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Visste du detta om Kalmar läns museum?
• 2021 var det totala antalet deltagare och besökare 45 907 personer. 

• Besöksmålet Kalmar läns museum hade 33 815 besökare varav 8 260 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 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 75 
anställda. Därutöver ett stort antal tidsbegränsat anställda, praktikanter och 
volontärer. 2021 utfördes totalt 69 årsverken. 

• Länsmuseets omsättning var 2021 cirka 62,7 miljoner. 

• Självfinansieringsgraden är drygt 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 
nu erbjuder ökad tillgänglighet i hela länet genom filmer, livesända program 
och podcasten Museimagasinet.  

• Under 2021 firade länsmuseet och Kalmar läns hembygdsförbund gemensamt 
150-årsjubileum.
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I oktober bjöd Kalmar läns 
hembygdsförbund in länets 
hembygdsföreningar till års-
stämma och 150-årsfirande 
på Kalmar läns museum. Vid 
firandet utdelades ett flertal 
priser och utmärkelser.

Övre raden fr v; Linus Karlsson Målilla - 
Jubileumsfonden 150 år, Conny Tyrberg 
Västrum - Diplom, Liselotte Jumme 
Kalmar läns museum - Diplom.

Nedre raden fr v de tre eldsjälspris-
tagarna; Brit Uppman Algutsboda, 
Bengt Nilsson Räpplinge samt Tore 
Isaksson Bäckebo.

Längst till höger förbundets ordförande 
Lisbeth Svensson som hade glädjen att 
dela ut priserna.
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Hela Härliga H-län

hela kommunen, arrangerat tidsresa i samband 
med Loftahammars skolas 70-årsjubileum och 
gjort vårdplan för det klassiska sjömärket Spårö 
båk. Litteraturnod Vimmerby har varit en vik-
tig samarbetspart i vårt läsprojekt och vid Kröns 
strand har en fältkurs i arkeologi genomförts 
tillsammans med Vimmerby folkhögskola och 
arkeolog Michael Dahlin. Järeda kyrka i Hults-
freds kommun har restaurerats och strax utanför 
centralorten ligger Herrstorpet där ett nytt kun-
skapsunderlag har tagits fram inför kommande 
nybyggnationer. I Högsby kommun längtar vi 
efter att få arrangera Bötterumsmässan igen men 
2021 fick arrangemanget ersättas av digitala er-
bjudanden. Flanaden är den centrala gallerian i 
Oskarshamn och där visades en av Unikaprojek-
tets utställningar. I samma kommun har vi sam-
arbetet med Omsorgsbolaget samt bidragit till att 
Kikeboskolan har räddats från rivning och i stäl-
let byggs om till fina lägenheter. 

I hemestertider tror jag det är många av er som 
har upptäckt mer av er hembygd. Kanske har ni 
gjort en mysig söndagsutflykt med cykel till en ny 
plats nära där ni bor, eller spenderat en weekend 
på något hotell som man inte behöver ta flyget till. 

Vi som jobbar på länsmuseet brinner lite extra 
för just den här lilla delen av klotet – Kalmar län. 
Som länsmuseichef är det min uppgift att leda 
stiftelsens verksamhet framåt. Under 2021 har 
detta skett med ett extra öga i backspegeln. Vi har 
ju tillsammans med hembygdsrörelsen fyllt 150 
år! Efter 27 redaktionsmöten kom den fina jubi-
leumsboken i form av Stenmuren nr 4:2021. Ur 
flera perspektiv och med många röster beskrivs 
alla de ansträngningar som har lett fram till da-
gens omfattande kulturarvsverksamhet i Kalmar 
län. Det har varit många engagerade, och det är 
många som har jobbat och kämpat för att ta oss 
dit vi är idag. Vi kan konstatera att det lokala och 
det som berör en själv alltid engagerar, hembyg-
den blir inte omodern utan lever vidare med nya 
människor i nya former.  

Berättelserna omfattar hela Öland, kuststräckan 
av Småland och allt detta bildar vårt variations-
rika Kalmar län. Här finns mycket att upptäcka 
med det småbrutna kulturlandskapet, de fasci-
nerande personberättelserna, skärgården och 
Kalmar sunds vackra vyer, småorternas gemyt-
lighet, städernas puls och mycket mer. Mitt i det-
ta lever och verkar vi. Visst är det en ynnest och 
förmån!

Som en kort resumé av året 2021 kommer här en 
rapsodi från norr till söder med exempel på vad 
länsmuseet har åstadkommit. 

I Västervik har vi avslutat det omfattande fält-
arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram för 

Örjan Molander hälsar de första besökarna väl komna 
när Kalmar läns museum kunde öppna igen.
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Vi följer kusten söderut förbi Mönsterås och kom-
mer till den pittoreska köpingen Pataholm. Där 
förs diskussioner om hur platsen kan bli mer till-
gänglig och samtidigt inte störas av trafiken i den 
känsliga miljön. I närheten utspelades den verkli-
ga händelsen om Skytten och Draken och just den 
berättelsen var vi med och filmatiserade. Kalmar 
kan sägas vara länsmuseets hemmahamn med 
länets fina museum, kanslilokaler och moderna 
magasin i fd Volvofabriken. Som en pandemiåt-
gärd satsade vi extra mycket på stadsvandringar 
under sommaren och de blev mycket populära. 
Under hösten bjöds alla länets hembygdsfören-
ingar till länsmuseet och Kalmar läns hembygds-
förbund årsstämma. Liksom i Västervik har 
Nybros kulturmiljöprogram varit i fokus. Även 
arbetet med Stora hotellet/Stadshuset har fortsatt 
med ytterligare restaureringsåtgärder. Tillsam-
mans med Emmaboda historiska förening ge-
nomfördes amatörarkeologiska undersökningar 
i Rasslebygdsområdet och ansträngningarna för 
att bevara Neikters magasin fortsatte tillsammans 
med Emmaboda hembygdsförening. I Torsås 
kommuns kustort Bergkvara har bebyggelsen 
inventerats och i den här kommunen är barnen 
extra förtjusta i länsmuseets spännande tidsresor. 

På andra sidan sundet skymtas Öland och i Grön-
högen deltar länsmuseet i den fysiska planeringen 
och på Mörbylånga torg visades Unikaprojektets 
utställning om lokal och regional mat. Stenåsa 
kyrkas textiler har vårdats av länsmuseets konser-
vatorer och arbetet med Världsarvet fortsätter att 
utvecklas. Glömmingeladornas tak fick välbehöv-
lig tillsyn av skickliga vasstaks läggare. Vi tackar 
länsstyrelsen för välkommet bidrag till detta lik-
som till arbetet med de arkeologiska fynden från 
Alby. I Borgholms kommun har vi hjälpt till att 
utveckla Skedemosse Museum och gjort intres-
santa arkeologiska undersökningar i  Köpingsvik. 
Tillsammans med  Naturum Trollskogen har sa-
gor och skrönor från platsen lyfts fram i olika pe-
dagogiska program för barn och unga. På östra 
sidan står den stolta Heidenstamfyren vid Kapell-
udden. Inför dess 150 årsjubileum 2022 har fyren 
målats och gjorts fin. 

Bland insatser som är mer länsövergripande kan 
nämnas; Unikaprojektets nya pysselguide och 

platsutvecklingsgrupper på 10 platser i länet, hög-
läsning vid träffpunkter, poddar på temat Ljus 
på kvinnor, det lyckade kulturarvsseminariet 
om Skogen, TV-programmet Det sitter i väggar-
na, och inte minst länsmuseets nyskapande sätt 
att tillgängliggöra kulturarvet med stöd av digi-
tal teknik. Genom museets omfattande pedago-
giska verksamhet har vi mött tusentals barn och 
unga i olika pedagogiska program. Tidsresorna 
är fortfarande populära och har under året ut-
vecklats med digitala hjälpmedel men det fysiska 
 mötet ute i någon lokal kulturmiljö nära skolan 
är fortfarande det allra viktigaste. Under 2021 har 
också det internationella projektet Crossroads in 
 History genomförts. Tillsammans med partners 
runt Östersjön har frågan om migration i Öster-
sjöområdet diskuterats och metodutveckling 
skett. 

Med värdeorden Kunskap - Samhällsnytta – Till-
sammans fortsätter vi att fokusera på att vara en 
Kulturinstitution i tiden, ett Lockande länsmuse-
um 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. Ett särskilt tack till 
familjen Tedde Jeansson som bidrog med 200 000 
för att möjliggöra Historieklubbens fortsättning 
och utveckling. 

När detta skrivs rasar kriget i Ukraina och myck-
et är ovisst. Människor dras mellan hopp och för-
tvivlan. Till det verkligt hoppfulla hör allas vår 
vilja och förmåga att hjälpa till. Solidariteten tyd-
liggörs och allt fler öppnar såväl plånböcker som 
det egna hemmet. Vi i Kalmar län har gjort och 
klarat detta förr. Längre tillbaka har vi kämpat på 
slagfält och samtidigt tagit hand om vardagen på 
hemmaplan. Vi har tagit emot och öppnat upp för 
flyktingar. Vi har gjort insamlingar och stickat 
strumpor. 200 år av fred är ovärderligt och värt 
att kämpa för. Nu gör vi det igen för våra vänner 
och medmänniskor i och från krigets Ukraina!

Örjan Molander 
Museichef och landsantikvarie
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Styrelse och organisation

Kalmar läns museums styrelse 2021 
Region Kalmar län Kalmar kommun Kalmar läns hembygdsförbund
Jonas Hellberg, ordf Christopher Dywik, v ordf Lisbeth Svensson, ingår i AU
Ingegerd Petersson Jenny Melander Monika Björklund
Kaj Holst Bengt Skoog Lisbeth Lennartsson (ersätter  
  Ingrid Fröström från dec 2021)
Ersättare
Katrin Stagnell Thomas Jansson Dea Karlsson (ersätter Torbjörn Svahn  
  från dec 2021)
Lotta Wahlmino Nikoletta Lettersson Ann-Marie Hagelin
Bengt-Olof Roos Lasse Johansson Bertil Johansson (ersätter Östen Jannert)

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

Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse 2021
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/
lokalvård

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 stödjande 
inriktningar. Varje enhet leds av en enhetschef som även 
sitter med i ledningsgruppen. Enhetschefen har ett över-
gripande ansvar för verksamhet, personal, resultat och 
budget för enheten och rapporterar till museichef. Res-
pektive enhet kan ha samordnare som driver det dagliga 
operativa arbetet tillsammans med medarbetarna men 
har inget personalansvar. Arbetsledarna rapporterar till 
enhetschef. 

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

Bebyggelseenheten 
Enheten svarar för antikvarisk kompetens gällande bygg-
nader och bebyggelsemiljöer. Råd om byggnadsvård er-
bjuds till fastighetsägare som kommuner, privatpersoner, 
hembygdsföreningar och kyrkliga församlingar. Enheten 
deltar aktivt i bevarande- och utvecklingsfrågor i sam-
hällsplaneringen, ex framtagande av kommunala kultur-
miljöprogram. Större delen av verksamheten bedrivs som 
externt finansierade uppdrag och särskilt initierade pro-
jekt ex projektet Unika historiska Kalmar län. 

Kansli- och serviceenheten 
Enheten svarar för ekonomi-, personal- och styrelseadmi-
nistration, strategiskt HR-arbete, IT-utveckling med data-
ansvar, säkerhetsfrågor, verkstad, tillsyn och skötsel av fast-
igheter och fordon, tekniska installationer, diarium, inköp 
av kontorsmaterial, kontorsvaktmästeri och lokalvård. Ak-
tiv part i arbetsgivarorganisationen Sobonas arbete.

Kronan, marinarkeologi, konservering,  
samlingar, bibliotek, arkiv och digitalisering 
Verksamheten omfattar Kronanprojektet, Kronanutställ-
ningen, marinarkeologisk uppdragsverksamhet, kon-
servering av arkeologiskt material av trä och metall och 
textilkonservering samt vård av samlingarna. I enheten 
ingår museets minnesfunktion som svarar för museets 
bibliotek, arkiv, samlingar och digitaliseringsverksamhet. 

Marknadsenheten 
Enheten ansvarar för marknadsföring och sponsor-
kontakter för länsmuseets hela verksamhet. Enheten 
ansvarar även för hemsida, sociala medier, podd- och 

film produktion, 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 om-
fattande nationell och internationell projektverksamhet. 
Enheten ansvarar också för museets kostymateljé. 

Jenny Nyströms och  
Curt Stoopendaals stiftelse 
Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning med anknyt-
ning till Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals liv och 
konstnärliga verksamhet. Stiftelsen förvaltar samlingar 
och utställningen på länsmuseet samt handhar upphovs-
rättsärenden. Stiftelsen har samma styrelse som länsmusei-
stiftelsen. 

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 tillika 
landsantikvarien är ledamot i Smålands akademi och Stif-
telsen Gamleby Tingshus. Museichefen är även adjung-
erad i styrelserna för Kalmar läns hembygdsförbund 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, Museiarkeo-
logiska branschorganisationen. Karolina Miller har varit 
ledamot i Sobonas HR-råd. 

Under 2021 förbereddes en organisationsförändring vars 
första del trädde i kraft 2022-01-01.
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SVT:s populära serie ”Det sitter i väggarna” med Erika 
Åberg som en av programledarna spelades in i Kalmar 
och länsmuseets Richard Edlund agerade expert inom 
byggnadsvård. Foto: Andreas Juhl.
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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 fören-
ingar, nätverk, organisationer, entreprenörer och 
privatpersoner på kommunal, regional och natio-
nell nivå skapar vi engagemang och sprider kun-
skap om värdefulla bebyggelsemiljöer och prak-
tisk byggnadsvård. Varje år utförs ett stort antal 
uppdrag och hanteras rådgivningsärenden i alla 
länets kommuner. 

Under 2021 blev projektet Unika historiska Kal-
mar län en del av enhetens verksamhet och läns-
museets projektledare Maja Heuer en medarbeta-
re. Projektet redovisas under egen rubrik. 

Sammanfattning
Med försiktighet vid möten och uppdrag runt om 
i länet och än mer digitala lösningar kunde mer-
parten av planerat arbete utföras som vanligt. Den 
årligen återkommande Bötterumsmässan blev ett 
digitalt evenemang och medarbetarna drillades 
i olika digitala arbetssätt. Genom att kombinera 
den anslagsfinansierade verksamheten (ca 10 %) 
med uppdragsverksamhet (ca 90%) lyfter enheten 
kulturarvsfrågor i hela länet. Medarbetarna har 
under 2021 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 fastighetsä-

gare och andra som förvaltar kulturmiljöer. Håll-
barhetsfrågor såsom återbruk, användande av 
miljövänliga material och varsam renovering ge-
nomsyrar verksamheten. Hållbarhet utifrån god 
fysisk planering och sociala aspekter, d.v.s. vilken 
betydelse kulturvärden har för människor, ligger 
också som ett ständigt fokus för medarbetarna. 
Detta också i linje med arkitekturpolitiken ”Ge-
staltad livsmiljö”.

I Västervik kommuns nya kulturmiljöprogram som 
arbetas fram ingår Hjorted som en av miljöerna. Här 
är det kyrkan och kyrkogården som visas upp som en 
viktig del av Hjorteds samhälle.
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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 Riksantikvarieä-
mbetet. Kalmar läns museums filmer om fönster-
renovering fick stor spridning genom den natio-
nella temadagen 2021. Enheten har haft värdefullt 
samarbete med länets hembygdsföreningar bl a i 
samband med Bötterumsmässan som genomför-
des digitalt och i arbetet med kulturmiljöprogram 
där lokal kunskap är mycket värdefull. Även i ett 
dendrokronologiskt projekt kring Fröreda store-
gård i Hultsfreds kommun, har samverkan med 
hembygdsrörelsen skett. I samverkan med Läns-
styrelsen Kalmar län har en särskild utbildning 
om kulturvärden som resurs för samhällsutveck-
lingen hållits för högre tjänstepersoner och för-
troendevalda i länets kommuner. Detta som ett 
led i en särskild satsning kring plan- och byggla-
gen med fokus på kulturvärden. Ett 90-tal perso-
ner från alla 12 kommuner anmälde sig till kur-
sen som hölls i digital form med sändning från 
studion på länsmuseet.

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. 

TILLSAMMANS  
– Samarbeten och nätverk
Under året har Bebyggelseenheten fortsatt sam-
arbetet med länsstyrelsen i Kalmar län samt 
Linköpings och Växjö stift, länets kommuner 
och svenska kyrkans pastorat och församlingar. 
Enheten arbetar aktivt med att få in kulturmiljö-
frågor i planering och bygglovshandläggning och 
utgör remissinstans för översiktsplaner, detaljpla-
ner och program. Flera av länets kommuner ef-
terfrågar antikvarisk kompetens för att ta vara 
på kulturvärden i bygglovsskedet. Med bygglovs-
handläggarna i Västervik, Vimmerby och Hults-
fred finns ett utvecklat samarbete medan andra 
kommuner använder länsmuseets kunskaper 
mer sporadiskt. Nationellt samverkar enheten 
med andra regionala museer genom föreningen 

Länsmuseets bebyggelseantikvarier hösten 2021 på besök vid Fröreda storegård, byggnadsminne och hem-
bygdsgård i Järeda socken, Hultsfreds kommun.
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Ett samverkansprojekt har inletts med Uppsala 
universitet inom projektet HASP där bland an-
nat Kvarnholmens bebyggelse och boende under 
16–1800-talen studeras. Med Nationellt centrum 
för kulturarvspedagogik har samverkan inletts i 
ett projekt som studera hur man kan utvärdera 
samhällseffekter av kulturmiljövård. Inom Capel-
lagårdens nya ettårskurs för byggnadsvårdshant-
verkare har en av enhetens medarbetare fungerat 
som lärare under temat antikvariska perspektiv 
samt fasad och fönster. 

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 me-
toder, lämpliga hantverkare, varsam renovering, 
energieffektivisering och varsam utveckling vid 
nya önskemål eller ändamål. I form av yttranden 
till kommuner och länsstyrelsen ges också anti-
kvariska synpunkter på nya planer och program. 

Som en viktig del i kulturinstitutionens uppgift 
har medarbetarna under året engagerat sig i en rad 
ärenden som rört rivningshotade byggnader och 
eftersatt underhåll. I Kalmar har engagemanget 
kring Kvarnholmens äldre bebyggelse fortsatt där 
särskilda kontakter tagits med  Kalmar kommun. 
I Kalmar har också diskussionen om byggnation 
av det sk Foppahotellet nära slottet fortsatt och 
enheten bidragit till en överklagan av kommu-
nens beslut att anta detaljplanen. I Emmaboda 
kommun har museet återigen engagerat sig för 
bevarande av Neikters magasin genom att i sam-
verkan med Emmaboda hembygdsförening över-
klaga beslut om rivning.

Under 2021 har arbete med kommunala kultur-
miljöprogram pågått i Västerviks och Nybro kom-
muner, allt med intern samverkan med museets 
arkeologer. Kulturmiljöprogrammen utgör grund-
läggande kunskapsunderlag för kommunerna med 
stor betydelse för planering, kunskapsuppbygg-
nad och lokal stolthet och identitet. Under 2021 

har också kulturhistoriska planeringsunderlag 
tagits fram till exempelvis utvecklingen av Borg-
holms hamn och samhället Grönhögen på Öland. 
I  Kalmar har en större utredning tagits fram för 
kv Palmen där ett industriområde planeras att tas i 
bruk för annan verksamhet. Även för Stadsparken 
och Sylvanderparken i Kalmar har nya kulturhis-
toriska kunskapsunderlag tagits fram för att möj-
liggöra utveckling framöver. För Ellen Key-skolans 
område i Västervik har ett kunskapsunderlag ta-
gits fram till en kommande ny detaljplan och ett 
liknande arbete har utförts för området Herrstor-
pet på uppdrag av Hultsfreds kommun

I samverkan med Kalmar kommun har under-
hållsarbeten fortsatt på Kvarnholmens befäst-
ningsverk, detta år med större arbeten på Jord-
broporten. Samarbetet med Statens fastighetsverk 
har fortsatt under året, dock i liten skala då endast 
mindre arbeten har utförts på Kalmar och Borg-
holms slott. På uppdrag av Sjöfartsverket har en-
heten bidragit till en varsam restaurering av fyren 

Pågående restaurering av Kapelluddens fyr i Bred-
sättra socken, Ölands östra kust, på uppdrag av Sjö-
fartsverket.
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 Västerviks kommun. På Järeda kyrka återfanns 
tidigare okänt dekorationsmåleri som konserve-
rades och delvis rekonstruerades. Större invändi-
ga restaureringsprojekt har under året slutförts i 
Tuna kyrka i Vimmerby kommun och S:t Olofs 
kyrka i Trekanten utanför Kalmar. I båda fallen 
återinvigdes kyrkorna av respektive stifts biskop. 
Större restaureringsprojekt har också pågått i 
Hallingebergs kyrka i Västerviks kommun och i 
Kristdala kyrka i Oskarshamns kommun. 

I samband med översyn av säkerhet på kyrkogår-
dar finns behov av att inventera vilka gravvårdar 
som har kulturhistoriska värden. Gravvårdsinven-
tering har därför utförts bland annat i Norra Tjust 
pastorat, i Oskarshamn samt på Torsås och Söder-
åkra kyrkogårdar i Torsås kommun. Vid Oskars-
hamns folkhögskolas nya utbildning för kyrko-
gårdsvaktmästare har en av enhetens medarbetare 
undervisat om kyrkogårdarna som kulturarv. 

Kulturarv och KUNSKAP i 
 vardagen – nå ut och engagera
Under 2021 genomfördes, på grund av pandemin, 
något färre fysiska möten, presentationer, föreläs-
ningar och stadsvandringar än vanligt. Den upp-
skattade kyrkogårdsteatern i Kalmar, ledd av en 
medarbetare på enheten, genomfördes för fem-
tonde året i rad men med färre i publiken. Böt-
terumsmässan med tema byggnadsvård, trädgård 
och hantverk fick ställa om till digital version. 
Det blev uppskattade och väl spridda filmer med 
tema kring trasmattor, äldre trädgårdar och res-
taurering av en murstock. Enhetens medarbeta-
re bidrog också med kunskap i andra av museets 
poddar och filmer/föreläsningar under detta år då 
de digitala alternativen fick utnyttjas maximalt. 
Enhetens verksamhet får ofta uppmärksamhet 
i media genom artiklar om restaureringar eller 
genom debatt om kommande eller pågående för-
ändringar i kulturmiljöer. 

En effekt av pandemin, som satte hemmet i fo-
kus, parat med ett allmänt ökat engagemang för 
hållbarhetsfrågor har lett till ökad efterfrågan på 
rådgivning om allt från tillbyggnad, isolering, 

på Kapelludden på östra Öland. För byggnads-
minnet Spårö båk i Västerviks skärgård har en 
ny vårdplan tagits fram som ett uppdrag genom 
länsstyrelsen. Förberedelse för återinventering av 
länets kulturhistoriskt mest värdefulla broar har 
också genomförts i ett särskilt projekt med medel 
från länsstyrelsen. Inför sommarsäsongen 2021 
genomfördes också ett större informationspro-
jekt för Krusenstiernska gården i samverkan med 
Kalmar kommun och länsstyrelsen. 

Antikvarisk medverkan vid restaurerings- och 
förändringsarbeten på byggnader runtom i lä-
net har genomförts i stor omfattning där enhe-
tens medarbetare sett till att de kulturhistoriska 
värdena bevaras och utvecklas i samverkan med 
beställaren. Antikvarisk medverkan med bygg-
nadsvårdsbidrag från länsstyrelsen har genom-
förts vid bland annat restaurering av en linbasta 
i Långasjö och en ladugård i Kyrkeby, båda i Em-
maboda kn. Även på Staby gård och på Fagerhults 
gård i Högsby kn har ekonomibyggnader restau-
rerats. På samma sätt har antikvarisk medverkan 
skett vid renovering i Lunds by, på Västerviks 
stationshus och på Glömmingeladorna på Öland. 
Med samma typ av bidrag har en antikvarisk pro-
jektering för restaurering tagits fram för smedjan 
vid Åkerholms herrgård i Västerviks kommun. 
Med hjälp av byggnadsvårdsbidrag och antikva-
risk medverkan från länsmuseet har det bygg-
nadsminnesförklarade gästgiveriet i Bötterum, 
Högsby kommun, fått ett nyrenoverat murkom-
plex och Stora hotellet och stadshuset i Nybro har 
fått trapphusens stentrappor restaurerade. 

Rådgivning om byggnadsvård med särskilt fo-
kus på ekonomibyggnader har givits till jord- och 
skogsbrukare i länet genom gårdsbesök möjlig-
gjorde genom Landsbygdsprogrammet förmed-
lat via länsstyrelsen. Inom samma projekt har en 
uppskattad stenkällarkurs anordnats under året. 

Antikvarisk medverkan har även utförts i sam-
band med arbeten på många kyrkor i hela länet 
t.ex. vid fasadarbeten på Järeda och Vena kyr-
kor i Hultsfreds kommun och Västrums kyrka i 
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Glasbruksmiljön i Pukeberg är ett av de områden 
som lyfts fram i Nybro kommuns nya kulturmiljöpro-
gram som arbetades fram under 2021.

fönsterrenovering och färgsättning från privata 
fastighetsägare. Den populära TV-serien ”Det sit-
ter i väggarna” har också bidragit till ökat intresse 
och inte minst sedan avsnittet om ett kalmarhus 
sändes 2021, där en av enhetens medarbetare 
fungerade som expert. 

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. 

En kompetent och  
professionell organisation
Bebyggelseenheten består av en grupp medarbe-
tare med bred kompetens och hög professionali-
tet, alla akademiskt utbildade i relevanta ämnen. 
Fyra av sju medarbetare är certifierade sakkunni-
ga avseende kulturvärden enligt plan och byggla-
gen, PBL. Alla arbetar enligt Sveriges praktiseran-
de bebyggelseantikvariers (SPBA:s) etiska regler. 
Kompetensutveckling har under 2021 bl a genom-
förts om plan- och bygglagen via en webutbild-
ning från Boverket, om stadsbyggnad och kultur-
värden samt de senaste rönen kring tjära och plåt. 
Ett par medarbetare har också fördjupat sig kring 
återbruk av gravvårdar och framtida hantering av 

kyrkogårdars kulturarv. Under ett par dagar anli-
tades också bebyggelseantikvarie Sven-Olof Ahl-
berg för en kurs om broar som hölls för enheten 
och även ett par antikvarier från länsstyrelsen. 

Enheten gjorde under året en studieresa med fo-
kus på samverkan och upplevelse av några plat-
ser med pågående projekt. Under dagen besöktes 
Tuna och Järeda kyrka för att titta på restaure-
ringsarbeten och Fröreda storegård för en upple-
velse och samtal med hembygdsföreningen. I cen-
trala Vimmerby, där en byggnadsordning tagits 
fram 2020, fördes samtal med bygglovshandläg-
gare från kommunen och dagen avslutades med 
ett studiebesök på snickeriföretaget Lignarium i 
Virserum. 

Under 2021 har enhetens Susann Johannisson fått 
ett välförtjänt pris för sitt mångåriga arbete för 
Glasrikets kulturarv. Priset delades ut av Bergda-
la glastekniska museum. Enhetschefen Liselotte 
Jumme fick under året Kalmar läns hembygdsför-
bunds hedersutmärkelse för insatser inom hem-
bygdsrörelsen. När Kalmar kommuns arkitek-
tur- och stadsbyggnadspris tilldelades Posthuset 
i Kalmar firades det också på enheten då Richard 
Edlund fungerat som antikvariskt medverkande 
i den stora omvandlingen av posthuset till nytt 
stadsbibliotek.

En magasinsbyggnad på Fagerhults gård i Högsby 
kn kunde restaureras tack vare bidrag från länssty-
relsen Kalmar län där man särskilt satsade på eko-
nomibyggnader under året. Antikvarisk medverkan 
utfördes av länsmuseet. 
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Förundersökning vid Eka, Ljungby, i Kronobergs län, 
berörde ett stort område med spår efter bebyggelse 
och odlingslandskap från järnålderns slut. 
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Arkeologienheten/
Museiarkeologi sydost 

Museiarkeologi sydost (MAS) är en del av Kalmar 
läns museum. Enheten, som är externfinansierad, 
arbetar med arkeologiska uppdrag, forsknings- 
och utvecklingsprojekt samt kunskapsförmedling 
inom arkeologi och kulturarv i framför allt Kalmar 
och Kronobergs län. De arkeologiska uppdragen 
omfattar undersökningar inom ramen för till-
lämpningen av 2. Kap Kulturmiljölagen samt 
kulturhistoriska utredningar, inventeringar och 
antikvariska kontroller för samhällsplanering på 
direktupphandling. Utbildningar i arkeologi, di-
gital förmedling och dokumentation ingår också 
i uppdragen. Forskning bedrivs dels inom projekt 
finansierade genom externa fonder och stiftelser, 
dels inom företagsforskarskolan GRASCA. En-
heten består av 11 arkeologer, under 2021 var två 
av dessa disputerade och fyra doktorander. Verk-
samheten är fördelade på två kontor, ett i Kalmar 
och ett i Växjö. Helena Victor har varit enhetschef 
under året. Johan Åstrand har varit projektsam-
ordnare, under del av tiden avlöst av Nicholas 
Nilsson.

Sammanfattning
Årets arbete på MAS har präglats av ett jämnt 
flöde av arkeologiska uppdrag av större eller 
mindre omfattning. I huvudsak har arbetet ut-
förts i Kalmar och Kronobergs län men enheten 
har också deltagit i ett större samarbetsprojekt i 
Blekinge. Många av undersökningarna har gett 
värdefulla resultat. Samarbeten har gjorts med en 
rad uppdragsarkeologiska aktörer. Även externa 
beställda projekt med inriktning på utbildning 
och digital dokumentation och förmedling har 
utförts under året.

Arbetet inom forskarskolan GRASCA fortskrider 
och de tre doktoranderna som deltar från MAS 
befinner sig nu i slutskedet av sina avhandlings-
arbeten. Den fortsatta pandemin försvårade möj-
ligheterna till förmedling på utgrävningsplat-
serna men en ökad satsning har gjorts på digital 
förmedling där utvecklingsarbetet har fortsatt. 
Arbetet inom Sandby borgsprojektet har fortsatt 
under året, utan fältarbete i detta skede, men med 
inriktning på analyser och rapportering. 

Bygga upp kunskap
Arkeologi handlar om att bygga upp kunskap om 
vårt förflutna. Ofta sker det i en exploateringssi-
tuation där fornlämningar behöver undersökas, 
dokumenteras och tas bort i samband med väg-
byggen, byggande av bostadsområde eller schakt-
ningar i städernas kulturlager. De arkeologiska 
uppdragen för MAS under 2021 har varit 40 styck-
en. Av dessa har huvuddelen varit arkeologiska 
utredningar, förundersökningar eller så kallade 
slutundersökningar varav 19 uppdrag i Krono-
bergs län och 11 i Kalmar län. Under hösten deltog 
även MAS i ett större arkeologiskt samarbetspro-
jekt omkring undersökningar för väg E22 i östra 
Blekinge. Detta gjordes i samarbete med Blekinge 
museum och två andra arkeologiska verksamhe-
ter. Projektet utfördes med en projektledare från 
MAS. Utöver dessa exploateringsarkeologiska 
uppdrag har även olika typer av externt beställda 
projekt utförts som främst berört utbildningar el-
ler arbete med digital dokumentation. Under året 
har 9 sådana uppdrag utförts. Under året har även 
fortgått ett omfattande rapportarbete från tidiga-
re säsongers undersökningar samtidigt som nya 
projekt för 2022 har initierats.
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Projektens storlek har varierat i omfattning allt-
ifrån små arkeologiska undersökningar som ut-
förts under en dag till det större projekt under 
längre tid och med många engagerade arkeo-
loger. Bland årets undersökningar kan, utöver 
undersökningen i östra Blekinge, nämnas två 
arkeologiska slutundersökningar på Öland, en 
vid Köpings vik och en vid Kastlösa. Utgrävning-
en vid Köpingsvik gav möjlighet att undersöka 
kultur lager från den vikingatida och tidigmedel-
tida handelsplatsen och även möjlighet att under-
söka ett parti av den långa stenmur som avgränsat 

handelsplatsen från stranden. I Kronobergs län 
utfördes flera utredningar inför planerade väg-
projekt med inventering av fornlämningar. Bland 
årets uppdrag kan även nämnas en större förun-
dersökning vid Eka, Ljungby. Här undersöktes 
odlingslämningar och boplatser från övergången 
mellan järnålder och medeltid som är en dåligt 
känd period i småländsk historia. Ett projekt har 
rört konsekvenser för kulturmiljön i samband 
med vindkraftsutbyggnad i havsområdet mellan 
Öland och Gotland. De flesta arkeologiska upp-
drag hör samman med samhällsutbyggnad men 

Bland årets projekt var undersökningarna för ny väg E22 i östra Blekinge ett av de största. Museiarkeologi syd-
ost var en av flera samarbetsparter. Här undersöks ett förmodligen medeltida kvarndämme.
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även andra typer av undersökningar har utförts. 
Ett exempel är den forskningsundersökning av 
en järnframställningsplats vid Rasslebygd som 
utfördes i oktober i samarbete med Emmaboda 
historiska förening. Utgrävningen gjordes för att 
ta reda på mer om järnframställningens betydelse 
i trakten och arbetet utförde av föreningens med-
lemmar tillsammans med arkeolog från museet.

Detta har varit det sjätte verksamhetsåret för fö-
retagsforskarskolan GRASCA, där tre doktoran-
der från MAS deltagit tillsammans med ytterliga-
re sex doktorander från andra aktörer inom den 
uppdragsarkeologiska sektorn. Forskarskolan 
genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet 
och med bidrag från KK-stiftelsen. Forskningen 
är inriktad mot uppdragsarkeologins metoder, 
kommunikation och samhällsrelevans. De tre 
GRASCA-doktoranderna, anställda på enheten, 
har under året fortsatt med sina forskningsom-
råden. En av dem har under året färdigställt sin 
avhandling om digital dokumentation och för-

medling i uppdragsarkeologin med disputation 
i januari 2022. De två andra GRASCA-dokto-
randerna planeras lägga fram sina avhandlingar 
under senare delen av 2022. Deras arbeten rör 
uppdragsarkeologi och förmedling till skolor 
respektive hur kulturarv och arkeologi kan till-
lämpas i stadsutveckling. En av de anställda vid 
enheten fungerar även som forskningssekreterare 
för GRASCA.

Berätta, lära, göra tillgängligt
De kommunikativa insatserna under året har 
varit färre än vanligt på grund av pandemin. De 
guidningar för allmänheten som brukar göras i 
samband med utgrävningar till stor del inte kun-
nat utföras under året. På arkeologidagen hölls 
dock ett föredrag i Köpingsvik med möjlighet att 
se fynd från årets undersökning. Som ett alter-
nativ till visningar av undersökningsplatser har 
arbetet med att skapa digitala guidningar fortsatt 
under året. Under året släpptes en sådan guid-
ning, inspelad med 360-kamera, som beskriver en 

En stor del av årets undersökningar gjordes i Kronobergs län. Bild från förundersökningen vid Eka, Ljungby.
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arkeologisk undersökningsplats vid Öjabymotet 
utanför Växjö. Enhetens arkeologer har deltagit 
som föredragshållare i ett antal digitala konferen-
ser. Anställda på enheten har även deltagit i och 
ansvarat för utformandet och undervisning för 
flera kurser på Linnéuniversitetet med inriktning 
på förhistoria, GIS, arbete med kulturarv samt 
digital förmedling. Samarbetet med Linnéuniver-
sitetet har också omfattat medverkan vid årets se-
minariegrävning vid Skogsby på Öland. Enheten 
har också ansvarat för en sommarkurs i arkeologi 
på Vimmerby folkhögskola.

Arbetet med 3D-modeller och fotogrammetri och 
ett VR-bibliotek på museet (VR= Virtual Reality) 
har fortsatt under året. Detta arbete syftar till att 
tillgängliggöra platser och föremål och fördjupa 
upplevelsen för besökare. Vidareutvecklingen av 
dokumentationssystemet IDA har fortsatt under 
året. 

Samarbeten och nätverk
Genom företagsforskarskolan GRASCA har MAS 
ett brett kontaktnät med de uppdragsfinansie-
rade arkeologiverksamheter som samverkar i 
forskarskolan, dvs. Bohusläns museum,  Jamtli, 
Västarvet/Studio Västsvensk Konservering, 
Stiftelsen Kulturmiljö samt med Linnéuniversi-
tetet. Genom forskarskolan har medarbetarna 
även etablerat nätverkskontakter inom ett flertal 
samhällssektorer inom landet och vid ett flertal 
europeiska universitet. Som tidigare nämnts är 
Linnéuniversitetet en viktig samarbetspart även 
utanför GRASCA med samarbeten i anslutning 
till universitetets arkeologiutbildning.

Ett av verksamhetens viktigaste nätverk är 
den  museiarkeologiska branschorganisationen, 
M-ARK som fungerar både som kontaktnät för 
information och som forum för samarbete i upp-
dragsarkeologiska projekt. Under året har prak-

Undersökning av en grav från stridsyxetid vid Vallby i Blekinge. Flintyxan som rensas fram lades ned i graven 
för 2 500 år sedan.
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tiskt samarbete i projekt skett med Jönköpings 
läns museum, Blekinge museum, Bohusläns mu-
seum och Sydsvensk arkeologi. Inom E22 projek-
tet skedde även samarbete med arkeologer från 
Statens historiska museer. 

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. 

Sandby borgsprojektet
Under 2021 genomfördes inga undersökningar på 
Sandby borg utan fokus låg i stället på att fors-
ka och att skriva färdigt och publicera rapporter 
från tidigare års grävningar. Ett flertal föredrag 
och presentationer omkring Sandby borg har hål-
lits under året. Analyser och tolkning av analys-

Medlemmar ur Emmaboda historiska förening un-
dersöker en järnframställningsplats vid Rasslebygd i 
samarbete med länsmuseets arkeologer.

Vid Köpingsvik fanns en av Östersjöområdets vik-
tigaste handelsplatser under vikingatid och tidig 
medeltid. Här grävs ett parti av den stenmur fram 
som utgjorde gräns mellan handelsplatsen och 
strandområden.

resultat från DNA- och isotopanalyser pågår. En 
undersökning med nära anknytning till Sandby 
borg är den undersökning av stengrundsbebyg-
gelse som LNU bedriver vid Ölands Skogsby som 
seminarieutgrävning. MAS deltar aktivt i det-
ta projekt som antas ge viktiga infallsvinklar på 
Ölands folkvandringstid av betydelse för Sandby 
borg. Moesgaards museum på Jylland planerar en 
utställning omkring skandinavisk folkvandrings-
tid och man har tagit kontakt med Kalmar läns 
museum för att få låna fynd från Sandby borg till 
denna utställning.
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En slitkant av rött siden sys fast för 
att skydda mässhakens slitna hals-
ringning. Mässhaken är kompone-
rad av Sigrid Synnergren för Södra 
Sveriges kyrkliga textil 1961. Tillhör 
Stenåsa kyrka. 
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Kronan – marinarkeologi – 
konservering

Kronanprojektet
Undersökningsarbetet på Kronans vrakplats
2021 års marinarkeologiska undersökningar av 
regal skeppet Kronan, som utgjorde det fyrtio-
första undersökningsåret i följd, genomfördes i 
enlighet med de mål som ställts upp. Av pande-
miskäl var de ordinarie dykundersökningarna 
med frivillig personal för andra året i rad inställ-
da.

Undersökningsarbetet under året skedde i stället 
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 
ett fristående patrulluppdrag under en dag, den 
8 september. Insatsen fokuserade på ett provs-
chakt under den plant liggande babordssidan i 
höjd med övergången mellan skansdäcket och det 
underliggande övre däcket, i syfte att klarlägga 
de utvändiga skulpturernas omfattning, karaktär 
och kondition, som ligger inpressade i leran un-
der skrovsidan. Provschaktningen skedde m h a 
tryckluftsdriven slamsug. 

Fyndmaterialet i undersökningsområdet var 
begränsat. Tjugofem fyndposter bärgades och 
doku menterades, under den tidsmässigt begrän-
sade undersökningsinsatsen. Trots det, kunde ett 
flertal skulpturelement friläggas och bärgas. Re-
sultaten visar att en riklig förekomst av Kronans 
utvändiga utsmyckningar ligger inpressade under 
fartygssidan, varav de flesta uppvisar en anmärk-
ningsvärt hög bevarandegrad. 

2021 års resultat av Kronanundersökningarna 
har under året presenterats i rapporter, artiklar, 

Konservatorerna undersökte och registrerade fynd-
material ombord på HMS Belos.
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föredrag, poddar och intervjuer, både i radio och 
TV och på webben. Guidningar har skett i ytterst 
begränsad omfattning, pga pandemiläget men 
ett särskilt tillfälle var när ÖB Micael Bydén och 
landshövding Peter Sandwall med kollegor besök-
te länsmuseet för en specialvisning av Kronanut-
ställningen.

Förstärkning av  
projektets vetenskapliga profil
Forskning och kunskapsuppbyggnad har under 
året kontinuerligt bedrivits som ett led i den ma-
rinarkeologiska undersökningsverksamheten, 
där samarbete och stöd till studenter och forskare 
sker fortlöpande. Kommunikationen har upprätt-
hållits i form av digitala möten. Kommunikation 
med Kronanprojektets referensgrupp som består 
av forskningsexpertis och sakkunniga inom äm-
nena arkeologi, osteologi, farmaci och historia 
från, förutom länsmuseet, även länsstyrelsen i 
Kalmar län, Statens maritima och transporthis-
toriska museer och Stockholms universitet, har 
skett med digital teknik. Inom ramen för refe-
rensgruppen bedrivs fortlöpande forskningspro-
jekt, av vilka särskilt bör framhållas marinar-
keologi, historia, farmaci, numismatik, genetik 
samt human- och animalosteologi. Ett särskilt 
forskningsprojekt är den konserveringsförstudie 
kring 2006 års silvermyntskatt från Kronan som 
påbörjades 2020, och som under 2021 fortsatte 
i form av en fortsättningsstudie finansierad av 
medel ur Gunnar Ekströms stiftelse för numis-
matik och under handledning av professor eme-
ritus  Kenneth Jonsson. 

Kronanutställningen
Kronanutställningens huvudmiljö på vå-
ning 1 och 3 i Ångkvarnen, utvecklas med ny 
forsknings baserad information och berättelser 
kring det bärgade fyndmaterialet och den aktu-
ella tidsperioden, i takt med hur det fortlöpande 
marinarkeologiska undersökningsarbetet fram-
skrider. Ambitionen är att kontinuerligt expo-
nera ny information och nytt fyndmaterial i ut-
ställningsmiljöerna. Under 2021 installerades ett 
trespråkigt, digitaliserat ljud- och ljusspel i ut-

ställningens modell av vrakplatsen. I entréplanets 
kanonutställning hängdes nya, utvecklade och 
uppdaterade informationsvepor. För att utveckla 
formgivning och gestaltning av eldrören, place-
rades två av bronspjäserna vertikalt mot väggen 
med effektbelysning, i syfte att tydliggöra ka-
nonernas reliefdekor.

Förmedlingsarbete
Under året har mot bakgrund av pandemin en 
fortsatt satsning på digital förmedling skett. 
Poddserien med regalskeppet Kronan i fokus, har 
fortsatt med global spridningsmöjlighet. Besök 
på vrakplatsen under dykarbetet har tyvärr inte 
kunnat genomföras enligt plan, pga pandemi-
restriktionerna. 

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

Marinarkeologi, uppdrag  
och allmän handläggning
Länsmuseet har under året på uppdrag av Kust-
bevakningen fortsatt utbildat kustbevakningsas-
piranter i marinarkeologi och tillämpning av 
Kulturmiljölagen 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. Länsmu-
seets marinarkeologiska medverkan i samar-
betsgruppen Sjöstjärnan, vitaliserades ånyo fast 
i digital form under 2021. Medverkan i det na-
tionella Marin arkeo logiska Rådet och pausades 
fortsatt av pandemiskäl.
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Konservering
Konservering och vård  
av Kronansamlingarna
Konservering utförts av det material som påträf-
fades i samband med kanonbärgningarna och 
provschaktningarna under Kronans babordssida 
våren 2020. Möjligheter har givits, inte minst ge-
nom projekt Kronan Framtid, att i större utsträck-
ning fokusera på att konservera fyndmaterialet 
från Kronan i sin helhet.

Allmän kulturhistorisk  
och arkeologisk konservering
Två personer har arbetat med arkeologisk och 
allmän kulturhistorisk konservering. Arbetet 
berörde dels material från regalskeppet Kronan, 
dels externa uppdrag och i viss mån arbete med 
museets samlingar.

I september genomfördes undersökningar vid re-
galskeppet Kronans vrakplats i samarbete med 
Försvarsmakten. Ombord HMS Belos omhänder-
tog museets konservatorer de fynd som bärgades. 
En betydande del av fyndmaterialet utgjordes av 

Museets konservatorer och museitekniker medverkade i dokumentation och nedtagning av en väggfast 
skulptur som skulle flyttas på grund av ombyggnation. Konstverket är skapat av Bertil Vallien.

Stolar från Krusenstiernska gården rengjordes utom-
hus av museets konservatorer. Detta för att undvika 
att sprida mögelsporer inomhus.
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skulpturdelar som nu ligger i vattenbad. Konser-
vering av föremål som tidigare tagits upp vid ut-
grävningar av regalskeppet Kronan skedde under 
hela året. Konservering är ett tidskrävande arbete 
och vissa moment tar flera år och är en pågående 
insats. Utöver det löpande arbetet med  Kronan har 
en stor variation av uppdrag genomförts under året 
och nedan beskrivs några exempel på dessa.

Museets konservatorer medverkade i dokumenta-
tion och nedtagning av en väggfast skulptur som 
skulle flyttas på grund av ombyggnation. Konst-
verket är skapat av Bertil Vallien och sattes upp 
1967 i den då nybyggda Oxhagsskolan i Kalmar. 
Konstverket bestod av ett flertal olika delar, fram-
för allt av trä, som satt monterade i olika sektioner 
på en vägg.  Arbetet utfördes av museets tekniker 
och konservatorer. Kalmar kommun var bestäl-
lare och medverkade och bistod med hjälp under 
arbetet. Delarna packades och levererades till ett 
förvaringsutrymme med förhoppning om att i 
framtiden åter få hänga i en skolmiljö.

Under våren arbetade konservatorerna med ett 
mögelsaneringsuppdrag i Krusenstiernska  gården. 

Fotodokumentation av mässhake komponerad av Hellevi Nilsson-Kjellhard – en konstnär som försett många 
skånska kyrkor med vacker textil. Mässhaken tillhör Hjärsås kyrka.

En ungefär 100 år gammal kollekthåv i sammet till-
hörande Glimåkra kyrka rengörs varsamt med ett 
pyttelitet dammsugarmunstycke. 
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Då fukt i museibyggnaden orsakat mögelpåväxt på 
inventarier i huset behövdes det en insats för en för-
bättrad miljö i byggnaden. Detta har skett genom 
avfuktare och nya radiatorer i byggnaden. Konser-
vatorernas uppgift var att rengöra föremålen från 
synlig mögelpåväxt vilket förekom både på möbler, 
mindre inventarier och i väggfasta utrymmen. 

Ett spännande uppdrag från Statens Maritima 
och Transporthistoriska museer som genom-
fördes under året var konserveringen av ett fler-
tal plåtmynt från skeppet  Resande man, förlist i 
Stockholms skärgård 1660. Det största myntet 
vägde över sex kg!

Konserveringen av skeppsdetaljer bärgade från 
1400-talsvraket av Gribshunden i Blekinge, slut-
fördes under året. Materialet återfördes därefter 
av uppdragsgivaren till Blekinge museum.

Konservering av den galjonsfigur som trålades 
upp nordost om Öland 1988 och som förvarats i 
vattenbad sedan dess har rengjorts och därefter 
placerats i ett förkonserveringsbad bestående av 
vattenlöst polyetylenglykol.

Den förstudie av en av Kronans silvermyntskatter 
som påbörjades 2020, ledde till en fortsatt studie 
under 2021 som i likhet med föregående år finan-
sierades av Gunnar Ekströms stiftelse. Studiens 
syfte var att bestämma myntens bevarandegrad, 
de olika myntslagens läge i skatten och hur myn-
ten ursprungligen varit förpackade. Även om en-
dast en del av de hopkorroderade mynten ännu 
kunnat tas isär, har studien lett till ny kunskap 
kring sammansättningen.

Uppdragskonservering,  
textil, trä och måleri 
År 2021 har arbetsstyrkan på textil- och måleri-
konserveringen bestått av tre personer. Arbetet 
har till största delen utgjorts av uppdrag från ex-
terna kunder. En i personalen har även handlagt 
gåvoärenden, förfrågningar och studiebesök som 
gäller museets textila samlingar. I tre månader 
under slutet av året hade vi glädjen att ta emot 

Inuti den här vackra väggdekorationen tillhörande 
Hulterstads kyrka hittades en liten ihoprullad pap-
perslapp med ett meddelande från förr. 

Ljungby kyrkas altarring (som kan monteras isär och 
flyttas) rengörs från vin- och stearinfläckar. 
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en praktikant från konservatorsprogrammet, 
Göteborgs universitet. Under året har ett tätare 
samarbete med en av museets tekniker, som har 
bakgrund som möbelkonservator, inletts. På så 
vis vidgas spektret av de typer av föremål som 
länsmuseet kan ta emot för konservering. 

Uppdrag i siffror 
Ateljéns personal har under året stått för konser-
vering av 147 föremål, vilket motsvarar ett före-
mål i veckan per person. De flesta av ateljéns upp-
drag har varit åt Svenska kyrkan. Sammanlagt 
har det utförts konserveringsarbeten åt 22 kyrkor, 
varav tolv i Kalmar län, tre på Öland, sju i Ble-
kinge och tre i Skåne. 

Sex av museets föremål har konserverats och en 
privatperson har fått en tavla åtgärdad. 

Vi har gjort tre besök i kyrkor där föremål be-
siktigades inför framtida konservering, såväl trä, 
textil som måleri. Vård- och underhållsplaner 
har upprättats åt tre kyrkor i Västra Götaland i 
samarbete med ytterligare en konservator och 
en bebyggelseantikvarie (båda egenföretagare i 
Västsverige). 

Uppdrag har utförts åt Kultur- och fritidsförvalt-
ningen i Kalmar och Kalmar slott.  

Utöver det har vi utfört två konsultationer gäl-
lande ny förvaring av kyrklig textil respektive 
utformning och placering av en monter för textil 
i kyrkorummet. Uppdragen var samarbeten med 
monterfirma, Länsstyrelsen, arkitekter och kyr-
kans personal. 

Ett tjugotal frågor från allmänheten har besva-
rats per e-post eller telefon. Frågorna har främst 
handlat om rengöring och förvaring av exempel-
vis dopklänningar, tavlor och äldre ärvda textilier. 
De flesta som har hört av sig har varit privatper-
soner, men även till exempel hembygdsföreningar 
och studerande har fått hjälp. 

Beskrivning av några av årets uppdrag
Samarbetet med Södra Tjusts pastorat har fortsatt 
i form av målerikonservering av tavlor från flera 
av pastoratets kyrkor. De flesta av tavlorna kunde 
åtgärdas i museets lokaler i Kalmar. De transpor-
terades i lastbil i en vagn som byggts speciellt för 
ändamålet i samarbete mellan målerikonserva-
torn och museets tekniker. En altartavla, i Sankt 
Petri kyrka, behövde åtgärdas på plats i kyrkan. 
Under slutet av året påbörjades även konservering 
av en stor mängd textilier tillhörande Hallinge-
bergs kyrka i samma pastorat. Bland textilierna 
finns bland annat riktigt fin 1900-talstextil samt 
två mässhakar från 1700-talet. 

Lossnade band sys fast på Torslunda kyrkas violetta sammetsmässhake från tidigt 1900-tal. 
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Den centralt placerade gobelängen i Sankta 
 Birgitta kyrkan i Kalmar, som under flera år hängt 
lite snett, fick hos konserveringen förutom en yt-
lig rengöring även en ny, skonsam montering. 

Åt Ljungby kyrka utanför Kalmar rengjordes 
några 1900-talstextilier. Tyget på kyrkans altar-
ring rengjordes och lagades på plats i kyrkan. 

Målerikonservatorn har under året konserverat 
två krucifix ur museets samlingar. De har visats i 
Gröna salen på Kalmar slott men på grund av de-
ras dåliga skick har de nu tagits ner för att förva-
ras i museets magasin. På slottet har även drottn-
ingsängen konserverats, i samarbete mellan en av 
museets tekniker och målerikonservatorn. 

Textilkonservering har utförts åt tre kyrkor i Söd-
ra Ölands pastorat. En av dem var Hulterstad kyr-
ka, där ett roligt fynd gjordes inuti ett av föremå-
len. Bakom fodret låg en ihoprullad papperslapp 
med handskriven text med upphovspersonernas 
och verkets namn, årtal och bibelverser. 

Övrigt 
Ateljén har investerat i en overlockmaskin som 
förenklar arbetet med tillverkning av monte-
ringskanaler och sömnad av diverse skyddsfodral. 
Nya takarmaturer har installerats. Själva installa-
tionen innebar en störning i verksamheten, men 
resultatet blev ett fint lyft för arbetsmiljön med 
jämnt placerad belysning i rätt färgtemperatur i 
samtliga av textilkonserveringens lokaler. 

Som vanligt har museets lokal för mögelsanering 
använts i några ärenden. Där kan personalen, 
iförd skyddsutrustning, rengöra kraftigt mögel-
angripna föremål utan att riskera sin hälsa. 

Verksamheten har kunnat fortgå relativt ostört 
av den pandemi som i övrigt präglat år 2021. Det 
som märkts i verksamheten har varit den högre 
sjukfrånvaron. 

Välbehövd rengöring pågår av porträtt av Karl XI, 
Törnsfalls kyrka. 

En sista kontroll av den nya monteringen av Sankta 
Birgittakyrkans gobeläng, som är så stor att den näs-
tan inte får plats i ateljén! Gobelängen är kompone-
rad av Pär Andersson och vävd av Marianne Ahlqvist, 
1975. 

Ett antependium nålas upp inför fotografisk doku-
mentation. 
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Arbete i magasin. 
Foto: Maria Winsö.
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Arkiv, bibliotek & samlingar

Arkiv
Arbetet med vård, uppordning av kapsellådor samt 
inordning av handlingar i arkivet fortsatte under 
2021, men pga bristande personalresurser, i mer 
begränsad omfattning än tidigare. En medarbetare 
har under året ansvarat för inkomna förfrågningar 
och handledning av externa besökare till arkivet 
och biblioteket, vilka under året uppgick till 21 och 
antalet externa förfrågningar till ca 60. Under de-
lar av året upphörde av pandemiskäl dock möjlig-
heterna 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 såväl en särskild samlingsenhet 
med nyanställning av en enhetschef som rekry-
tering av en arkivarie, antogs i årets verksamhets-
planering inför 2022.

Biblioteket
69 nyinkomna böcker har under året registrerats. 
Katalogisering och klassificering görs enligt de 
katalogiseringsregler som finns för svenska bib-
liotek. Det är SAB-systemet som används. Vid 
2021 års slut fanns 57 951 poster registrerade i 
biblioteks katalogen. 

Från och med maj månad 2021 arbetar en bibli-
otekarie från Kalmar stadsbibliotek 8 timmar/
vecka (motsvarar 20 % tjänst) för Kalmar läns 
museums bibliotek. Timmarna köps in från 
 Kalmar kommun.

Arbetet för bibliotekarien har bestått av att katalo-
gisera böcker, registrera tidskrifter, bokinköp till 
biblioteket, svara på biblioteksfrågor från ”Fråga 
samlingarna”, hyllstädning, bokuppsättning med 
mera. Bibliotekarien har gjort ett veckoutskick 
med nyheter från biblioteket. Utskicket innehåll-
er till exempel tips om digitala tjänster kopplat till 
bibliotek och litteratur, information om nya böck-
er samt artikeltips från tidskrifter.

Bedömning
Det har under året konstaterats behov av och för-
beretts för en stor omflyttning i biblioteket och 
magasinering av viss litteratur, i syfte att dels be-
reda plats för prioriterad litteratur, dels placera  

Nyhetshyllan i biblioteket.
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Bedömning
Krusenstiernska arkivet kräver fortsatt stora in-
satser gällande uppordning och digitalisering, 
släktföreningens kunskap om och arbete med ar-
kivet är avgörande för dess tillgängliggörande.

Samlingarna 
Verksamhetsområdet samlingar utvecklar, till-
gängliggör och förvaltar museets föremålssam-
lingar samt svarar för handläggning och hante-
ring av föremålsfrågor. Läget med covid-19 har 
påverkat museets besöksverksamhet i stort och 
så även på samlingarna. Under året har sam-
lingspersonalen samverkat med externa parter 
såsom forskare och studenter vid universitet och 

böckerna för ökad tillgänglighet enligt gällan-
de biblioteksprinciper. För sökbarheten digitalt 
skulle bibliotekskatalogen behöva utvecklas. Det 
skulle också vara önskvärt med ett digitalt utlå-
ningssystem.

Krusenstiernska arkivet
Under året har den tjänsteman som varit ansvarig 
för Krusenstiernska arkivet gått i pension, ansvaret 
för arkivet ligger nu tillfälligt hos antikvarierna på 
samlingarna. Under året har arkivförteckningen 
skannats och den Krusenstiernska släktföreningen 
arbetar med digitalisering och bearbetning av för-
teckningen. I arkivet har även förbättringar avse-
ende förvaring av arkivmaterial gjorts.

Antikvarierna presenterar sig på nya det Instagramkontot, @samlingarna_kalmarlansmuseum.
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 webbinarier för att utveckla sin kunskap inom 
området. Under 2021 har 7962 nya objekt tillkom-
mit i Primus. Databasen innehåller totalt 287 446 
objekt. Det finns fortfarande en del ändringsarbe-
te kvar att göra efter konverteringarna till Primus, 
vilket kan påverka statistiken något. Allmänhet-
en har full tillgänglighet till 90 888 objekt på 
Digitalt Museum.se, vilket omfattar både föremål 
och fotografier ur samlingarna på samma webb-
plats. Under året har delar av personalen arbetat 
med att förbereda fotografier och föremål i Pri-
mus för anslutning till K-samsök och söktjänsten 
Kringla. Personal har även arbetat med registre-
ring av information och bilder i databasen, bland 
annat registrering av nyförvärv men även äldre 
samlingar som under året har inventerats. En hel 
del föremål har skannats eller fotograferats och 
bilderna har lagts in i databasen.

Delvis på grund av pandemin har ett större fo-
kus lagts på att tillgängliggöra samlingarna di-

Utställningen Kalmar läns museum 150 år. Digital utställning och ett urval visades på museet under sommaren.

högskolor. Framför allt har arbetet utförts digitalt 
på grund av situationen med covid-19. Visningar 
och besök till föremålsmagasinen har inte kunnat 
genomföras så som de brukar. När restriktioner-
na tillfälligt lättade under hösten kunde dock ar-
keologistudenter vid Linnéuniversitetet samt stu-
derande vid Capellagården besöka samlingarna 
på länsmuseet som en del av deras undervisning. 

Ansvarig tjänsteman för Jenny Nyströms och 
Curt Stoopendaals stiftelse har gått i pension 
under året. Arbetsuppgifterna har övertagits av 
övrig personal och har inneburit att tid har fått 
avsättas för att sätta sig in i olika ärenden och ar-
betsuppgifter rörande Jenny Nyström.

Samlingarna digitalt
Databasen Primus är en viktig del i samlings-
förvaltningen och det främsta verktyget för att 
tillgängliggöra samlingarna på DigitaltMuseum.
se. Delar av personalen har deltagit i ett flertal 
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gitalt och på nya sätt. Då museet varit stängt en 
period har arbetet med utställningen ”Månadens 
föremål” varit begränsat och i stället, mellan fe-
bruari och maj månad, ersatts av att producera 
digitala utställningar, vilka har publicerats på Di-
gitaltMuseum.se. En större satsning på att publ-
icera nya föremålsposter har gjorts, vid sidan av 
detta kontinuerligt löpande arbete. Tre nya map-
par har upprättats på DigitaltMuseum.se, med 
ämnena ”Barnvagnar”, ”Stålhammars noter och 
musikinstrument” och ”Stämplar och formar för 
hushållet”. Totalt finns nu 41 mappar tillgängliga 
för allmänheten. Ett Instagram-konto har upp-
rättats, med syfte att bjuda in allmänheten att ta 
del av det dagliga arbetet med samlingarna. Även 
 Facebook är en kanal som har använts för till-
gängliggörande och delaktighet.

Arbete med utställningar
Samlingspersonalen är involverade i museets ut-
ställningsarbete på flera sätt. Dels genom att, till-
sammans med konservatorerna, se till att utställda 
föremål befinner sig i ett bra klimat och att de vid 
behov rengörs och åtgärdas på andra sätt. Anti-
kvarierna tillhandahåller också föremålen och 
kunskapen kring dessa till utställningarna och 
samarbetar då med annan personal på museet som 
utställningsproducent, pedagoger och tekniker. 
Antikvarierna producerar också egna utställning-
ar, där de digitala utställningarna är ett sådant ex-
empel. Under året producerades nio, varav ett ur-
val även visades i fysisk form på våning 4.

Samlingspersonal har arbetat med research och 
framtagning av passande föremål till en utställ-
ning om kyrkliga metaller som kommer att invigas 
hösten 2022. En tavla av Prins Eugen har visats och 
uppdateringar har gjorts i utställningarna ”Rugs-
torparn” och ”Jenny Nyström” på våning 4. 

Magasinsarbete
Arbetet på Nya Magasinet har varit fokuse-
rat på uppordning av materialet från magasinet 
Översten som flyttades till Nya Magasinet 2014. 

Upphängning av nykonserverat begravningsvapen 
på slottet.

Pågående arbete med mönsterarkssamlingen.
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Materialet har förvarats tillfälligt i magasinsrum-
met där de arkeologiska samlingarna så småning-
om ska förvaras. Som ett led i att färdigställa ma-
gasinsrummet för de arkeologiska samlingarna 
har en extra insats genomförts för att ordna upp 
delar av materialet från magasinet Översten. För 
att möjliggöra satsningen var andra arbetsuppgif-
ter tvungna att bortprioriteras och i vissa fall helt 
pausas.

Under året har även mindre flyttar mellan ma-
gasinet på Ångkvarnen och Nya Magasinet ge-
nomförts kontinuerligt för att sammanföra före-
målskategorier. I magasinet på Ångkvarnen har 
arbetet med uppordning i vapenvalvet fortsatt, i 
övrigt har arbetet i magasinet på Ångkvarnen fått 
stå tillbaka för uppordning av material i Nya Ma-
gasinet.

Det omfattande arbetet med flytt och inventering 
av textilsamlingarna har under året pausats. Frå-
gor och ärenden som rört de textila samlingarna 
har hanterats av en antikvarie som arbetar med 
textilkonserveringens uppdragsverksamhet.

Under hösten arbetade samlingspersonalen med 
planering av nya magasinslokaler inför komman-
de flytt av kronansamlingen. 

Arbetet med inventering av en stor samling möns-
terark har avslutats, likaså uppordning av ett om-
fattande arkivmaterial från Swarss tobaksfabrik.

Utlån av föremål
Samlingspersonalen har arbetat med utlån till 
Eksjö museum, Prins Eugens Waldemarsudde, 
Ölands museum Himmelsberga samt till inspel-
ning av tv-programmet Det sitter i väggarna. Ett 
äldre utlån av ett skåp till Halltorps Gästgive-
ri har avslutats. Fortsatt arbete har också pågått 
med det omfattande utlånet till Kalmar slott där 
också den årliga inventeringen utfördes i april och 
några av föremålen har återlämnats till museet 
med hjälp av flyttfirma. 

Digitala utställningar 2021
Att färdas över snö och is.

Wimmerströms konditori.

Stolen – stil, form och funktion.

Kom och köp! Prima varor av bästa kvalitet!

Kulturhistoriska miljöer i Kalmar län.

Byggnadsdetaljer av natursten.

Grönskande tider.

Kalmar läns museum 150 år.

Bland stafflier, penslar och paletter – hemma hos 
familjen Jenny Nyström-Stoopendaal.

Spiskonsol från utställningen Byggnadsdetaljer 
av natursten. Foto: Pierre Rosberg.

Glasvas från utställningen Grönskande tider.  
Foto: Pierre Rosberg.
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Konservering av föremål  
och samverkansprojekt
Under året har antikvarierna samarbetat med 
museets konservatorer gällande föremål i behov 
av särskilda vårdåtgärder. Exempel på sådana fö-
remål är två medeltida krucifix, en hästsadel, en 
säng utställd på Kalmar slott, en järnkruka och 
två tavlor. Konservatorerna har även arbetat med 
föremål inför utlån. En översiktlig kontroll av be-
hov av vårdåtgärder i de arkeologiska samlingar-
na har också utförts.

Gällande det löpande samverkansprojektet med 
mastersprogrammet i konservering på Institu-
tionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, 
kom det första utlånade och konserverade be-
gravningsvapnet tillbaka i juni. I samarbete med 
museets tekniker, konservator och personal från 
Kalmar slott hängdes vapnet åter upp i Gröna sa-
len på slottet.

Arbete med skomakerisamling. Foto: Maria Winsö.
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mensamt och beslut om anhållan av fynden tas 
av museichefen. Efter att fyndfördelningsbeslut 
fattats av Riksantikvarieämbetet tar ett adminis-
trativt arbete vid för samlingsförvaltningen på 
länsmuseet och i samband härmed sker även en 
uppföljning av fynden. Ansvaret går då över från 
den undersökande institutionen till samlingsför-
valtningen. Flera äldre fyndfördelningsbeslut lig-
ger och väntar på hantering och det arbetet kom-
mer att genomföras successivt under många år 
framöver då arkeologiskt fyndmaterial som berör 
besluten blir aktuella att ordna upp. Under året 
har samlingarna tagit emot fynd från ett flertal 
utgrävningar vilket har inneburit arbete med pla-
cering samt administration. 

Foto
Fototjänsten har utfört fotografering av föremål 
ur samlingarna, nyförvärv, gåvor, inkomna fo-
tograferingsuppdrag, föremål inför utställningar 
med mera. Därutöver har fotograferingen varit 
inriktad på föremål som hanterats med anledning 
av att olika kategorier av föremål har blivit inven-
terade. Arbetet har i år även inneburit att fotogra-
fera samlingsarbetet för användning av bilder i 
olika sammanhang tex. sociala medier, trycksa-
ker, rapporter etc. Detta utfördes i samband med 
passande samlingsarbete.

Sammanfattning och framtid
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, sociala medier, visningar och genom in-
teraktion 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 

Externa samlingar
Samlingsantikvarier finns representerade i sty-
relsen för både Stiftelsen Krusenstiernska gården 
och Stiftelsen Wimmerströmska gården. I de båda 
museibyggnaderna finns samlingar som Kalmar 
läns museum ansvarar för. Under året har per-
sonalen varit rådgivande i löpande verksamhets-
frågor som berört samlingarna på olika sätt. På 
Krusenstiernska gården har IPM-arbetet fortlöpt 
i boningshuset med regelbunden klimatkontroll 
samt kontroll av klisterfällor. Det har tidigare 
funnits problem med mögel i boningshuset och 
2020 återupptäcktes mögelpåväxt. Med anled-
ning av det genomförde under året konservatorer 
från länsmuseet mögelsanering av de mest skada-
de föremålen. Personal från samlingarna hjälpte 
till med rådgivning om byggnaden och föremå-
len. Efter sanering genomförde kommunen städ-
ning av byggnaden samt tvätt av de textilier som 
används som rekvisita. 

Fyndfördelningsärenden
Arbetet med nyinkomna fyndfördelningsärenden 
av arkeologiska fynd har fortgått under hela året. 
Det innebär bland annat att handlägga ärenden 
inför fyndfördelningsbeslut som fattas av Riks-
antikvarieämbetet. Handläggningen utförs av 
personal på samlings- och arkeologienheten ge-

Avplastning av medeltida krucifix april 2021.
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Digitaliseringsgruppen (DG)
Vid halvårsskiftet erhöll den dittillsvarande ar-
betsledaren för Digitaliseringsgruppen (DG) 
delvis nya arbetsuppgifter och rollen som arbets-
ledare övertogs av enhetschefen. Själva digitali-
seringsarbetet har fortgått. Arbetets inriktning 
under året har huvudsakligen varit skanning 
av nitratnegativ och negativ ur Allan Bernvings 
samling. Under året har 2 048 poster tillkommit. 
Arbetsledarens förändrade arbetsuppgifter har 
medfört att granskning av skapade bildposter har 
pausats. Vid utgången av 2021 återstår cirka 1 600 
poster att granska. 

Förutom digitalisering av bilder har en medarbe-
tare arbetat med digitalisering av fotojournaler. 
Således är nu Walter Olssons journal helt digi-
taliserad, liksom Fotosalongen i Nybros journal. 
Detta arbete är relaterat till att museet har nega-
tivsamlingar från dessa ateljéer. Därefter har digi-
talisering av museets egna fotojournaler återupp-
tagits. 

En medarbetare i gruppen har delvis arbetat med 
redigering av museets rapporter. Genom pen-
sionsavgång har gruppen under året reducerats 
med en medarbetare. Vidare har en medarbetare 
varit sjukskriven under stor del av året. 

med andra yrkesgrupper eller i olika samverkans-
projekt, både internt och externt, vilket också 
bidrar till en positiv utveckling. 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. Det finns ett fortsatt stort behov av up-
pordning. Arbetet som utförs inom förvaltningen 
innebär en stor kvalitetshöjning och professiona-
lisering i form av kunskap, vård, bevarande, sä-
kerhet och tillgängliggörande. 

Fortfarande återstår en hel del flyttarbete, de mer 
omfattande kategorierna som återstår att flytta till 
Nya Magasinet är inramad konst samt de arkeolo-
giska och textila samlingarna. Även en del arbete 
återstår från tidigare flyttar som gjordes under 
åren 2013 till 2016, då arbetet forcerades utan att 
tillhörande efterarbete kunde slutföras i samma 
takt. Årets satsningar på uppordning av materi-
alet från magasinet Översten har påverkat en del 
andra arbetsuppgifter, som har fått minskas i tid 
eller helt pausas. Exempel på sådana arbetsupp-
gifter var förebyggande arbete mot skadedjur i 
magasinen (IPM), mottagande av nya gåvor och 
inköp, insatser på Wimmerströmska gården och 
magasinet på Ångkvarnen, samt utvecklingsarbe-
te inom samlingsförvaltningen.

Enhetschef Lars Einarsson vid planeringsmöte inför kommande flytt av Kronansamlingen.
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och i förlängningen Europeana. Mycket av arbe-
tet har varit av förberedande karaktär då vi måste 
skapa en samsyn kring de olika licenserna i CC. 
F d arbetsledaren har också varit behjälplig med 
bilder till rapporter och till Unikaprojektet, och 
även arbetat med en ny digital tjänst, ”Veckans 
bild”. Under 2021 följdes jordbrukets gamla års-
hjul. Under 2022 planeras att visa fyra bilder från 
var och en av länets kommuner, i syfte att bidra 
till ökad samhörighet. Veckans bild har rönt stor 
uppskattning och varit en av de mest lästa poster-
na från museet på Facebook.

Bildförsäljningen sköttes under första halvåret av 
gruppens arbetsledare och vederbörande har kvar 
denna arbetsuppgift även framgent. Efterfrågan 
på bilder från museet har under året varit god. 
Bedömningen är att DigitaltMuseum.se nått hög 
nyttjandegrad och bildleveranserna bidrar såväl 
ekonomiskt som publicitetsmässigt till museets 
resultat. 

Den tidigare arbetsledaren har i huvudsak arbe-
tat med licensiering av de poster som publiceras 
på Digitalt Museum inför publicering i K-Samsök 

Denna bild, tagen av Allan Bernving och visande grisslakt i Trosnäs på 1961-talet, användes som veckans 
bild veckan före jul 2021.
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Under den andra pandemisommaren 2021 
satsade vi på ett flertal aktiviteter utomhus 
för våra besökare. I ett samarbete med 
Kalmar kommun erbjöd vi möjlighet att 
prova på historiska hantverkstekniker vid 
Kavaljersporten. 
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Pedagogiska enheten

Pedagogiska enheten ansvarar för pedagogisk 
verksamhet på Kalmar läns museum och i Kal-
mar län samt för museets utställningsverksam-
het. Till verksamheten hör olika typer av projekt, 
publika och pedagogiska program, guidning-
ar, utbildningar för olika målgrupper, föredrag, 
stadsvandringar, skollovsaktiviteter, speciale-
venemang och tidsresor. Till enheten hör även 
Kostymateljén och den internationella föreningen 
Bridging Ages, BA. 

Vi har arbetat lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. Under 2021 fortsatte vi att arbe-
ta med samhällsfrågor och fokuserade på teman 
som psykisk hälsa och jämställdhet i enlighet 
med länsmuseets strategimål. 

2021 var det andra pandemiåret då inget var sig 
likt. Länsmuseet stängde i november 2020 när den 
omfattande andra vågen av Covid-19 drog över 
landet och vi slog upp portarna först i maj 2021 
igen. Inga tidsresor kunde genomföras fysiskt un-
der våren. Vi producerade dock digitalt innehåll 
för olika kanaler under den tid som länsmuseet 
höll stängt. Trots denna digitala omställning har 
det varit ett tufft år med flera förlorade uppdrag 
som inte har kunnat genomföras. Att projekt fått 
startas och pausas upprepade gånger på grund av 
pandemin, har också varit en stressfaktor. 

Sommarsäsongen kunde genomföras utifrån rå-
dande restriktioner. En nyhet var att vi utveckla-
de och erbjöd stadsvandringar på olika teman för 
våra besökare under sommarsäsongen. Totalt 130 
stadsvandringar genomfördes. Under hösttermi-

nen 2021 kunde vi göra samtliga tidsresor som 
planerat och återupptog också vissa av de projekt 
som varit vilande under vår stängningsperiod. 

På enheten arbetar elva tillsvidareanställda med-
arbetare. Tillsammans har vi en bred och varie-
rad kompetens som ger oss möjlighet att utföra 
olika typer av pedagogiska uppdrag och att möta 
olika målgrupper. Vid enheten finns också ti-
manställd extrapersonal, personer i olika typer av 
arbetsmarknadsåtgärder, språkpraktikanter och 
studenter. 

Fortsatt digital  
utveckling under 2021
Den digitala utvecklingen som påbörjades under 
2020, fortsatte under 2021. I januari tillbringade 
personal från Utbildningsradion en dag på muse-
et. Olika filmer om olika ämnen spelades in un-
der dagen – dessa kan ses på UR:s Länsmuseerna 
berättar.  Dagen planerades och samordnades av 
den pedagogiska enheten och flera av enhetens 
medarbetare medverkade i de filmer som spela-
des in. 

Den digitala omställningen på museet tog ett re-
jält kliv under 2021. Alla medarbetare på enheten 
har på olika sätt varit involverade i denna process 
tillsammans med kollegorna på marknadsenhe-
ten. Medarbetarna har stått framför kameran, 
medverkat i poddinspelningar som både gäster 
och programledare samt varit samtalspartner, fö-
redragshållare och ansvarat för värdskap vid pu-
blika program. 
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Nya digitala projekt under 2021
• Digitala guidekoncept med hjälp av mo-

bilkamera och gimbal. Efterföljande klass-
rumsdiskussioner i Teams för skolklasser. 

• Filmer spelades in i utställningarna Jenny 
Nyström, Superkronan, Sandby borg och På 
vakt mot supermakt som ett alternativ till fy-
siska guidningar. 

• Häx- TV – vår traditionsenliga, omtyckta 
häxkväll i huset blev 2021 digital. 

• En film om livet på stenåldern spelades in för 
distribution till skolklasser som ersättning 
för de tidsresor som inte har kunnat genom-
föras fysiskt. 

• Historien om Skytten och Draken blev film. 
• Digitala utbildningar för olika målgrupper. 
• Digitala tidsresor. 
• Digitala berättarprogram för skolklasser. 
• Ny ljudutrustning testades och köptes in 

för att möjliggöra stadsvandringar med ut-
spridda deltagare på pandemiavstånd. 

• Flera avsnitt av länsmuseets podd Musei-
magasinet har spelats in under 2021. 

• Under den tid då museets var stängt, er-
bjöds digitala föreläsningar som kunde ses 
både i realtid och som repris. 

•  Under hösten 2021 – då vi hade öppnat igen 
– livesändes varje fysisk föreläsning som vi 
arrangerade. Vi har börjat att bygga upp ett 
före läsningsbibliotek, ett kulturarvets Net-
flix, där samtliga föreläsningar ligger kvar 
och kan ses i efterhand.

Sommaren 2021
Sommaren 2021 erbjöds inga guidningar inom-
hus, men museivärdar bemannade utställningar, 
hjälpte besökare till rätta och svarade på frågor 
inne på museet. Årets stora nyhet – smittsäkra 
stadsvandringar med olika teman på Kvarnhol-
men – föll mycket väl ut. Ladda, krut skjut – en 
kortare guidning om Kronans kanoner genom-
fördes utomhus. Barnutställningen Äventyret Su-
perkronan – Skeppsbygget som byggdes ut inför 
sommaren 2020, fick våren 2021 ytterligare en 
ansiktslyftning med nya, lärande aktiviteter. Vi 
kunde konstatera att utställningen var fortsatt 
mycket populär bland både stora och små och 
drog stor publik även detta år. I samarbete med 
Kalmar kommun erbjöd vi också tidstypiska ak-
tiviteter vid Kavaljersporten. 

Fortsatt satsning på Ateljén
Då en kommunanställd person funnits på en-
heten, har en satsning på verksamheten i ateljén 
kunnat göras även 2021. Besökarna har erbjudits 
idéer och material för skapande utifrån årstider, 
högtider och utställningar. 

Sedan hösten 2021 kan våra föreläsningar ses både 
på plats och digitalt – även i efterhand.

Satsningen på ateljén fortsätter. Olika skapande-
idéer erbjuds året runt. 
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Skollovsverksamhet
Under sportlov och påsklov 2021 höll museet 
stängt. I stället spelades kortare kunskapsfilmer 
in. Muntligt berättande och familjestadsvand-
ringar, de senare i samarbete med Kalmar kom-
mun, erbjöds under höstlovet. Museet gästades 
också av Ensemble Mare Balticum som framförde 
föreställningen Musik på djupt vatten tillsam-
mans med personal från länsmuseet – ett flerårigt 
samarbete med Länsmusiken och Kalmar kom-
mun. 

Under jullovet arrangerades både familjeguid-
ningar och stadsvandringar på temat Kalmar 
på Kronans tid. Glasmålning i ateljén var en 
annan populär aktivitet liksom bokstavsjakten 
”Jeansson ligans julfeber”. Utanför entrén erbjöds 
tenngjutning. 

Tidsresor
På grund av pandemin kunde inga tidsresor ge-
nomföras i länet under våren. Alla skolor som 
hade bokat tidsresa eller pedagogiskt program 
erbjöds i stället ett ersättningspaket. Detta inne-
höll ett digitalt erbjudande – en egenproducerad 
faktafilm om tidsresor till aktuell tidsperiod – el-
ler en digital guidning i någon av museets utställ-
ningar. Dessutom fick varje skola ett pedagogiskt 
material med praktiska uppgifter. Under hösten 
2021 kunde samtliga inbokade tidsresor genom-
föras på ett riskbedömt, anpassat och Covidsäkert 
sätt. 

Förutom de tidsresor vi genomför årligen med 
skolklasser, fick vi under 2021 ett specialuppdrag: 
En tidsresa tillbaka till 1951 i Loftahammar för att 
uppmärksamma att det var 70 år sedan skolan in-
vigdes. Varje år gör vi även tidsresor till 1700-talet 
med flera skolklasser vid Linnés Råshult i Älm-
hults kommun, Kronobergs län. 

Två av museets pedagoger medverkade vid ett sommarevenemang i 1600-talsanda vid Charlottenborgs slott 
vid Motala ström. Besökarna kunde ägna sig åt olika tidstypiska aktiviteter under evenemanget. 
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Detta genomfördes inom KLAB 2021
• Kommunpedagogen arbetade under 2021 

bland annat med: 
• Digitala guidningar i Kronanutställningen 
• Digitala möten om sten/bronsåldern och 

medeltid
• Stadsvandring i 1600-talets Kalmar – peda-

gog guidade elever
• Stadsvandring i det medeltida Kalmar – 

elever guidade pedagog och familjer
• Efterarbete tidsresa till bronsåldern i skol-

klasser
• Miniguider i Kronanutställningen
• Miniguider i 1600-talets Kalmar
• Klassbesök om det medeltida Kalmar
• Stadsvandring i 1600-talets Kalmar
• Nu och Då. Civilkurage. Inom ramen för 

Elevens val. 
• Sagovandring på Svinö
• Svåra frågor – Stå upp, Säg ifrån, Tänk till
• Digitala möten – Historiska frågor

stads hembygdsförening lär barnen om den lokala 
historien på ett lättsamt och lustfyllt sätt. Cirka 
15 barn är med i klubben varje termin. Verk-
samheten, som under 2021 delvis varit digital, 
genomförs i samarbete med Kalmar stads hem-
bygdsförening och möjliggörs genom generös do-
nation från familjen Tedde Jeansson, Stockholm. 
Sommaren 2021 inleddes ett samarbete med Kul-
turskolan i Kalmar kommun – Historiefilmarna. 
Under hösten söktes och beviljades regionala ut-
vecklingsmedel för att kunna sprida konceptet för 
Historieklubben till fler delar av länet. 

KLAB –  
Med stöd av Kalmar kommun
Kalmar kommun ger sedan 2015 projektstöd till 
Kalmar läns museum som motsvarar en 40-pro-
centig pedagogtjänst. Stödet möjliggör att läns-
museet kostnadsfritt kan erbjuda olika pedagogis-
ka aktiviteter för kommunens grundskoleelever. 

Kommunpedagogen mötte totalt 1071 elever un-
der 2021. Till examinationstillfällena för mini-
guiderna kom 266 personer – föräldrar, syskon 
och släktingar. 

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. Några, 
exempelvis muntligt berättande och konflikthan-
tering, har kunnat genomföras på plats i skolor-
na, men de flesta har gjorts digitalt. Vi har ock-
så utbildat konfirmander i Alvesta i civilkurage. 
I samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län har 
poddserien Ljus på kvinnor producerats. I elva 
olika avsnitt skildras kvinnor från Kalmar län 
som på olika sätt varit förkämpar för jämställd-
het och demokrati. Flera nya stadsvandringar har 
tagits fram och lanserats under året. Många delta-
gare har berömt initiativet och sagt att de genom 
vandringarna fått nya, lokalhistoriska kunskaper. 

Historieklubben
Historieklubben har fortsatt även under 2021. 
Verksamheten riktar sig till barn mellan 9 och 
12 år som träffas på museet en kväll varannan 
vecka under skolterminerna. Under ledning av 
länsmuseets pedagoger och medlemmar i Kalmar 

Under våra tidsresor till stenåldern med skolbarn 
i årskurs tre, lever vi en hel dag på stenåldersvis. Vi 
lagar mat, jagar, slår flinta och gör vackra smycken. 
Att mala mjöl med hjälp av malsten är ett alltid lika 
uppskattat inslag. Tänk att mjölet kommer ut ur vete-
kornen när de krossas! 
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Dessa utbildningar  
genomfördes under 2021
• Utbildning om kulturarv i omsorgen för as-

sistenter inom Omsorgsbolaget, Oskars-
hamn. 

• Utbildning om kulturarv inom vård och om-
sorg för personal vid Stensbergshemmet. 

• Utbildning innefattande tidsresa för de-
mensteamet, Mörbylånga kommun. 

• Föreläsning på kursen om tidsresemetodik 
och tillämpat kulturarv som ges inom pro-
grammet Kulturarv i framtid och samtid vid 
Linnéuniversitetet. 

• Föredrag om tidsresor till framtiden vid Fo-
rum Kulturarv i Göteborg. 

• Föredrag om tidsresemetodik vid Kultur-
arvsforum i Blekinge, arrangerat av Kulturarv 
i Blekinge.  

• Föreläsning om Jenny Nyström för personal 
inom Tillväxtverket. 

• Fortbildning om livet i Kalmar på 1600-talet 
inom ramen för det nya projektet Katedralen 
i staden. 

• Workshop om högläsning av lokala förfat-
tare vid Inspirationsdag för högläsare inom 
projektet Läslust hela livet som ägs av Stu-
dieförbundet Vuxenskolan. 

Utbildningar 
Vi har tagit fram och genomfört följande utbild-
ningar och föredrag under 2021. Dessa har ge-
nomförts digitalt där inget annat anges. 

Övriga uppdrag under 2021
Hemligheten
Under 2021 fortsatte arbetet med projektet 
Hemligheten – en utställning med tillhörande 
workshops som bygger på en bok med samma 
namn av fotografen och författaren Jan Nord-
ström, Kalmar. Hemligheten handlar om att finna 
sin egen plats där man kan känna lugn och ro och 
hämta nya krafter. Utställningen producerades 
i samarbete med fotografen och filmaren Peter 
Norman och musikern och komponisten Leif Jor-
dansson och invigdes på länsmuseet i november 
2021. Till utställningen har workshops tagits fram 
med stöd av Samordningsförbundet i Kalmar län 
och de kommer att genomföras under 2022.  

E-Health Arena
Forskningsprojektet är ett samarbete med 
E-hälso institutet och Linnéuniversitetet. KLM:s 
del i projektet är att ta fram en metod för tidsresor 
till framtiden som kan genomföras inom äldre-
omsorg och habilitering/rehabilitering. 

I småländska diktares sällskap
År 2021 påbörjades projektet I småländska dik-
tares sällskap. En medarbetare på enheten har 
tagit fram litteratur av lokala författare och 
 poeter och reser runt till träffpunkter i länet för 
högläsning och samtal med äldre. Projekttiden 
har förlängts på grund av pandemin till och med 
augusti 2022.  

Utställning och  
föreläsningsserie om Metaller
Under 2021 fortsatte det samarbete med Växjö 
stift som initierades 2020. Arbetet ska resulte-
ra i en utställning och en föreläsningsserie om 
metallföremål. Utställningen, som bygger på en 
skadeinventering som länsmuseets konservatorer 
genomfört i kyrkorna i Växjö stift, ska visas på 
länsmuseet med start i november 2022. Medarbe-

tare från flera olika enheter är involverade i pro-
jektet och arbetet samordnas av den pedagogiska 
enheten. 

Demokratistugan
Länsmuseet deltog i projektet Demokratistugan 
som KLM har haft under 2020 tillsammans med 
Länsstyrelsen i Kalmar län. Syftet var att skapa 
mötesrum i hela landet. 

Kulturarvsseminariet i Oskarshamn
Även 2021 har en medarbetare på enheten till-
sammans med en medarbetare på länsstyrelsen 
varit projektledare för det årligen återkommande 
kulturarvsseminariet i Oskarshamn. Temat var 
Skogen och huvudtalare var Gunnar Wetterberg. 
Seminariet lockade 200 personer från hela länet. 
Evenemanget är ett samarbete mellan länsmuse-
et, länsstyrelsen samt Kalmar läns hembygdsför-
bund och projektet Unika historiska Kalmar län.
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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. 

Skälby bygdefest
Medarbetare från enheten höll i olika järn ålders-
aktiviteter. 

1600-talsdag i Motala
Medarbetare från enheten medverkade vid ett 
sommarevenemang på Charlottenborgs slott och 
jobbade bland annat med brödbak, klädprovning, 
spel, lekar, sång och dans. 

Katedralen i staden 
Ett samarbetsprojekt med Domkyrkan i Kalmar 
med syftet att levandegöra historien kring staden 
och domkyrkan på 1600-talet för alla kommunens 
åk 5. Under 2021 inleddes projektet med uppstart 
och fortbildning för personal från länsmuseet, 
Domkyrkan och två skolor i Kalmar kommun. 

Ester Blenda Nordström 
En utställning om journalisten Ester Blenda 
Nordström ska visas på Kalmar slott 2022. Med-
arbetare från enheten kommer att ta fram och ge-
nomföra pedagogiska program med koppling till 
utställningen tillsammans med slottets personal. 
Samarbetet påbörjades under 2021. 

Stenmuren
Medarbetare på enheten medverkar regelbundet 
som skribenter i Stenmuren, den tidning som ges 
ut av Kalmar läns hembygdsförbund. 

Interna uppdrag och samarbeten
Enhetens medarbetare har på olika sätt och i olika 
konstellationer samarbetat med samtliga enheter 
på länsmuseet. Personal på enheten har under 
2021 arbetat för och tillsammans med länsmuse-
ets marknadsenhet. Det har handlat om poddar 

och livesändningar, uppdateringar på sociala me-
dier, marknadsföring och pressmeddelanden. 

Vi producerar utställningar tillsammans med 
personal från marknad, kansli och ABS. Pedago-
giska enheten har ett nära samarbete med kans-
lienheten – främst servicegruppen – när det gäl-
ler rekvisita och packningar till tidsresor samt vid 
utställningsproduktion.

Pedagogiska ansvarar för förmedling och annan 
pedagogik vid arkeologienhetens utgrävningar, 
exempelvis vid Sandby borg. Medarbetare på en-
heten har under året sorterat fynd från stenålders-
boplatsen vid Tingby åt arkeologienheten. Enhe-
ten bjuder även in personal från hela länsmuseet 
att medverka i våra olika onsdagsprogram. Vi 
har stöd av projektekonom från kanslienheten. 
Medarbetare har även arbetat med textredigering 
på uppdrag av bebyggelseenheten och projektet 
 Unika historiska Kalmar län. 

Under 2021 har en omorganisation förberetts som 
trädde i kraft 2022-01-01. Därmed görs en sam-
manslagning av Marknadsenheten och Pedago-
giska enheten och den nya Publika enheten träder 
i kraft. Därmed skapas ett avstamp för ett fortsatt 
utvecklingsarbete för länsinvånare och besökare 
i Kalmar län inom ramen för länsmuseets värde-
ord – Tillsammans, Kunskap och Samhällsnytta. 

Länsmuseets pedagoger vid en tidsresa till sekel-
skiftet 1900 med elever från årskurs 9 vid Borgholms 
stadsmuseum. 
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Samarbetspartners under 2021
Vi genomför allra helst alla projekt i samarbete 
med andra aktörer. Under 2021 har vi på olika 
sätt samarbetat med följande aktörer: 
NCK, Jamtli, Svenska kyrkan i Växjö stift, Kal-
mar pastorat/Domkyrkoförsamlingen, barn- 
och ungdomsförvaltningarna i länets samtliga 
kommuner, äldreomsorgen i flera kommuner, 
Linné universitetet, Länsstyrelsen i Kalmar län, 
Region Kalmar län, Kalmar konstmuseum, By-
teatern Kalmar läns teater, Södermöre kom-
mundel, Kalmarsunds gymnasieförbund, Kal-
mar Energi, Samordningsförbundet, samtliga 
kommuner i länet, Kalmar läns hembygdsför-
bund och olika hembygdsföreningar i länet, 
Familjen Kamprads stiftelse, Kulturparken 
Småland, Växjö, olika bibliotek i länet, Oskars-
hamns kulturhus, Kalmar slott, kultur- och fri-
tidsförvaltningen i Kalmar, Destination Kalmar, 
turistbyrån i Kalmar, Kalmar slott, Krusenstiern-
ska gården i Kalmar, Borgholms slott, Naturum 
Trollskogen, Kvinnojouren i Kalmar, Kulturarv i 
Blekinge, Forum Kulturarv i Göteborg, Littera-
turnod Vimmerby, E-hälsomyndigheten, Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

Utställningar  
och publika program
Utställningar på KLM
Under 2021 visades, förutom de fasta profilut-
ställningarna Regalskeppet Kronan, Sandby borg, 
Jenny Nyström och Rugstorparn: 

• Hemligheten. Om psykisk hälsa som bygger 
på en bok av Jan Nordström. 

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

• Äventyret Superkronan: Skeppsbygget 

• Miniutställning Hurra för Pippi Långstrump. 
Med benäget tillstånd av Astrid Lindgren AB. 

• Yrkes-Abc från A till Ö. På olika träffpunkter 
och äldreboenden i Kalmar kommun. 

• Djur och natur – av Gustaf Härnström. Kafé-
utställning. 

• Människor och platser i Kalmar förr i tiden – 
utställning av barnen i Historieklubben.  
Visades på Stadsbiblioteket, Kalmar.

Utställningen Hemligheten 2021.

Rekvisita till en stenålderstidsresa.
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Publika program
Varje onsdagskväll under höst och vår, erbjud-
er museet olika publika program för den intres-
serade allmänheten; föreläsningar, workshops, 
stadsvandringar, vernissager, historiska mode-
visningar. Enheten ansvarar för planering och 
genomförande. Från november 2020 till och med 
maj 2021 tvingades vi ställa in de publika pro-
grampunkterna. Våren 2021 spelades föreläs-
ningar in utan publik och sändes enbart digitalt. 
Hösten 2021 kunde vi erbjuda både föreläsning-
ar på plats, livesändningar och repriser av sam-
ma programpunkt. Vi kan med glädje konstatera 
att den digitala möjligheten att ta del av föreläs-
ningarna börjat locka många under 2021 – både 
inom och utanför länet. Hösten 2021 bokades en-
bart personal från länsmuseet in som föreläsare 
på grund av pandemin. Enhetens historiker har 
hållit en föreläsningsserie om företeelser inom 
det gamla bondesamhället med skulptören Helge 
Ruglands skulpturgrupper som utgångspunkt på 
dagtid under hösten. Medarbetare från enheten 
har fungerat både som värdar, samtalspartners 
och föredragshållare/berättare under hösten. 

Fortbildning
Då vi under 2021 har – och under 2022 kom-
mer att arbeta med – mående och psykisk hälsa 
i workshopform, har enhetens medarbetare fått 
gedigen fortbildning av flera yrkesverksamma 
personer i ämnet. Vissa medarbetare har också 
deltagit i digitala fortbildningar kopplade till de 
olika ämnesområden vi arbetar med. 

Kostymateljén
Kostymateljén har under 2021 skött den dagliga 
verksamheten i form av nytillverkning av rekvi-
sita, textilvård, packningar inför tidsresor och 
plockning i barnutställningen Superkronan. På 
grund av pandemin har det varit en större om-
sättning av historiska kläder till de tidsresor som 
har genomförts, vilket har inneburit merarbete. 
En student som läser vid Tillskärarprogrammet 
i Göteborg har gjort sin praktik i kostymateljén 
och bland annat sytt upp 1950-talskläder. 

Internationell verksamhet
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 in-
ternationella samarbetena används för att utveck-
la den egna verksamheten i länet och nationellt. 

Bridging Ages är en internationell förening som 
arbetar med tillämpat kulturarv och tidsreseme-
todik. Föreningen har sitt säte på Kalmar läns 
museum. Verksamheten får stöd från Kulturrådet 
och extern finansiering till enskilda projekt. Inom 
Bridging Ages International bedrivs en rad olika 
verksamheter globalt i ett femtontal länder. Under 
2021 har styrelsearbetet inriktats på att ta tillvara 
de digitala möjligheter som de senaste årens pan-
demi har tvingat fram, samt skapa en tydligare re-
lation mellan stiftelsen Kalmar läns museum och 
den ideella föreningen Bridging Ages. 

Internationella  
projekt under 2021
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 bättre förstå utmaningarna i 

I ett projekt undersöktes hur traditionell dans och 
sång kan användas för att stärka flickors rättigheter. 
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 regionen i dag. Konkreta mål är att skapa tidsresor 
i fyra länder och att ta fram en internetbaserad ma-
nual, allt med syftet att skapa en bättre social sam-
manhållning i södra Östersjöregionen. Även under 
2021 har projektet påverkats i hög grad av Covid-19 
- bland annat har fysiska träffar inte varit möjliga 
att genomföra i den utsträckning som var plane-
rat. Till viss del har detta gått att kompensera med 
digitala träffar, samt med mindre träffar som har 
kunnat genomföras då smittläget har tillåtit. Trots 
detta har samtliga partners kunnat uppnå sina mål 
och genomföra tidsresor med sina tilltänkta mål-
grupper. I mars 2021 arrangerades ett webbinari-
um inom ramen för CROSSROADS. Syftet var dels 
att koppla samman projektpartners inom CROSS-
ROADS med organisationer som arbetat med tids-
resemetodiken under lång tid, dels att ge exempel 
på hur metodiken har använts globalt för att arbeta 
med temat migration. En hybridkonferens arrang-
erades i september 2021, dels fysiskt i Wismar, dels 
digitalt via Zoom. Under denna konferens fick 
samtliga deltagare möjlighet att presentera sina re-
sultat för varandra och för externa gäster. Projektet 
pågick mellan 2019 och 2021 och finansierades av 
EU: Interreg South Baltic. Kalmar läns museum 
var projektägare. 

Creating Awareness for pastoralist girls
Under 2021 genomförde Kalmar läns museum en 
förstudie tillsammans med organisationen Pioneer 
for women and youth transformation  (PIWOYOT) 
i Tanzania. Inom förstudien pilottestades hur tra-
ditionell dans och sång kan integreras i tidsrese-
metoden som ett sätt att stärka flickors rättigheter. 
Inom ramen för förstudien arrangerades också 
ett webbinarium där olika aspekter av sång, dans 
och tidsresor presenterades. Webbinariet hade ett 
fyrtiotal deltagare från åtta olika länder och finns 
publicerat på museets YouTube-kanal. 

DISAH
Under hösten 2021 påbörjades projektet Digital 
Solutions for Applied Hertige, DISAH. Projektet 
är finansierat av ERASMUS+. Nordiskt Centrum 
för Kulturarvspedagogik i Östersund är projekt-
ägare och projektledare. Övriga projektpartners 

är Kalmar läns museum (SE), Jamtli (SE), BARK 
(FI), Estonian National Museum (EE) och Auden-
tes School (EE).

Syftet är att utveckla olika digitala verktyg och pe-
dagogiska program där tidsresor och rollspel står 
i fokus. Kalmar läns museums utvecklingsinsats 
bygger på att skapa verktyg för att engagera och 
involvera lärare och elever före och efter en fysisk 
tidsresa. Projektet pågår till och med maj 2023.

Övrigt 
Kalmar läns museum fick tillfälle att arrangera 
ett seminarium på svenska MR-dagarna (Mänsk-
liga Rättigheter) tillsammans med representanter 
från Bridging Ages International. MR-dagarna 
arrangerades helt digitalt i april 2021 och som 
en del av detta arrangerade KLM/BA seminariet 
”This place has meaning: Heritage as a method for 
changing communities” där exempel på hur kul-
turarv har använts i förändringsprocesser i Sve-
rige, Kenya och Sydafrika presenterades. Webbi-
nariet finns tillgängligt på Kalmar läns museums 
YouTube-kanal.

Bridging Ages årsmöte arrangerades digitalt med 
38 deltagare från 14 olika länder. Den ökade digi-
tala kompetensen och tillgång till digitala verktyg 
har underlättat deltagandet för medlemmar och i 
förlängningen den demokratiska processen. Sty-
relsen har haft elva digitala styrelsemöten under 
året.

Digital konferens inom ramen för EU-projektet 
Crossroads.
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Utveckling av kursverksamhet 
i samverkan med föreningen 
Hård Klang i Vånevik.
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Unika historiska Kalmar län

Bakgrund
Unika historiska Kalmar län är ett två-årigt sam-
arbetsprojekt som utvecklar näringslivet genom 
att skapa nya hållbara, unika besöksnäringspro-
dukter med kulturarvet som resurs. Projektet är 
ett nav som arbetar för att föra samman företag, 
föreningar och organisationer och skapar nya for-
mer för samarbeten för att skapa tillväxt, möjlig-
het att hitta nya marknader samt för att främja en 
hållbar samhällsutveckling i Kalmar län. Projek-
tet ska dessutom undersöka hur Kalmar läns mu-
seum i framtiden på ett konkret sätt skulle kunna 

utveckla sitt arbete med samhälls- och närings-
livsutveckling som en aktör och nod i  Region 
 Kalmar län.

Projektet är ett Eruf-projekt och finansieras av 
Tillväxtverket, Region Kalmar län, Länsstyrelsen, 
Linnéuniversitetet, Destination Kalmar, Kalmar 
läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsför-
bund, samt de deltagande kommunerna i  Kalmar, 
Emma boda, Hultsfred, Högsby, Mörbylånga, 
 Nybro, Oskars hamn, Torsås, Vimmerby och 
Väster vik.

Testverksamhet för utveckling av framtida busspaket. Fredrik Loberg från föreningen Nostalgia håller en by-
vandring i Fågelfors.
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Projektets övergripande mål är att samordna, 
synliggöra, aktivera och paketera kulturarvet. 
Under 2021 har projektet bidragit till dessa mål 
genom olika genomförda aktiviteter. 

Synliggörandet och  
aktivering av länets kulturarv
Utflyktsguide och webbinarier
För att synliggöra och aktivera länets kulturarv 
har projektet under 2021 producerat en utflykts-
guide för barn som har marknadsfört länets kul-
turarv och distribuerades på ett 50-tal platser i 
länet. Det har också genomförts fem webbinarier 
med olika teman kring samverkansstrukturer och 
hållbarhetstänk som främjare för utveckling samt 
storytellingmetoden och platsutvecklingsproces-
ser. I samband med webbinarierna producerades 
ett kompendium för företag och föreningar med 
10 handfasta tips för verksamhetsutveckling och 
för att skapa tillväxt. 

Wikipedia
Förutom att tillgängliggöra och synliggöra kul-
turarvet digitalt var syftet med projektets Wiki-
pediaaktivitet affärsutveckling för mindre bo-
endeanläggningar och hembygdsföreningar. I 
projektets inventeringsfas har det kommit önske-
mål av olika företag, bl a inom hotell-och restau-
rangbranschen i länet att vilja samverka med hem-
bygdsföreningar kring kunskap om kultur arvet 

och storytelling. Många företag fick ställa om sin 
verksamhet från till exempel konferensverksam-
het till outdoor-verksamhet. Det medförde också 
krav på att skapa nya upplevelser utomhus med 
storytelling-inriktning. Företagen har efterlyst en 
ny tjänst i samverkan med hembygdsföreningar 
som kan tillgängliggöra kulturarvet och leverera 
kunskap för att kunna skapa upplevelser för olika 
besöksgrupper som sedan kan paketeras och säl-
jas till slutkund. 

I form av fem olika skrivarstugor i samverkan 
med Wikimedia har deltagare från olika hem-
bygdsföreningar matchats ihop med representan-
ter för olika företag för att tillsammans bearbeta 
konkreta exempel och ta fram faktaunderlag för 
paketering av olika besöksnäringspaket. Medver-
kande hembygdsföreningarna valdes ut utifrån 
den geografiska och inriktningsmässiga kopp-
lingen till företagen. De deltagande små- och 
medelstora företagen (SME) har sedan påbörjat 
processen med att utifrån de olika berättelserna 
utveckla nya produkter för besöksnäringen.

Paketering av länets kulturarv
Platsutveckling 
Under 2021 har projektet arrangerat och genom-
fört olika aktiviteter som bygger på besöksmåls-
utveckling genom platsutveckling. I samverkan 
med platsutvecklingsföretaget Stua har de tio 

Invigning av Träbyggandets helg i Oskarshamn. Johanna Wihl, näringslivsutvecklare, Oskarshamn kommun i 
samtal med företagare Peder Ivarsson, Påskallaviks snickeri.
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deltagande kommuner bildat arbetsgrupper som 
sedan har genomfört tre workshops. Där har ar-
betsgrupperna med hjälp av Snöflingemodellen 
valt en plats i respektive kommun som skulle ut-
vecklas. I processen har det tagits fram en hand-
lingsplan med mål, delmål och aktiviteter samt 
förslag på mandat och ansvarsroller inom utveck-
lingsprocessen. De aktuella platserna är Berg-
kvara hamn, Pukeberg, Vissefjärda, Rockneby, 
Påskallavik, Berga, Virserum, Ingebo, Stegeholms 
slottsruin och Mörbylånga sockerbruk.

Dessa platser ska under 2022 utvecklas konkret i 
samverkan med kommunerna, företag och fören-
ingar. I workshops- och andra deltagandeformat 
med målgrupperna och andra aktörer, ska det i 
olika samverkanskluster utvecklas paketerade be-
söksnäringsprodukter utifrån platsernas profilom-
råden och kulturarv. I samband med den struk-
turella platsutvecklingsprocessen knyts det också 
vissa utåtriktade aktiviteter till platserna som ut-
ställningar, poddar, skyltprogram, filmatisering av 
kulturarvet samt publik programverksamhet. 

För att testa platsutvecklingsprocessen och möj-
liga samverkanskluster samt knyta an till natio-
nella samverkanspartners har projektet under 
2021 genomfört olika testverksamheter i länet. 
Produktutvecklingsteman under 2021 var matarv 
och trähusbyggande.  Det kunde också med fördel 
kopplas till vissa pågående projekt som Unika-
projektet samverkade med under våren bland 
annat Mativation, Matnästet, Livsmedelstrategin, 
Skogens Kraft och Mera ut. I samband med detta 
arbete tog projektet kontakt med Eldrimner, den 
nationella organisationen för mathantverk och 
påbörjade en samverkan.

I samband med tema matarv och trähusbyggande 
har projektet belyst olika platser och skapat test-
produkter i samverkan med företag och föreningar. 
Det producerades två utställningar om matarv som 
placerades på Mörbylånga torg och hos  Axelssons 
i Aby. I samband med detta arrangerades det två 
mathantverkssafarin med storytelling som bas där 
ett 50-tal företag deltog. I samband med produk-

tutvecklingstemat trähusbyggande belystes platsen 
Fågelfors och det togs fram ett testpaket för bussfö-
retag där företag och föreningar samverkade. Det 
producerades två utställningar om trähusbyggan-
det som visades på Flanaden i Oskarshamn och på 
biblioteket i Högsby. Projektet producerade också 
poddar kring mat och trähusindustrin.

Verksamhets-/affärsutveckling
Under året 2021 satsade projektet också på den en-
skilda verksamhets- och affärsutvecklingen för fö-
retag och föreningar där hjälp erbjöds med allt från 
verksamhetsutveckling, skapandet av affärsplaner, 
profilering av företaget, skapande av strukturer för 
samverkan med andra aktörer som man kan kroka 
arm med samt hjälp och tips med att söka medel. 
Det var ett 20-tal företag och föreningar vars verk-
samhet främjades genom denna verksamhets-/
affärsutveckling och där det nu tas fram konkreta 
besöksnäringsprodukter utifrån kulturarvet.

Resultat
Projektet har skapat en länsövergripande mö-
tesplats för kulturarvsfrågor där aktörerna kan 
samlas genom seminarier, arbetsgrupper inom 
platsutveckling och kursverksamhet. Genom pro-
jektets aktiviteter som produktionen av utflykt-
guiden, Wikipediaaktiviteten och webbinarierna 
har länets kulturarv synliggjorts och aktiverats. 
Arbetet med platsutvecklingsprocessen och verk-
samhets-/affärsutveckling har gjort att länets kul-
turarv har börjat paketeras. Genom att ha främ-
jat samarbete mellan föreningar och företag, har 
projektet konkret hjälpt till att skapa olika besök-
snäringsprodukter som redan år 2022 kan distri-
bueras och säljas.

Projektet har dessutom skapat nya interdisci-
plinära samarbetsformer. Ett exempel är de lokala 
arbetsgrupperna i respektive kommun som har 
varit gränsöverskridande och skapat samarbete 
mellan kulturenheter och näringslivsenheter. För 
flera av kommunerna är det första gången man 
arbetar på detta vis, vilket också kopplar an till 
Region Kalmar läns pågående arbete med fram-
tagningen av en ny KKN-strategi.
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Bildtext

Livesändning och inspelning av 
föreläsningen Sandby borg och 
storgården i Skogsby.
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Marknadsenheten

Restriktioner och tillgänglighet 
– ett hybridmuseum växer fram
År 2021 inleddes med ett stängt museum sedan 
november 2020. Stängningen höll i sig till slutet 
av maj då vi äntligen kunde öppna igen. Det var 
milt uttryckt en tuff tid för oss. Personalmässigt 
att inte ha ett jobb att gå till och all den osäkerhet 
som följer på det och för verksamheten och eko-
nomin har förstås också varit påfrestande. 

Tiden har använts väl för att skapa en ny verklig-
het för museet genom att vi numera erbjuder fy-
siska OCH digitala upplevelser. Utvecklingen kan 
sammanfattas i ett ord: Tillgänglighet. 

Tillgänglighet innebär bland annat att all pro-
gramverksamhet via onsdagsprogrammen, som 
tidigare ”bara” har varit möjliga att ta del av på 
plats i Kalmar, numera sänds live med den enda 
förutsättningen att deltagaren har Internetupp-
koppling och en skärm. Föreläsningen är dessut-
om tillgänglig efter genomförd livesändning och 
hamnar då i våra bibliotek ”Netflix för kulturar-
vet” Denna investering för framtiden som påbör-
jades under 2020 och fortsatte in i 2021 är alltså 
en av grundbultarna för det nya publika museet 
som Kalmar läns museum har utvecklats till. 

Ytterligare två händelser som var av stor vikt under 
2021 var rekryteringen av kommunikatör samt en 
ny hemsida. Hemsideprocessen inleddes i januari 
2021 och ledde fram till att reklambyrån Kreation i 
maj månad valdes ut som hemsideleverantör. Lan-
sering av den nya hemsidan beräknas ske någon 
gång i andra kvartalet 2022 och ska då på ett bättre 
sätt visa den bredd som museets verksamhet har i 
hela Kalmar län. Att lösa det uppdraget är en stor 

utmaning både vad gäller formgivning och inne-
håll, men vi känner oss trygga i att vi kommer att 
lösa uppgiften på bästa sätt. 

En annan stor förändring under 2021 är beslut om 
omorganisation av museets publika verksamhet 
som innebär att Pedagogiska enheten och Mark-
nadsenheten slås ihop till en enhet. Den nya en-
heten har fått namnet Publika enheten med An-
dreas Juhl som ny Enhetschef och Marknadschef. 
Sammanslagningen beror i stort på den utveckling 
som har ägt rum de två senaste åren med allt tätare 
arbete mellan de två personalgrupperna och över-
gången har blivit naturlig sett till att vi ska möta 
gästerna och deltagarna på olika sätt med samma 
personal. Nu kortas beslutsvägarna och det blir 
enklare att forma gemensamma rutiner för den 
publika verksamheten. Sammanslagningen ägde 
formellt rum i samband med årsskiftet 2021/2022. 

Tillgänglighet i fokus
Besöksrestriktioner till trots, Kalmar läns muse-
um har inte väntat ut krisen. Vi har utnyttjat ti-
den och står nu betydligt bättre rustade för fram-
tiden än innan pandemin bröt ut.  Ett intensivt 
och pågående utvecklingsarbete som delvis har 
skett med stöd från Region Kalmar län och som 
kommer fortsätta framåt.

Följande har hänt och/eller är pågående
• Bötterumsmässan blev återigen digital vilket 

innebar ytterligare produktion av filmer. Un-
der 2021 kan vi se tydlig effekt, bland annat 
tack vare dessa produktioner som har ökat 
antalet unika visningar på museets Youtube-
kanal från ca 50 000 visningar 2020 till ca 
115 000 visningar 2021.   
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• Länsmuseets podcast Museimagasinet hade 
sitt premiäravsnitt i maj 2020. Under 2021 hade 
podden drygt 20 000 unika nedladdningar och 
i skrivande stund (februari 2022) snart 40 000 
unika nedladdningar sedan starten i maj 2020. 
Podden speglar det lokala kulturarvet, med 
koppling till dåtid, nutid och framtid. Vi hade 
förhoppningar om att nå ända upp till 50 000 
unika nedladdningar 2021, men vi nådde inte 
riktigt hela vägen. En viktig orsak till det var 
att nya poddar om Sandby borg inte har pro-
ducerats. Dessa drar en stor publik, inte bara i 
länet, utan också nationellt och internationellt. 

• De livesända föreläsningarna under 2021 med 
playtjänsten ”Netflix för kulturarvet” blev re-
sultatet under 2021 drygt 1 000 sålda digitala 
biljetter. Inga mål sattes under premiär året, 
men vi känner oss nöjda med utfallet och 

hoppas att vår playtjänst, som blir en del av 
den nya hemsidan, blir ett viktigt tillskott i 
vår ambition att nå ut bredare till museets 
alla målgrupper. Playtjänsten kommer vara 
tillgänglig för såväl privatpersoner som orga-
nisationer i stort, vilket också börjar generera 
en del intresse. Bland annat från flera av lä-
nets bibliotek som under hösten 2021 började 
testsända våra livesändningar på plats runt 
omkring i länet.

Mycket mer än ovan är förstås under utveckling 
och i gång, men ovan visar ändå att graden av till-
gänglighet har ökat markant med de satsningar 
som har gjorts. Vi kan även se att Kalmar läns 
museum betydligt tydligare och bättre, lever upp 
till de krav som kan ställas på ett länsmuseum 
när det gäller tillgänglighet till vårt gemensamma 
kulturarv. 

Museets podd Museimagasinet har fortsatt lockat många lyssnare under året. Här är ett urval.
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Filminspelning av digital guidning om regalskeppet 
Kronan i kanonförrådet. Den digitala guidningen blir 
senare tillgänglig via museets Playtjänst.

Jubileumsnumret av Stenmuren formgavs av Kalmar 
läns museum. Museet bidrog dessutom med ett an-
tal artiklar i detta jubileumsnummer.

Slutligen så handlar det alltså inte längre om 
att jobba digitalt eller inte. Våra deltagares och 
gästers preferenser om vad ett museum innebär 
och ska vara har förflyttats under pandemin och 
kravbilden är utifrån det en annan. Det är vår fas-
ta övertygelse att vi gör rätt prioriteringar och att 
det också kommer att visa sig i resultat genom att 
vi når ut med samhällsnyttan av ett tillgängligt 
kulturarv, vår kunskap och att vi tillsammans 
skapar förutsättningar för ett attraktivt Kalmar 
län. För oss, länets invånare och tillresta besökare 
och turister.

Museets  
marknadsföring och personal
Under 2021 förstärktes teamet som jobbar med 
marknadsföring, formgivning, sociala medier och 
digital produktion. Kommunikatören skall stötta 
upp i det dagliga arbetet, arbeta strategiskt med in-
tern- och externkommunikation, marknadsföring 
och projektkommunikation. Vi har även stöd i ar-
betet med PR, marknadsföring, kommunikation 

och sociala medier från fler anställda, bland annat 
från museets receptionspersonal som löpande ar-
betar med uppdateringar av webben, sociala me-
dier, med mera. Situationen nu är alltså bättre än 
tidigare år, även om vi fortfarande ser ett starkt be-
hov av en digital producent. En tydlig förändring 
är också att vår formgivare numer har ett tydligt 
uppdrag att ansvara för museets livesändningar, 
vilket motsvarar ca 40 sändningar per år. Vi ser ett 
ökande behov av ytterligare rekrytering till muse-
ets marknad och kommunikation. 

Fortsatt står museets samlade kunskap i fokus när 
det gäller innehållsproduktion. På det sättet blir 
hela museet involverat i kunskapsförmedlingen 
om det lokala kulturavet, oavsett om den sker via 
det fysiska möten eller digitalt. 

Sedan många år tillbaka har vi ett sponsrings avtal 
med Gota Media. Det förnyades även för 2021 och 
är mycket viktigt för att synliggöra vår program-
verksamhet, främst onsdagsevenemangen. 

Stenmuren
Nr 4 2021 • Jubileumsskrift

150 år tillsammans för kulturarvet i Kalmar län
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När det gäller sociala medier närmar vi oss nu 
7 000 följare. En ökning med nästan 1 000 följa-
re jämfört 2020. Det beror i hög grad på ökande 
aktivitet i alla våra kanaler och att vi skapar ett 
innehåll som engagerar och berör. Ett roligt ex-
empel på synlighet är presentationen av Veckans 
bild från Digitalt museum som når ut på ett fan-
tastiskt sätt. Veckans bild tar avstamp i länet och 
våra 12 kommuner och illustrerar kulturarvet i 
hela Kalmar län. Graden av interaktion med våra 
följare är hög. 

Restaurang och kafé Ångkvarnen
Restaurangen påverkades starkt negativt av pågå-
ende pandemi, med minskad eller helt utebliven 
försäljning. Före pandemin 2020 hade restau-
rangen en exceptionellt bra start på året, jämfört 
med tidigare. Vi möjliggjorde detta via en intern-
rekrytering av restaurangansvarig, med ett riktat 
fokus på två nyckeltal, råvarukostnader och per-
sonalkostnader. Dessa två nyckeltal är avgörande 
för en restaurangs möjlighet att nå lönsamhet. Vi 
kunde se en snabb effekt av det hårda arbete som 

utfördes och kunde med glädje konstatera att vi 
hade satsat rätt. När vi väl öppnade upp verksam-
heten igen så gjorde vi det med vetskapen att vi 
hade en starkare organisation på plats, som var 
redo att driva verksamheten framåt på ett kost-
nadseffektivt och kvalitativt sätt. Vi såg fram 
emot en julbordsperiod med många bokningar. 
Tyvärr innebar nya restriktioner många avbok-
ningar och förlorade intäkter.

Butik/reception
Även butiken/receptionen påverkades kraftigt 
med schemaomläggningar och permitteringar 
under januari-maj. Under försommaren kom-
pletterades 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 för-
ändring. Vi har ett kompetent team som komplet-
terar varandra mycket väl och är duktiga på att 
ge god service till både våra gäster och museets 
personal. 

Livesändning av byggnadsvårdarnas PBL-utbildning med föreläsare och gäster på länk i samarbete med Läns-
styrelsen. Deltog gjorde tjänstepersoner och förtroendevalda från länets samtliga tolv kommuner som arbetar 
med plan- eller bygglovsfrågor.
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När det gäller försäljningen så påverkades den 
förstås kraftigt av pandemin och nådde därför 
inte uppsatta mål för året. Framgent kommer re-
ception/butik att utvecklas vidare som stöd och 
servicefunktion för besöksmålet och övriga verk-
samheter på museet. 

Summering och framtid
Marknadsenheten har under 2020 och 2021 tagit 
viktiga och avgörande steg framåt när det gäller 
museets digitala satsningar och vi kan med stolt-
het och råg i ryggen konstatera att Kalmar läns 
museum aldrig tidigare har haft den graden av 
tillgänglighet som vi nu har. Här finns numera 
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; ”Never let a 
good crisis go to waste”.

Årets äppelpajvecka var den tjugonde i ordningen.
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Byggnation av 
utställningen 
Hemligheten.

Montering av utställning i Oskarshamn. Nätverksträff Tidsvalvet.

Byggnation av en 
utställning för Unika 
historiska Kalmar län.
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Kanslienheten

Sammanfattning
Enheten ansvarar för ekonomi-, personal- och sty-
relseadministration, IT, säkerhetsfrågor, upphand-
lingar för gemensamma behov, tillsyn och skötsel 
av fastigheter, tekniska installationer, diarium, in-
köp av kontorsmaterial, kontorsvaktmästeri, lokal-
vård 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 med mera.

Enheten har ett bra samarbete med Kalmar konst-
museum genom att kanslienheten på uppdrag ut-
för ekonomi- och löneadministration samt bidra-
git med resurser till utställningsverksamheten.

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 informationsåtgärder kopplat till det. 
Särskilda insatser har gjorts med anledning av 
effekter av coronapandemien bland annat kris-
gruppsarbete och omfattande information och 
hantering av omställningsåtgärder.

Servicefunktion
Teknikgruppen 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 prak-
tiska uppgifter och tekniskt stöd av utrustning 
och lokaler. Lokalvårdarna ansvarar för städning 
och förebyggande underhåll av museets publika 
lokaler, magasin, kontor och andra utrymmen. 
Under året har en lokalvårdare gått i pension vil-
ken har ersatts av köpt tjänst. Betydande insatser 
har gjorts för ordning och reda i verkstad och för-
råd – bland annat har layout trimmats och ny jus-
tersåg anskaffats. Pelarlift har anskaffats för att ef-
fektivisera och förbättra arbetsmiljö vid arbete på 
höjd. Museiteknikerna har genom RAÄ skapat ett 
nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte samt del-
tagit i fysiskt studiebesök på flera platser i Stock-
holm med RAÄ som arrangör. En museitekniker 
har deltagit i belysningsutbildning. Anskaffning 
av fordon sker enligt plan.

Personalfunktion
HR-partner rekryterades under året som ersätta-
re för en medarbetare som gick vidare till annan 
arbetsgivare. HR-partner stödjer ledningen i per-
sonalrelaterade frågor och är en resurs för samtliga 
medarbetare. Frågor som rör personalen har avgö-
rande strategisk betydelse för museets framgång 
som organisation. Nya system för arbetsvärdering, 
lönekartläggning och system för rekrytering och 
karriärsida har varit ett effektivt administrativt 
stöd. System för tidredovisning, lön och doku-
mentation av personaluppgifter fortsätter att ut-
vecklas med mer digitala lösningar som medför 
ökad kvalitet och säkerhet för data. Revidering av 
arbetsmiljösystemet har påbörjats. Under året har 
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anpassningar gjorts inför 2022 för nytt kollektiv-
avtal mellan vår arbetsgivarorganisation Sobona 
och fackliga organisationer. Utveckling av samver-
kansavtal har förberetts under hösten.

HR-partner har under året medverkat i rekryte-
ringsarbetet vilket sker enligt metoden kompe-
tensbaserad rekrytering.

Ekonomifunktion
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. Under året har en ekonomiassis-
tent 75% anställts för att säkerställa resurser inom 
ekonomifunktionen och som också får till följd 
mer resurser till lön och HR-stöd.

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 kostna-
der i uppdrag, dels som stöd till butiksfunktioner. 
Enheten lägger betydande resurser som projekt-
controller med budget, redovisningar och återrap-
porteringar av ekonomisk uppföljning till bidrags-
givare. Arbetet omfattar små och stora projekt till 
exempel EU-projekt, Tillväxtverket, Regionen och 
många fler (se noterna i årsredovisningen). Kom-
petensutveckling sker löpande dels genom korta 
digitala utbildningar och riktade utbildningar som 
tex controllerutbildning för att hålla personalen a 
jour med utveckling inom kompetensområdena, 
dels för att utveckla färdigheter inför kommande 
utmaningar i verksamheten.

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

IT
Drift av museets nätverk, e-post och säkerhetssys-
tem sköts av egen IT-samordnare samt av en un-
derleverantör. Museet förnyar teknisk utrustning 
enligt plan för att ha effektiva verktyg till verk-
samheterna. 

Under året drabbades museet av dataförlust av 
nästan all sparad information i nätverket på 
grund av misstag hos underleverantör. Efter någ-
ra veckors arbete som underleverantören gjorde 
enligt skyldigheter i avtalet så kunde all data åter-
skapas. Det var naturligtvis en jobbig period av 
osäkerhet innan det blev klart att data kunde åter-
skapas. Underleverantören har betalat skadestånd 
och det har införts tätare uppföljning av leveran-
törens prestationer.

Uppfräschning av utställningen Rugstorparn.
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Stiftelsen  
Wimmerströmska gården

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Wimmerströmska  Gården, 
833600–9660 får härmed avge årsredovisning för 
2021.

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 (sekr), Jonas Törngård och 
Mats Halling. Släktsuppleant har varit vakant. 

Styrelsemöten har hållits: 2/3, 5/5, 28/6, 25/8 samt 
18/11. Stiftelsens revisor är Karin Nilsson med 
 Johanna Wirensjö som suppleant. Båda från Baks 
& Co i Vimmerby.

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 un-
der sommaren. 

Sommarinvigningen fick 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  några 

enstaka. I våningen har  uppordningsarbete 
kläderna avslutats. En digital utställning om 
Wimmer strömska konditoriet har publicerats på 
 digitaltmuseum.se

Fiberanslutning och nytt larm har installerats i 
våningen. Byte av bankfack har skett från Nordea 
till Tjustbygdens sparbank. 

Ansökan till Sparbanksstiftelsen för fortsatt till-
gänglighetsarbete blev beviljad under 2021. Insat-
serna utförs under 2022.  

Samarbetet med Tjustbygdens konstgrupp har 
fortsatt. Det har inte varit några andra aktiviteter 
på gården.

Utställningar 2021
Wimmerströmska gården – Galleriet
5–17 juli Lars Olof Olofsgård
18–26 juli Eva Norström, Tjustbygdens konst-

grupp
19–20 sept konstrunda med Tjustbygdens 

konstgrupp och Christina Djerf

Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
Till följd av coronaviruset har den publika verk-
samheten varit kraftigt begränsad under året.

833600–9660

Under året  producerades en digital utställning om 
Wimmerströms konditori.
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Årsredovisning  
Stiftelsen Kalmar läns museum
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Jenny Nyströms ateljémålning var under 2021 utlånad till Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Pierre Rosberg.
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Årsredovisning  
Jenny Nyströms och  
Curt Stoopendaals stiftelse
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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. Digitaliseringen av boksamlingen har 
avslutats under året.  

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.  

Jenny Nyströms självporträtt och ateljéinteriör har under del av 2021 varit utlånat till 
utställningen ”Ett eget rum” på Waldemarsudde.  

Jenny Nyströmstiftelsen bidrar med ett symboliskt stipendium till en elev vid Jenny 
Nyströmskolans estetiska program. Mottagare 2021 var Matilda Carter i ES18A. 

För ytterligare upplysningar om utveckling och främjande av stiftelsens ändamål och 
verksamhet under år 2021 hänvisas till verksamhetsberättelsen.  

Resultat och ställning – rättvisande översikt över utvecklingen 

(tkr) 2021 2020 2019 2018 
Intäkter 35 121 48 148 
Verksamhetsresultat -133 -68 -82 7 
Eget kapital 635 733 779 826 



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021 • Kalmar läns museum

75



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021 • Kalmar läns museum

76



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021 • Kalmar läns museum

77



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021 • Kalmar läns museum

78



Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021 • Kalmar läns museum

79

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 2021 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

Fysiska besök och deltagare 2019 2020 2021

Kalmar läns museum

Barn och ungdomar 17 883 8 080 8 260

Därav skolbarn 3 635 925 535

Besökare över 19 år 51 933 27 932 23 184

Besökare från Kalmarsalens  
konferenser

18 627 4 314 2 371

Totalt Kalmar läns museum 88 443 40 326 33 815

Deltagare vid övriga publika verksamheter

Kavaljeren, Kalmar 2 000 1 500 2 500

Wimmerströmska gården 3 500 200 200

Bötterumsmässan 2 300 0 0

Programaktiviteter

Inom länet 25 980 11 821 11 579

I övriga Sverige 979 527 513

Utomlands 1 697 125 0

Totalt antal besökare  
och deltagare i länet

114 423 46 183 45 394

Därav tidsresor i länet 3 444 1 520 870

Totalt antal besökare och deltagare 117 099 52 799 45 907
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Personal

Ledning
Örjan Molander

Kansli och serviceenheten
Björn Olsson
Daniel Strand
Anna-Karin Forshell
Ulrika Åkerström
Sandra Olofsson
Michael Fredriksson
Karolina Miller
Tommy Johansson
Lennart Windahl
Barbara Holm
Lisa Persson
Alina Wahledow
Kim Svensson
Renata Bäckström
Adam Tillbrandt
Marita Eriksson
Simon Svensson

Marknadsenheten
Andreas Juhl
Stefan Siverud
Agnesa Mamusha
Yvonn Söderholm
Anna Karlsson
Jenny Forsberg
Hizbiya Almoho
Ellen Fager
Rebecka Egfors

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

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

Bebyggelseenheten
Liselotte Jumme
Richard Edlund
Susann Johannisson
Magnus Johansson
Magdalena Jonsson
Jan Westergren
Ellen Olsson
Maja Heuer

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

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

Kalmar läns hembygdsförbund
Peter Danielsson

Personal utöver  
ovan redovisade
• Behovsanställda samt 

studerande ungdomar 
arbetar extra på museet 
som guider, butiks- och 
cafébiträden under 
veckoslut och helger 
samt under turistsäsong.

• Museet är en efterfrågad 
arbetsplats för placering 
av arbetslösa som behö-
ver arbetspraktik och sys-
selsättning. Länsmuseet 
tar också emot praktikan-
ter från grundskola och 
universitet.
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Gåvor och inköp

Gåvor och inköp till samlingarna
Kalmar läns museums accession till samlingarna 
består huvudsakligen av arkeologiskt fyndmate-
rial samt gåvor från enskilda personer och insti-
tutioner. Under året gjorde museet uppehåll i att 
motta nya gåvor samt att göra inköp, detta för att 
i stället lägga fokus på att ordna upp och inven-
tera äldre gåvor. Gåvoförfrågningar som inkom 
sköts upp till nästkommande år. Några få gåvor 
togs trots detta emot, de flesta där beslutet om 
mottagande tidigare tagits men där inlämningen 
av föremålen skjutits upp på grund av Covid-19. 
Utöver detta har accession av arkeologiska fynd 
skett under året.

Stiftelsen Kalmar läns museum
Margaret Gervard, Påskallavik, morgonrock i 
svart siden som tidigare tillhört Mary Pinchot 
 Steffansson, New York USA. 

Cecilia Thunberg, Norrtälje, blå sidenklän-
ning som tidigare tillhört givarens farmors mor 
 Victoria Thunberg, Klövdala gård, Hultsfred.

Marie Jansson och Niklas Johansson, Knivsta, en 
växasäng och en skottkärra för barn.

Per-Gunnar Björck, Trollhättan, en spjutspets 
hittad på 1950-talet i Köpingsvik i samband med 
byggnation av fritidshus.

Norden, Kalmar, filmmaterial från företagets 
verksamhet.

Anne Palmgren, Åhus, dagböcker och fotografier.

Jenny Nyströms och  
Curt Stoopendaals stiftelse
Anna Andersson, gåva med två tidskrifter – 
 Barnens egen jultidning 1914 samt Barnens 
 julstjärna 1917.
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Uppföljning  
Verksamhetsplan 2021 

Verksamhetsmål
En kulturarvsinstitution i tiden
Utveckla det starka förtroendet  
för länsmuseets verksamhet
• Tydliggöra hur kulturarvet bidrar till 

 samhällsnytta

Verksamheten har: utvecklat värdegrundsarbetet, 
rekryterat en kommunikatör och arbetat med in-
tern och extern kommunikation.

• Vara en aktuell och tillgänglig kunskaps
resurs för kulturarvsfrågor i Kalmar län

Verksamheten har: besvarat frågor från allmän-
heten, stärkt samarbetet med länets kommuner, 
inlett arbetet med ny hemsida, erbjudit skolpro-
gram till länets kommuner, erbjudit utbildning-
ar, visningar, seminarier, konferenser, utvecklat 
 Digitalt Museum, genomfört omfattande upp-
dragsverksamhet, mm.

• Stärka arbetet med forskning och 
kunskaps uppbyggnad

Verksamheten har: genomfört seminarier inom 
FoU-gruppen, Grascadoktoranderna närmar sig 
disputation, projektrapporter och vetenskapliga 
fördjupningar har publicerats, samarbeten med 
Linnéuniversitet, eHälsoinstitutet, Skogsbypro-
jektet genomförs.

Lockande länsmuseum
Stärka besökarnas  
upplevelse av länsmuseet
• Skapa en ännu mer attraktiv upplevelse av 

Kronanutställningen

Verksamheten har genomfört år 4 av Projekt 
 Kronan Framtid, vrakmodellen har teknikupp-
daterats, kanonutställningen har moderniserats.

• Ställa om till ökad digital tillgänglighet 
till länsmuseets program och övriga verk
samhet

Verksamheten har: producerat poddar, filmer och 
föreläsningar, Kronansalen har teknikuppdate-
rats till en livestreamstudio, Karriärsidan  med 
Varbi har färdigställts, nio digitala utställningar 
har producerats, utställningsguidningar och pe-
dagogiska program erbjuds digitalt.

• Locka länsinvånarna och kalmarbor med 
intressanta och angelägna utställningar och 
program samt tillgänglighet och delaktig
het i samlingsarbetet

Verksamheten har: visat sju tillfälliga utställning-
ar med varierade teman, samlingsverksamheten 
kan nu följas genom nystartat intagramkonto.

• Pröva möjligheterna till Matens hus i 
 Kalmar län

Verksamheten har: fått besked från Region 
 Kalmar län att vi tillhör det vinnande konceptet, 
Mativation. I slutet på året fortsatte projektarbetet 
under ledning av Hushållningssällskapet.
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Effektivisera och  
modernisera museilokalerna
• Ta fram en utvecklingsplan för Ångkvarnen 

och nya magasinet i samarbete med Kalmar 
kommun 

Verksamheten har: haft flera möten Kalmar kom-
mun. Larm och tillträdessystem, belysning och 
hissar prioriteras. Jungmannenflytt förbereds och 
prioriteras inkl nya lokaler för Kronanmagasin i 
kv Bilen.

• Flytt av samlingarna till nya magasinet 
för att nyttja lokaler effektivt och stärka 
samlingsförvaltningen

Verksamheten har: haft svårt att få gehör för nöd-
vändiga satsningar och extra resurser. Möten har 
hållits med kommun-, och regionledning. Med 
egna resurser kommer textilflytten att prioriteras 
från hösten 2022. 

Bäst på plats – i region Kalmar län
Synliggöra kulturarvet och  
verksamheten i hela länet
• Öka synligheten av museets verksamhet 

i länet

Verksamheten har: genomfört Unikaprojektets 
olika aktiviteter i hela länet, Historieklubben utö-
kas till fler kommuner, Bötterumsmässan genom-
fördes digitalt, kulturarvsseminariet genomför-
des med 200 deltagare från hela länet, omfattande 
digitala satsningar.

• Profilera samverkan med hembygdsrörelsen 
och manifestera 150-årsjubileet

Verksamheten har: producerat jubileumsnumret 
Stenmuren 4:2021 om vår gemensamma historia. 
Hembygdsrörelsen har varit samarrangör i flera 
gemensamma aktiviteter som Bötterum, Oskars-
hamn, Fröreda mm.

• Driva projektet Unika historiska Kalmar län 

Verksamheten har: genomfört en stor mängd ak-
tiviteter i hela länet och involverat företag, ideella 
föreningar, kommuner engagerade länsbor mm. 

• Pröva möjligheterna till ett Ölands 
 historiska museum 

Verksamheten har: tillsammans med flera andra 
aktörer formulerat och skickat in en hemställan 
till Regeringen om statligt stöd samt haft efterföl-
jande dialog med Kulturdepartementet. Fortsät-
ter 2022.

Organisationsmål
Ekonomisk hållbarhet 
• Uppdatera stiftelsens styrdokument, ruti

ner och arbetsflöden för att säkerställa en 
professionell och kostnadseffektiv styrning 
samt bästa kulturarvsnytta.  

Verksamheten har: tagit fram förslag till Upp-
handlingspolicy som har godkänts av styrelsen 
samt genomfört permutation av och reviderat 
stadgarna. Arbetet fortsätter 2022 med ny Alko-
hol- och drogpolicy, uppdaterad Arbetsordning 
och internkontrollplan.

• Nå ett resultat med 2 % överskott 

Verksamheten har: nått ett positivt resultat på 
859 tkr vilket motsvarar ca 1,4 %.

Miljömässig hållbarhet
• Nå 90 % fossilfria tjänsteresor 2021 och 

vara helt fossilfria 2022

Verksamheten har: fortsatt fordonsutbytespro-
grammet och är sannolikt nära målet. Bra mät-
verktyg för fossilfrihet saknas. Arbetet bedöms nå 
målet 2022.
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• Ta fram miljöpolicy för hållbara val i 
 länsmuseets hela verksamhet 

Verksamheten har: inlett arbetet med miljö policy 
samt genomfört konkreta insatser för mins-
kad miljöpåverkan exempelvis inköp av tjänste-
elcykel. Arbetet slutförs 2022.

Social hållbarhet
• Säkerställa vårt långsiktiga kompetens

försörjningsarbete och vår attraktionskraft 
som arbetsgivare

Verksamheten har: färdigställt en karriärsida, 
skaffat ett digitalt rekryteringsverktyg samt inlett 
ett kompetensförsörjningsprojekt med Trygg-
hetsrådet TRS.

• Genomföra projektet Hemligheten med 
fokus på psykisk hälsa 

Verksamheten har: producerat och invigt utställ-
ningen, utbildat personalen samt förberett för 
workshops med länets skolelever under 2022.

• Förankra Kalmar läns museums värdeord; 
Samhällsnytta  Kunskap  Tillsammans

Verksamheten har: genomfört interna dialoger 
och workshops, formulerat förslag till löften och 
beskrivningstexter. Arbetet slutförs 2022.





Adress Box 104, Telefon 0480-45 13 00 E-post info@kalmarlansmuseum.se
S-392 21 Kalmar  Webb kalmarlansmuseum.se


	_Hlk95813341
	_Hlk98100324
	Hela Härliga H-län
	Styrelse och organisation
	Bebyggelseenheten
	Arkeologienheten/Museiarkeologi sydost 
	Kronan – marinarkeologi – konservering
	Arkiv, bibliotek & samlingar
	Pedagogiska enheten
	Unika historiska Kalmar län
	Marknadsenheten
	Kanslienheten
	Stiftelsen Wimmerströmska gården
	Årsredovisning Stiftelsen Kalmar läns museum
	Årsredovisning Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse
	Häradshövding Liss-Erik Björkmans fond
	Statistik och nyckeltal
	Personal
	Gåvor och inköp
	Uppföljning Verksamhetsplan 2021 

