
Verksamhetsberättelse 
med årsredovisning 2020

Stiftelsen Kalmar läns museum
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse



Visste du detta om Kalmar läns museum?
• 2020 var det totala antalet deltagare och besökare 40 326 personer. 

• Besöksmålet Kalmar läns museum hade 28 584 besökare varav 8 080 barn och 
ungdomar.

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

• Länsmuseet genomför pedagogiska program med 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 80 
anställda. Därutöver ett stort antal tidsbegränsat anställda, praktikanter och 
volontärer. 2020 utfördes totalt 73 årsverken. 

• Länsmuseets omsättning var 2020 cirka 62,5 miljoner. 

• Självfinansieringsgraden var cirka 50 %. 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 (nu Region Kalmar län), Kalmar 
kommun och Kalmar läns hembygdsförbund som stiftare.

• 2012 invigdes nya föremålsmagasin i f d Volvofabriken.

• Företagsforskarskolan Grasca startade år 2015.

• 2019 avslutade Kalmar läns museum sin verksamhet vid Eketorps borg.

• 2020 innebar pandemin en omfattande digital omställning så att länsmuseet 
numera erbjuder filmer, livesända program och podcasten Museimagasinet. 
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Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve invigde 
vandringsutställningen Fira demokratin 100 år! på 
dess första hållplats i Oskarshamn.
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Kontinuitet och förändring 
under ett pandemiår

vi inte skulle kunna betala ut löner. Det blev ota-
liga möten och överväganden om de bästa stegen 
framåt. Nödbromsen hade varit att tvingas vars-
la tillsvidareanställd personal, men vi kände ett 
starkt stöd från stat, region och värdkommun 
och kunde behålla kärnkompetens som möjlig-
gör en stark start efter pandemins slut. Med detta 
sagt krävdes ändå omplacering och utfasning av 
timanställda, visstidsanställda som inte fick för-
längda anställningar och korttidspermittering av 
som mest 14 personer för att minska kostnader så 
mycket som möjligt. Tjänstledigheter beviljades, 
och personal hyrdes ut samtidigt som pensions-
avgångar inte återbesattes. Dessutom minskades 
öppethållandet under våren.  

Snabbt summerade vi 34 inställda arrangemang i 
Ångkvarnen, men vi ville ändå nå publiken. Fil-
made föreläsningar producerades med filmbolag 
samtidigt som vår podcast Museimagasinet hade 
sitt premiäravsnitt. Vi tog tillvara frigjorda per-
sonalresurser, byggde poddrum, investerade i ut-
rustning, och testade, utvärderade och provade 
igen. Snabbt förvandlades flera medarbetare till 
vana programledare i studiomiljö.  

Parallellt med den starkt påverkade besöksverk-
samheten var flera verksamheter förhållandevis 
lite påverkade. Uppdrag inom arkeologi, bygg-
nadsvård och konservering kunde fortsätta att ut-
föras, om än med anpassningar. Under många år 
har vi satsat på en starkt differentierad finansie-
ring med en stor blandning av intäktskällor och 
uppdragsgivare. Att ha äggen fördelade i många 
korgar visade sig nu vara en bra strategi. Vikti-
ga uppdrag har utförts med stor spännvidd mel-
lan pedagogiska programmet Hedersuppdraget 
till flera kommunala kulturmiljöprogram. Dessa 
strategiskt viktiga uppdrag är vi säkra på genere-

Den 9 mars 2020 var jag inbjuden som talare på 
initiativet Upprop kulturarv. Det blev min sista 
Stockholmsresa på länge. Väl framme i föreläs-
ningssalen berättade arrangörerna om nattens 
många avbokningar. Vi blev ändå ett par hund-
ra i publiken och dagen genomfördes. Veckan 
innan hade vi haft besök på länsmuseet av kul-
turminister Amanda Lind och ingen pratade om 
någon pandemi. Vi kunde istället berätta om en 
rekordartad början på det nya året med många 
besökare till såväl utställningar, arrangemang 
som restaurang och kafé.  

Som chef försöker jag att leda verksamheten så att 
museet och medarbetarna upplever att vi har un-
gefär 80 procent kontinuitet och 20 procent för-
ändring. När allt ställdes på ända blev 80/20-re-
geln snarare 20/80. Vi kan ännu inte summera 
effekterna av pandemin för museets verksamhet, 
men några saker går att urskilja som resultat av 
viktiga steg och beslut.  

Redan på första krismötet med ledningsgruppen i 
mars bestämde vi att försöka hantera krisen med 
framåtanda som skulle kunna ta organisationen 
stärkt ur situationen. Efterfrågan på webbsända 
föreläsningar har vi haft under ett par år, men 
bara kunnat genomföra några gånger. I mars 2020 
tryckte vi gasen i botten för den digitala omställ-
ningen. Ingen kunde då ana att vi ett år senare 
fortfarande skulle vara starkt påverkade av pan-
demin och att museet i Ångkvarnen skulle vara 
stängt. Inte heller att vi samtidigt skulle ha skapat 
en podcast med 21 000 nedladdningar.  

Ekonomiskt drog vi i alla bromsar utom nöd-
bromsen. I vårt värsta scenario såg vi framför oss 
underskott på helåret kring 4–5 miljoner och att 
kassan skulle vara tom i november – med risk att 
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rar viktig kunskap, stärkta relationer med kom-
muner och länsstyrelsen, samt stora möjligheter 
till nya intressanta utvecklingsprojekt som Unika 
historiska Kalmar län. Projektet beviljades bidrag 
av Tillväxtverket i slutet av året och blir en rejäl 
utmaning att ro i land de kommande åren samti-
digt som det är bra tajming när kulturmiljöer har 
blivit mer populära än någonsin för utflykter och 
hemestrande. Bland uppmärksammade byggpro-
jekt i länet märks renoveringen av Stora hotellet 
i Nybro och nya Stadsbiblioteket i Kalmar. Med 
start i Oskarshamn drog utställningen Fira de-
mokratin ut på turné i sex av länets kommuner. 

Konserveringsverksamheten krönte flera års in-
ventering av metaller i Växjö stift med en fin bok 
– Metaller i helig tjänst. Vi utvecklar nu samar-
betet med stiftet genom en utställning på samma 
tema. Många textilier i Vimmerby pastorat har 
tagits om hand och under året har en målerikon-
serveringsverksamhet utvecklats med de första 
uppdragen i Västerviks kommun. På arkeologi-
sidan utmärker sig några större undersökningar 
i Kronobergs län till följd av Växjös expansion 
samt att vi nu kan glädja oss åt att våra tre dok-
torander har klarat sina licentiatuppsatser. Sam-
lingsförvaltningen har gjort stora insatser för att 
ta hand om äldre gåvor och arkeologiska fynd. På 
Kalmar slott har projekt med konservering av be-
gravningsvapnen inletts.  

Andra viktiga insatser var ökade resurser för per-
sonalvård. Vi erbjöd all personal utökade möj-
ligheter – och skyldigheter – att friskvårda på 
arbetstid. Hemarbetandet underlättades och upp-
muntrades, samtidigt som vi ville säkerställa att 
ingen blev sittande ensam. Cheferna fick utökade 
uppgifter att hålla kontakt och se till att vi inte 
tappade någon medarbetare på vägen trots dis-
tansarbete och uppsplittrade arbetsgrupper. Alla 
skulle med. Hela personalen utbildades i distans-
mötesteknik och de nya personalmötesformerna 
visade sig ha stora fördelar, även om vi längtar 
till våra gemensamma fikastunder i vårt mysiga 
kafé. Vi har också satsat på utbildningar av chefer 
och samordnare samt utvecklat deras rollbeskriv-
ningar och kompetenser. Genom Nordiskt vali-
deringscentrum har vi deltagit i utvecklandet av 
museiassistentjänsten.  

När sommarsäsongen närmade sig vågade vi 
öppna upp och erbjöd intressanta och framför allt 
trygga museibesök med audioguider och nypro-
ducerade introduktionsfilmer. Vår nyproducera-
de lek-, och lärutställning Äventyret Superkronan 
– Skeppsbygget blev en succé och samtidigt gjordes 
nya spännande fynd vid vrakplatsen. Med hjälp 
av HMS Belos bärgades ytterligare två Kronan-
kanoner och det blev stor mediauppmärksamhet 
när fartyget lade till vid kajen utanför museet och 
kanonerna togs i land.  

Krisgruppen haft möten varje vecka med snabb 
efterföljande personalinformation. Efter ett halv-
år gjorde vi en snabbenkät bland personalen som 
gav ledningen väl godkänt. Coronainformationen 
hade fungerat och medarbetarna kände i huvud-
sak trygghet. Sett så här i backspegeln har även 
vårt arbete med att stärka vår värdegrund varit 
viktig. Från att ha varit något kanske konstigt och 
möjligen onödigt så har det utvecklats till viktiga 
diskussioner inom museet som jag tror har varit 
meningsskapande samt gett viktig stabilitet och 
en möjlighet till framtidstro mitt i allt det oroliga.  

Med värdeorden Kunskap – Samhällsnytta – Till-
sammans går vi in i 2021 med hopp om ett nytt 
normalt. Länsmuseet passar på att fylla 150 år och 
vår strategi 2019–2022 ligger fast. Vi fortsätter att 
fokusera på att vara en Kulturinstitution i tiden, 
ett Lockande länsmuseum och På plats bidra till 
ett rundare Kalmar län. 

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, sty-
relsen, besökare, deltagare, kunder, leverantörer, 
uppdragsgivare, anslagsgivare, samarbetsparter 
samt alla ni som har förmerat länsmuseets sam-
lingar genom generösa gåvor.  

Avslutningsvis vill jag berätta om årets roligaste 
och kanske viktigaste uppgift. När höstterminen 
precis hade startat fick jag möjlighet att hälsa barn 
i Historieklubben välkomna till en ny termin. Så 
härliga, frimodiga och intresserade! De hoppades 
att det snart skulle startas en historieklubb för 
vuxna – som de skulle leda. Det finns hopp om 
framtiden, särskilt i kulturarvsbranschen!

Örjan Molander, museichef
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Styrelse och organisation

Kalmar läns museums styrelse, 2020 

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 Lettersson Ann-Marie Hagelin 
Bengt-Olof Roos Lasse Johansson Ingrid Fröström

Revisorer Ersättare, revisorer Revision
Ann-Margret Lindholm Anna Larsdotter Auktoriserad revisor  
Jan Bengtsson Dan Sandberg Björn Bergljung, PwC 
Kerstin Ljungdahl Anders Emilsson

Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2020
Samma ledamöter som ovan med undantag för revisorer:

Revisorer Ersättare, revisorer
Tuulikki Åkesson Tommy Englund 
Jan Bengtsson Dan Sandberg 
Kerstin Ljungdahl Anders Emilsson

Kronan/marinarkeologi
Arkiv, bibliotek, samlingar

Konservering
Lars Einarsson

Museiarkeologi 
sydost

Helena Victor

Bebyggelse-
enheten

Liselotte Jumme

Pedagogiska 
enheten

Tina Lindström

Restaurang 
Ångkvarnen

Jenny Forsberg

Kostymateljén
Adam Norman

Digitaliseringsgruppen
Eva-Lena Holmgren

Konservering, textil
Evelina Sand

Verkstad/städ
Ulrika Åkerström

Marknads-
enheten

Andreas Juhl

Kansli-
enheten

Björn Olsson

Styrelsen för
Stiftelsen Kalmar läns museum

Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse

Museichef
Örjan Molander

LedningsgruppJenny Nyström och Curt 
Stoopendaals stiftelse
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Enheter och ansvarsområden 
Kalmar läns museums verksamhet är organisatoriskt in-
delad i sex enheter med olika verksamhets- eller stödjan-
de inriktningar. Varje enhet leds av en enhetschef som 
även sitter med i ledningsgruppen. Enhetschefen har ett 
övergripande ansvar för verksamhet, personal, resultat 
och budget för enheten och rapporterar till museichef. 
Respektive enhet kan ha arbetsledare som driver det 
dagliga operativa arbetet tillsammans med medarbetar-
na men har inget personalansvar. Arbetsledarna rappor-
terar till enhetschef. 

Arkeologienheten/Museiarkeologi sydost
Enheten svarar för arkeologisk uppdragsverksamhet och 
kunskapsuppbyggnad. Här ligger också huvudansvaret 
för kulturlandskapsfrågor och GIS-hantering. Enhe-
ten är uppdragsfinansierad genom externt finansierade 
uppdrag och särskilt initierade projekt. Huvudman är 
 Kalmar läns museum. Inom enheten ligger också Sand-
by borgsprojektet samt företagsforskarskolan Grasca. 
Verksamheten har en filial i Växjö. 

Bebyggelseenheten
Enheten svarar för antikvarisk kompetens gällan-
de byggnader och bebyggelsemiljöer. Råd om bygg-
nadsvård erbjuds till fastighetsägare som kommuner, 
privatpersoner, hembygdsföreningar och kyrkliga 
församlingar. Enheten deltar aktivt i bevarande- och 
utvecklingsfrågor i samhällsplaneringen, ex framta-
gande av kommunala kulturmiljöprogram. Större de-
len av verksamheten bedrivs som externt finansierade 
uppdrag och särskilt initierade projekt ex projektet 
Unika historiska Kalmar län.

Kanslienheten
Enheten svarar för ekonomi-, personal- och styrelse-
administration, strategiskt HR-arbete, IT-utveckling 
med dataansvar, säkerhetsfrågor, verkstad, tillsyn och 
skötsel av fastigheter och fordon, tekniska installatio-
ner, diarium, inköp av kontorsmaterial, kontorsvakt-
mästeri och lokalvård. Aktiv part i arbetsgivarorgani-
sationen Sobonas arbete.

Kronan, marinarkeologi,  
konservering, samlingar, bibliotek och arkiv
Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Kronanut-
ställningen, marinarkeologisk uppdragsverksamhet, 
konservering av arkeologiskt material av trä och me-
tall och textilkonservering samt vård av samlingarna. 
I enheten ingår museets minnesfunktion som svarar 
för museets bibliotek, arkiv, samlingar och digitalise-
ringsverksamhet. 

Marknadsenheten 
Enheten ansvarar för marknadsföring och sponsor-
kontakter för länsmuseets hela verksamhet. Enheten 
ansvarar även för hemsida, sociala medier, podd- och 
filmproduktion, tryckerifunktion, restaurang och 
kafé, konferens och event samt butik och reception.

Pedagogiska enheten 
Enheten ansvarar för utställningarnas produktion, un-
derhåll och innehåll, publika och pedagogiska program 
samt guidningar. Enheten bedriver kulturmiljöpedago-
gisk verksamhet i Kalmar län med särskild inriktning 
mot barn och ungdom med pedagogiska program som 
Tidsresor mm. Under den pedagogiska enheten ligger 
även Bridging Ages som är den internationella verksam-
heten som utvecklar kulturmiljöpedagogiken genom 
omfattande nationell och internationell projektverksam-
het. Enheten ansvarar också för museets kostymateljé. 

Jenny Nyström och  
Curt Stoopendaals stiftelse
Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning med an-
knytning till Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals 
liv och konstnärliga verksamhet. Stiftelsen förvaltar 
samlingar och utställningen på länsmuseet samt hand-
har upphovsrättsärenden. Stiftelsen har samma styrelse 
som länsmuseistiftelsen.  

Övrigt
Kalmar läns museum bedriver även verksamhet genom 
Stiftelsen Krusenstiernska gården i Kalmar (museiche-
fen vice ordförande) och Wimmerströmska gården i 
Västervik (museichefen ordförande). Museichefen till-
lika landsantikvarien är ledamot i Smålands akademi 
och Stiftelsen Gamleby Tingshus. Museichefen är även 
adjungerad i styrelserna för Kalmar läns hembygdsför-
bund och Ölands hembygdsförbund samt ordförande i 
Föreningen Sveriges landsantikvarier.  

Bebyggelseantikvarie Richard Edlund är ledamot i Ham-
marskjöldska stiftelsen, Tuna, Vimmerby kommun. En-
hetschef Tina Lindström är; vice ordförande i Bridging 
Ages - internationell nätverksorganisation, styrelseleda-
mot i Stiftelsen Krusenstiernska gården, styrelseledamot i 
Kalmar Konstmuseum och dess arbetsutskott samt repre-
senterar KLM i The Nordic Centre of Heritage Learning 
and Creativity’s (NCK) referensgrupp. Enhetschef Björn 
Olsson är ordförande i Museiadministrativa förening-
en (MUSAD). Enhetschef Liselotte Jumme är styrelse-
ledamot i BARK, den nationella föreningen som samlar 
byggnadsantikvarisk verksamhet på länsmuseerna. En-
hetschef Helena Victor är vice ordf i M-ark, Museiarke-
ologiska branschorganisationen. Karolina Miller är leda-
mot i Sobonas HR-råd.
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Temat ”Tre stadsarkitekter” med Richard Edlund 
är ett av de poddavsnitt som spelades in våren 
2020. Här förbereds en kortare film som berättar 
om podden.
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Bebyggelseenheten

Bebyggelseenheten arbetar med den fysiska mil-
jö som omger oss - byggnader, bebyggelsemiljöer 
och kulturmiljöer i allmänhet. Syftet är att bidra 
till goda livsmiljöer med historiskt djup och es-
tetiska värden för oss människor i vardagen och 
bidra till ett hållbart samhälle. Enheten deltar 
aktivt i samhällsplanering och aktuella samhälls-
frågor genom samarbete med länets kommuner, 
länsstyrelsen m  fl. Genom samverkan med för-
eningar, nätverk, organisationer, entreprenörer 
och privatpersoner på kommunal, regional och 
nationell nivå skapar vi engagemang och sprider 
kunskap om värdefulla bebyggelsemiljöer och 
praktisk byggnadsvård.

Sammanfattning
Trots ett annorlunda år, 2020, kunde merparten 
av planerat arbete genomföras. Den årligen åter-
kommande Bötterumsmässan fick bli ett digitalt 
evenemang och medarbetarna drillades i nya di-
gitala arbetssätt. Genom att kombinera den an-
slagsfinansierade verksamheten (ca 10 %) med 
uppdragsverksamhet (ca 90 %) lyfter enheten 
kulturarvsfrågor i hela länet. Medarbetarna har 
under 2020 spridit kunskap och skapat delaktig-
het kring kulturmiljöer och byggnadsvård i flera 
olika sammanhang och forum såsom poddar, 
filmer, tidningsartiklar, utredningar, praktiska 
restaureringsprojekt och i möten med fastighets-
ägare och andra som förvaltar kulturmiljöer.  För 
fjärde året i rad uppmärksammades Fönsterre-
noveringens dag, som en nationell temadag där 
medarbetare på enheten är med och driver det na-
tionella projektet. Hållbarhetsfrågor såsom åter-
bruk, användande av miljövänliga material och 
varsam renovering genomsyrar verksamheten. 
Hållbarhet utifrån god fysisk planering och soci-

ala aspekter, d v s vilken betydelse kulturvärden 
har för människor, ligger också som ett ständigt 
fokus för medarbetarna. Detta i linje med arkitek-
turpolitiken ”Gestaltad livsmiljö”. 

Arbete med kulturmiljöprogram i Nybro och 
Västerviks kommun var två av de större och mer 
komplexa uppdragen – särskilt intressant då pro-
jekten berör alla typer av kulturlandskap – lands-
bygd och tätorter. Arbetet med Svenska kyrkans 
byggnader och kyrkogårdar utgjorde en relativt 
stor del av enhetens uppdrag under året.

Målarmästare Tor Boij slutstryker här lanterninen 
på Törnsfalls kyrka med linoljefärg. Törnsfall ligger i 
Västerviks kommun.
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med Bötterumsmässan som genomfördes digitalt 
och i arbetet med kulturmiljöprogram där lokal 
kunskap är mycket värdefull. Även i ett dendro-
kronologiskt projekt kring Fröreda storegård i 
Hultsfreds kommun, har samverkan med hem-
bygdsrörelsen skett.  I samverkan med Länssty-
relsen Kalmar län och Region Kalmar län har en 
”Plattform för utveckling av kulturarv i Kalmar 
län” tagits fram för att gynna samarbete och ut-
veckling med kulturarv som potential. 

Ett nytt stort projekt kallat ”Unika historiska Kal-
mar län” har under 2020 beviljats medel från Till-
växtverket (ERUF) och Region Kalmar län. Det 
övergripande syftet är att kulturarv och småföre-
tag ska mötas för att tillsammans utveckla länet. 
Projektet genomförs under 2021–2023 och leds 
gemensamt av Kalmar kommun och Kalmar läns 
museum med ytterligare tio av länets kommuner, 
länsstyrelsen, Destination Kalmar, Linnéuniversi-
tetet, samt Kalmar läns- och Ölands hembygdsför-
bund som medfinansiärer och samarbetsparter.

TILLSAMMANS  
– Samarbeten och nätverk
Under året har Bebyggelseenheten fortsatt samar-
betet med länsstyrelsen i Kalmar län samt Linkö-
pings och Växjö stift, länets kommuner och kyrk-
liga organisationer m fl. Enheten arbetar aktivt 
med att få in kulturmiljöfrågor i planering och 
bygglovshandläggning. Några av länets kommu-
ner efterfrågar antikvarisk kompetens för att ta 
vara på kulturvärden. Med bygglovshandläggar-
na i Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Nybro 
kommuner finns ett utvecklat samarbete medan 
andra kommuner använder länsmuseets kunska-
per mer sporadiskt. Nationellt samverkar enheten 
med andra regionala museer genom föreningen 
BARK där erfarenhetsutbyte och samverkan sker. 
En särskild satsning är den nationella temadagen 
Fönsterrenoveringens dag 30 maj där Sveriges 
museer (genom BARK) samverkar med Svenska 
byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarie-
ämbetet. Enheten har haft värdefullt samarbete 
med länets hembygdsföreningar bl a i samband 

Byn Hultserum i Västra delen av Västerviks kommun. Byn är en av de platser i Västerviks kommun som pekas 
ut i kommunens nya kulturmiljöprogram.
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Kulturarv – bevara, använda och 
UTVECKLA – i hela Kalmar län
Inom ramen för anslagsmedel arbetar enheten 
för dialog med fastighetsägare, föreningar, kom-
muner, Svenska kyrkan och länsstyrelsen. Råd ges 
om exempelvis traditionella material och metoder, 
lämpliga hantverkare, varsam renovering, ener-
gieffektivisering och varsam utveckling vid nya 
önskemål eller ändamål. I form av yttranden till 
kommuner och länsstyrelsen ges också antikva-
riska synpunkter på nya planer och program.

Som en viktig del i kulturinstitutionens uppgift 
har medarbetarna under året engagerat sig i en rad 
ärenden som rört rivningshotade byggnader och 
eftersatt underhåll. Genom att uppmärksamma 
Kalmar kommun på byggnader med underhålls-
behov har några av dem restaurerats under året. 
Ett par har tyvärr också rivits, som två synnerli-
gen värdefulla ryggåsstugor på Kattrumpan i Kal-
mar. Även omdiskuterade Karpatorpet i Nybro, 
där enheten engagerade sig för bevarande, revs. 

Lokstallet i Berga, Högby kommun restaurerades 
dock efter flera års strid med en lokal förening i 
täten. Ett mycket omdiskuterat planärende un-
der året har rört det stora hotellet som planeras 
i Ölandshamnen mellan Kvarnholmen och slot-
tet på en tomt som enligt länsmuseets mening är 
olämplig för en större byggnad. 

Under 2020 har arbete med kommunala kul-
turmiljöprogram pågått i Västerviks och Nybro 
kommuner, allt med intern samverkan från mu-
seets arkeologienhet. Kulturmiljöprogrammen 
utgör grundläggande kunskapsunderlag för kom-
munerna med stor betydelse för planering, kun-
skapsuppbyggnad och lokal stolthet och identitet.  
Under 2020 har också en byggnadsordning tagits 
fram för området kring Vimmerby Storgata på 
uppdrag av Vimmerby kommun. Ett par mindre 
utredning som underlag till detaljplaner har också 
tagits fram i Döderhult och Figeholm på uppdrag 
av Oskarshamns kommun. 

Genom medel avsatta till Glasrikets kulturarv, 
sökta via länsstyrelsen, har ett dokumentations-
projekt om glasmåleri genomförts under året. I 
rapporten beskrivs produktion och arbetssätt på 
bl a Åfors glasbruk i Emmaboda kommun.

I samverkan med Kalmar kommun har under-
hållsarbeten fortsatt på Kvarnholmens befäst-
ningsverk. I slutet av året påbörjades arbetet med 
Jordbroporten. Samarbetet med Statens fastig-
hetsverk har fortsatt under året, dock i liten skala 
då endast mindre arbeten har utförts på Kalmar 
och Borgholms slott. Förberedelse för återinven-
tering av länets kulturhistoriskt mest värdefulla 
broar har också genomförts i ett särskilt projekt 
med medel från länsstyrelsen. Inför det att Sten-
sjö by i Oskarshamns kommun blev Kalmar läns 
första kulturreservat 2020 utförde enhetens med-
arbetare en enklare vårdplan på uppdrag av Vit-
terhetsakademien. 

Antikvarisk medverkan vid restaurerings- och 
förändringsarbeten på byggnader runtom i länet 
har genomförts i stor omfattning där enhetens 

En dokumenterande publikation om glasmåleri-
hantverk i Glasriket togs fram under 2020 . Glasmå-
lare Charlotta Kjellander, Kosta glasbruk.
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Kalmar stadsbibliotek flyttade in i gamla posthuset från 1947. Fasadens färgsättning, det nygamla entrépartiet 
i trä samt skyltningen är nya årsringar med historisk förankring.

På grund av pandemin blev invigningen av gamla 
posthuset i Kalmar som stadens nya stadsbiblio-
tek en stillsam händelse. Men den omsorgsfulla 
ombyggnaden och restaureringen har uppmärk-
sammats och uppskattats av många. Här har en-
heten bidragit med antikvarisk kompetens under 
hela projektet. I stadsbilden lyser också Kalmar 
teater upp efter en stor exteriör restaurering med 
antikvarisk medverkan från enheten. Projektled-
ning och antikvarisk medverkan i samband med 
utveckling av byggnadsminnet Olssonska gården i 
Torsås har också pågått under hela året. 

Antikvarisk medverkan har även utförts i sam-
band med arbeten på många kyrkor i hela länet 
t.ex. vid fasadarbeten på Järeda och Tveta kyrkor 
i Hultsfreds kommun och Gullabo kyrka i Torsås 
kommun. Projektering inför större ombyggnader 
har också genomförts i Tuna kyrka, Vimmerby 
kommun, Kristdala kyrka, i Oskarshamns kom-
mun, Törnsfalls kyrka i Västerviks kommun och 
St Olofs kyrka utanför Kalmar. 

medarbetare sett till att de kulturhistoriska vär-
dena bevaras och utvecklas i samverkan med be-
ställaren. Antikvarisk medverkan med byggnads-
vårdsbidrag från länsstyrelsen har genomförts vid 
bl a restaurering av stenkällare på ”Jöns-Lasses” i 
Norra Bäck, och vid exteriör restaurering av Wol-
linska villan i Borgholm och Persnäs gamla skola, 
alla tre exempel på Öland. På samma sätt har anti-
kvarisk medverkan skett vid renovering i Lunds 
by, vid Casimirsborg och Verkebäck i Västerviks 
kommun. Med fokus på grönt kulturarv genom-
fördes också en antikvarisk projektering av en 
del av parken kring Helgerums slott i Västerviks 
kommun.   

Med hjälp av byggnadsvårdsbidrag och antikva-
risk medverkan från länsmuseet har det bygg-
nadsminnesförklarade tingshuset i Bötterum, 
Högsby kommun fått nyrenoverad takkupa och 
Stora hotellet och stadshuset i Nybro har fått råd 
och stöd vid ombyggnad till kontor och återtagan-
de av stadshuset i delvis gammal funktion.  
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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 
Tjust pastorat, i Oskarshamn samt på Gullabo 
kyrkogård i Torsås kommun.

Kulturarv och KUNSKAP i  
vardagen – att nå ut och engagera
Under 2020 genomfördes färre fysiska möten, pre-
sentationer, föreläsningar och stadsvandringar än 
vanligt. Den uppskattade kyrkogårdsteatern i Kal-
mar, ledd av en medarbetare på enheten, genomför-
des för fjortonde året i rad men med färre i publi-
ken. Teatern spelades dock in på film för att kunna 
nå fler. Bötterumsmässan med tema byggnadsvård, 
trädgård och hantverk fick ställa om till digital 
version. Det blev en podd och flera filmer om föns-
terrenovering, samt filmer om gammaldags rosor, 
småländsk ostkaka och Bötterums hembygdspark. 
Enhetens medarbetare bidrog också med kunskap i 
andra av museets poddar och filmer under detta år 
då de digitala alternativen fick utnyttjas maximalt. 
Enhetens verksamhet får ofta uppmärksamhet i 
media genom artiklar om restaureringar eller ge-
nom debatt om kommande eller pågående föränd-
ringar i kulturmiljöer. 

Enhetens trycksaker som rapporter, utredningar 
och faktablad sprids via bl a hemsidan och bidrar 
till att förmedla information samt öka kunska-
pen om våra kulturmiljöer.  Via enhetens egna 
Instagramkonto för byggnadsvårdsfrågor sprids 
också information om kulturmiljöer i länet, un-
der 2020 då och då förmedlade som utflyktstips. 
I samverkan med Kalmar kommun och Kalmar 
orienteringsklubb anordnades en uppskattad kul-
turarvsslinga inom konceptet Hittaut. Och det var 
många som hittade ut! Inom Landsbygdsprogram-
met och med bidrag förmedlade via länsstyrelsen 
har gratis rådgivning till jord- och skogsbrukare 
erbjudits gällande deras gård, byggnadsvård, kul-
turlandskapet mm. Denna rådgivningsinsats har 
utförts på ett 20-tal gårdar på Öland och på fast-
landet under året. 

En kompetent och  
professionell organisation
Bebyggelseenheten består av en grupp medarbetare 
med bred kompetens och hög professionalitet, alla 
akademiskt utbildade i relevanta ämnen. Fyra av 
sju medarbetare är certifierade sakkunniga avse-
ende kulturvärden enligt plan och bygglagen, PBL. 
Alla arbetar enligt Sveriges praktiserande bebyg-
gelseantikvariers (SPBA:s) etiska regler.  Kompe-
tensutveckling har under 2020 bl a genomförts om 
plan- och bygglagen via en webutbildning i flera 
delar och om GIS (geografiskt informationssystem) 
för hantering av geografiska data. Enheten gjorde 
under året två studieresor i länet. En gick till Nybro 
kommun där bl a stadshusets renovering diskute-
rades och nya kapellet på Skogskyrkogården be-
söktes. Resan avslutades med besök hos Utmarkens 
fönsterrenovering i Orrefors. Den andra studiere-
san gick till Borgholms kommun med bl a besök på 
Ölands museum Himmelsberga.

Ett av årets projekt var dendroprovtagning i husen 
vid Fröreda storegård i Järeda socken. Här borrar 
byggnadsantikvarie Jan Westergren ett prov ur en 
av loftbodarnas gavlar. Väggen till vänster har ett 
väl bearbetat timmer och har byggts först. När loft-
boden till höger byggdes visste man att gaveln inte 
skulle synas och lade ingen tid på att jämna till tim-
ret.
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Drönarbild från sommar-
kursen i arkeologi på 
Vimmerby folkhögskola.
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Arkeologienheten

Museiarkeologi sydost (MAS) är en del av 
 Kalmar läns museum. Enheten, som är extern-
finansierad, arbetar med arkeologiska uppdrag, 
forsknings- och utvecklingsprojekt samt kun-
skapsförmedling inom arkeologi och kulturarv 
i fr a Kalmar och Kronobergs län. De arkeo-
logiska uppdragen omfattar undersökningar 
inom ramen för tillämpningen av 2. Kap Kul-
turmiljölagen samt kulturhistoriska utredning-
ar, inventeringar och antikvariska kontroller 
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 2020.

Sammanfattning
De arkeologiska undersökningsuppdragen för 
MAS under 2020 har varit ca 41 stycken varav 
majoriteten i Kronobergs län (30) respektive i 
Kalmar län (8) och flera av undersökningarna 
har varit större projekt som Öjabymotet och 
Hjortsberga utanför Växjö. Vi har också utfört 
flera mindre uppdrag på Öland. Dessutom har 
vi genomfört projekt i Blekinge i samarbete med 
Blekinge museum.

Detta har varit det femte verksamhetsåret för 
företagsforskarskolan GRASCA, där tre dokto-
rander från MAS och ytterligare sex från fyra 
andra aktörer inom den uppdragsarkeologiska 
sektorn, i samverkan med Linnéuniversitetet 
och med bidrag från KK-stiftelsen, forskar kring 

uppdragsarkeologins metoder, kommunikation 
och samhällsrelevans. 

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 samt för inkluderande i våra digitala be-
rättarmetoder med t ex Storymaps.

Sandby borgsprojektet har fortskridit som pla-
nerat med föredrag, forskning och rapportskri-
vande under året.

Vid en undersökning av ett tidigare okänt gravfält i 
Kastlösa på Öland hittades denna lilla figurin i brons 
med numera nästan avskavd förgyllning.
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Ett annat stort uppdrag var en slutundersökning 
av ett område utanför Alvesta i Hjortsberga med 
agrara lämningar, skärvstenhögar och boplats-
lämningar. Tillsammans med undersökningarna 
från Snapperiskogen 2019 och Öjabymotet 2020 
har vi nu möjlighet att ta ett samlat vetenskapligt 
grepp om agrara lämningar, gravar, bebyggelse 
och markutnyttjande från brons- och järnålder. 
Det kommer att fylla flera stora kunskapsluckor 
både för Kronoberg och för hela landet avseende 
dessa fornlämningskategorier.

Flera spännande förundersökningar utfördes 
på Öland. I Kastlösa påträffades en liten figurin 
från vikingatid vid ett stort gravfält med sten-
kistgravar av den typ som är vanliga på Öland 
längs landborgen. Vid en mindre undersökning i 
Köpings vik fann vi också ett delvis skadat likar-
mat spänne från vikingatid med flera figurer.

Under året har väsentliga insatser gjorts för att 
ordna upp äldre arkeologiska undersökningar och 
fynden till dessa. Ett flertal fyndfördelningsären-
den har avslutats och oavslutade undersökningar 
vid exempelvis Alby och Tingby har bearbetats. 
Arbetet med äldre undersökningar fortsätter 2021. 

De tre GRASCA-doktoranderna, anställda på 
enheten, har under året fortsatt med sina forsk-
ningsområden och arbetat med sina avhandling-
ar som planeras att läggas fram under 2021 vid 
 Linnéuniversitetet. En av dem lade dessutom 
fram sin licentiatuppsats i februari 2020.

Bygga upp kunskap
Under året har ca 55 uppdrag lagts upp och ar-
betats med. Projekten varierar i omfattning och 
innehåll och är delvis rena arkeologiska projekt 
men även uppdrag som framställning av digitala 
hjälpmedel, populärvetenskapliga texter, under-
visning, kulturmiljöprogram och som specialister 
i TV-program har utförts.

Under året har flera projekt berört nya vindkrafts-
parker i Kronobergs län som t ex i Tvinnes heda, 
Uppvidinge kommun som är en av de största 
vindkraftsetableringarna i landet. I Växjös närhet 
har en stor slutundersökning utförts i Öjabymotet 
av ett omfattande område med fossil åkermark, 
boplatslämningar med hus och gravar varav 
bland annat ett större röse och en skärvstenhög. 
Projektet utfördes som ett samarbete med Jönkö-
pings läns museum. 

Licentiatseminarium
 Ivonne Dutra Leivas
Stadsarkeologi, Förmedling och Skolan 
Bortom historieämnets horisont 

Ämne  Arkeologi
Fakultet Fakulteten för konst och humaniora
Datum 26 februari 2020 kl. 14:15 
Plats/sal Västergård, Smålandsgatan 26, sal N2007K 
Opponent Fil.dr. Anita Synnestvedt. Göteborgs universitet
Ordförande Prof. Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet
Betygsnämnd Prof. Elisabeth Nordbladh, Göteborgs 
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Abstract 
Denna licentiatuppsats utforskar hur innehållet i förmedlingen 

inom svensk uppdragsarkeologi kan utformas för att tydligt möta 
de behov av kunskap och aktiviteter som skolan har. Studien 
inbegriper kvalitativa komparativa studier av erfarenheter från 
uppdragsarkeologiska samarbeten med skolor samt studier av 
uppdragsarkeologins styrdokument som förmedlingspraktikerna 
omfattas av. Studieobjekten utgörs av stadsarkeologiska 
undersökningar som inbegripit förmedlingsinsatser med 
skolprogram. Fokus har lagts på skolprogrammens form och innehåll. 
Licentiatuppsatsen utgår från sju fallstudier, sju arkeologiska 
undersökningar, genomförda mellan 2010–2017 i olika delar av 
Sverige. De arkeologiska undersökningarna har således handlagts av 
olika länsstyrelser och utförts av olika aktörer. 

Tre olika former av skolprogram har kunnat identifierats: 
Flerstegsskolprogram, Förenklade skolprogram och Skolvisningar. 
Samtliga tillgodoser flera av skolans kunskaps- och färdighetsmål 
för låg- och mellanstadiet. Samtidigt finns det brister i hur 
skolprogrammen tillmötesgår andra utbildningsnivåer eller 
skolformers behov och mål. 

Resultaten visar att ett brett fält som uppdragsarkeologi förfogar 
över en variation av kunskaper som kan vara av intresse för skolan. 
Dock finns det behov av nya processer som möjliggör utvecklingen av 
samverkansformer som ytterligare kan främja båda verksamheterna. 
I detta finns det goda förutsättningar att utveckla en arkeodidaktik 
som är anpassad till uppdragsarkeologins förutsättningar och 
skolan som målgrupp, som för samman uppdragsarkeologins 
förmedlingspotential och mål med skolans behov och kunskapsmål.

Fotograf Kenneth Alexandersson

Ivonne Dutra Leivas lade fram sin Lic-uppsats Stads-
arkeologi, Förmedling och Skolan i februari 2020.

Pilspets i flinta från Öjabymotet utanför Växjö.
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Berätta, lära, göra tillgängligt
De kommunikativa insatserna under året har va-
rit färre än vanligt. Flera av enhetens anställda 
har varit inbjudna till olika organisationer och 
konferenser som talare, men pga pandemin kun-
de nästan inga konferensdeltagande genomföras. 
Ett fysiskt deltagande hanns med i Stockholm i 
början av året innan resandet blev inställt. Före-
draget handlade om Sandby borg. En konferens 
genomfördes i Göteborg under hösten och hand-
lade om publik arkeologi. Tre föredrag framför-
des digitalt på EAA’s (European Association for 
Archaeologists) årliga konferens.

Under 2020 genomfördes inte så många guid-
ningar eller föredrag av enheten som normalt. 
Några genomfördes dock, både fysiskt med coro-
nasäkert avstånd och digitalt både direktsänt och 
inspelat. Flera av föredragen kom att beröra Sand-
by borg både som digitala föredrag och för besö-
kare på plats i borgen. Enhetens medarbetare har 

deltagit i flera avsnitt av Museimagasinet, Kalmar 
läns museums pod, med ämnen rörande digital 
arkeologi och Sandby borg. Ett fåtal guidningar 
genomfördes i de bägge länen. Bland annat ge-
nomfördes guidningar vid Hjortsberga utanför 
Växjö.

Anställda på enheten har också deltagit i och 
ansvarat för utformandet och undervisning för 
flera kurser på Linnéuniversitetet med inrikt-
ning på förhistoria, Sandby borg, GIS, arbete med 
kulturarv samt digital förmedling. Enheten har 
också ansvarat för en sommarkurs i arkeologi på 
 Vimmerby folkhögskola.

Arbetet med 3D-modeller, 360-kameror och fo-
togrammetri har också skapat innehåll och gett 
möjligheten att skapa ett fysiskt rum med ett 
VR-bibliotek på museet (VR = Virtual Reality) 
som ger underlag för att arbeta med fördjupad 
och alternativa upplevelser för besökare.

Grävningar sker även när vintern och mörkret kommer. Här från en liten undersökning vid Skirsjön vid Växjö i 
december 2020.
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Samarbeten och nätverk
Inom den världsunika företagsforskarskolan 
GRASCA samverkar MAS med de uppdragsfi-
nansierade arkeologiverksamheterna vid Bohus-
läns museum, Jamtli och Västarvet/Studio Väst-
svensk Konservering, Stiftelsen Kulturmiljö samt 
med arkeologiämnet på Linnéuniversitetet som 
medfinansiärer med KK-stiftelsen. Sammanlagt 
nio doktorander, varav tre från MAS, forskar 
kring uppdragsarkeologins metoder, kommu-
nikation och samhällsrelevans. Två av enhetens 
medarbetare fungerar som mentorer för dok-
toranderna. Genom skolan har medarbetarna 
etablerat nätverkskontakter inom ett flertal sam-
hällssektorer inom landet och vid ett flertal euro-
peiska 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-

Gravar efter undersökning på Öjabymotet i kanten av Växjö med glada arkeologer.

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.

I arkeologiska exploateringsprojekt har fortsatt 
samarbete skett inom den museiarkeologiska 
branschorganisationen, M-ARK, där MAS är re-
presenterade i styrelsen. Ett tydligt exempel på 
detta samarbete är den stora undersökningen av 
Öjabymotet och Hjortsberga i Växjö som var sam-
arbetsprojekt mellan Kalmar läns museum, Jön-
köpings läns museum och Bohusläns museum.

Samarbeten inom Sandby borgsprojektet har 
också lett till ett omfattande nätverk inom lan-
det, Skandinavien och Europa med möjligheter 
till fortsatta forskningsprojekt och samarbeten i 
framtiden. 
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Sandby borgsprojektet
Under 2020 genomfördes inga undersökningar 
på Sandby borg utan fokus låg istället på att fors-
ka och att skriva färdigt och publicera rapporter 
från tidigare års grävningar och att genomföra 
flera större förmedlingsinsatser. En sådan insats 
var ett helt program producerat av Vetenskapens 
värld på SVT som handlande om Sandby borg 
och sändes i november. Avsnittet benämndes 
’Massakern i Romarrikets skugga’. Det filmades 
i flera dagar både på museet och ute på Sandby 
borg. Dessutom användes film som spelats in 
under projektets tidigare år eftersom medarbe-
tare på redaktionen för Vetenskapens värld har 
följt projektet sedan 2014. I programmet beskrivs 
de senaste rönen om vad som hänt i borgen och 
ny kunskap om människornas liv och död där. 
Dessutom presenterades förklaringar till kontak-
terna med Europa, Romarriket och delar av de 
stora förändringar som vi ser skett under samma 
tid som massakern i Sandby borg utfördes.

Affisch för programmet om Sandby borg som be-
nämndes ’Massakern i Romarrikets skugga’ Veten-
skapens värld på SVT som handlande om Sandby 
borg.

Likarmat spänne i brons med människofigurer och 
ansikten från Tings Ene i Köpingsvik på Öland. 

Liten undersökning i Köpingsvik på Solberga 1:195 på 
Öland. 

Kolarkoja i Tvinnesheda, Uppvidinge kommun i 
Krono bergs län som fanns inom ett stort område 
som utreddes inför en ny vindkraftspark.
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En av de två bronskanonerna som bärgades 
med assistans av Försvarsmakten i april 2020. 
Pjäsen är ett 30-pundigt svenskt eldrör, san-
nolikt tillverkad under tidigt 1600-tal. Vikten 
uppgår till c a 3 ton.
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Kronan – marinarkeologi – 
konservering

Kronanprojektet
Undersökningsarbetet på Kronans vrakplats
2020 års marinarkeologiska undersökningar av 
regalskeppet Kronan, som utgjorde det trettio-
nionde undersökningsåret i följd, genomfördes i 
enlighet med de mål som ställts upp. Av pande-
miskäl var de ordinarie dykundersökningarna 
med frivillig personal inställda.

Undersökningsarbetet under året skedde istället 
till uteslutande del i samarbete med Försvars-
maktens personal och teknik, och med ubåts-
bärgningsfartyget HMS Belos som dykplattform. 
Arbetet till havs genomfördes inom ramen för tre 
fristående patrulluppdrag under perioden mars 
– september om 1–3 dagar vardera. Den första 
insatsen fokuserade på en friläggning av botten-
sediment och en begränsad del av babordssidans 
brottyta, i syfte att frilägga de två kvarvarande 
bronskanonerna på vrakplatsen inför en efter-
kommande bärgning av de båda eldrören.

De andra dykinsatsen omfattade bärgning av de 
båda kanonerna och provtagningar för dendro-
kronologisk analys, och den tredje, förlagd till 
september, för upprättande av provschakt under 
den plant liggande babordssidan i syfte att klar-
lägga den underliggande utsmyckningens omfatt-
ning, karaktär och kondition.

De två eldrören visade sig båda vara svenska. Det 
ena är en 36-pundig bronskanon gjuten 1661. 
Vikten uppgår till c a 3,6 ton. Den andra kanonen 
är 30-pundig och väger drygt 3 ton. Den saknar 
synligt årtal men är av formen och storleken att 
döma gjuten i början av 1600-talet.

Analyserna av de träprover som togs för dendro-
kronologisk datering och proveniensbestämning, 
uppvisar liknande karaktär som de prover som 
tagits tidigare från skilda delar av skrovkonstruk-
tionen. Ståndorterna för virket i 2020 års prover 
är Nordtyskland och Halland.  

Fyndmaterialet i det perifera undersökningsom-
rådet av vrakplatsen där kanonerna var belägna, 
var begränsat. Drygt åttio fyndposter bärgades 
och dokumenterades. Resultaten av undersök-
ningarna har under året presenterats i rapporter, 
artiklar, föredrag, och intervjuer, både i radio och 
TV och på webben. Guidningar har skett i ytterst 
begränsad omfattning, p g a pandemiläget.

Förstärkning av  
projektets vetenskapliga profil
Forskning och kunskapsuppbyggnad har under året 
kontinuerligt bedrivits som ett led i den marinarke-
ologiska undersökningsverksamheten, där stöd till 
studenter och forskare sker fortlöpande. Kommuni-
kationen har upprätthållits i form av digitala möten. 
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. Ett särskilt 
forskningsprojekt var en konserveringsförstudie 
kring 2006 års silvermyntskatt från Kronan, vilket 
handleddes av prof. em. Kenneth Jonsson.
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Kronanutställningen
Kronanutställningens huvudmiljö på våning 
3 i Ångkvarnen, utvecklas med ny forsknings-
baserad information och berättelser kring det 
bärgade fyndmaterialet och den aktuella tidspe-
rioden, i takt med hur det fortlöpande marinar-
keologiska undersökningsarbetet framskrider. 
Ambitionen är att kontinuerligt exponera ny in-
formation och nytt fyndmaterial i utställnings-
miljöerna. Under 2020 installerades i samarbete 
med servicegruppen nytt fyndmaterial i det s k 
visionsrummet i Kronanutställning. Under året 
medverkade länsmuseet även med före mål från 
Kronan i Riddarhusets utställning Det maritima 
arvet – havets riddare från Hans Wachtmeister 
till Evert Taube.

Förmedlingsarbete
Under året har mot bakgrund av pandemin en 
särskild satsning på digital förmedling skett. En 
poddserie i flera avsnitt med regalskeppet Kro-
nan i fokus har presenterats med global sprid-
ningsmöjlighet. Besök på vrakplatsen under 
dykarbetet har tyvärr inte kunnat genomföras 

enligt plan, p g a pandemirestriktionerna. Vida-
re har ett utvecklat samarbete kring 3D-visuali-
sering av platser och föremål skett tillsammans 
med arkeologi enheten.

Sponsorsamarbete
Kronanprojektet har fortsatt erhållit stöd från sju 
intressenter, bestående av såväl myndigheter och 
institutioner som företag, inom ramen för pro-
jekt Kronan Framtid. De medverkande är Statens 
 maritima och transporthistoriska museer,  Kalmar 
kommun, SÅMAB AB/LW fastigheter, Länssty-
relsen i Kalmar län, P&E fastighetspartner, Läns-
försäkringar Kalmar län och Region Kalmar län. 
Projektet löper under åren 2018–2022. Fortsatt 
samarbete sker med Svensk Kärnbränslehante-
ring AB, Försvarsmakten och Kustbevakningen.

Konserveringen av de bärgade bronskanonerna 
från vraket, som finansieras av projekt Kronan 
Framtid, färdigställdes vid halvårsskiftet 2020.  
Parallellt med konserveringsarbetet har förmed-
ling av arbetet skett i olika former, främst i sociala 
medier/digitala forum.

Årets marinarkeologiska undersökningar av Kronan omfattade provschaktning under den plant liggande babords-
sidan. Syftet var att kartlägga fyndmaterialets omfattning, karaktär och kondition. Försvarsmaktens dykare på bild-
en undersöker babordssidans utseende genom att gräva sig ned genom en av skeppets kanonportar.
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Marinarkeologi, uppdrag  
och allmän handläggning
Länsmuseet har under året på uppdrag av Kustbe-
vakningen fortsatt utbildat kustbevakningsaspiran-
ter i marinarkeologi och tillämpning av Kulturmil-
jölagen i den fysiska verksamheten. Länsmuseets 
funktion som expertinstans och rådgivande organ 
i marinarkeologiska frågor, har under året tagits 
i anspråk om än i något mindre omfattning p g a 
pandemin. Länsmuseets marinarkeologiska med-
verkan i det nationella Marin arkeologiska Rådet 
och samarbetsgruppen Sjöstjärnan, pausades av 
pandemiskäl tillfälligt under året.

Under i maj månad 2020 utförde Kalmar läns mu-
seum på uppdrag av Kalmar kommun ett mari-
narkeologiskt besiktningsarbete av ett planerat 
muddringsområde i Kalmar slottsfjärd. Besikt-
ningsarbetets syfte var att utreda det planerade 
arbetsföretagets påverkan på kulturmiljön. Rap-
portunderlaget låg till grund för eventuella för-

slag på fortsatta undersökningsinsatser, som ur 
kultur miljöperspektiv bedöms vara av betydelse 
för arbetsföretagets genomförande.

Konservering
Konservering och  
vård av Kronansamlingarna
Under året har konservering utförts av det ma-
terial som påträffades i samband med kanon-
bärgningarna och provschaktningarna under 
 Kronans babordssida våren 2020. Möjligheter har 
givits, inte minst genom projekt Kronan Framtid, 
att i större utsträckning fokusera på att konserve-
ra fyndmaterialet från Kronan i sin helhet.

Allmän kulturhistorisk  
och arkeologisk konservering
Inledningsvis bör nämnas att pandemin under 
2020 har inte haft någon större påverkan på kon-
serveringsverksamheten. Under första halvåret 
2020 arbetade tre personer med arkeologisk och 

De färdigkonserverade kanonerna från Kronan är placerade i ett tält, i vilket man kan med hjälp av avfuktare 
kan erhålla stabil temperatur och fuktighet för pjäsernas långsiktiga bevarande. I konserveringsarbetet krävs 
särskild skyddsutrustning av arbetsmiljöskäl.
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stiftets kyrkor besökts och deras kulturhistoriskt 
värde fulla metallinventarier skadeinventerats. 
Under året publicerades boken ”Metaller i helig 
tjänst” utgiven av Svenska kyrkan i Växjö stift, i 
vilken museets konservatorer skrivit tre artiklar 
och tagit många av bokens fotografier. Under det 
gångna året har även en poddsändning och en fö-
reläsning på samma tema genomförts. Under vå-
ren arbetade konservatorerna även med rengöring 
av kyrkliga metallföremål åt Vimmerby pastorat. 

Kalmar läns museums arkeologiska konservato-
rer besökte under hösten Västergötlands museum 
i Skara, för att göra ett åtgärdsförslag av bronsål-
derssköldarna från Fröslunda. Även konservering 
av arkeologiska föremål åt museets egen arkeolo-
giska verksamheter, bestående av bland annat ett 
antal praktfynd från Öland, utfördes under året.

allmän kulturhistorisk konservering. En av kon-
servatorerna som arbetade med konservering av 
regalskeppet Kronans kanoner inom projektet 
Kronan Framtid, avslutade sin tjänst i samband 
med juni månads utgång. 

Under våren var stort fokus på omhändertagande 
och konservering av kanoner bärgade från Kronan. 
Den kanon som bärgades hösten 2019 och ytterli-
gare två bärgade våren 2020 var under året föremål 
för rengöring och inledande konserveringsåtgär-
der. Museets konservatorer arbetade med att för-
bereda plats för dem i vattenkar samt att planera 
fortsatta, långsiktiga konserveringsåtgärder. Vid 
bärgningen till havs var konservatorerna med för 
att ta hand om fyndmaterialet på plats. 

Arbetet med konservering av tidigare bärgade 
kanoner, i projektet Kronan Framtid, slutfördes 
under året. Två äldre kanoner och två av de nyli-
gen bärgade plundrades, vilket innebär att eldrö-
rens lopp borrades ur för att undersöka eventuell 
laddning och för att underlätta konserveringen. 
De torra kanonerna har fått en ny klimatiserad 
förvaring, i form av ett tält med avfuktare. Genom 
denna torra förvaring minskas risken för fortsatt 
korrosion. 

Förutom kanoner bärgades även andra föremål 
från Kronan och konservering av dessa påbörja-
des. Även tidigare bärgat Kronanmaterial konser-
verades kontinuerligt, vilket dock försvårades av 
flera tekniska problem med vacuumfrystorkarna 
och annan teknisk utrustning. Under hösten ge-
nomfördes en pilotstudie kring konservering av 
en av de stora myntskatterna från Kronan, vilken 
finansierades med beviljade medel från Gunnar 
Ekströms stiftelse för numismatisk forskning.

Utöver arbetet med Kronan har konserverings-
verksamheten under året genomfört ett stort antal 
andra uppdrag. Det stora projektet med skadein-
ventering av metallinventarier för Växjö Stift av-
slutades till största del 2019, men kompletterades 
under 2020 med inventering av två kvarvarande 
kyrkor. När projektet nu är slutfört har 288 av 

Konservering av den omfattande dekorationen på 
kammarstycket en av Kronans bronskanoner.
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Textil- och målerikonservering
År 2020 har arbetsstyrkan på textilkonservering-
en bestått av tre personer. Arbetet har till största 
delen utgjorts av uppdrag från externa kunder. En 
person har också handlagt gåvoärenden, förfråg-
ningar och studiebesök som gäller museets textila 
samlingar. Samma person har under första halv-
an av året arbetat med uppordning av textilier i 
museets nya magasin. 

Verksamheten har kunnat fortgå relativt ostörd 
av den pandemi som i övrigt präglat år 2020. Det 
mest märkbara har varit ovanligt hög frånvaro 
och att vissa kundbesök och inventeringar har 
måst skjutas på framtiden.

Praktiska konserveringsuppdrag
De flesta av ateljéns uppdrag har utförts på upp-
drag av Svenska kyrkan. Sammanlagt har konser-
veringsarbeten utförts åt sjutton kyrkor, varav en 
i Blekinge, fem i Skåne och de övriga i Kalmar län. 
Nämnas kan den fortsatta genomgången av före-
mål tillhörande Vimmerby pastorat, vars liturgis-
ka textilier skadeinventerades 2017. I dessa kyrkor 
utfördes, förutom praktisk konservering av före-
målen, även förbättring av förvaringen genom att 
flera föremål försågs med syrafria papplådor med 
löstagbar botten. På så vis kan föremålen både 
förvaras och visas på ett skonsamt sätt. 

Från Rumskulla kyrka togs en cirka 2 x 3 meter 
stor väggdekoration i dubbelväv in för rengöring 
och ommontering. Väven hade varit undanlagd 
länge, men är nu, efter intensiv rengöring, åter-
igen fin och redo att pryda kyrkorummet. I Frö-
dinge kyrka finns ett vackert vitt antependium 
ritat av Sofia Widén för ateljé Licium 1941. På 
antependiet finns änglar i skär sidendräkt som 
med åren förlorat styrkan och håller på att falla 
isär. Dräkterna täcktes med åldersbeständig och 
genomskinlig polyesterslöja, som skyddar appli-
kationen från slitage utan att för den skull dölja 
den. 

Åt Vena kyrka rengjordes en äldre altarduk. Den-
na blektes med natriumborhydrid, som är en för 

Rengöring med sotsvamp. Väggdekoration tillhö-
rande Rumskulla kyrka.

Förvarade i en syrafri ask, på en skiva som kan lyftas 
utan att föremålen vidrörs och med kuddar som för-
hindrar att skarpa veck uppstår kan dessa kollekthå-
var bevaras för framtiden i Rumskulla kyrka.
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textilfibrer skonsam blekmetod, till skillnad från 
konventionella blekmedel som bryter ner fibrerna. 

Madesjö kyrka har ett flertal textilier komponera-
de av den nyligen bortgångna konstnären Kerstin 
Butler. Ett flertal av dessa textilier åtgärdades un-
der slutet av året. Kerstin Butler har komponerat 
ett stort antal kyrkotextilier för Södra Kalmar 
läns hemslöjd.  

En privatperson har fått en kär bonad som länge 
tillhört släkten rengjord och monterad. Ett annat 
länsmuseum har fått hjälp med konservering av 
föremål skadade av långvarig utställning. 

Besiktningar 
Åtgärdsprogram inför konservering har upp-
rättats till åtta kyrkor i Kalmar län. Vård- och 
underhållsplaner har upprättats åt två kyrkor i 
 Halland i samarbete med en byggnadsantikvarie 
och ytterligare en konservator. 

Övrigt 
En grupp från en kyrka vi tidigare konserverat 
före mål åt samt en klass textilstuderanden har 

Vitt antependium tillhörande Frödinge kyrka. Äng-
larnas dräkt har täckts med genomskinlig polyes-
terväv för att skydda originaltyget i applikationen. 
Polyesterväven har skurits med värmepenna för att 
få perfekt passform. 

Altarduk tillhörande Vena kyrka, före och efter rengö-
ring och blekning.
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Bedömning
Det är fortsatt av stor vikt att ytterligare resurser 
prioriteras för vård och konservering av museets 
samlingar inklusive fyndmaterialet från Kronan, i 
synnerhet med anledning av flytten av museets före-
målssamlingar till nya Magasinet och utställnings-
arbete. Eftersom konserveringsverksamheten till 
övervägande del är beroende av extern finansiering 
och marknadsanpassning, ställs ökade krav på kun-
skapsuppbyggnad och konkurrenskraft. Detta leder 
i sin tur till att pressen på personalen ökar, med stör-
re psykosocial belastning som följd.

Det nya utvecklingsprojektet Kronan Framtid er-
bjuder stora möjlighet att utveckla Kronanprojektets 
bas med fokus på konservering samt Kronanutställ-
ningen som ett besöksmål med ännu högre kvalitet 
och attraktionskraft.

Mässhake komponerad av Kerstin Butler. Madesjö kyrka.

gjort studiebesök i länsmuseets textilkonserve-
ringsateljé. 

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. 

Under slutet av året påbörjade museets kombine-
rade textil- och målerikonservator uppbyggnaden 
av en målerikonserveringsverksamhet. Material 
och utrustning har köpts in och uppdrag åt två 
kyrkor i norra delen av länet samt en privatperson 
har påbörjats. 

Till ateljén har det under året införskaffats en 
värmespatel med reglerbar temperatur samt ett 
punktutsug för arbeten med lösningsmedel. Spa-
teln kommer att användas inom både textil- och 
målerikonservering. 
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Arkeologiskt massmaterial 
placerat i Nya Magasinet.
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Arkiv, bibliotek & samlingar

Arkiv
Arbetet med vård, uppordning av kapsellådor 
samt inordning av handlingar i arkivet fortsatte 
under 2020, men i mer begränsad omfattning än 
tidigare. En medarbetare har under året ansvarat 
för inkomna förfrågningar och handledning av 
externa besökare till arkivet och biblioteket, vil-
ka under 2020 uppgick till 28 och antalet externa 
förfrågningar till c a 80. Under senare delen av 
året upphörde av pandemiskäl dock möjligheter-
na till externa besök i arkivet.

Bedömning
Länsmuseets olika arkiv är fortsatt i stort behov 
av resurser, i synnerhet mot bakgrund av att mu-
seet 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. Ett strategiarbete för 
inrättandet av en arkivarietjänst, påbörjades un-
der 2020, men rekrytering av nämnda tjänst sköts 
av resursskäl på framtiden.

Biblioteket
81 nyinkomna böcker har under året registrerats. 
I samband med digitaliseringen av bokkatalogen 
görs en katalogisering och ny klassificering en-
ligt Kgl. Bibliotekets principer. Vid 2020 års slut 
fanns 57 809 poster registrerade i bokkatalogen 
på nätet, vilket är en ökning med 1 002 poster 
från föregående år. 

Sedan sommaren 2016–oktober 2019 har heltids-
anställd biblioteksansvarig varit ensam med digi-
taliseringen av museets bibliotek. Arbetsuppgiften 
har utgjort 50 % av nämnda tjänst. Övriga 50 % har 

upptagits av arbete kring Krusenstiernska arkivet, 
samt ansvarig tjänsteman för Jenny Nyström-
stiftelsen. Fr o m oktober 2019 till dags dato har 
biblioteksansvarig jobbat halvtid.

Krusenstiernska arkivet
På grund av Covid-19 pandemin var Krusen-
stiernska släktföreningens årliga arkivdag in-
ställd under året. 

Bedömning
Fortsatta insatser har gjorts för att katalogisera, 
placera om och digitalt registrera bibliotekets 
böcker. Utvecklingen av den digitala bokkatalo-
gen bidrar starkt till kunskapsuppbyggnaden både 
inom huset och externt genom att skapa möjlig-
heter för museets samtliga enheter att snabbt nå 
information om sin verksamhet via innehållet i 
biblioteket samt för allmänheten att nå kunskap 
om exempelvis sin hembygd. Utrymmesbristen 
för biblioteket består. 

Föremål packade för återtransport till Armémuseum.
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Databasen Primus är det främsta verktyget för att 
tillgängliggöra samlingarna och ett aktivt arbe-
te med kvalitetshöjning av objektsinformationen 
har pågått under året. Delar av personalen har 
deltagit i ett flertal webbinarier för att utveck-
la sin kunskap inom området. Under 2020 har 
6 028 nya objekt tillkommit i Primus. Databasen 
innehåller totalt 279 837 objekt. Det finns fort-
farande en del ändringsarbete kvar att göra efter 
konverteringarna till Primus, vilket kan påverka 
statistiken något. Allmänheten har full tillgäng-
lighet till 91  504 objekt på DigitaltMuseum.se,  
vilket omfattar både föremål och fotografi-
er i samlingarna på samma webbplats. Åtta 
mappar med olika ämnen har upprättats på  
DigitaltMuseum.se, bland annat mapparna ”Bind-
mössor”, ”Knyppling” och ”Fönster”. I samband 
med Arkivens dag publicerades fyra olika mappar 
innehållande ritningar, kartor, skisser, böcker och 
handskrifter från samlingarna. Totalt finns nu 39 
mappar tillgängliga för allmänheten. Arbetet med 
att skapa digitala utställningar har påbörjats och 

Samlingarna
Verksamhetsområdet samlingar utvecklar, till-
gängliggör och förvaltar museets föremåls-
samlingar samt svarar för handläggning och 
hantering av föremålsfrågor. Under året har sam-
lingspersonalen samverkat med externa parter 
såsom forskare och studenter vid universitet och 
högskolor. Framförallt har arbetet utförts digitalt 
på grund av situationen med covid-19. Visningar 
och besök till föremålsmagasinen har inte kunnat 
genomföras så som de brukar. Läget med covid-19 
har påverkat muséets besöksverksamhet i stort 
och så även på samlingarna. Ur samlingarna har 
föremål valts för Månadens föremål som presen-
terats med tillhörande berättelse i utställning och 
på länsmuseets hemsida. Årets Månadens föremål 
presenteras närmare på sidan 37. Samlingsper-
sonal har varit involverad i arbetet med utställ-
ningen ”Jenny Nyström – illustratör och  pionjär”. 
Delar av enhetens personal har även medverkat i 
diskussioner och planering av en framtida utställ-
ning om metaller.  

Likvagnsklädsel placeras i textilmagasinet
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vid årets slut kunde man ta del av två sådana, då 
”Advents kalendern – en jultradition”, tillkom i de-
cember. På DigitaltMuseum.se har allmänheten nu 
tillgång till samlingar från 74 svenska museer, 288 
utställningar och 1785 mappar. 

Arbetet på Nya Magasinet i fd Volvofabriken har 
framför allt koncentrerats till textil- och arkeolo-
gisamlingarna. Under 2019 flyttades allt arkeolo-
giskt massmaterial i form av järnslagg, ben och 
större stenar från magasinet på Ångkvarnen till 
Nya Magasinet, totalt cirka 30 pall med material. 
Under våren 2020 fortsatte arbetet med materialet 
som innebar att packa om det i ändamålsenliga 
påsar och kartonger, rengöring, administrativt 
arbete samt placering i pallställ i arkeologirum-
met. I samband med arbetet fastställdes även ru-
tinerna för hantering av arkeologiskt material. 
Under hösten 2020 flyttades ytterligare fyndför-
delat material från arkeologernas förråd på Ång-
kvarnen till Nya Magasinet. Likaså har mindre 
flyttar för att sammanföra andra föremålskate-

gorier kontinuerligt genomförts under året. I Nya 
 Magasinet har även frysningsuppdrag utförts, 
både internt och på uppdrag av externa kulturin-
stitutioner. Fyndmaterial som under 2018 levere-
rades till Kalmar läns museum från Statens his-
toriska museum har under året sorterats upp per 
undersökning och placerats i arkeologirummet. 
Ett omfattande arbete med registrering kvarstår 
men skjuts på framtiden då det inte kan inrym-
mas inom ordinarie arbete.

Under första halvan av året fortsatte arbetet med 
inventering och flytt av textilsamlingarna. Ar-
betet med textilsamlingarna har främst utförts 
av en antikvarie som i vanliga fall arbetar med 
textilkonserveringens uppdragsverksamhet. Ar-
betet har framför allt inneburit att inventera och 
placera föremål som sedan tidigare flyttats till 
Nya Magasinet från olika magasin men även att 
registrera en del gåvor som inkommit under de 
senaste åren. Föremålskategorier som hanterats 
är bl.a. knyppling, klädesplagg av päls och fjäder, 

En slitrya inventeras före placering i magasin.
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hattaskar, ryor och bindmössor samt nyförvär-
vade textila föremål såsom föremål tillhörande 
den testamentariska gåvan från Raine Navin och 
 Gunilla Skyttla. Fotografering av textilsamling-
arna pågick parallellt med inventeringsarbetet.

I magasinet på Ångkvarnen har delar av inred-
ningen i vapenvalvet bytts ut. Likaså har arbetet 
med vapensamlingen fortsatt, bl.a. inventeringen 
av blankvapen. Arbetet med att anpassa vapen-
valvet efter lagstiftningens krav på säkerhet för 
förvaring av licenspliktiga vapen har fortsatt un-
der året genom utredning av behov inför inköp 
av vapenskåp samt uppordning av samlingen av 
licenspliktiga vapen. Arbetet med vapensamling-
arna löper vidare även under 2021. I magasinet på 
Ångkvarnen har även arbete med en hel del äldre 
ouppklarade gåvor genomförts såsom registrering 
och inventering av äldre förvärv av tavlor samt ett 
stort antal tapetprover som tagits omhand i sam-
band med byggnadsantikvariska ärenden.

Under året har personalen på samlingarna fort-
satt implementeringen och utförandet av IPM-ar-
betet (Integrated pest management) samt upprät-
tat rutiner för städning och kontroll av skadedjur. 
Arbetet syftar till att personalen på museet ge-
mensamt ska kunna hantera problematiken med 
skadeinsekter i magasinen samt i andra utrym-
men. Våning fyra är genomgången och rutiner är 
upprättade. Kvar är Jenny Nyströmutställningen 
som är i behov av att städas och rutiner för detta 
behöver fastställas. IPM på våning fem, ”rekvisi-
tasidan” har påbörjats. I Nya Magasinet har klis-
terfällor placerats ut och kontrollerats.

Samlingspersonalen har arbetat med att följa upp 
utlån och depositioner samt har upprättat nya 
lånehandlingar för äldre utlån till Skedemosse 
museum och Upplandsmuseet. Även fortsatt ar-
bete har pågått med det omfattande utlånet till 
Kalmar slott. Den årliga inventeringen utfördes i 
januari, ett dokument gällande behov och priori-
tetsordning för konservering av de utlånade före-
målen har upprättats samt en säkerhetskontroll av 
upphängning och föremålens bärighet har utförts 

och resulterat i ett dokument med handlingsplan. 
Två medeltida krucifix flyttades under hösten från 
Gröna salen på slottet till Nya Magasinet, efter att 
det under säkerhetskontrollen bedömts att de var i 
för dåligt skick för att hänga kvar. Samlingsperso-
nalen har även fått hjälp av verkstadens möbelkon-
servator med att åtgärda mindre skador på några 
av föremålen. Antikvarierna har gemensamt arbe-
tat med att sätta försäkringsvärden på alla föremål 
utlånade till Kalmar slott. Ett avtal för utlån har 
upprättats med Statens fastighetsverk, som därmed 
är formellt ansvariga för kanonerna på vallarna. 

Samverkansprojektet med masterprogrammet 
i konservering på Institutionen för Kulturvård, 
Göteborgs Universitet, har löpt på med det första 
utlånade begravningsvapnet och antikvarier och 
konservatorer från museet har följt studenternas 

Arkeologiskt fyndmaterial flyttas från Ångkvarnen till 
Nya Magasinet.
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arbete och deltagit i digitala möten och diskus-
sioner. Planering inför återtransport av föremålet 
2021 har påbörjats. Projektet startades upp med 
syftet att etablera ömsesidig samverkan, utbyte 
och kunskapsöverföring, kring vård och konser-
vering av Kalmar läns museums samling av be-
gravningsvapen, varav de flesta är utlånade till 
Kalmar slott och hänger utställda i Gröna salen. 
Samverkansprojektet kommer att pågå i flera år 
framåt och involverar personal från flera enhe-
ter och yrkesgrupper på museet, som antikvarier, 
museitekniker och konservatorer. I samarbete 
med verkstadens möbelkonservator har en också 
en del åtgärder i tavelsamlingen utförts, bl.a. kon-
solidering av spruckna tavelramar.

Under året har inlånade föremål återförts till ett 
flertal museer vilket inneburit arbete med utred-

ning av äldre inlån, packning, koordinering av 
transport samt tillhörande administration. Per-
sonalen har även utfört förberedande arbete in-
för utlån av föremål under år 2021. Under hösten 
bjöd Örebro läns museum in länsmuseerna i Sve-
rige till ett digitalt depositionsforum, där två av 
antikvarierna deltog i diskussioner kring proble-
matiken för museerna att hantera äldre depositio-
ner och utlån.

Arbetet med nyinkomna fyndfördelningsärenden 
av arkeologiska fynd har fortgått under hela året. 
Det innebär bl.a. att handlägga ärenden inför 
fyndfördelningsbeslut som fattas av Riksantikva-
rieämbetet. Handläggningen utförs av personal 
på arkeologi- och samlingsenheten gemensamt 
och beslut om anhållan av fynden tas av muse-
ichefen. Efter att fyndfördelningsbeslut fattats av 

Krucifixet bärs ut från Kalmar slott.
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Riksantikvarieämbetet tar ett administrativt ar-
bete vid för samlingsförvaltningen på länsmuseet 
och i samband härmed sker även en uppföljning 
av fynden. Ansvaret går då över från den under-
sökande institutionen till samlingsförvaltningen. 
Under året har en extra insats genomförts för att 
få en bättre struktur gällande handläggning av 
fyndfördelningsärenden. Flera äldre fyndfördel-
ningsbeslut ligger på vänt och det arbetet kom-
mer att genomföras successivt under många år 
framöver då arkeologiskt fyndmaterial som berör 
besluten blir aktuellt att ordna upp.

Under första delen av året lades stort fokus på att 
avsluta och överlämna olika arbetsuppgifter och 
ärenden, inför en av antikvariernas pensionsav-
gång. Ärendena har därefter hanterats löpande av 
övriga antikvarier men en hel del av detta arbete 
återstår. 

Assistenttjänsterna inom verksamhetsområdet 
samlingarna har under året bland annat arbetat 
med att digitalisera äldre accessioner i databasen. 
Likaså har registrering av information och bilder 
i databasen kontinuerligt utförts, bland annat re-
gistrering av nyförvärv men även äldre samlingar 
som under året har inventerats. En hel del föremål 
har skannats och bilderna har lagts in i databasen. 
Arbetet med inventering av en stor samling möns-
terark har fortsatt och engagerat flera på enheten. 
Under 2019 påbörjades registrering och digitalise-
ring av fotografier från broinventeringen 1981–82 
tillsammans med personal från Digitaliserings-
gruppen. Arbetet fortsatte under 2020 då samtliga 
fotografier slutligen publicerades på DigitaltMu-
seum. I en vecka under våren arbetade två perso-
ner från museets café på samlingarna, framför allt 
med att städa magasins- och förrådsutrymmen. 

Samlingsantikvarier finns representerade i styrel-
sen för både Stiftelsen Krusenstiernska gården och 
Stiftelsen Wimmerströmska gården. I de båda mu-
seibyggnaderna finns samlingar som Kalmar läns 
museum ansvarar för. Under året har personalen 
varit rådgivande i löpande verksamhetsfrågor som 
berört samlingarna på olika sätt. På Krusenstiern-

ska gården har IPM-arbetet fortlöpt med kontroll 
och byte av klisterfällor. I slutet av året sattes kli-
matloggar in i byggnaden för att möjliggöra en 
regelbunden klimatavläsning. Luftavfuktare har 
också installerats för att stabilisera klimatet. 

Inköp och gåvor,  
förvärv till samlingarna
Kalmar läns museums accession till samlingar-
na består huvudsakligen av arkeologiskt fynd-
material samt gåvor från enskilda personer och 
institutioner. Under året har museet tacksamt 
mottagit ett trettiotal gåvor samt gjort inköp från 
auktioner (se sidan 83–85).

Foto
Fototjänsten har utfört fotografering av föremål 
ur samlingarna, nyförvärv, gåvor, inkomna foto-
graferingsuppdrag och föremål inför utställning-
ar. Därutöver har fotograferingen varit inriktad 
på föremål som hanterats med anledning av att 
olika kategorier av föremål har blivit genomgång-
na och då även fotograferade. Fotoresursen har 
under året omfattat en fototjänst på 80 %. Tjäns-
ten övergick vid halvårsskiftet från ett vikariat i 
en tillsvidareanställning.

Bedömning
Föremålssamlingarna utvecklas ständigt genom 
samlingspersonalens arbete med befintliga och 
nytillkomna föremål och tillvaratagandet av den 
nya kunskapen om dessa. Kunskapen som byggs 
upp sparas och förmedlas sedan genom olika 
kanaler, exempelvis DigitaltMuseum.se, utställ-
ningar, visningar och genom interaktion med 
allmänheten, skolor och forskare. Covid-19 har 
påverkat arbetet med samlingarna på så sätt att 
besök har fått ställas in, skjutas upp eller hanteras 
digitalt.

De befintliga samlingarna har ett grundläggande, 
fortlöpande behov av god förvaltning och vårdin-
satser. I många fall sker detta arbete i samverkan 
med andra yrkesgrupper eller i olika samverkans-
projekt, både internt och externt, vilket också bi-
drar till en positiv utveckling av arbetet med sam-
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Månadens föremål 2020
Ett antal Månadens föremål produceras per år i en liten 
utställning på museet och genom en presentation på 
hemsidan. Även efter månadens slut finns föremålen 
tillgängliga på hemsidan. Ett flertal enheter har va-
rit engagerade i produktionen av månadens föremål. 
Samordningsansvaret ligger på ABS-enheten. 

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

Februari–mars: Torrtoalett och sjukvårdsväska från 
Kalla krigets dagar. Två föremål som påträffats i ett 
före detta skyddsrum i en bostadsrättförening i Kalmar. 
KLM 46336:1-2. Text: Maria Kanje.

April–maj: En rölakansmatta signerad Helge Hamnert. 
Mattan är signerad HH och är daterad till perioden 
1955–1967. Helge Hamnert (1928–2014) var uppvuxen i 
Hammarby söder om Högsby. KLM 46253. Text: Richard 
Edlund.

Juni–augusti: Gustav Vasa och kalmarbornas hyllning. 
En inramad litografi med motiv föreställande Vasa-
monu mentet på Stensö i Kalmar. Föremålet visades 
med anledning av 500-årsjubileet av Gustav Vasas 
landstigning. KLM 10290. Text: Peter Danielsson.

September: Fienden i väggen. En vägglusbräda, en 
slags lusfälla, tillverkad av furu med ett stort antal bor-
rade hål. KLM 7633. Text: Hanna Wilhelmsson. 

Oktober: Från loppisfynd till museiföremål. En baro-
meter som var första pris i skyttetävling anordnad av 
 Kalmar Skarpskytteförening år 1881. KLM 46367. Text: 
Hanna  Wilhelms son, baserad på en artikel skriven av 
Klas  Palmqvist i Östra Småland 2019-03-09.

November: Sockenbudstyg. En kalk och en flaska som 
använts som sockenbudstyg, nattvardskärl avsedda för 
prästen att ta med vid hembesök. KLM 29089 och KLM 
5529. Text: Karin Adriansson.

December 2020/januari 2021: Adventskalendern – en 
jultradition. Ett urval ur museets samling av adventska-
lendrar visades. Museet var vid denna tid stängt p.g.a. 
corona, därmed visades utställningen enbart digitalt. 
KLM 44205:184, KLM 45519:1:1-3, KLM 45058:132. Text: 
Sara Rosvall.

lingarna. Arbetet med att skapa en bättre struktur 
i samlingsförvaltningen har fortsatt, men ett stort 
arbete kvarstår med att upprätta rutiner, riktlinjer 
och policys för de olika delarna inom samlingsför-
valtningen. Det finns också ett fortsatt stort behov 
av uppordning av samlingarna. Arbetet som utförs 
inom förvaltningen innebär en stor kvalitetshöj-
ning och professionalisering i form av kunskap, 
vård, bevarande, säkerhet 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. 

Rölakansmatta av 
Helge Hamnert 
som visades som 
månadens föremål 
maj–juni. Foto: Maria 
Winsö.

Julkalender, ingick i digital utställning 
november–januari.

Månadens före-
mål i november, 
sockenbudstyg. 
Foto: Maria Winsö. 
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har topografi- och namnuppgifter. I avsaknad 
av negativnummer, numreras bilderna löpande 
”Bernving 1”, ”Bernving 2” osv. I övrigt ordnas 
bilderna ämnesvis för att ge en bild av förhållan-
dena på Öland under 1940–1960-talen.

En medarbetare i DG har fått möjlighet att arbeta 
med layout av rapporter, något som hen upplever 
utvecklande. Detta tar dock tid från bildarbetet.

En annan medarbetare har, med överlappning 
in på 2021, skannat ett större antal glasplåtar på 
uppdrag av Vitterhetsakademin. 

Bildförsäljningen har varit god under året, sanno-
likt en effekt av att människor utnyttjat Digitalt 
Museum i högre utsträckning under coronapan-
demin än tidigare. Fortsatt har bilder sålts såväl 

Digitaliseringsgruppen (DG)
Under året har Digitaliseringsgruppen slutfört 
kontrollen av den publika databasen. Ett stort 
arbete då 13 fält i databasen måste kontrolleras i 
över 90 000 poster. 

Efter genomgången har arbetet att digitalisera 
foton återupptagits efter delvis nya riktlinjer. Då 
Primus tillåter flera bilder på varje post samman-
förs nu de bilder som är direkt kopplade, till ex-
empel de som visar samma bröllop, till en enda 
post med flera bilder. Detta gör att tillväxten i 
data basen kan synas mindre utan att så är fallet, 
då en bild kan ha upp till tio–tolv kopplade bilder.

Digitaliseringen är nu inriktad på nitratne-
gativen som hotar att förstöras, samt Allan 
Bernvings och Ulf-Erik Hagbergs samlingar. 
 Bernvings samling saknar negativnummer men 

Bilder som visar Kalmar hamn har vi många av!
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till privatpersoner som till företag. En del bil-
der har sålts för publicering, vilket utgör en god 
reklam källa.

Sjuktalet har varit högt under året. Med anledning 
av pandemin har medarbetare erbjudits att jobba 
hemifrån under året. Två av dem har föredragit 
den lösningen. Den ena medarbetaren har arbetat 
med bilder, den andra med renskrivning av Nybro 
fotosamlings journal. Uppkopplingssvårigheter 
har inneburit att arbetet fokuserats på analoga ar-
betsuppgifter, vilket inneburit att en viss minsk-
ning av det digitala arbetsmomentet.

Vid sidan av den dominerande genomgången av 
databasen, har 1 485 objekt nyregistrerats. Ny-
registreringen har i viss utsträckning begränsats 
p g a den rådande pandemisituationen.

Bilden på Akropolis uteservering minner om vårt nära förflutna.

En gammal köksinteriör minner om det Sverige som 
var.
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Tidsresa inom projektet 
Crossroads i samarbete med 
SFI i Hultsfred hösten 2020.
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Pedagogiska enheten

Pedagogiska enheten ansvarar för pedagogisk 
verksamhet på Kalmar läns museum och i  Kalmar 
län samt för museets utställningsverksamhet. 
Under 2020 har vi arbetat med olika projekt, ut-
ställningar, publika och pedagogiska program, 
guidningar, utbildningar för olika målgrupper, 
föredrag, stadsvandringar, skollovsaktiviteter, 
specialevenemang och tidsresor. Kostymateljén 
har vårdat, tillverkat och hyrt ut historiska dräk-
ter samt packat till våra tidsresor. Kläderna har 
också använts vid modevisningar och teaterföre-
ställningar. 

Enheten har arbetat lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. Vår utgångspunkt är den lo-
kala historien och det lokala kulturarvet som vi 
använder för att arbeta med samhällsfrågor som 
är aktuella och relevanta för oss idag. Under 2020 
fortsatte vi att arbeta med samhällsfrågor och 
fokuserade på teman som demokrati, heder och 
konflikthantering i enlighet med länsmuseets 
strategimål. Vi har också aktivt sökt upp länsbor 
mitt i deras vardag – bland annat genom att visa 
två olika utställningar på köpcentrum, kulturhus 
och bibliotek runtom i Kalmar län. En utställning 
visades en period på Campus Hultsfred – en ny 
samarbetspartner/målgrupp för oss. Vidare har 
vi ytterligare nått ut till historieintresserade barn 
från olika kommuner genom att vi har fortsatt 
med Historieklubben som under 2020 blivit verk-
ligt etablerad. Aktiviteten är kostnadsfri för del-
tagande barn. 

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

2020 var pandemiåret då inget var sig likt. Under 
fem månader över våren och sommaren var en-
hetens medarbetare permitterade i olika grad. Vi 
tvingades ställa in de flesta av de inbokade tids-
resorna under våren, men lyckades genomföra 
ett tiotal Coronaanpassade tidsresor. Museet var 
öppet under sommaren och i början av hösten 
såg situationen ljusare ut. Vi kunde då genomföra 
samtliga inbokade tidsresor och andra pedagogis-
ka och publika evenemang. I mitten av november 
stängdes museet på grund av pandemin och un-
der resten av året har vi inte träffat publik, mål-
grupper eller samarbetspartners fysiskt. 

Personal
På enheten arbetar 11 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 olika 
målgrupper. Här finns en historiker, pedagoger, ar-
keologer, en journalist, en textilhistoriker, en kul-
turmiljövetare och sömmerskor. Vid enheten finns 
också timanställd extrapersonal, personer i olika 
typer av arbetsmarknadsåtgärder, språkpraktikan-
ter samt, periodvis praktikanter. Vi tar också re-
gelbundet emot studenter från Linnéuniversitetet 
som gör sin praktiktermin hos oss.  Enhetschefen 
sitter även i styrelsen för Kalmar konstmuseum 
och Krusenstiernska trädgården, i en utvecklings-
grupp inom NCK, Nationellt centrum för kultur-
arvspedagogik, och länsmuseets internationella 
nätverksorganisation Bridging Ages. 

Under 2020 har flera medarbetare valt att arbeta 
deltid. För en av två halvtidsanställda i kostym-
ateljén förlängdes inte anställningen. Den inter-
nationella koordinatorn tog tjänstledigt för att 
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prova annat arbete från och med juni och sade 
upp sin tjänst på museet i december. En medar-
betare har varit långtidssjukskriven men är nu på 
god väg tillbaka till ordinarie tjänstgöringsgrad. 
Under våren och sommaren var enhetens medar-
betare permitterade i olika grad på grund av pan-
demin. I oktober och december gick två medarbe-
tare på föräldraledighet. 

Pedagogisk verksamhet 2020
Digitalt uppsving – en nyhet under 2020
Till följd av pandemin, då vi tvingades hitta nya 
vägar att möta våra målgrupper, har vi fått ett di-
gitalt uppsving under 2020. Det började med att 
länsmuseet under våren startade poddcasten Mu-
seimagasinet där flera av enhetens medarbetare 
har medverkat som föreläsare, gäster och program-
ledare. Poddavsnitt och kortfilmer har ersatt de fy-
siska föreläsningarna på museet och vi har också 
producerat två poddserier – en om regalskeppet 
Kronan och en om Sandby borg. Vidare har enhe-
tens medarbetare varit delaktiga i framtagandet av 
filmer, livesändningar och digitala guidningar. En 
medarbetare på enheten ansvarade för satsningen 
på digitala julkort i museets sociala medier som 
”skickades” till våra följare varje dag mellan 1 och 
24 december. Medarbetare på enheten står också 
för regelbundna inlägg på museets sociala medier. 

Sommaren 2020
Pedagogiska enheten ansvarar för bemanning 
och innehåll under vår två månader långa som-
marsäsong. Planeringen inför sommaren 2020 
gjordes med hjälp av flera riskbedömningar och 
i enlighet med rådande restriktioner. Vi maxime-
rade det totala antalet besökare inne på museet 
till max 125 personer (ordinarie maxantal är 360) 
och begränsade besöksantalet till 50 personer i 
vår nyinvigda barnutställning samt i restaurang-
en. Vi spelade in introducerande kortfilmer om 
de olika utställningarna och erbjöd våra besökare 
att se dem med avstånd på storbildsskärm i vår 
stora föreläsningssal som ett alternativ till fysis-
ka guidningar. Vi erbjöd inga fysiska guidningar 
denna sommar, men bemannade de publika ytor-
na med museivärdar som visade folk till rätta och 

bevakade att besökarna höll avstånd till varandra. 
Vi hade räknat med en fjärdedel av biljettintäk-
terna jämfört med sommaren 2019, men vid slutet 
av sommaren hade vi ett bättre resultat än prog-
nostiserat – vi nådde nästan upp till hälften av bil-
jettintäkterna för sommarmånaderna 2019. Den 
nya barnutställningen Äventyret Super kronan 
– Skeppsbygget gjorde stor succé och lockade 
många återkommande barnfamiljer till museet. 

Fortsatt satsning på Ateljén
Tack vare att vi har haft en praktikant hos oss 
under året, har vi kunnat fortsätta att satsa på 
verksamheten i ateljén på plan 2. Praktikanten 
har tagit fram olika idéer för skapande med tydlig 
koppling till museets olika utställningar och till 
årstider, temadagar och högtider. Skapandet sker 
till största delen med material som återbrukas och 
får nytt liv i ateljén. Vissa dagar och tider under 
2020 har ateljén varit bemannad. 

Skollovsverksamhet
Under varje skollov utom jullovet 2020 har vi er-
bjudit olika slags pedagogiska aktiviteter i form 
av guidningar, skattjakter, skapande, bemannad 
ateljé och tipsrundor på museet samt, i samarbete 
med Kalmar kommun, familjestadsvandringar. 
Två lyckade exempel var skattjakten På jakt efter 
Kaptens Silvers gömda skatt och samarbetet med 
1600-talsensemblen Mare Balticum i den kombi-
nerade guidningen och musikteaterföreställning-
en Musik på djupt vatten. 

Tidsresor
På grund av pandemin kunde enbart ett tiotal 
tidsresor genomföras i länet under våren. Dessa 
riskbedömdes och genomfördes i Coronasäkrad 
tappning. Under hösten 2020 kunde samtliga in-
bokade tidsresor genomföras – även dessa på an-
passat, säkert sätt. 

Guidningar, pedagogiska  
program, workshops och föredrag
Vi har genomfört guidningar och pedagogiska 
program för olika målgrupper och åldrar kopp-
lade till samtliga utställningar på museet. Vi har 
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även gjort stadsvandringar i Kalmar på olika te-
man och för olika målgrupper. Vi har genomfört 
workshops om demokrati, civilkurage, heder och 
konflikthantering både på museet och ute i sko-
lorna. För yngre skolbarn har vi erbjudit program 
i muntligt berättande på olika skolor i länet. En-
hetens historiker har under 2020 hållit föredrag 
om olika ämnen runtom i Kalmar län samt på 
länsmuseet. Han har också hållit två föreläsning-
ar om Gustav Vasa på Kalmar slott. Historikern 
har också förmedlat sina föreläsningar digitalt i 
form av poddavsnitt och livesändning. 

Historieklubben
Vi har fortsatt att erbjuda Historieklubben under 
2020. Verksamheten riktar sig till barn mellan 
9 och 12 år som träffas en kväll varannan vecka 
under skolterminerna. Barnen lär om den loka-
la historien på ett lättsamt och lustfyllt sätt och 
medverkar även som statister och medhjälpare 
vid olika publika aktiviteter som anordnas på 
museet. Flera av enhetens medarbetare har del-
tagit som lärare vid historieklubben och berät-
tat för barnen om bland annat Kronan, Sandby 
borg och om historiska kläder. Historieklubbens 
medlemmar har också gjort en egen utställning 
om olika historiska personer och händelser som 
de velat fördjupa sina kunskaper om. Utställ-
ningen har visats på länsmuseet under 2020. Ett 
femtontal barn har varit med i klubben varje ter-
min. Verksamheten genomförs i samarbete med 
Kalmar stads hembygdsförening och möjliggörs 
genom donation från Tedde Jeansson, Stockholm. 
På grund av pandemin planeras för en digital his-
torieklubb med början 2021. 

Med stöd av Kalmar kommun
Kalmar kommun ger sedan 2015 projektstöd till 
Kalmar läns museum som motsvarar en 40-pro-
centig pedagogtjänst. Stödet, som permanentades 
2019, möjliggör att länsmuseet kostnadsfritt kan 
erbjuda olika pedagogiska aktiviteter för kommu-
nens grundskoleelever. 

Kommunpedagogen arbetade under 2020 bland 
annat med: 

• Stadsvandringar i 1600-talets Kalmar för åk 6. 

• Stadsvandring i medeltidens Kalmar för åk 4. 

• Kombiguidning – besök i en 1600-talsbefäst-
ning samt guidning av Kronanutställningen 
för åk 6 och särskolans högstadium. 

• För- och efterarbete kring tidsresor till stenål-
dern ute på skolorna för elever i åk 3. 

• Skulptursafari – samarbete med Byteatern 
och Kalmar konstmuseum i Stadsparken för 
åk 5. 

• Utbildning av miniguider i Kronanutställ-
ningen för åk 5. 

• Nu och då – workshop om alla människors 
lika värde, normer och civilkurage för åk 8. 

Utbildningar 
Vi har gett följande utbildningar under 2020: 

• Medarbetare från enheten föreläste på kursen 
om tidsresemetodik och tillämpat kulturarv 
som ges inom programmet Kulturarv i fram-
tid och samtid vid Linnéuniversitetet. I sam-
band med detta genomfördes även en tidsresa 
till 1945. Uppdraget är årligen återkommande. 

• Länsmuseets pedagogiska enhet har under 
2020 drivit en rad olika, större projekt. Inom 
ramen för dessa har flera utbildningsinsatser 
genomförts, främst om tidsresemetodik. 

• En av enhetens medarbetare har föreläst och 
delgett sina kunskaper vid nationella pedago-
giska utbildningsdagar anordnade av Riks-
antikvarieämbetet. 

• Medarbetare på enheten har deltagit i NCK:s år-
liga vårkonferens på Jamtli i Östersund och höll 
i en workshop inom ramen för konferensen. 
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Utställning och  
föreläsningsserie om Metaller
Under 2017 inledde vi ett samarbetsprojekt med 
Växjö stift bestående av en utställning på KLM 
och en föreläsningsserie om kyrkliga textilier – 
Gudomliga skapelser. Samarbetet gick mycket 
bra och utställning och föreläsningar var mycket 
välbesökta. Under 2020 kontaktades vi återigen 
av Växjö stift som undrade om vi ville samarbeta 
kring ett liknande projekt igen – denna gång om 
kyrkliga metallföremål. Vi tackade förstås ja och 
samarbetet påbörjades så smått under 2020 för att 
sedan fortsätta under 2021–2023. Utställning och 
föreläsningsserie kommer att ha sin utgångspunkt 
i boken Metaller i helig tjänst. Denna bygger i sin 
tur på en skadeinventering som länsmuseets kon-
servatorer gjort av samtliga metallföremål i kyr-
korna i Växjö stift. 

Minnesväskor
Tack vare att äldreomsorgen i Mönsterås kommun 
sökt och beviljats medel från Familjens Kamprads 
stiftelse, har vi fått möjlighet att producera min-
nesväskor fyllda med 1900-talsföremål från hem-
met, fritiden och arbetet. Dessa väskor ägs nu av 
Mönsterås kommun där de kan cirkuleras mellan 
olika boenden och träffpunkter. Väskornas inne-
håll stimulerar äldres minnen och sinnen, väcker 
berättelser till liv och kan vara en grund för samtal. 

Regionala och  
lokala projekt under 2020
Hedersuppdraget
Under året genomfördes samverkansprojektet 
Hedersuppdraget, där Länsstyrelsen i Kalmar 
län tog initiativ till att sammanföra Kalmar läns 
museums pedagogiska enhet med Kvinnojouren 
Kalmar. Målet med projektet var att ta fram ett 
pedagogiskt program för åk 7 och 8 med fokus 
på hedersvåld, våld i nära relationer, självbestäm-
mande och samtycke. Skolprogrammet utveckla-
des under våren och kom att bestå av en kortare 
tidsresa där eleverna blev en del av att rättsfall 
från 1600-talet med en efterföljande workshop. 
Intresset för programmet var väldigt stort och 27 
skolklasser bokades in under hösten, maxantal 
enligt projektplan och budget. Tyvärr gjorde den 
ökade smittspridningen under hösten att endast 
17 av dessa kunde genomföras enligt plan. 

Hemligheten
Under 2020 inleddes arbetet med projektet Hemlig-
heten – en utställning med tillhörande workshops 
som bygger boken med samma namn av fotogra-
fen och författaren Jan Nordström, Kalmar. Hem-
ligheten handlar om psykisk hälsa – om att finna 
sin egen plats där man kan känna lugn och ro och 
hämta nya krafter – ett rum för mod, fred och tröst, 
som Jan Nordström själv skriver. Vi samarbetar här 
med filmaren Peter Norman och musikern Leif Jor-
dansson. Vi har för detta projekt sökt medel både 
hos Postkodstiftelsen och hos Samordningsförbun-
det. Utställningen ska visas på länsmuseet 2021 och 
2022. Den kommer även att göras som en mindre 
vandringsutställning som ska turneras runt i länet. 

I småländska diktares sällskap
Under 2020 sökte och beviljades vi medel från 
Familjen Kamprads stiftelse för projektet I små-
ländska diktares sällskap. Det går ut på att ta fram 
ett program bestående av fakta om och verk av 
folkkära författare och poeter från Småland. Vi 
reser sedan runt i länet och håller detta program 
på träffpunkter och äldreboenden. Pandemin sat-
te dock käppar i hjulet så detta kommer istället att 
genomföras under 2021. 

Historieklubben hade sin sommaravslutning på 
 Kalmar slott i maj 2020.
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ningen invigdes i Oskarshamn av riksdagens an-
dre vice talman Lotta Johnsson Fornarve. Istället 
för att enbart visa utställningen på Kalmar läns 
museum, valde vi att turnera utställningen till sex 
olika orter på bland annat bibliotek, kulturhus 
och campus i lika många kommuner i Kalmar län. 
Ett grepp som uppmärksammades och berömdes 
av regeringen! Som en fortsättning på samarbetet, 
kommer länsmuseet att vara delaktigt i regerings-
initiativet Demokratistugan under 2021. 

Andra externa  
samarbetsuppdrag
Kulturarvsseminariet
Medarbetare på enheten har även under 2020 varit 
projektledare för det årliga kulturarvsseminariet i 
Oskarshamn som Kalmar läns museum och Läns-
styrelsen i Kalmar län arrangerar tillsammans. Då 
evenemanget på grund av pandemin inte kunde 
genomföras fysiskt i Oskarshamn, producerades 
istället ett poddavsnitt med olika inslag och gäster 
under det övergripande temat Skogen. 

Utbildning av barn- och  
fritidselever vid Jenny Nyströmskolan
Medarbetare på enheten har hållit i ett moment 
inom ramen för kursen i ledarskap för eleverna på 
barn- och fritidsprogrammet på Jenny Nyström-
skolan i Kalmar. Eleverna har fått i uppgift att ta 
fram ett koncept för en guidning riktad till fem-
åringar i utställningen Superkronan på museet. 
Detta fick som så mycket annat ske digitalt. Arbe-
tet utvärderas våren 2021. 

Barnvagnsguidning
I samarbete med Öppna förskolan Måsen, Kal-
mar, erbjöd vi en stadsvandring i 1600-talsstaden 
Kalmar för intresserade barn och föräldrar. Vi 
erbjöd detta som ett test för att se om detta är ett 
koncept vi ska utveckla och satsa på i framtiden. 

Funkabo på 1950-talet
Medarbetare på enheten har arbetat med hur 
det var att leva och bo i stadsdelen Funkabo på 
1950-talet tillsammans med barn i åk 2 och 3 på 
Funkaboskolan i Kalmar.

Historieteket
Sommaren 2020 sökte och beviljades länsmuse-
et medel hos Postkodstiftelsen för sociala åtgär-
der under pandemin. Så föddes Historieteket där 
vi spann vidare på idén om minnesväskor ovan. 
Kläder, hattar, väskor och vardagsföremål pack-
ades i stora lådor som lånades ut till träffpunk-
ter och äldreboenden. Samtliga 12 kommuner i 
länet tillfrågades om de var intresserade. Nybro, 
Torsås, Borgholm, Mörbylånga och Mönsterås 
kommuner tackade ja till erbjudandet.

Demokratiprojekt
Tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län har 
vi under året arbetat med ett demokratiprojekt 
innefattande en vandringsutställning och en bok 
som enhetens historiker har skrivit. Boken heter 
Från armborst till plakat och handlar om demo-
kratins utveckling i Kalmar län. Den har finansie-
rats av länsstyrelsen. Boken också legat till grund 
för en föreläsningsserie i fem delar.

Kronan-ABS har tillsammans med pedagogiska 
enheten svarat för bildredaktörskapet. Både bil-
der från de egna samlingarna och från externa 
parter har tagits fram. 

Vandringsutställningen Leve demokratin! har 
visats runtom i Kalmar län i ett samarbete mel-
lan museum, länsstyrelse och regeringen. Utställ-

Bild från en av de tidsresor som kunde genomföras.
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Evenemang på  
Naturum Trollskogen, Öland
Flera av enhetens medarbetare har bjudits in att 
hålla i olika evenemang på Naturum Trollskogen 
på norra Öland. Det har handlat både om munt-
ligt berättande med sagor, och skrönor från trak-
ten, familjeaktiviteter med pirattema och mer tra-
ditionella föreläsningar. 

Skyltprojekt Skälby
På uppdrag av Kalmar kommun har medarbeta-
re på enheten tagit fram historiskt underlag om 
Skälby gårds historia och skrivit texter till nya 
skyltar som ska sättas upp på området för att öka 
tillgängligheten. 

Ansiktslyftning av  
Kavaljersporten, Kalmar
Under 2020 fick vi i uppdrag av Kalmar kommun 
att levandegöra den historiska miljön i Kavaljers-
porten, en del av stadens befästningar från 1600-ta-
let. Med hjälp av ljussättning, rekvisita och möbler, 
skapades en tidstrogen befästningsmiljö. Utställ-
ningen är öppen dagtid under sommar säsongen. 

Interna uppdrag och samarbeten
Inledning
Vi har på olika sätt och i olika konstellationer sam-
arbetat med samtliga enheter på museet. Vi arbetar 
regelbundet med marknadsenheten kring mark-
nadsföring och medarbetare på enheten medver-
kar ofta vid marknadsenhetens publika evene-
mang. Vi producerar utställningar tillsammans 
med personal från servicegruppen, kanslienheten, 
samt med personal från ABS. Pedagogiska enheten 
anlitas ofta för guidningar och annan pedagogisk 
verksamhet vid olika kulturmiljöer i länet. Vi bju-
der även in personal från samtliga enheter på KLM 
att medverka i våra olika onsdagsprogram. Detta 
tackar samtliga enheter ja till, något vi upplever 
som en positiv, enande faktor. 

Samarbete med marknadsavdelningen
Personal på enheten har under 2020 till följd 
av pandemin ägnat sig i extra stor utsträckning 
åt att utföra arbete för och tillsammans med 
länsmuseets marknadsenhet. Det har handlat 
om poddar och livesändningar, uppdateringar 
på sociala medier, marknadsföring och press-

I december 2020 skickades digitala julkort och filmer från länsmuseet till våra följare på sociala medier varje 
dag fram till jul. Den 13 december bjöd vi på ett lite annorlunda luciatåg bestående av länsmuseets enhetsche-
fer, iklädda kostymateljéns historiska kläder.
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meddelanden. Medarbetare på pedagogiska 
enheten har också arbetat tillsammans med 
restaurangen kring specialevenemang som 
vintagekvällar och historiska ost- och vin-
provningskvällar. Pedagogiska enheten har ett 
tätt samarbete med marknadsenheten när det 
gäller layout, grafisk produktion och tryck till 
olika utställningar. 

Samarbete med arkeologienheten
En arkeolog på enheten har varit utlånad till 
Musei arkeologi sydost och har deltagit i utgräv-
ningen vid Öjabymotet sommaren 2020. 

Samarbete med kanslienheten
Pedagogiska enheten har ett nära samarbete 
med kanslienheten – främst servicegruppen – 
när det gäller rekvisita och packningar till tids-
resor samt vid utställningsproduktion. Pedago-
giska enheten har även ett nära samarbete med 
kanslienhetens projektekonom. 

Externa samarbetsparter
Vi genomför allra helst alla projekt i samarbete 
med andra aktörer. Under 2020 har vi fram-
för allt samarbetat med NCK, Jamtli, Svens-
ka kyrkan i Växjö stift, barn- och ungdoms-
förvaltningarna i länets samtliga kommuner, 
äldreomsorgen i flera kommuner, Linnéuni-
versitetet, Länsstyrelsen i Kalmar län, Region 
Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län, 
Kalmar konstmuseum, Byteatern Kalmar läns 
teater, Södermöre kommundel, SFI, Kalmar-
sunds gymnasieförbund, Kalmar Energi, 
Samordningsförbundet, Försäkringskassan, 
Kalmar kommun, Kalmar läns hembygdsför-
bund och olika hembygdsföreningar i länet, 
Familjen Kamprads stiftelse, Kulturparken 
Småland, Växjö, olika bibliotek i länet, Os-
karshamns kulturhus, Kalmar slott, kultur- 
och fritidsförvaltningen i Kalmar, Destination 
Kalmar, turistbyrån i Kalmar, Krusenstiern-
ska gården i Kalmar, Borgholms slott, Vitter-
hetsakademien, Riksantikvarieämbetet, Natu-
rum Trollskogen, Kvinnojouren i Kalmar samt 
Scenkonst  Kalmar. 

Ett av onsdagsprogrammen som genomfördes fysiskt 
var Stensö i våra hjärtan, en exkursion på Stensö.
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Utställningar  
och publika program
Utställningar på KLM
Under 2020 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. Utställ-
ningen invigdes 2018 och har förlängts en bit 
in på 2021. 

• Äventyret Superkronan: Skeppsbygget – en 
fördubbling av ytan och aktiviteterna i an-
slutning till befintliga barnutställningen 
 Superkronan från 2016. Denna nya lek- och 
lärutställning invigdes i juni 2020. 

• Jenny Nyström – Illustratör och pionjär. En 
tillfällig utställning med inlånade verk som 
tidigare enbart visas på Sven-Harrys i Stock-
holm. Formgivare: Ann-Karin Myklebostad. 

• Sinsemellan – om Gunilla Skyttlas garderob. 
• Miniutställning Hurra för Pippi Långstrump. 

Med benäget tillstånd av Astrid Lindgren AB. 
• Jenny tolkar Jenny, Elever från Jenny Nyström-

skolans estetiska program och särskolan 
ställde ut sina tolkningar av Jenny Nyströms 
bilder. Kaféutställning. 

• Yrkes-Abc från A till Ö. Kaféutställning. 
• Djur och natur – av Gustaf Härnström. 

 Kaféutställning. 
• Vinterfjun – fågelbilder av Emma Svensson – 

gymnasiearbete. Kaféutställning. 
• Miniutställning Jag kom ensam. En utställ-

ning om barn som kom till Sverige på egen 
hand efter Förintelsen. I samarbete med 
 Forum för levande historia. 

• Människor och platser i Kalmar förr i tiden – 
utställning av barnen i Historieklubben på 
länsmuseet.

• Miniutställning Leve demokratin!

Under 2020 visades också den av länsmuseet pro-
ducerade utställningen Gamla industriområdet – 
från fabriker till butiker på köpcentret Giraffen i 
Kalmar. 

Under 2020 har också förnyelsearbete genomförts 
i utställningen Regalskeppet Kronan. Utställ-
ningen har moderniserats med hjälp av filmer, 
bildspel, ljus, ljud och färgsättning. 

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 koncep-
tet nu är väl inarbetat. Vi har haft många stam-
gäster och programmen är välbesökta. Dessvärre 
drabbades naturligtvis även de publika program-
men då pandemin slog till. Från och med mitten 
av mars ställdes resten av vårens fysiska onsdags-
program in, liksom våra fredagsföreläsningar. 
Vissa av dem ersattes med poddavsnitt och kort-
filmer. I september 2020 återupptog vi de fysiska 
träffarna – dock med maxantalet 30 personer per 
program istället för sedvanliga 85. Från och med 
början av november fick vi dock återigen avblåsa 
de fysiska föreläsningarna på grund av den andra 
vågen av smittspridning. Under året har två med-
arbetare på enheten genomfört två stämningsful-
la berättarföreställningar med lokala historier – 
sagor, skrönor och sägner. Dessa har varit mycket 
omtyckta och välbesökta. 

Kostymateljén
Kostymateljén har under 2020 skött den dagliga 
verksamheten i form av nytillverkning av rekvi-
sita, textilvård och packningar inför tidsresor. 
Bland de uppdrag som kan nämnas är en större 
mängd textil rekvisita till Kalmar läns museums 
stora lek- och lärutställning Äventyret Superkro-
nan: Skeppsbygget. Till denna utställning tillver-
kades bland annat djur, grönsaker, sängkläder, 
stenar och mycket annat i textil. 

På grund av den rådande pandemin har det varit 
en större omsättning av historiska kläder till de 
tidsresor som har genomförts. Detta har varit en 
logistisk utmaning att ha plats för detta merarbe-
te. Som tur är fick vi tillgång till extra utrymme 
vid rampen på våning 6. Detta utrymme kommer 
även framöver att fungera som arbets- och pack-
yta för kostymvård och tidsresepackningar. 
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Bridging Ages

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 verksamhetsidé: Att 
vidga perspektiven på samtiden och berika livs-
miljön.

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 förening med säte på Kalmar läns 
museum som arbetar med tillämpat kulturarv 
och tidsresemetodik. Verksamheten får idag stöd 
från Kulturrådet och extern finansiering till en-
skilda projekt. Inom Bridging Ages International 
bedrivs en rad olika verksamheter globalt i ett 15-
tal nationella BA-kontor. Dessa kontor ansvarar 
för sin egen finansiering. Under 2020 har styrel-
searbetet inriktats på att skapa en mer stabil kon-
stitution med hjälp av nya stadgar. 

Internationella  
projekt under 2020
Heritage, integration  
and social cohesion (HISC)
Det nordiska samarbetsprojektet HISC har fort-
satt under året. Projektet har partners från Norge, 
Sverige, Finland och Estland. Inom projektet ar-
betar varje aktör med att utveckla och utvärde-
ra varsin metod där kulturarvet skall användas 
som en resurs i arbetet med integration och social 
sammanhållning. För Kalmar läns museums del 
har detta inneburit genomförande av tidsresor i 

Mönsterås i samarbete med SFI samt samarbe-
te med Stranda hembygdsförening. På grund av 
Covid-19 förlängdes projektperioden till januari 
2021. Projektaktiviteterna gick att genomföra i 
något modifierad form under hösten 2020. Bland 
annat arrangerades en två dagar lång digital 
branschutbildning där resultat från projektet ut-
gjorde grunden för innehållet. Kalmar läns muse-
um är projektägare. 

Crossroads in History
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 manu-
al, allt med syftet att skapa en bättre social sam-
manhållning i södra Östersjöregionen. Som en 
del i detta, spelades en manualfilm för tidsresor 
in med hjälp av länsmuseets personal i september 
2020. Medarbetare från enheten har även genom-
fört en tidsresa i samarbete med SFI i Hultsfred 
inom ramen för projektet. Under året har pro-
jektet påverkats till stor grad av Covid-19, bland 
annat har fysiska träffar inte varit möjligt att ge-
nomföra i den utsträckning som var planerat. Till 
viss del har detta under året gått att kompense-
ra med digitala träffar, samt mindre träffar som 
har gått att genomföra då smittläget har tillåtit. 
Projektet pågår mellan 2019–21 och finansieras av 
EU: Interreg South Baltic. Kalmar läns museum 
är projektägare. 
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Bridging Ages första digitala årsmöte den 24 november 2020 med deltagare från 10 olika länder.
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Tanzaniaprojektet
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. Detta projekt avslutades 2020, men en 
ny ansökan om att fortsätta utveckla tidsreseme-
todiken i Tanzania skickades in till Svenska Insti-
tutet och beviljades.

Övrigt
Under året har ansökningar skickats in till Kul-
turrådet, Creative Force och Erasmus+. Samtli-
ga ansökningar beviljades. Kalmar läns muse-
um fick tillfälle att arrangera ett seminarium på 
svenska MR-dagarna (Mänskliga Rättigheter) 
tillsammans med representanter från Bridging 
Ages International. På grund av Covid-19 har det-
ta flyttats fram till våren 2021

Samarbete med  
universitet och forskning
Utifrån det internationella seminarium som ar-
rangerades i Kalmar 2019 fick deltagarna möjlig-
het att bidra med artiklar till ett specialnummer 
av Cadernos do LEPAARQ en akademisk tidskrift 
som ges ut av Laboratory of Education and Rese-
arch in Anthropology and Archaeology vid Fede-
ral University of Pelotas. Arbetet koordinerades 
av Tiago Muniz, gästforskare vid Linnéuniversi-
tet. Tidskriften publicerades i december 2020 och 
innehöll ett flertal artiklar som alla anknyter till 
tidsresemetodiken.

På årsmötet presenterades bland annat Bridging Ages nya stadgar.
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Filminspelning bland Kronans kanoner.
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Marknadsenheten

Restriktioner och tillgänglighet 
– från dur till moll, till dur igen
2020 blev på många sätt ett unikt år, med höga 
toppar och djupa dalar. Året inleddes i dur, med 
god besökstillströmning. Restaurangen hade den 
bästa omsättningen någonsin för januari och fe-
bruari månad. Vi såg därför med tillförsikt fram-
åt mot sommaren och resten av året. Sedan kom 
pandemin och vi fick snabbt ställa om. För res-
taurangen och butiken tvärdog omsättningen och 
givetvis uteblev museibesökare, konferensgäster 
och barnkalasgäster. Till slut tvingades vi stänga 
helger, vilket vi höll fram till midsommar. Efter 
midsommarhelgen öppnade vi upp alla dagar i 
veckan igen och kunde konstatera att turisterna 
hade hittat till regionen. Trots egna besöksrestrik-
tioner hade vi därför ändå relativt gott om besö-
kare under juli och augusti månad. Under hösten 
fortsatte gästerna att besöka oss, även konferens-
gäster till vår förvåning och vi började hoppas på 
en bra avslutning på året. Sedan kom våg två av 
pandemin och till slut blev vi tvungna att stänga 
museet helt. Konsekvensen blev hård, med per-
mitteringar för marknads personal. Det blev ock-
så konsekvenser på resultatet, även om effekten 
delvis mildrades av riktat stöd från regionen. Med 
tanke på ovan ställdes vi inför två alternativ: 

• Att krypa ihop och försöka mildra skadorna 
så mycket som möjligt. 

• Eller agera, transformeras och komma ut på 
andra sidan, starkare än tidigare! 

Vi valde alternativ två. 

En digital transformation med  
tillgänglighet och kunskap i fokus
Parallellt med pandemin, besöksrestriktioner och 
dess följdeffekter ställde vi snabbt om från att 
vara ett fysiskt besöksmål, till att tillgängliggöra 
kulturarvet digitalt. I och med det följde ett inten-
sivt arbete, som på många sätt har förändrat vårt 
arbetssätt i grunden. 

Följande har hänt  
och/eller är pågående: 
• De inställda onsdags-

föreläsningarna under 
våren ersattes med fyra 
proffsproducerade filmer. 
Filmerna sändes gratis via 
vår hemsida, Youtube och 
Facebook.  

• Vi startade upp vår pod-
cast Museimagasinet, som 
hade sitt premiäravsnitt 
i maj månad. I skrivan-
de stund, februari 2021, 
har vi hittills haft c:a. 
20 000 unika nedladdningar, fördelat på 
28 publicerade avsnitt. Podden speglar det 
lokala kulturarvet, med koppling till dåtid, 
nutid och framtid. Podden lyfter fram hela 
museets verksamhet och på det sättet ökar vi 
kännedomen om vad vi gör och stärker varu-
märket. Det är inte osannolikt att vi passerar 
50 000 unika nedladdningar 2021. 

Museimagasinet

Fyra filmer
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• Vi digitaliserade 
Bötterums mässan via en 
podcast och nio filmer, 
som samtliga har pub-
licerats på vår Youtube-
kanal, Facebook och 
vår hemsida. På vår hemsida har vi en egen 
landningssida för mässan.  

• En besöksfilm producera-
des med information om 
vad man som gäst behöver 
tänka på inför besöket. 
Filmen publicerades på 
museets  Besök-oss-sida, 
samt museets Youtube kanal.  

• Fyra utställnings filmer 
producerades inför som-
marsäsongen. De publicer-
ades på museets hemsida, 
Facebook och Youtube. 
Dessa introducerande 
filmer visades även i museets konferenslokal, 
som öppnades upp under sommaren, så att 

gästerna skulle få möjlighet att få en översikt-
lig uppfattning om utställningarna på ett en-
kelt sätt. Åtgärden syftade även till att sprida 
ut gästerna så mycket som möjligt.  

• Under slutet av 2020 började vi titta på hur 
vi kan generera intäkter via vår digitala verk-
samhet. Som ett led i det genomförde vi i de-
cember en test, vilket var en liveföreläsning 
via Facebook, med en av våra populära före-
läsare. De som ville se den hade möjlighet att 
betala med kort och fick då tillgång till live-
sändningen. Det visade sig att livesändningar 
via Facebook medförde vissa problem, bland 
annat följande:

 ■ Går inte att betala med Swish.
 ■ Alla har inte Facebook. 
 ■ Instabil streamingplattform. 
 ■ Ej svenskt, utbetalningar i dollar och 

långsam redovisning, upp till 60 dagar. 
 ■ Utifrån ovan tittade vi vidare efter andra 

alternativ, för att hitta en streamingleve-
rantör som kan det vi behöver. Det fann 
vi också.  

Bötterumsmässan 2020

Besöksfilmen

Utställningsfilmer

Filminspelning i kostymateljén.
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Ett urval av årets avsnitt av podcasten Museimagasinet.
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• Svaret blev streamingtjänsten Solidtango. 
Det är en tredjepartsleverantör, som har det 
vi behöver. 

 ■ Smidiga betallösningar, som känns tryggt 
och enkelt för våra kunder. 

 ■ Stabil teknik. 
 ■ Bra möjligheter till uppladdning av ma-

terial. 
 ■ Möjlighet att jobba med abonnemang. 
 ■ Möjlighet att integrera tjänsten i hem-

sidan.
 ■ Vi har gott om utrymme (5 TB) och äger 

allt innehåll. 
 ■ Plus mycket mer. 

• Under våren 2021 kom-
mer 11 föreläsningar att 
live streamas mot betal-
ning. Kommande live-
sändningar kan sedan ses 
i repris, mot betalning 
eller gratis. Det kan potentiellt bli ett viktigt 
tillskott till vår ekonomi, när vi fyller vår 
playkanal med innehåll. Vår playkanal blir 
som ett Netfllix för kulturarvet. 

• Utöver detta har vi även börjat prova live-
guidningar med hjälp av mobiltelefon, samt 
gimbal och testat detta mot några skolklasser. 
Vi räknar med att kunna börja marknadsföra 
digitala guidningar från och med mars 2021 
för skolklasser och grupper. 

Museet blir med ovan insatser tillgängligt på ett 
helt annat sätt, även när vi öppnar upp besöks-
målet igen. Kalmar län har blivit rundare. Helt i 
enlighet med våra strategidokument.

För fortsättningen är det viktigt att våga ta ytter-
ligare tekniksprång och jobba igenom en lång-
siktig digital strategi för museet i sin helhet. Vi 
ska vara modiga och se misslyckanden som nyt-
tiga läxor vi lär oss av. Våra poddar var, rent tek-
niskt, bara halvbra från början. Snabbt blev ljudet 
dock av hög kvalitet och vi kom över barnsjuk-

Filminspelning inför sommaren i utställningen 
Super kronan – Skeppsbygget.

Vår playkanal
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domarna. Filmerna som producerades hade också 
sina svårigheter, främst med ljudet (audiobiten är 
komplicerad…), men det löste vi med rätt utrust-
ning och obändig vilja att utvecklas. Det är också 
otroligt viktigt att få med många ”på tåget”, så att 
arbetet går smidigt och att vi arbetar tillsammans. 

Digitala och fysiska upplevelser är inte längre 
antingen eller, utan det är både och. Det digitala 
mötet ökar tillgängligheten, kan skapa en stabil 
intäkt till museet och stärker varumärket. Det fy-
siska mötet ger värden, som det digitala inte kan 
ge och kommer fortsättningsvis att vara centralt. 
Vi är trots allt sociala varelser. Kombinationen är 
oslagbar och vi har bara börjat.

Museets  
marknadsföring och personal
Vi som arbetar med marknadsföring, formgiv-
ning, sociala medier och digital produktion är 
i dagsläget två personer. Marknadschef tillsam-
mans med formgivare. Vår formgivare fick un-

Filminspelning i samlingarna.

der våren 2020 en utbildning i Adobe Premiere, 
vilket är ett filmredigeringsprogram. Beslutet 
om utbildningen var bestämt innan pandemins 
intåg, då vi sedan tidigare hade sett behovet av 
att arbeta betydligt mer med film som medi-
um. Timingen visade sig vara perfekt och de 
nya kunskaperna har kommit till flitig använd-
ning under året. När det gäller inspelning och 
produktion av podcasts så har dessa i sin helhet 
skötts av Marknadschefen. Lejonparten av pro-
duktionen under 2020 har hanterats av dessa två 
anställda på museet. 

Innehållsmässigt har allt engagemang från mu-
seets medarbetare, från samtliga enheter varit 
omistligt! På det sättet har vi verkligen jobbat till-
sammans för att ta oss an alla utmaningar som vi 
har haft under året, men vi har samtidigt kunnat 
konstatera att vi är underbemannade. Sedan ett 
drygt år tillbaka har vi saknat minst en tjänst och 
vi hoppas nu kunna tillsätta den tjänsten under 
våren 2021. 
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Avtalet med Gota Media är mycket viktigt och 
förnyades även för 2020, vilket ger oss möjlighet 
att annonsera programverksamheten, främst ons-
dagsevenemangen. Det ger oss mycket bra synlig-
het med lördagsannonser, som kommer ut femtio 
gånger om året och är mycket effektiva för att visa 
vår programverksamhet. När det gäller sociala 
medier så har det hänt mycket under året. Vi när-
mar oss 6 000 följare. Det är en rejäl ökning jäm-
fört med 2019 och vi har involverat fler medarbe-
tare 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 internt och externt. 

Restaurang & Kafé Ångkvarnen
Restaurangen påverkades starkt negativt av pågå-
ende pandemi, med minskad eller helt utebliven 
försäljning. Det vi ska ta med oss och som ger oss 
råg i ryggen inför framtiden är det faktum att vi i 
båda fallen hade en exceptionellt bra start på året, 
jämfört med tidigare, i synnerhet för restaurang-
en. Vi möjliggjorde detta via en internrekrytering 
av restaurangansvarig, med ett riktat fokus på två 
nyckeltal, råvarukostnader och personalkostna-
der. Dessa två nyckeltal är avgörande för en res-
taurangs möjlighet att nå lönsamhet. Vi kunde 
se en snabb effekt av det hårda arbete som utför-
des och kunde med glädje konstatera att vi hade 
satsat rätt! När vi väl öppnar upp verksamheten 
igen så gör vi det med vetskapen att vi har en star-
kare organisation på plats, som är redo att driva 
verksamheten framåt på ett kostnadseffektivt och 
kvalitativt sätt.

Butik/reception
Även butiken/receptionen påverkades kraftigt 
med schemaomläggningar och permitteringar 
under året. Under försommaren kompletterades 
teamet av personal från restaurangen, som under 
sommaren och hösten har skolats in i att hantera 
all administration och bokningar med mera. Det 
har visat sig vara en mycket lyckad förändring, för 
alla parter. Vi har ett kompetent team som kom-
pletterar varandra mycket väl och är duktiga på 

Äppelpajveckan genomfördes på Coronasäkert vis.

Filminspelning i Superkronan – Skeppsbygget.



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020 • Kalmar läns museum

59

Sommarens annons.

att ge god service till både våra gäster och museets 
personal. 

När det gäller försäljningen så påverkades den 
förstås rejält av pandemin och nådde därför inte 
uppsatta mål för året. Framgent kommer recep-
tion/butik att utvecklas vidare som stöd och ser-
vicefunktion för marknad och övriga enheter på 
museet, allt eftersom personalens kompetens ut-
vecklas. 

Summering och framtid
2020 liknar inget annat år vi tidigare har varit 
med om och in i 2021 har vi ett nytt ”normalt” 
att ta avstamp från. Marknadsenheten har under 
2020 tagit viktiga och avgörande steg framåt när 
det gäller våra digitala satsningar och vi kan med 
stolthet och råg i ryggen konstatera att Kalmar 

läns museum aldrig tidigare har haft den graden 
av tillgänglighet som vi nu har. Här finns nume-
ra kapaciteten att erbjuda vår kunskap direkt till 
medborgarnas vardagsrum, när de vill, till den 
plattform de själva önskar. För skolan kan klass-
lärare boka digitala visningar som visas direkt 
i klassrummet och behöver inte längre lägga en 
heldag i buss fram och tillbaka för att ta del av ett 
pedagogiskt program eller guidad tur. Kostnads-
effektivt för Kalmar läns museum OCH använda-
re. Vi ser också möjligheter till helt nya produkter 
som kommer alla enheter till del, exempelvis via 
digitala utbildningar som den nya tekniken möj-
liggör. Vi har alltså ökat tillgängligheten ytterli-
gare och definitivt stärkt varumärket Kalmar läns 
museum. Avslutningsvis känns det passande att 
avsluta med ett citat från Churchill; ”Don’t let a 
good crisis go to waste”.  Så sant som det är sagt!

ÄVENTYRET  
SUPERKRONAN

– SKEPPSBYGGET 

SOMMAREN 2020
KALMAR LÄNS MUSEUM  
ÖPPET ALLA DAGAR 10–17
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Ett axplock av Servicegruppens 
uppgifter under året.
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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 utförts 
en stor variation av tjänster åt enheterna; arbete 
med samlingarna, fastighetsskötsel, vaktmästeri-
tjänster, tidsresor, tillverkning av rekvisita, mu-
seitekniskt 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 samt bidragit med resurser till utställ-
ningsverksamheten.

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; uppfölj-
ning har gjorts för brandsäkerhet och krishante-
ring samt att informationsåtgärder och återkom-
mande obligatoriska utbildning såsom HLR har 
genomförts för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Särskilda insatser har gjorts med anledning av 
effekter av coronapandemien bland annat kris-
gruppsarbete och omfattande information och 
hanterat omställningåtgärder.

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. Gruppen hjälper samlingarna med praktis-
ka uppgifter och tekniskt stöd av utrustning och 
lokaler. Lokalvårdarna ansvarar för städning och 
förebyggande underhåll av museets publika loka-
ler, magasin, kontor och andra utrymmen. Under 
året har en lokalvårdare gått i pension och en ny 
lokalvårdare med certifiering har anställts. För-
rådslokal i Candelia har avvecklats och nya förråd 
har färdigställts i kvarteret Kvarnen. Betydande 
insatser har gjorts för ordning och reda i verkstad 
och förråd – bland annat har diskutrymme för 
tidsresor mm flyttats för bättre arbetsflöde och 
bättre arbetsmiljö. I samband med det har verk-
stadens lokaler effektiviserats och golvytor målats 
för förbättrad miljö och lättare underhåll.

Personalfunktion
Personalkonsult stödjer ledningen i personalrela-
terade frågor och är en resurs för samtliga medar-
betare. Frågor som rör personalen har avgörande 
strategisk betydelse för museets framgång som 
organisation. Rollerna enhetschef och samord-
nare har förtydligats och utbildningsinsatser har 
påbörjats. Under året har ett stort nationellt ar-
bete gjorts för att tillsammans med Sobona och 
Nordiskt Valideringsforum ta fram metoder för 
validering av kompetens för ny roll som musei-
assistent. Nya system för arbetsvärdering, löne-
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kartläggning och system för rekrytering och kar-
riärsida har anskaffats och driftsatts. System för 
tidredovisning, lön och dokumentation av per-
sonaluppgifter fortsätter att utvecklas med mer 
digitala lösningar som medför ökad kvalitet och 
säkerhet för data. Revidering av arbetsmiljösyste-
met har påbörjats och ny uppdaterad arbetsmiljö-
policy har beslutats i styrelsen.

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.

Personalfunktionen har under året medverkat i 
rekryteringsarbetet vilket sker enligt metoden 
kompetensbaserad rekrytering.

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.

Ekonomifunktionen stödjer enheterna i frågor 
om budget, redovisning och uppföljningar samt 

stöd för uppläggning och vård av order, artiklar 
och tidkoder för dels rapportering av tid och kost-
nader i uppdrag men också som stöd till butiks-
funktioner. Enheten lägger betydande resurser 
som projektcontroller med budget, redovisningar 
och återrapporteringar av ekonomisk uppföljning 
till bidragsgivare. Arbetet omfattar små och stora 
projekt till exempel EU-projekt, Tillväxtverket, 
Regionen och många fler (se noterna i årsredovis-
ningen). 

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

IT
Drift av museets nätverk, e-post och säkerhets-
system sköts av egen IT-samordnare samt av en 
underleverantör. Museet förnyar teknisk utrust-
ning enligt plan för att ha effektiva verktyg till 
verksamheterna. Snabba insatser gjordes tidigt 
för att förse personal med teknisk utrustning för 
att kunna arbeta hemma samt att kunna delta i 
digitala möten. Utbildningar genomfördes med 
samtlig personal för att känna trygghet i nya di-
gitala mötesformer. Insatser har gjorts under året 
för att öka datasäkerhet bland annat genom infö-
rande av två-faktorinloggning samt en del andra 
säkerhetsåtgärder.

Lokalvårdaren Lisa, personalkonsulten Karolina och löneadministratören Anna-Karin var med i årets digitala 
julkalender.
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Stiftelsen  
Wimmerströmska gården

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Wimmerströmska  Gården, 
833600–9660 får härmed avge årsredovisning för 
2020.

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

Styrelsen har bestått av ordinarie ledamöter: 
Örjan Molander (ordf), Tobias Ahlstedt, Malin 
Wimmerström, Ulf Jonsson och Lisbeth Svens-
son samt fyra suppleanter: Hanna Wilhelmsson, 
Lennart Arfwidsson, Jonas Törngård och Mats 
Halling. Släktrepresentant har varit vakant.  Sty-
relsemöten har hållits: 22/6, 3/9 samt 2/12. 

Stiftelsens fd fastighet, kv. Adam 6, Västervik, 
såldes till Länsförsäkringar Kalmar län den 1 juli 
2010. Fortsättningsvis är stiftelsen hyresgäst och 
hyr våningen långsiktigt samt gårdshus och gård 
under sommaren. Pga pandemin har LF sponsrat 
stiftelsen med ett ekonomiskt bidrag samt hyres-
nedsättning. Diskussionerna med Guldkant om 
samarbete har av samma anledning pausats.  

Sommarinvigningen fick i år ställas in pga pande-
min. Av samma anledning hölls våningen stängd. 
Verksamheten på gården och i galleriet lockade 

totalt cirka 200 personer varav i våningen någ-
ra enstaka. I våningen har framför allt ett större 
upp ordningsarbete gjorts med kläderna i alla gar-
derober.

Under året har ett manus till en ny guideskrift 
tagits fram. En ansökan till Sparbanksstiftelsen 
är påbörjad för fortsatt tillgänglighetsarbete. För-
hoppningsvis blir ansökan beviljad under 2021 
med efterföljande utförda insatser. 

Samarbetet med Tjustbygdens konstgrupp har 
fortsatt men inga andra utställningar har visats 
och inte heller några aktiviteter på gården.

Utställningar 2020 
Wimmerströmska gården – Galleriet
18–26 juli Eva Norström, Tjustbygdens konst-
grupp.

19–20 september Konstrunda med Tjustbygdens 
konstgrupp och Christina Djerf.

Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
Till följd av coronaviruset har utdelningen av stif-
telsens placeringar varit väsentligt lägre än före-
gående år. I slutet av året noterades en återhämt-
ning och mer normal utdelning kan förväntas för 
2021.
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Årsredovisning  
Stiftelsen Kalmar läns museumStiftelsen Kalmar läns museum 

832400–4087 

 

ÅRSREDOVISNING 
Stiftelsen Kalmar läns museum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–
2020-12-31 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Allmänt om verksamheten 
 
Stiftelsen Kalmar läns museum med organisationsnummer 832400–4087 har säte i Kalmar. 
Stiftelsens syfte och ändamål är enligt stadgarna: 
 
”Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden 
och att i tillbörlig omfattning hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom 
Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan 
därmed förenlig verksamhet ävensom att vara huvudman för landsantikvarien i länet. 
Stiftelsen skall inte ha till syfte att inbringa vinst. 
 
De museiföremål och arkivalier som tillförs stiftelsen skall vårdas och bevaras på betryggande 
sätt till kommande tider. Samlingarna skall förvaras i av Riksantikvarieämbetet godkända 
lokaler. Föremål tillhörande stiftelsens samlingar får icke utan riksantikvarieämbetets 
medgivande avhändas stiftelsen. Stiftelsens samlingar får icke pantförskrivas.” 
 
Ledamöter i stiftelsen utses av Landstinget i Kalmar län (nu Region Kalmar län), Kalmar 
kommun samt Kalmar läns hembygdsförbund. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Ansökan till KK-stiftelsen kring en gemensam forskarskola i arkeologi, GRASCA, beviljades 
och forskarskolan startades hösten 2015. Kvarvarande tre doktorander är nu klara med 
licentiatuppsatser och arbetar med målet att disputera 2021. 
Länsmuseet har under 2018 beviljats permutation för att ändra antalet ledamöter men ansökan 
om ändrad ändamålsparagraf men den nya lydelsen ”…i huvudsak Kalmar län…”avslogs. 
Stiftelsen överklagade beslutet till förvaltningsrätten i mars 2018 som senare under året 
avslog densamma. I januari 2019 överklagades förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. I 
november meddelade Kammarrätten att överklagandet hade avslagits. Styrelsen beslutade i 
december 2019 att beslutet skulle överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen eftersom 
rätten hade varit oenig och Kammarkollegiet hade ändrat uppfattning och föreslagit att 
permutationen skulle godkännas.  
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Meddelande om prövningstillstånd beviljades av HFD 2020-09-22. I avvaktan på beslut 
bedrivs verksamheten fortsatt till starkt övervägande del i Kalmar län.  
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Inga väsentliga händelser som påverkar denna redovisning har inträffat efter årets utgång. 
 
Främjande av stiftelsens ändamål 
 
Genom kultursamverkansmodellen har länsmuseet skriftlig överenskommelse med Region 
Kalmar län angående länsmuseets regionala och statliga anslag. Regionen har tagit beslut om 
att det ska genomföras en extern genomlysning av länsmuseets redovisning. Uppdraget 
kommer att utföras av extern revisionsbyrå under hösten 2021.  
Stiftelsen Kalmar läns museum har under 2020 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 tillgängliga för allmänheten. 
Samtliga verksamheter främjar kulturminnesvård ur olika perspektiv. Vård, bevarande och 
tillgängliggörande av museiföremål och arkivalier har varit fortsatt prioriterat med omfattande 
insatser utförda i magasin och arkiv.   
Länsmuseet har bedrivit regional verksamhet i länets samtliga kommuner. Byggnadsvården 
har samverkat med länsstyrelsen och kommuner kring bl. a. nya Kulturmiljöprogram i flera 
kommuner. Den pedagogiska verksamheten har utvecklat de pedagogiska programmens 
innehåll och kvalitet och trots pandemins kunnat genomföra samarbete med skolklasser 
genom skiftande program och tidsresor samt varit en resurs för kommuner och andra externa 
aktörer. Länets kommunala förvaltningar, organisationer och företag har varit målgrupp för bl 
a den arkeologiska och bebyggelseantikvariska verksamheten samt de olika pedagogiska 
program och utbildningar som länsmuseet utvecklar och erbjuder. Samarbetet med 
hembygdsförbundet har väsentligen stärkts under året. Bötterumsmässan, 
Kulturarvsseminariet i Oskarshamn och många andra program fick ställas in på grund av 
pandemin men ersättningsprogram genomfördes digitalt genom filmer, vår nystartade podd 
Museimagasinet med mera. 
 
Uppdragsverksamheten möjliggör att vi kan erbjuda stor bredd och spets i länsmuseets 
kulturarvskompetenser. Inom såväl arkeologi som byggnadsvård har Kalmar läns museum de 
mest omfattande och kompetensrika länsmuseala verksamheterna i nationell jämförelse. 
Konserveringsverksamhetens olika delar har integrerats allt mer. Den fleråriga inventeringen 
av kyrkliga metallföremål har avslutats. Projektet Kronan Framtid som har framgångsrikt 
resulterat i att Kronans kanoner nu är färdigkonserverade med undantag för de två som 
bärgades sommaren 2020 med hjälp av Försvarsmakten och HMS Belos. Den arkeologiska 
verksamheten har drivit viktiga utvecklingsprojekt kring dels Sandby borg, och dels digital 
utvecklingsverksamhet. Flera större arkeologiska uppdrag har utförts i Kronobergs län. 
 
Uppordningen av länsmuseets samlingar har fortgått under 2020 och flera viktiga insatser har 
genomförts bland annat med en större investering i säkerhetsvalvet samt tillgängliggörande på 
Digitalt museum.  
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Stiftelsen Kalmar läns museum har påverkats och kommer att påverkas av Covid-19 i olika 
delar av verksamheten vilket innebär att det finns en betydande risk för väsentlig negativ 
finansiell påverkan även 2021.   
 
Organisationen kraftsamlar och gör allt för att; anpassa verksamheten, ta del av 
stödmöjligheter, omdisponera personal, möjliggöra distansarbete och samtidigt försöka 
förbereda för och stå stärkta i en kommande normaliserad situation. Förhoppningsvis kan 
sommarsäsongen genomföras i rimlig omfattning. 
 
Utvecklingen följs noggrant och det har vidtagits ett flertal åtgärder för att försöka minska 
påverkan i verksamheten. Bolaget har en finansiell ställning som kan stå emot en betydande 
nedgång i affärsaktivitet, men givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att 
uppskatta hela den potentiella påverkan och alla bedömningar är behäftade med stor 
osäkerhet. Bolaget har regelbunden kontakt med stiftarna och det finns en medvetenhet om att 
extra ekonomiska tillskott kan krävas.  
 
Länsmuseets totala verksamhet har 2020 lockat 40 326 besökare och deltagare vilket är 
väsentligt lägre än föregående år. Den viktigaste förändringen är pandemins effekter under 
året med stängt eller kraftigt begränsat öppethållande. Antalet digitala besökare och deltagare 
har ökat mycket kraftigt.  
 
För ytterligare upplysningar om utveckling och främjande av stiftelsens ändamål och 
verksamhet under år 2020 hänvisas till verksamhetsberättelsen.  
 
 

Resultat och ställning – rättvisande översikt över utvecklingen 
 
(tkr) 2020 2019 2018 2017 
Intäkter 62 563 66 130 66 692 65 424 
Personalkostnader 37 171 41 231 43 664 43 134 
Verksamhetsresultat 1 879 -74 -363 -249 
Medeltal anställda 73 77 82 85 
Eget kapital 6 045 3 739 3 872 4 351 
Likviditet 145% 98% 101% 101% 

 
Personalkostnader är lönekostnader och andra ersättningar till personal plus övriga 
personalkostnader 
Likviditet är beräknat som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder 
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Stiftelsen Kalmar läns museum har påverkats och kommer att påverkas av Covid-19 i olika 
delar av verksamheten vilket innebär att det finns en betydande risk för väsentlig negativ 
finansiell påverkan även 2021.   
 
Organisationen kraftsamlar och gör allt för att; anpassa verksamheten, ta del av 
stödmöjligheter, omdisponera personal, möjliggöra distansarbete och samtidigt försöka 
förbereda för och stå stärkta i en kommande normaliserad situation. Förhoppningsvis kan 
sommarsäsongen genomföras i rimlig omfattning. 
 
Utvecklingen följs noggrant och det har vidtagits ett flertal åtgärder för att försöka minska 
påverkan i verksamheten. Bolaget har en finansiell ställning som kan stå emot en betydande 
nedgång i affärsaktivitet, men givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att 
uppskatta hela den potentiella påverkan och alla bedömningar är behäftade med stor 
osäkerhet. Bolaget har regelbunden kontakt med stiftarna och det finns en medvetenhet om att 
extra ekonomiska tillskott kan krävas.  
 
Länsmuseets totala verksamhet har 2020 lockat 40 326 besökare och deltagare vilket är 
väsentligt lägre än föregående år. Den viktigaste förändringen är pandemins effekter under 
året med stängt eller kraftigt begränsat öppethållande. Antalet digitala besökare och deltagare 
har ökat mycket kraftigt.  
 
För ytterligare upplysningar om utveckling och främjande av stiftelsens ändamål och 
verksamhet under år 2020 hänvisas till verksamhetsberättelsen.  
 
 

Resultat och ställning – rättvisande översikt över utvecklingen 
 
(tkr) 2020 2019 2018 2017 
Intäkter 62 563 66 130 66 692 65 424 
Personalkostnader 37 171 41 231 43 664 43 134 
Verksamhetsresultat 1 879 -74 -363 -249 
Medeltal anställda 73 77 82 85 
Eget kapital 6 045 3 739 3 872 4 351 
Likviditet 145% 98% 101% 101% 

 
Personalkostnader är lönekostnader och andra ersättningar till personal plus övriga 
personalkostnader 
Likviditet är beräknat som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder 
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”Rättvikskulla i vinterdräkt”, pastell målad 
av Jenny Nyström 1890. En av målningarna 
som visades i utställningen Jenny Nyström 
– Illustratör och pionjär.
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Årsredovisning  
Jenny Nyström och  
Curt Stoopendaals stiftelse
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 
832401–7048 

 

ÅRSREDOVISNING 
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Allmänt om verksamheten 
 
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse med organisationsnummer 832401–7048 har 
säte i Kalmar. Stiftelsens syfte och ändamål är enligt stadgarna: 
 
”Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning om Jenny Nyströms och Curt 
Stoopendaals liv och konstnärliga verksamhet, förvalta stiftelsens samlingar och ha en 
permanent utställning till minne av Jenny Nyström och Curt Stoopendaal på museet.” 
 
Ledamöter i stiftelsen utses av Landstinget i Kalmar län (nu Region Kalmar län), Kalmar 
kommun samt Kalmar läns Hembygdsförbund 
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Under slutet av 2016 uppdagades det att Hedlundgruppen, utan att informera JN-stiftelsen och 
under pågående avtalstid, har varumärkesskyddat Jenny Nyströms namnteckning. Museet har 
anlitat advokat och museichefen har haft löpande kontakt både med advokat och 
Hedlundgruppen för att komma fram till en överenskommelse om delat ägandeskap genom ett 
samäganderättsavtal. Under 2017 har museistiftelsen registrerat varumärken inom vissa 
kategorier hos Patent- och registreringsverket. Förhandlingar om Samäganderättsavtalet 
pågår. 
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
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Främjande av stiftelsens ändamål 
 
Stiftelsen har förvaltat och förbättrat utställningen på Kalmar läns museum.  
Den 11 september 2018 hämtades den samling av böcker, kort och tidskrifter med 
illustrationer av Jenny Nyström som Stig Lindholm, Stockholm, har samlat sedan 1970-talet. 
Han har skänkt sin samling i gåva till Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse. Bok- 
och tidskriftsamlingen är uppackad och sorterad. Under året har tidskriftssamlingen 
digitaliserats och lagts in i Bokkatalogen. Digitaliseringen av boksamlingen påbörjades den 
20 maj och har fortsatt under året. Även den samlingen finns inlagd i Bokkatalogen, vars 
innehåll är sökbart via museets hemsida. I december 2020 avled Stig Lindholm och stiftelsen 
uppmärksammade detta med en minnesgåva.  
 
Från december 2019 till mars 2020 visades den tillfälliga utställningen ”Jenny Nyström – 
illustratör och pionjär”. Utställningen visades tidigare på Sven-Harrys i Stockholm. Stiftelsen 
samarbetar med företaget Dream of Sweden som säljer presentförpackade kakor, kola mm. 
Stiftelsen erhåller royaltys för sålda produkter. Inför julförsäljningen av presentförpackade 
julstjärnor hade vi skrivit avtal med Mäster-Grön om leverans av illustrationer till 
förpackningarna. Dessa produkter spreds och såldes sedan i hela landet och innebär en intäkt 
till stiftelsen under tre år.  
För att stärka ekonomin har stiftelsens varulager sålts till länsmuseistiftelsen. 
 
Jenny Nyströmstiftelsen bidrar med ett symboliskt stipendium till en elev vid Jenny 
Nyströmskolans estetiska program. Mottagare 2020 var Alma Leander. 
 
För ytterligare upplysningar om utveckling och främjande av stiftelsens ändamål och 
verksamhet under år 2020 hänvisas till verksamhetsberättelsen.  
 

Resultat och ställning – rättvisande översikt över utvecklingen 
 
(tkr)  2020 2019 2018 2017 
Intäkter  121 48 148 191 
Verksamhetsresultat  -68 -82 7 -216 
Eget kapital  733 779 826 245 
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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 2020 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

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kalmar läns museum

Barn och ungdomar 11 395 18 412 17 808 15 119 17 883 8 080

Därav skolbarn 6 324 7 680 7 553 6 461 3 635 925

Besökare över 19 år 47 055 43 774 45 746 42 712 51 933 27 932

Besökare från Kalmarsalens kon-
ferenser

15 574 23 479 22 148 26 190 18 627 4 314

Totalt Kalmar läns museum 74 024 85 665 85 702 84 021 88 443 40 326

Eketorps borg

Barn och ungdomar 11 768 10 091 10 498 8 439 0 0

Därav skolbarn 548 996 784 514 0 0

Övriga besökare 21 234 20 868 20 951 19 067 0 0

Totalt Eketorps borg 33 002 30 959 31 449 27 506 0 0

Deltagare vid övriga publika verksamheter

Kavaljeren, Kalmar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500

Wimmerströmska gården 4 000 4 740 4 000 4 000 3 500 200

Bötterumsmässan 2 300 0

Deltagare vid föreläsningar

ABS 650 1 660 775 490 470 320

Bebyggelseenheten 3 675 5 464 4 240 3 853 3 191 656

Arkeologienheten 3 724 3 480 4 182 4 253 1 280 117

Kulturmiljöpedagogiska enheten 1 257 2 372 2 134 1 726 2 231 950

Totalt, deltagare i föreläsningar 9 306 12 976 11 331 10 322 7 172 2 043

Deltagare i tidsresor, fortbildningar m.m. 12 158 12 775 12 616 13 589 11 008 2 114

Därav tidsresor i länet 3 565 3 385 3 028 3 454 3 444 1 520

Totalt antal besökare  
och deltagare i länet

134 490 149 115 147 098 141 438 114 423 46 183

Deltagare utanför länet,  
inom Sveriges gräns

1 298 3 096 979 527

Deltagare utomlands 4 206 3 468 2 865 1 050 1 697 125

Totalt antal besökare och deltagare  138 696 152 583 151 261 145 584 117 099 46 835
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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
Barbara Holm
Kerstin Karlsson
Lisa Persson
Alina Wahledow
Kim Svensson
Renata Bäckström

Marknadsenheten
Andreas Juhl
Stefan Siverud
Agnesa Mamusha
Yvonn Söderholm
Anna Karlsson
Jessica Olofsson
Jenny Forsberg
Hizbiya Almoho
Ann Dahlström

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

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

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, Bae

Museiarkeologi sydost
Kenneth Alexandersson
Ivonne Dutra-Leivas
Nicholas Nilsson
Cecilia Ring
Ulrika Söderström
Helena Victor
Fredrik Gunnarsson
Johan Åstrand
Andreas Emilsson
Sandra Lundholm
Jhonny Therus
Tove Traneskog

Kalmar läns hembygdsförbund
Peter Danielsson 

Personal utöver  
ovan redovisade
• Behovsanställda samt stude-
rande ungdomar arbetar extra 
hos museet som guider, butiks- 
och cafébiträden under vecko-
slut och helger samt under 
turistsäsong. Under fältsäsong 
arbetar också extra arkeologer.

• Museet är en efterfrågad 
arbetsplats för placering av 
arbetslösa som behöver arbets-
praktik och sysselsättning. 
Länsmuseet tar också emot 
praktikanter från grundskola 
och universitet.
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Gåvor och inköp

Gåvor
Kalmar läns museum
Katarina Leijonhufvud, Saltsjöbaden, ett 
mahjong spel som tillhört familjen Björnström- 
Steffansson, Ruda gård.

Brf Vega, Kalmar, genom Kerstin Ekblad, en red-
skapslåda med diverse verktyg, från beredskaps-
lager. 

Per-Erik Nilsson, Skara, ett fat av lergods, tillver-
kad vid Tillinge Nya Fabrik i Timmernabben.

LW Fastigheter, Kalmar, en samling kopior av 
olika ölandsfynd som tidigare varit utställda på 
Träffpunkten Öland i Färjestaden. 

Peter Elging och Eva Eliasson, Skärholmen, 6 
stycken arkivalier från 1600-talet och framåt, 
med koppling till olika platser i Kalmar län. 

Margareta Broddvall, Jönköping, fyra inramade 
fotografier med motiv från Kalmar Epidemisjuk-
hus på Lindö, Kalmar. 

Maria Nordenson Carlgren, Enskededalen, fyra 
plagg som tidigare har tillhört och brukats av Gu-
nilla Skyttla, Kalmar.

Claes Ågren, Kalmar, en tavla med fotografi-
er av Ola Lejonborn, en chokladkartong från 
1940–50-talet som tillhört AB Kalmar Choklad-
fabrik, en inskrivningsbok samt terminslönebok 
som tillhört Curt ”Skotte” Linde, Kalmar, samt 
ett sugrör av glas som troligtvis använts vid kur-
orten Nybro Brunn.

Karin Lönn, Limhamn, inredningstextil i form av 
broderade dukar, tehuv, etuier, örngott samt an-
dra slags dukar. Föremålen har tillverkats, tillhört 
och brukats av givarens mor, Kalmar.

Mats Ideström, Nybro, ett sällskapsspel med Nils 
Holgersson-tema bestående av en spelplan och ett 
fodral. 

Richard Nielsen, Kalmar, ett fotografi från om-
kring 1912–1913 föreställande Tullbroskolans 
gymnastiksal under byggnation. 

Hans Hermansson, Lindsdal, en meny från 
 Kalmar Stadshotell, upprättad 6 maj 1911.

KLM 46455. Mahjongspel från Ruda gård. 
Foto: Maria Winsö.
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Boel Werner och Per Wilhelmsson, Mönsterås, en 
tryckt 1840-talstapet samt ett nytryck av tapeten. 

Anita Petersson, Kalmar, en docksäng med till-
behör från 1960-talet samt en växtfärgningskrans 
tillverkad av givaren.

Birgitta Siverud, Kalmar, tandsköterskedräkt från 
1930–40-tal som tillhört givarens moster, Kalmar 
samt en balettdräkt som tillhört givaren själv som 
barn på 1950-talet. 

Klas Palmqvist, Kalmar, 11 fotografier från 
1940-talet med motiv från Kalmar Teater.

Eva Lissinger, Kalmar, två klänningar från tidigt 
1900-tal, burna av givarens mor och mormor.

Britta Svensson, Färjestaden, svart sidensjal som 
troligen tillhört givarens mormor i Gärdslösa 
samt tre par manschettknappar, en namnbricka 
och nål från Ölands lantbruksutställning 1938 
som tillhört givarens far, Gärdslösa.

Peter Danielsson, Rönnerum, en kartong som an-
vänts av Riab – Ruda Industriaktiebolag, Ruda.

Örjan Molander, Kalmar, ett vykort med motiv 
föreställande Kalmar slottskyrkas interiör.

Herta Kirchberg, Kalmar, en puderburk från 
1950-talet.

Anne-Marie Karlsson, Rinkabyholm, tre tänd-
stickshållare ur hennes man Ernfrid Karlssons 
stora samling av tändsticksrelaterade föremål.

Susann Johannisson, Emmaboda, en press-
glasskål och en handblåst glaskanna med hand-
målad dekor, 1940-tal, tillverkade vid Johansfors 
glasbruk.

Kalmar kommun, en skylt från Kalmar Stadsbib-
liotek. 

KLM 46447:1, tapet med 
blom- och bladmönster 
från 1840-talet, samt 
KLM 46447:2, nytryck 
av tapet KLM 46447:1. 
Foton: Maria Winsö.

Karin Blomqvist, Halmstad, ett fotoalbum från 
1937 med foton föreställande familjerna Swahns 
sommarbostäder på Stångudden, Ekenäs.

Linnéuniversitetet, Kalmar, genom Christina 
Dahlgren, fyra oljemålningar med porträtt av 
rektorer som varit verksamma på Rostad.

Thomas Isaksson, Nyebo, en rulle mörkläggnings-
papp samt en större mängd fakturor från 1930-ta-
let, från den nedlagda lanthandeln i  Nyebo, Ålem 
socken.

Linnéuniversitetet, Kalmar, genom Per  Branthle, 
en t-shirt med tryck: Högskolan i Kalmar, 
Human vetenskapliga Institutionen.

Jenny Nyström och  
Curt Stoopendaals stiftelse
Gudrun Oskarsson, Högsby, tidningen Under 
Vårdagar, illustrerad av Jenny Nyström.
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Inköp
Kalmar läns museum
Nätauktion, ett brevkort med motiv föreställande 
Aug. Peterssons Velocipedaffär i Kalmar.

Auktionskammaren i Vätterbygden, Jönköping, 
en reklamskylt från Aktiebolaget Nya Spis- & 
Knäckebrödsfabriken, Oskarshamn, med reklam 
för Smålandsbröd.

Nätauktion, ett skobeck från Furudals Träoljefa-
brik i Karlslunda socken.

Roy Andersson, Böda, en medeltida tennkanna 
upphittad av säljaren.

Auktionshuset Thelin & Johansson, Oskarshamn, 
en emaljskylt med texten Oskarshamns-Tidning-
en, har tidigare tillhört Allgunnens lanthandel. 

Kalmar Antikvariat, Kalmar, ett inramat foto-
grafi föreställande Borgholms slottsruin omkring 
sekelskiftet 1900.

Nätauktion, ett vykort med motiv av Skeppsbron 
i Kalmar. 

Auktionshuset Kolonn AB, Stockholm, ett foto-
album från 1903 som tillhört landshövdingskan 
Amelie Fagerlund, albumet innehåller fotografier 
med motiv från Kalmar och Borgholm.

Bukowskis, Stockholm, en akvarell föreställande 
Kalmar slott, målad av arkitekten Frans Gustaf 
Abraham Dahl.

Växjö Auktionskammare, Växjö, en samling 
glasplåtar från 1920-talet med motiv från Kalmar 
och Oskarshamn.

Jenny Nyström och  
Curt Stoopendaals stiftelse
Kalmar Antikvariat, Kalmar, två brevkort illus-
trerade av Jenny Nyström.

Peter Pluntky, Stockholm, via museets butik, 6 st 
jul- och nyårskort illustrerade av Jenny Nyström.

KLM 46404. Reklamskylt från Aktiebolaget Nya Spis- 
& Knäckebrödsfabriken i Oskarshamn. Foto: Maria 
Winsö.

KLM 46490. Fotoalbum från år 1903 innehållande 
foton med motiv från Kalmar och Borgholm. Foto: 
Maria Winsö.
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Adress Box 104, Telefon 0480-45 13 00 E-post info@kalmarlansmuseum.se
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