserat våld och kvinnlig könsstympning 
i Tanzania. Inom projektet arbetar länsmuseet 
med att utbilda Svenska Kyrkans två lokala sam-
arbetsorganisationers personal i tidsresemetodik. 
Tillsammans utvecklas tidsresor med lokal kopp-
ling och med relevanta frågeställningar (kvinnlig 
könsstympning, barnäktenskap, skadliga passa-
geriter) samt hittar strukturer för implementation 
för partners. Projektet pågår mellan 2018–2020 
och finansieras av Svenska Institutet: Creative 
Force.

Ansökningar
Under året har ansökningar skickats in till Kul-
turrådet, Creative Europe och Jämställdhetsmyn-
digheten. Totalt genomfördes sju utlandsresor; 
varav nio utbildningar, nio tidsresor och fyra pre-
sentationer vid internationella konferenser. 1187 

personer deltog i arrangemangen, varav 860 vux-
na och 327 barn. 

Spridning
I augusti deltog en medarbetare från den peda-
gogiska enheten vid ”Schweden Fest” i Wismar, 
Tyskland på inbjudan av Kalmar kommun. En 
presentation om tidsresemetodiken hölls och en 
medeltida tidsresa genomfördes tillsammans med 
stadsmuseet i Wismar. 

Under hösten deltog medarbetare från länsmuse-
et vid MR-dagarna i Linköping – Nordens störs-
ta forum för mänskliga rättigheter - där museets 
internationella arbete marknadsfördes. Många 
deltagare visade intresse av att använda kulturarv 
som en metod att skapa förändring. Medarbetare 
höll även en presentation på Uppsala Universitet. 

I december deltog två medarbetare från KLM på 
symposiet ”Faith in Action for Gender Justice” i 
Dar es-Salaam, Tanzania. KLM höll en presen-
tation om tidsresemetoden och genomförde en 
tidsresa på temat barnäktenskap. Konferensen 
lockade ett 100-tal representanter från olika orga-
nisationer, departement och civilsamhälle.  

Målet för 2020 är att närvara vid fler nationella 
konferenser för att öka synligheten och bygga va-
rumärket Bridging Ages. 

Cetifierade projektdeltagare, Dar es Salaam.
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Nyskyltad butik med lokala produkter.



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2019 • Kalmar läns museum

53

Marknadsenheten

Sammanfattning 2019
Starten på året var utmanande med lågt besöks-
antal och för låg försäljning i framförallt restau-
rangen. Sedan kom sommaren och där vände vi 
upp. Kraftigt. Det blev en rekordsommar för juni, 
juli och augusti, både sett till besöksantal och om-
sättning. Därmed hade vi tagit igen mycket av tap-
pet fram till dess. För helåret blev det ett rekordår 
för både entréintäkter och antalet besökare, men 
tyvärr hann vi inte med att reparera skadan i res-
taurangen från januari till maj. Avslutningen på 
året var dock stark och början på 2020 är enormt 
stark jämfört 2019. Det har lossnat! För butiken 
nåddes en ny milstolpe då vi passerade en miljon 
i omsättning vilket aldrig tidigare har hänt. En 
imponerande utveckling som för några år sedan 
sågs som otänkbar. 

Några sammanfattande punkter
• Det blev med marginal besöksrekord till mu-
seet 2019 sett till antalet gäster som passerade vår 
entré. Vi hade nått totalt en bit över 90 000 besö-
kare om antalet gäster via Kalmarsalen hade varit 
normalstort. 

• Underskottet för Restaurang och kafé Ång-
kvarnen ökade jämfört 2018 vilket enbart beror 
på perioden januari – maj som var svag. Det för-
klaras till viss del av att vi tvingades hålla stängt 
halva januari på grund av en vattenskada i köket. 
Det var ändock en för svag start på året med tvek-
samma nyckeltal för personalkostnad och råvaru-
kostnad. 

• Butiken/receptionen har fortsatt ökat försälj-
ningen och nådde 2019 en historisk milstolpe 

med att passera 1 miljon kronor i omsättning. Vi 
nådde dock inte budget, varken för omsättning 
eller personalkostnad och som det ser ut behöver 
vi se över hur vi budgeterar verksamheten för bu-
tik och reception med tanke på den service som 
funktionen bidrar med till besöksmål och verk-
samhetslokaler. 

• Omsättningen för konferens och events ökade 
endast marginellt jämfört 2018 vilket är något av 
en besvikelse. 

• Barnkalasen är fortsatt populära. Vi har nu ut-
bildat nya kalasvärdar som kan rycka in till våra 
populära kalas.

Ett av årets event, Vintagekväll på Kalmar läns mu-
seum. Ett samarbete mellan Marknad, restaurangen 
och komstymateljen, pedagogiska enheten. 
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Museets marknadsföring
Det mycket viktiga avtalet med Gota Media som 
ger oss möjlighet att annonsera programverksam-
heten, främst onsdagsprogrammen, förnyades 
även för 2019. Det ger oss mycket bra synlighet 
med annonser som kommer ut femtio gånger om 
året på lördagar och är mycket effektiva för att 
visa vår programverksamhet.

När det gäller sociala medier så har det hänt 
mycket under året. Vi närmar oss 5 000 följare, 
en rejäl ökning jämfört 2018 och vi har involve-
rat fler medarbetare på museet som delar med sig 
av det dagliga arbetet med hjälp av en framtagen 
handledning. På det sättet synliggör vi bättre den 
bredd som museet har utöver besöksmålet. Detta 
är viktigt, både intern och externt. 

Bild uttagen från filminspelningen av sommarens familjevisning ”Kliv ombord” som användes för vår digitala 
marknadsföring. 
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Nytt för året var också att vi började köpa in kom-
petens för att öka synligheten för turisterna un-
der sommaren, samt för restaurangen från hösten 
och framåt. Vi upplever att den köpta tjänsten, att 
sätta upp annonser och få hjälp att skapa inne-
håll gjorde stora skillnad och var en viktig orsak 
till att andra halvan av 2019 gick så mycket bättre 
än inledningen på året. Men det var inte bara det 
externa stödet med sociala medier som hade bety-
delse. Lika viktigt var målmedvetet och enträget 
arbete med att ta fram ett attraktivt innehåll som 
passade målgruppen. Det togs bland annat fram 
en helt ny film som producerades av Gota Media 
på temat ”Kliv ombord”. Vi vinklade även Kro-
nan på nya sätt, vilket var mycket framgångsrikt, 
bland annat lyftes Kronans rekord fram som ett 
sätt att visa hur unikt vårt besöksmål är. Under 
hösten lades mycket fokus på annonseringen in-
för julen och julluncherna vilket gav fenomenal 
effekt jämfört tidigare år med en kraftfull försälj-
ningsökning som följd. Det är skönt att kunna 
konstatera att effektiv och väl genomförd mark-
nadsföring faktiskt är lönsamt. Detta är en viktig 
signal inför fortsättning 2020 och vi kommer att 
fortsätta satsningen på våra digitala kanaler med 
de erfarenheter vi har med oss från 2019.  Se bil-

der nedan för att ta del av sociala medier-kam-
panjerna under sommaren. 

Sammantaget känner vi oss starkt rustade inför 
2019 med en bra mix av kanaler att synas i. Vi har 
dessutom förnyat och ytterligare förbättrat avta-
let med Gota Media där vi nu arbetar strategiskt 
tillsammans. 

Exempel på annonser som visades i Facebookflödet 
under sommaren 2019. 

Bilden visar en sammanfattning av hur den digitala kampanjen gick under sommaren 2019. 
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Konferens och event
Omsättningen låg kvar relativt stabilt med en 
mindre ökning 2019 jämfört 2018. Vi ser fler och 
fler bokningar och tror att vi fortsatt kommer att 
öka konferensverksamheten med 10–15% kom-
mande 3-5 år. Ett allt mer återkommande problem 
är att våra lokaler inte räcker till, något att se över 
för kommande utveckling av fastigheten. Vi behö-
ver även se över hur lokalerna kan optimeras ut-
ifrån olika verksamhetsområden, exempelvis att 
barnaktiviteter inte krockar med mötesverksam-
het, pedagogiska program och liknande. Tyvärr 
får vi också relativt ofta tacka nej till bokningar på 
grund av att vi redan är bokade. Slutsatsen är att 
vi behöver fler lokaler. Konferens och event är an-
nars ett utmärkt sätt att öka intresset för museets 
verksamhet då vi ökar kännedomen om vad vi gör 
via dessa besök och ofta erbjuder guidningar eller 
andra aktiviteter som ett speciellt inslag. 

Sponsring
Sponsringsavtalet med Kalmar energi förnyades 
för 2018 och så har även skett för 2019. För energi-
bolagen i länet kommer vi att titta på att hitta en 
större ”lösning” för 2020 och ta ett samlat grepp i 
hela länet och med det nå högre nivåer. Även vär-
desponsringsavtalet med Gota Media har förny-
ats och fördjupats där vi nu kan sägas ha ingått ett 
strategiskt partnerskap för media, både via print 
och digitalt vilket känns mycket spännande. 

Besöksantal
2019 ökade besöksantalet rejält jämfört 2018, 
Kalmarsalens besökare inkluderat och vi slog ett 
prydligt besöksrekord på nära 90 000 besökare 
för helåret. Den främsta anledningen till ökning-
en var perioden juli-augusti som gick väsentligt 
bättre än tidigare år och med det ”räddades” året 
som annars började svagt. Men även onsdagspro-
grammen och fredagskvällarna har starkt bidra-
git till det goda resultatet. Men mer finns att göra, 
framförallt i de svagare månaderna. Det finns så-
ledes fortsatt hög potential att öka besöksantalet 
inom samtliga målgrupper och tider på året. En 
kategori som vi ser att det behöver göras särskil-

da insatser för är pedagogiska program på museet 
som över en längre tid har haft en relativt svag 
utveckling och i synnerhet under 2019 med en 
halvering av barnbesök via pedagogiska program. 
Vi upplever att skolorna har svårare att ta sig till 
Kalmar med kollektivtrafiken. 

Sommarens framgångar beror på tre orsaker: 

- Vi fick till ett attraktivt innehåll som attrahe-
rade våra målgrupper under sommaren; barnfa-
miljer och historie- och kulturintresserade. 

- Vädrets makter var med oss. En svalare som-
mar jämfört 2018 gjorde att fler turister sökte ak-
tiviteter, bortom sol och bad. 

- Rejält vässad marknadsföring både i tryck och 
via sociala medier. En film togs fram för somma-
rens dramatiserade familjevisning Kliv ombord 
som visades på Facebook och hemsidan. Ett sam-
arbete inleddes med en extern part som hjälpte 
oss att synas så effektivt som möjligt digitalt. Vi 
syntes även på infartsskyltarna till Kalmar via av-
talet med Gota media. Sammantaget så nådde vi 
ut på ett helt annat sätt jämfört tidigare år.

Det finns fortfarande stora utmaningar kvar att 
jobba med för att ytterligare öka besöksanta-
let, bland annat via riktade insatser mot speci-
fika målgrupper året runt. Extra besökare som 
vi kan locka ger oss också intäkter till butiken 
och restaurangen, utöver entréintäkterna, vilket 
förstås är oerhört betydelsefullt över ett helt år. 
2020 kommer vi därför att jobba med konstant 
marknadsföring, året runt för att locka gäster till 
museet varje dag. Oerhört viktigt är att vi har 
lång framförhållning när det gäller vår program-
verksamhet och sommarsäsongen så att vi har en 
chans att planera marknadsarbetet på ett effektivt 
sätt, med bra innehåll och en effektiv budget.  Vi 
tror på stora möjligheter att kraftigt öka besöks-
antalet kommande år, potential finns, och vi är 
omtyckta av våra gäster. En grundläggande förut-
sättning och bra start! 
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Övriga väsentliga händelser
Mats Neander, vår marknadskommunikatör val-
de att avsluta sin anställning i augusti efter 12 års 
anställning på Kalmar läns museum. Mats har be-
tytt väldigt mycket för museets verksamhet och vi 
tackar honom för alla år i museets tjänst! Efter att 
Mats slutade har Marknadschef Andreas Juhl och 
formgivare Stefan Siverud efter bästa förmåga för-
sökt fylla luckorna efter Mats året ut och in i 2020.

Restaurang och kafé Ångkvarnen
Januari inleddes med en omläggning av mattan 
i köket vilket fick till följd att vi tvingades hålla 
stängt två veckor. Det blev därmed inte den fly-
gande starten på året som vi verkligen hade be-
hövt. Även om stängningen var olycklig så går det 
inte att komma ifrån att vi kunde ha gjort många 
saker bättre under våren och försommaren i form 
av effektivare schemaläggning, mer anpassad ef-

Gäster äter jullunchbuffé i Restaurang & Kafé Ångkvarnen. 
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ter verkligheten och jobbat med ökad synlighet 
för att locka gäster. Från juni och framåt blev det 
sedan väsentligt bättre, med gäster som kom åter, 
med start i den fina sommaren och sedan var vi på 
något sätt igång. Året avslutades på ett mycket bra 
sätt via vår julbuffé som kraftigt ökade jämfört 
2018. För personalen var julen också mer positiv 
än vanligt då vi trots ökad försäljning lyckades 
hålla stressnivån i schack med rätt schemalägg-
ning som fungerade i praktiken och framför allt 
mycket nöjda gäster. 

I slutet av året blev det klart med en internrekry-
tering av ny restaurangansvarig. I tjänsten för 
 Jenny Forsberg ingår bland annat särskilt ansvar 
för schemaläggning tillsammans med kanslien-
heten för att få ordning på vårt största problem, 
personalkostnaden. Tidigt in i 2020 kan vi kon-
statera att vi har fått en omedelbar effekt med 
kraftigt reducerad personalkostnad, samtidigt 
som vi har ökad omsättningen rejält på grund av 
ökad marknadsföring. 

Jerry, vår kock sedan ett par år tillbaka valde att 
avsluta sin anställning i augusti. I hans ställe tog 
vår egen Hizbiya över varmköket vilket hon har 
gjort med bravur!

Butik/reception
Personalen är ett bra team som kompletterar var-
andra mycket väl och är mycket duktiga på att 
ge god service till både våra gäster och museets 
personal. Funktionen för reception och butik är 
också så mycket mer än växeltelefon, gästmottag-
ande och butik. Vi har relativt omfattande arbete 
med stöd till museets administration, fakturering 
av våra tjänster för restaurang och konferens, 
bokningar för barnkalas, events, konferenser och 
pedagogiska program. Vi är sammanfattat en be-
tydelsefull servicefunktion i maskineriet Kalmar 
läns museum. 

När det gäller försäljningen så passerade vi 2019 
för första gången 1 miljon kronor i omsättning 
och även om vi inte nådde omsättningsmålet fullt 
ut, så måste vi ändå glädja oss åt utvecklingen i 
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butiken. Då vi tidigare hade vad som kan beskri-
vas som en miserabel omsättning till att nu ha ac-
ceptabla, till bra nyckeltal för försäljning, som ger 
verkliga intäkter till museet. Vi har nu dessutom 
en butik som adderar värde till besöksmålet för 
våra gäster med bra innehåll och rätt prisnivå. En 
viktig del av helheten. 

Tryckgruppen
Tryckgruppen arbetar med rapporter, utskrifter 
och utställningar. 

Under året har personalstyrkan decimerats och 
består från augusti månad av Stefan Siverud 
med stöd av Andreas Juhl efter att både Mats har 
slutat och Britt har gått i pension. Seija Nyberg 
som gick i pension 2018 har kommit in på tim-
mar under hösten för att stötta upp med form-
givning av rapporter, vilket har varit till stor 
hjälp, men vi kan inte bortse från att situationen 
är ansträngande och museet kommer troligen 
att behöva göra någon form av rekrytering un-
der 2020.

Summering och framtid
2019 har som tidigare år varit utmanande ekono-
miskt, nu även personalmässigt med pensions-
avgång, vår kock slutade samt marknadskom-
munikatören. Men samtidigt har vi gjort lyckade 
internrekryteringar som har lyft verksamheten, 
men det går inte att komma ifrån att museet be-
höver se över personalstyrkan för att enheten på 
sikt skall ha en hållbar arbetssituation. Ett tyd-
ligt exempel är vikten av kommunikation av hela 
museets verksamhet som ledningen har beslutat 
att det krävs riktade insatser för. I dagsläget har 
vi ingen marknadskommunikatör, detta faktum 
kopplat med försvagningen för tryckgruppen 
innebär att vi behöver agera någon gång under 
2020. Även för butiken och receptionen behöver 
vi rekrytera för att täcka luckorna efter butiksan-
svarige vilket kommer att ske någon gång under 

2020. För restaurangen har en internrekrytering 
gjorts under slutet av 2019 och här ser det betyd-
ligt bättre ut än tidigare med rätt kompetens på 
plats i köket och som arbetar med effektivitet och 
med hög kvalitet. Vi har dessutom effektiv mark-
nadsföring på plats som drar många nya gäster till 
restaurangen och situationen är nu omvänd jäm-
fört starten på 2019. 

Utmaningarna är summerat stora in i 2020, 
främst när det gäller tillgången till personal och 
vi har även organisatoriska utmaningar, men 
mycket ser också bättre ut jämfört tidigare, sär-
skilt ekonomiskt.

Nya produkter tillkom i butiken under året som lock-
ade till köp.
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Kanslienheten

Sammanfattning
Enheten ansvarar för ekonomi-, personal- och 
styrelseadministration, IT, säkerhetsfrågor, till-
syn och skötsel av fastigheter, tekniska installatio-
ner, diarium, inköp av kontorsmaterial, kontors-
vaktmästeri, lokalvård och service för museets 
verksamheter. 

Kanslienheten fungerar som verksamhetsstöd 
till övriga enheter på museet. Under året har vi 
utfört en stor variation av tjänster åt enheterna; 
arbete med samlingarna, fastighetsskötsel, vakt-
mästeritjänster, tidsresor, tillverkning av rekvisi-
ta, museitekniskt arbete, lokalvård, ekonomi- och 
HR-stöd m m. 

Enheten har under året haft ett bra samarbete 
med Kalmar konstmuseum genom att kanslien-
heten på uppdrag utför ekonomi- och löneadmi-
nistration.

Under året har flera viktiga insatser gjorts: effek-
tivisering av affärssystemet och löne- och tidrap-
porteringssystem; genomfört internkontrollarbe-
te för att säkerställa korrekt administration vid 
prissättning och projektrapportering; uppföljning 
har gjorts för brandsäkerhet och krishantering 
samt att informationsåtgärder och återkomman-
de obligatoriska utbildning såsom HLR har ge-
nomförts för systematiskt arbetsmiljöarbete. Ex-
tra insatser har gjorts i samband med avveckling 
av länsmuseets verksamhet vid Eketorps borg.

Översyn av telefoniavtal har medfört minskade 
kostnader.

Servicegruppen
Servicegruppen gör betydande insatser för att 
bygga och underhålla utställningar samt tillver-
kar och vårdar rekvisita till tidsresor. Gruppen 
utför packning av tidsresor, underhåll av lokaler, 
kontroll av säkerhet och möbleringar i kontors-
rum och konferensrum. Förebyggande underhåll 
av fordonsparken görs med bl. a service och däck-
byten. Uppgradering av fordonsparken har gjorts. 
Gruppen hjälper samlingarna med praktiska upp-
gifter och tekniskt stöd av utrustning och lokaler. 
Städpersonalen ansvarar för lokalvård av museets 
publika lokaler, magasin, kontor och andra ut-
rymmen. Under året har olika insatser gjorts för 
att underlätta och förbättra arbetssituationen.

Två nya museitekniker har börjat under året varav 
en i arbetsledande funktion. Det har varit efter-
längtad återbesättning av tjänster vilket har med-
fört ökad service och tillgänglighet till teknisk 
kompetens.

Personalfunktion
Personalkonsult stödjer ledningen i personalrela-
terade frågor och är en resurs för samtliga med-
arbetare. 

Kalmar läns museum är anslutet till arbetsgiva-
rorganisationen Sobona. Vår personalkonsult är 
ledamot i Sobonas HR-råd vilket har en rådgivan-
de funktion inom organisationen.

Personalkonsulten har varit samordnare och varit 
en viktig resurs i utveckling av ledningens strate-
giska planering och framtagning av verksamhets-



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2019 • Kalmar läns museum

61

plan på kort och lång sikt. Bland annat kompe-
tensförsörjning är en nyckelfunktion av strategisk 
betydelse.

Personalfunktionen har under året medverkat i 
rekryteringsarbetet inom Kalmar läns museum 
och tillsammans med marknadsenheten repre-
senterat länsmuseet vid jobbmässor och andra 
publika arrangemang. 

Ny löneadministratör har anställts vid kanslien-
heten.

Ekonomiredovisning
Budget och redovisning har utförts i enlighet med 
god redovisningssed. Användning av affärs- och 
personalsystemet utvecklas för effektivare och 
säkrare hantering av ekonomisk information och 
personalhandläggning. Utvecklingen går mot 
ökad digitalisering dels i interna processer dels i 

kundgränssnitt som t ex med fler betalningska-
naler. Intern kontroll utförs för att säkerställa att 
rutiner fungerar.

På uppdrag sköter enheten ekonomiadministra-
tion för Jenny Nyström och Curt Stoopendaals 
stiftelse och Stiftelsen Wimmerströmska gården 
samt Kalmar konstmuseum. 

IT
Upphandling genomfördes under året och drift-
sättning för nytt avtal med IT-leverantör färdig-
ställdes. Drift av museets nätverk, e-post och sä-
kerhetssystem sköts av egen IT-samordnare samt 
av en underleverantör. Museet förnyar teknisk 
utrustning enligt plan för att ha effektiva verktyg 
till verksamheterna. Digitala informationstavlor 
har satts upp på flera platser i besöksmålet bl a i 
trapphusen.
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Eketorps borg

Borg i backspegeln. Foto: Annette Kronlund.

2018 års minskade besökssiffror innebar ett stort 
ekonomiskt underskott som krävde åtgärder. Un-
der perioden december 2018–februari 2019 för-
des samtal mellan Kalmar läns museum, Statens 
Fastighetsverk och Mörbylånga kommun kring 
en strategisk utvecklingsplan. Parterna var i hu-
vudsak överens men kunde inte nå en uppgörelse 
om hur verksamhetens risker och planens finan-
siering skulle lösas. Samtidigt närmade sig 2019 
års säsong och behovet av besked var brådskan-
de. Till slut meddelande länsmuseet att driften av 
borgen i länsmuseets regi avslutades. Mörbylånga 
kommun meddelade då att de istället skulle över-
ta driften av Eketorps borg och så har också skett. 

Efter säsongen slut monterades utställningen med 
de arkeologiska fynden ner och fynden förbered-
des för återlämnande till Statens historiska mu-
seum. Återlämnandet genomfördes framför allt 
eftersom montrarna inte uppfyllde kraven på sä-
kerhet och klimatstyrning. 

Kalmar läns museum har ansvarat för driften av 
Eketorps borg mellan åren 2002–2018. Vi tackar 
alla besökare, personal, borgchefer och samar-
betspartners för intressanta och givande år på 
Eketorp och önskar Mörbylånga kommun och 
Statens Fastighetsverk lycka till med den fortsatta 
driften.
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Stiftelsen  
Wimmerströmska gården
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Wimmerströmska Gården, 
833600–9660 får härmed avge årsredovisning för 2019.

Verksamheten
Kalmar läns museum driver sedan år 2000 musei-
verksamhet i stiftelseform i den Wimmerströmska 
gården i centrala Västervik. Gården testamenterades 
till länsmuseet 1991. Gården består av den Wimmer-
strömska bostadsvåningen, ett gårdshus och butiks-, 
och kontorslokaler och den stensatta gården. 

Styrelsen bestod första halvåret av ordinarie leda-
möter – Örjan Molander (ordf), Ulla Svärdson (vice 
ordf), Ulf Jonsson, Tobias Ahlstedt och Maria Wim-
merström samt fem suppleanter - Kerstin Nord, Len-
nart Arfwidsson, Mats Halling, Jonas Törngård, och 
Malin Wimmerström. Styrelsen har under andra 
halvåret bestått av ordinarie ledamöter – Örjan Mo-
lander (ordf), Tobias Ahlstedt, Malin Wimmerström, 
Ulf Jonsson och Lisbeth Svensson samt fem supple-
anter – Hanna Wilhelmsson, Lennart Arfwidsson, 
Maria Wimmerström, Jonas Törngård och Mats 
Halling. Styrelsen beslutade att Kerstin Nord funge-
rar som husfru med timanställning på liknande sätt 
som Rose-Marie har gjort. Styrelsemöten har hållits: 
27/3, 9/5, 24/6 med invigning, 12/9 samt 18/12. 

Stiftelsens fd fastighet, kv. Adam 6, Västervik, såldes 
till Länsförsäkringar Kalmar län den 1 juli 2010. Fort-
sättningsvis är stiftelsen hyresgäst och hyr våningen 
långsiktigt samt gårdshus och gård under sommaren. 

Sommarinvigningen genomfördes på gården med tal 
av ordföranden och bandet Glapack som underhåll 
med trevlig musik. Tobias Ahlstedt förevisade den 
nyinköpta vevgrammofonen Stiftelsens mångåriga le-
damot och vice ordförande Ulla Svärdson avtackades 
liksom  Rose-Marie Möller som under många år varit 
engagerad guide, husfru och alltiallo. Våningen hölls 

öppen 24/6–9/8, tre dagar i veckan onsdag till fredag 
kl 13, 14, 15 men flera guidningar fick ställas in. Under 
resten av året visades våningen för förbeställda grupper. 
Antalet besökare i våningen är begränsat men den upp-
levda kvalitén hög och stiftelsen gläds åt intresset för 
verksamheten. Verksamheten på gården och i galleriet 
lockade totalt cirka 3 760 personer och i våningen har 
100 personer varit med på en guidad visning. I våning-
en har framför allt ett större uppordningsarbete gjorts 
med kläderna i alla garderober.

Samarbetet med Tjustbygdens konstgrupp har fort-
satt medan Västerviks konstförening numera har ny 
lokal på Kvarngatan. Utöver konstgruppens utställ-
ningar har även utställningar visats i stiftelsens regi. 
Gården fungerade för sjunde året som Visfestivalens 
barnscen med aktiviteter under två dagar den 12–13 
juli. Gårdsmiljön är centralt belägen, upplevs lagom 
stor och är väl avgränsad med en trevlig atmosfär. 
I år underhöll Nina från Bolibompa barnen och de-
ras familjer tillsammans med de lokala förmågorna 
Christer Världsminister och Gunn Granat. Båda da-
garna ordnades även trivsamt saftkalas.

Utställningar 2019 Wimmer-
strömska gården – Galleriet
17 maj–19 maj Märit Olstedt, Christina Djerf, 

Liss-Kari Arfvelin, Maja Rönnlund Lind och  Sofie 
Rudebeck

21 juni–28 juni Hansi Kobes
5 juli–14 juli Eva Norström
29 november–6 december Adventsutställning med 

Tjustbygdens konstgrupp

Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
I april 2019 tog styrelsen beslut om att betrakta place-
ringarna i Kammarkollegiet GIVA, som långfristiga 
placeringar. De kortfristiga placeringarna har därför 
klassificerats om till långfristiga.



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2019 • Kalmar läns museum

64

Årsredovisning  
Stiftelsen Kalmar läns museum
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Årsredovisning  
Jenny Nyström och  
Curt Stoopendaals stiftelse
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Häradshövding  
Liss-Erik Björkmans fond

I september 1994 överlämnade häradshövding 
Liss-Eric Björkman 100 000 kr till Kalmar läns 
museum som fondmedel, vars avkastning ska gå 
till dendrokronologiska undersökningar (date-
ringar med hjälp av årsringar i trä) och under-
sökningar enligt 14C-metoden. De objekt som 
undersöks ska i första hand ha anknytning till 
Kalmar stad, Södra Möre och Algutsboda socken, 
alla i deras omfattning 1913, samt i andra hand 
till Öland.

Under 2019 har inga undersökningar genom-
förts med stöd av fonden. Avsikten är att bygga 
upp ett kapital för att möjliggöra framtida un-
dersökningar.
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Statistik och nyckeltal

Antal besökare per besöksmål
2016 2017 2018 2019

Kalmar läns museum
Barn och ungdomar 18 412 17 808 15 119 17 883

Därav skolbarn 7 680 7 553 6 461 3 635
Besökare över 19 år 43 774 45 746 42 712 51 933

Besökare från Kalmarsalens konferenser 23 479 22 148 26 190 18 627
Totalt Kalmar läns museum 85 665 85 702 84 021 88 443

Eketorps borg
Barn och ungdomar 10 091 10 498 8 439 0

Därav skolbarn 996 784 514 0
Övriga besökare 20 868 20 951 19 067 0
Totalt Eketorps borg 30 959 31 449 27 506 0

Deltagare vid övriga publika verksamheter
Kavaljeren, Kalmar 2 000 2 000 2 000 2 000
Wimmerströmska gården 4 740 4 000 4 000 3 500
Bötterumsmässan 2 300

Deltagare vid föreläsningar
ABS 1 660 775 490 470
Bebyggelseenheten 5 464 4 169 3 853 3 191
Arkeologienheten 3 480 3 201 4 253 1 280
Kulturmiljöpedagogiska enheten 2 372 2 061 1 726 2 231

Totalt, deltagare i föreläsningar 12 976 10 206 10 322 7 172
Deltagare i tidsresor, fortbildningar m.m. 12 775 12 365 13 589 11 008

Därav tidsresor i länet 3 385 3 028 3 454 3 444

Totalt antal besökare och deltagare i länet 149 115 145 722 141 438 114 423
Deltagare utanför länet, inom SV gräns 1 298 2 801 979
Deltagare utomlands 3 468 4 924 1 050 1 697
Totalt antal besökare och deltagare  152 583 151 944 145 289 117 099
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Personal

Ledning
Örjan Molander

Kansli och serviceenheten
Björn Olsson
Daniel Strand
Anna-Karin Forshell
Ulrika Åkerström
Johan Stillerfelt
Sandra Olofsson
Michael Fredriksson
Karolina Miller
Tommy Johansson
Lennart Windahl
Sven Ekström
Tommy Jonsson 
Barbara Holm
Kerstin Karlsson
Lisa Persson
Alina Harrysson
Kim Svensson

Marknadsenheten
Andreas Juhl
Mats Neander
Stefan Siverud
Agnesa Mamusha
Yvonn Söderholm
Karin Axelsson
Anna Karlsson
Jessica Olofsson
Jerry Nilsson
Göran Modig
Jenny Forsberg
Ann Dahlström

Kronan, konservering, ABS
Lars Einarsson
Karin Adriansson
Stina Damberg
Berit Eklöf
Evelina Sand
Angelica Fingal
Valentine Jacob
Lovisa Henriksson

Arkiv, bibliotek och samlingar 
Frida Ateva
Hanna Wilhelmsson
Jenny Carlsson
Barbro Johnsson
Carina Svensson
Birgit Körge
Sara Rosvall
Pierre Rosberg
Eva-Lena Holmgren
Mikael Cederblad
Bertil Hjertqvist
Jussi Järvelin
Charlotte Karlsson
Jimmy Ottosson
Claes Ågren
Susanna Åkesson
Gustaf Härnström
Maria Winsö

Bebyggelse
Liselotte Jumme
Richard Edlund
Susann Johannisson
Magnus Johansson
Magdalena Jonsson
Jan Westergren
Ellen Olsson
Maria Klint

Pedagogiska enheten 
Tina Lindström
Helen Andersson
Pia-Lena Björnlund
Peter Danielsson
Helen Eklund
Maria Kanje
Linda Liljeberg
Johanna Ejderstedt
Adam Norman
Jennie Hogland
Annette Kronlund
Gabriella Johansson
Thiwaporn Sinapa-Anan

Museiarkeologi Sydost
Kenneth Alexandersson
Ivonne Dutra-Leivas
Nicholas Nilsson
Cecilia Ring
Ulrika Söderström
Helena Victor
Fredrik Gunnarsson
Johan Åstrand
Andreas Emilsson
Sandra Lundholm
Jonathan Lindström

Kalmar läns hembygdsförbund
Peter Danielsson 

Personal utöver ovan redovisade
• Behovsanställda samt studeran-
de ungdomar arbetar extra hos 
museet som guider, butiks- och 
cafébiträden under veckoslut och 
helger samt under turistsäsong.

•  I Kronanprojektet arbetar under 
fältsäsongen i genomsnitt 20 frivil-
liga oavlönade dykare per dag.

•  Museet är en efterfrågad ar-
betsplats för placering av arbets-
lösa som behöver arbetspraktik 
och sysselsättning. Länsmuseet 
tar också emot praktikanter från 
grundskola och universitet. 
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Gåvor och inköp

Gåvor

Kalmar läns museum
Lars-Erik Petersson, Kalmar, en masonitstuga 
med tillbehör som använts som sommarstuga på 
Stensö i Kalmar.

Otto von Krusenstierna, Skövde, ett par dam-
handskar och en bokdyna som sannolikt har till-
hört givarens mormors mor Ester Erika (Pytte) 
von Krusenstierna, f. Sabelström, Stockholm.

Bo Danielsson, Kalmar, album med foton av hus 
som givarens far Bertil Danielsson, Kalmar, har 
byggt samt handlingar rörande dessa.

Claes Ågren, Kalmar, en souvenirsked i silver ut-
förd med Nybro stadsvapen, två broschyrer ”Om 
kriget kommer” från 1961 respektive 2018 samt en 
snusdosa av näver tillverkad i Kristvalla socken.

Peter Adolfsson, Kalmar och Lena Karlsson, 
Högs by, ett taktegel tillverkat vid Högsby tegel-
bruk, med målat motiv från 1957 föreställande 
tegelbruket. 

Torbjörn Nyman, Kalmar, en yxa av sten, daterad 
till sen mesolitikum/tidig neolitikum, hittad på 
1950-talet på Strömserums ägor mellan Ödebo 
och väg E22, Ålem socken.

Henry Gustavsson, Kalmar, ransoneringskort da-
terade 1937-1949 samt en möbelkatalog för Triva 
utgiven 1957.

Taktegel med målad motiv föreställande Högsby te-
gelbruk. Fotograf Maria Winsö.

Ingegärd Bresäter, Kalmar, en hushållsassistent 
från 1940-talet, brukad av Ingegärd och hennes 
familj under många år.

Alf Brodin, Göteborg, en tändsticksask med re-
klam för invigningen av Ölandsbron 1972.

Kjell Törnquists dödsbo, Stora Rör, genom Emma 
Segerstedt, Färjestaden, en taxa för fraktkostna-
der med postjakten som gick mellan Böda hamn, 
Öland och Klintö hamn, Gotland, gällande från 1 
januari 1806. 

Mikael Sparretun, Hossmo, en originaltapet som 
suttit uppsatt i huvudbyggnaden på Hossmo gård 
samt ett prov på nytryck av originaltapeten.  
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Ann-Marie Petersson, Råby, Ljungbyholm, en en-
kupig takpanna av formpressat glas.

Maj och Arthur Sjöblad, Göteborg, en skål av ti-
tan formgiven av Lars Jaensson, en skulptur i ke-
ramik av Matz Nordell och en kandelaber gjuten i 
mässing av Lindstedt & Sons Gelbgjuteri.

Per-Erik Nilsson, Skara, en vas av lergods tillver-
kad vid Tillinge fabrik.

Hans och Ulla-Britt Sällström, Kalmar, 13 styck-
en hyllremsor av papper.

Brf Vega, Bremerlyckan, Kalmar, genom Kerstin 
Ekblad, en sjukvårdsväska och en torrklosett från 
mitten av 1900-talet som förvarats i ett bered-
skapslager. 

Sten Munthe, Göteborg, en samling arkivhand-
lingar och foton rörande några fastigheter i Kal-
mar stad under 1800-talet och fram till tidigt 
1900-tal. Fastigheterna har kopplingar till Jenny 
Nyströms släkt.

Erik Cimini, Nygård, Mönsterås, en näverlur från 
Södermöre pastorat.

Anders Wahlström, Vänersborg, ett jaktgevär 
som tillhört jägaren Albert Kramer, Kalmar, upp-
finnaren av den ihåliga vetten för sjöfågeljakt.

Föreningen Vidur, genom Lena Holgersson, en 
omfattande samling arkivmaterial från Riksanti-
kvarieämbetets Ölandskontors verksamhet bestå-
ende av topografiskt arkiv, klipparkiv, negativ och 
diabilder.

Ragnar Göran, Göteborg, en oljemålning utförd 
av Sven Svensson, Mörbylånga.

Rolf Jäderberg, Kalmar, en aneroidbarometer som 
var första pris i en skyttetävling som arrangerades 
av Kalmar Skarpskytteförening 21/8 1881. 

Göran Madeland, Östra Skedebäckshult genom 
Kenneth Petersson, ordförande i Madesjö-Ör-
sjö-Kristvalla hembygdsförening, ett taktegel 
med stämpel OT.

Ingvar och Karin Rooth, Kalmar, genom dottern 
AnnaCarin af Forselles, en samling föremål från 
Hentzells guldsmedsverkstad och butik.

Ulla Kalmelöf, Kalmar, två oljemålningar från 
1940-talet med motiv från Kalmar stad, den ena 
med Larmtorget och Larmgatan, den andra med 
Norra Långgatan och kvarteret Skrivaren.

Agneta Gefors, Kalmar, en äldre hörapparat av 
märket Danavox som tillhört givarens farmor 
Ingeborg Gustafsson.

Jaktgevär som tillhört jägaren Albert Kramer, Kalmar. Foto Maria Winsö.
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Ellen Gothefors, Nacka, en samling föremål som 
tillhört släkten Pettersson-Sivgård, bland annat 
två stycken porträtt, två stycken akvareller, inra-
made fotografier och handlingar.

Söderåkra Hembygdsgille, Söderåkra, genom Bo 
Håkansson, ett enkupigt taktegel tillverkat av På-
boda tegelbruk.

Örjan Molander, Kalmar, 2 stycken brevmärken; 
SGU Kongressen 1943 samt Jubileumsutställning 
i Västervik 1933.

Kalmar kommun, genom fastighetsförvaltare Si-
mon Gottfridsson, möbler designade av Axel Ei-
nar Hjorth omkring 1930. Möblerna förvarades 
i en jaktstuga på Ljungnäsvillans tomt och har 
sannolikt tillhört Birger Jeansson och hans familj.

Göran Modig, Smedby, tidningen Calmar-Posten 
från 10/3 1849 samt ett brev skickat från Tyskland 
till Kalmar år 1941. Kuvertet har öppnats för cen-
sur.

Röda korset, Kupan, i Färjestaden, en sjukvårds-
bår som använts inom hemvärnet.

Jenny Nyström och Curt Stoopendaals 
stiftelse
Peter Pluntky, Stockholm, en samling brevkort 
med motiv illustrerade av Jenny Nyström.

Inköp

Kalmar läns museum
Nätauktion, tre glas med gravering utförd av glas-
sliperi i Kalmar.

Lars Gustafsson, Bor, digitala flygfotografier över 
Kalmar län.

Nätauktion, en litograferad karta från 1875 före-
ställande Kalmar län.

Stockholms Auktionsverk, en osignerad oljemål-
ning med motivet Britthelliska trädgården med 
Kalmar slott i bakgrunden.

Crafoord Auktioner, Lund, ett ölglas från om-
kring år 1800 tillverkad vid Casimirborgs glas-
bruk.

Stockholms Auktionsverk, en akvarell med dub-
belsidigt motiv varav den ena föreställer Kalmar 
slott, målad av Albert Theodor Gellerstedt.

Kalmar Auktionsverk, tre gouacher med Kal-
marmotiv, målade av Carl Gustaf Hjertsäll på 
1860-talet.

Skånes Auktionsverk, Landskrona, 6 stycken sil-
verskedar, varav 4 tillverkade i Kalmar.

Jenny Nyström och Curt Stoopendaals 
stiftelse
Åke Larsson, Järbo, en samling brevkort med mo-
tiv illustrerade av Jenny Nyström.

Tavla föreställande Britthelliska trädgården med Kal-
mar slott i bakgrunden. Foto Maria Winsö.
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Adress Box 104, Telefon 0480-45 13 00 E-post info@kalmarlansmuseum.se
S-392 21 Kalmar  Webb kalmarlansmuseum.se
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