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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen och VD för Kulturparken
Småland AB får härmed avge följande
verksamhetsberättelse för år 2017.
Kulturparken Smålands styrelse har under
året bestått av ordförande RosMarie Jönsson
Neckö, Region Kronoberg, vice ordförande
Lena Wibroe, Växjö kommun, ledamöter
Mats Johnsson, Region Kronoberg,
Margareta Lundblad, Region Kronoberg,
Ola Löfqvist, Växjö kommun.

Vår vision
Med utgångspunkt i kulturhistoria vill vi
stimulera till reflektion, kreativitet och empati.

Vår verksamhetsidé

• Genom den samlade kompetens och erfarenhet
som finns inom Kulturparken Småland och med
utgångspunkt i våra samlingar och arkiv ska vi
lyfta fram frågor kring Smålands kulturhistoria i
dåtid, nutid och framtid.

Vårt uppdrag

Viktiga händelser under året

Kulturparken Småland är ett kommunalt
bolag som ägs av Region Kronoberg och
Växjö kommun. Kulturparken samordnar
kulturarvsfrågorna i Kronobergs län, bedriver
förvaltning av museala samlingar, byggnader
och arkiv samt fullgör regionala uppgifter
inom kulturarvssektorn i Kronobergs län.
Bolaget bedriver verksamhet vid Smålands
museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas
hus, Kulturarvscentrum Småland med
Kronobergsarkivet, Kronobergs lantbruksmuseum
(Hjärtenholm), Ryttmästaregården och
Kronobergs slottsruin samt Ångaren Thor.

Kulturparken har fortsatt att utveckla en
bärkraftig, intressant och framåtblickande
verksamhet på våra olika arenor och medialt har
vår verksamhet fått ett mycket stort genomslag
under 2017. Vår organisation fungerar mycket
tillfredsställande och genom en förbättrad dialog
har samarbetet mellan de olika avdelningarna
blivit avsevärt bättre.

• Kulturparken ska verka för att länets kulturarv
brukas av en bred allmänhet. Barn och ungdomar
är en prioriterad målgrupp.
• Kulturparken ska genom sin verksamhet främja
möten mellan människor och kulturer samt
återspegla mångfalden i länets historia, nutid och
framtid.

• Med lyhördhet för omvärlden vill vi skapa
möten och upplevelser som inspirerar och berör
våra besökare. Vi ska spela roll i mötet mellan det
gamla och det nya Småland.

Våra kärnvärden

KREATIVA
TROVÄRDIGA
TILLGÄNGLIGA

Av ett stort antal utställningar under året kan
nämnas ”Albumet från Auschwitz” som invigdes
på Förintelsens minnesdag. På Kulturnatten
uppmärksammade vi att Smålands museum
fyllde 150 år genom programmet ”150 år på
150 minuter” och den 3 februari invigde vi vår
jubileumsutställning inför en stor publik. Det
var på dagen 150 år sedan Gunnar Olof HylténCavallius till domkapitlet överlämnade en stor
samling föremål som grunden för ett småländskt
museum.
I samband med den internationella vävmässan
visade vi två välbesökta utställningar:
”Småland väver” och ”I sin linda”. Under
hösten samarbetade vi med Musik i Syd kring
utställningen ”Trumma och hummel – Smålands
musikarkiv 25 år”. Året avslutades med
utställningen om årets bild.
Den 15-16 november stod Kulturparken
värd för den nationella arkivkonferensen i
samarbete med Folkrörelsernas arkivförbund
och Näringslivsarkivens förening. Vi fick då
möjlighet att presentera vårt unika koncept
med sammanslagningen av arkiv och
föremålssamlingar inom ramen för verksamheten
vid Kulturarvscentrum. Många av deltagarna
såg detta som ett föredöme för ett mer konkret
samarbete mellan musei- och arkivsektorn.
I Utvandrarnas hus har vi fokuserat på
emigrations- och migrationsfrågor genom
utställningen ”Jag kom ensam – om flykt i
barn- och ungdomen” samt den numera årligen
återkommande Emigrantdagen. Arbetet med
att återställa och inventera samlingar och arkiv
pågår, och vi ser stora möjligheter att utveckla
verksamheten i Utvandrarnas hus med ett större
fokus på migration. Under verksamhetsåret
beviljades Kulturparken Småland ekonomiskt
stöd från ägarna för en förstudie för omarbetning
av utställningen ”Drömmen om Amerika”
samt en ny migrationshistorisk utställning
med betoning på migrationsfrågor efter andra

världskriget. Enligt våra planer ska arbetet med
att bygga om utställningarna i Utvandrarnas hus
påbörjas under 2018.
Inom ramen för uppdraget som Sveriges
glasmuseum har vi haft två mindre utställningar:
”Gunnel Sahlin – 30 år som formgivare och
”Newbies”. Den största satsningen under året
var utställningen ”Länge leve Kosta – 275 år”,
som har lockat en stor publik och som med
tanke på det arbete som lagts ned kommer att
stå kvar ytterligare några år. Dessutom har vi
aktivt deltagit i nätverket Swedish Glass Net,
samarbetat med föreningen Glasrikets skatter
samt ordnat en internationell konferens på temat
”Nordic Utility Glass Conference” i samarbete
med Linnéuniversitetet.
Vi har anordnat ett stort antal programaktiviteter
och pedagogiska program på alla våra arenor med
varierande teman och därmed har vi med både
bredd och spets nått ut till olika målgrupper.
Nytt för 2017 var en familjelördag på Smålands
museum som lockade många barnfamiljer
samt programmet Tillgängligt museum där vi
visade flera av utställningarna med tecken- och
syntolk. Från det omfattande programutbudet
och den pedagogiska verksamheten kan nämnas
sommarlovskul på Kronobergs slottsruin,
bokrelease av ”Juvelarian”, som handlar om den
märkliga historien kring Christina Nilssons
smycken, Arkivens dag och Smålands Akademis
högtidsmöte då för första gången priset till
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius minne delades ut.
Sist men inte minst årets julmarknad som lockade
rekordpublik med 8193 besökare.
Dessutom har vi genom föreläsningar, pedagogisk
verksamhet och genom våra byggnadsantikvarier
aktivt arbetat ute i länet. Bland annat har
byggnadsantikvarierna genomfört en omfattande
kyrkokaraktärisering och en karaktärisering av
Alvesta tätort samt bistått med rådgivning och
antikvarisk medverkan runt om i länet.
På Kulturarvscentrum Småland har arbetet med
det öppna glasmagasinet gått enligt planerna
och den 1-2 september kunde vi inviga det
på många sätt fantastiska magasinet och visa
upp våra mycket omfattande glassamlingar
för allmänheten. Intresset för att besöka
glasmagasinet har varit stort och flera guidade
visningar genomfördes under hösten.
Under verksamhetsåret har vi tillsammans med
Vöfab arbetat aktivt med renoveringar och

underhåll av museibyggnaden och Museiparken.
Den ursprungliga museibyggnaden från 1885 har
putsats om och fönstrena har renoverats.
I Museiparken har de bägge kvarnarna renoverats
och återfått sitt ursprungliga utseende. På
Kronobergs lantbruksmuseum har vi under året
renoverat taket på Rättarebostaden (kaféet) och
målat om Magasinsbyggnaden. Då Smålands
museum äger dessa byggnader har renoveringen
bekostats av stiftelsen.
Under hösten 2016 påbörjades arbetet med att
bygga nya broar till Kronobergs slottsruin. Den
6 maj 2017 kunde vi tillsammans med Statens
fastighetsverk inviga de nya broarna och den nya
vindbryggan. Därmed har tillgängligheten till
slottet gjorts bättre och även dess kulturhistoriska
värde har ökat genom att vindbryggan tydliggör
slottets funktion som försvarsborg.
Internt i organisationen har vi under året
introducerat den nya interkontrollplanen,
installerat ett nytt kassasystem och ett
trådlöst nätverk på Kulturarvscentrum.
Avdelnings- och enhetschefer har deltagit i en

arbestmiljöutbildning och som resultatet av en
inspektion från Arbetsmiljöverket (där vi efter
vissa justeringar fick med beröm godkänt) har
flera personer blivit certifierade för användning av
truck och diverse lyftanordningar. Dessutom har
vi reviderat och uppdaterat våra policydokument
och arbetsrutiner.
Kulturparken Småland har tillsammans med
Linnéuniversitetet, Rise (tidigare Glafo) och
Vöfab genomfört en förstudie för en glasgång
mellan museibyggnaden och Utvandrarnas hus,
med utgångspunkt att i gången använda modern
planglasteknik, så kallad ”transparent intelligens”.
Förstudien finansierades av Smart Housing
Småland. Positivt besked om att arbeta vidare
med denna fråga ges förhoppningsvis av ägarna
under 2018

Statistik
Antalet besökare på våra olika arenor har
minskat något jämfört med rekordåret 2016.
Helårssammanställningen visar på en minskning
med närmare 11 000 besökare, men med
119 382 besökare måste vi ändå vara mycket

nöjda. Entréintäkterna har emellertid ökat,
eftersom 2016-års barn- och familjeutställning
”Loranga, Loranga” lockade många barn som inte
betalade något inträde.
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Utställningar och
programverksamhet
Under verksamhetsåret 2017 har Kulturparken
Småland bjudit på en omfattande utställningsoch programverksamhet. Programmen innefattar
allt från föreläsningar, seminarier, konserter till
firandet av olika dagar och andra event. Mycket
görs i anslutning till museets utställningar
och våra samlingars innehåll, samt större
återkommande årliga kulturevenemang i Växjö
såsom Kulturnatten, MAT, Pride, Vårstad m.fl.
Kulturparken Småland är en mångfasetterad
verksamhet med ett medvetet publikt arbete.
Vår ambition är att vara attraktiva för en bred
målgrupp och att locka nya besökare genom
att erbjuda ett intressant utbud av historia,
samtidshistoria och aktuella samhällsfrågor.
Barn- och ungdomar ska vara en prioriterad
grupp och det publika arbetet ska präglas av
tillgänglighet och utarbetas genom samverkan
och medskapande med externa intressenter när
det är möjligt.
Den ökade marknadsföringen i kombination med
en variation av utställningar, program, visningar,
pedagogik och konferenser har starkt bidragit till
att skapa levande och kreativa möteplatser.
Utställningsverksamheten har under året bestått
av att producera nya utställningar samt förvalta
och utveckla befintliga basutställningar. En
basutställning är avsedd att visas under en längre
period (flerårig) medan tillfälliga utställningar är
avsedda att visas under en kortare period.

Kulturparkens permanenta basutställningar
utgår ifrån lokal och regional kulturhistoria.
Utställningarna På Väg i 1800-talets Kronoberg,
Glimtar från forntiden, glasutställningen Svenskt
glas genom 6 sekler, Myntkabinettet, Minnenas
vind, som fokuserar på 1900-talshistoria med
utgångspunkt i Kronoberg. Drömmen om
Amerika på Utvandrarnas hus lockar fortfarande
väldigt många besökare och bokade grupper.

Albumet från Auschwitz 27/1–27/8

Årets bild 2017 7/10–7/1 2018

En fotografiskt utställning med unika bilder
tagna av SS män som skildrar ankomsten av en
tågtransport med judar från Ungern i maj 1944.
Producerad av Judiska Museet.

Utställningen visade bl.a. den vinnande
bilden tagen av David Lagerlöf på aktivisten
Tess Asplund som knyter näven framför en
nazistdemonstration. Årets Bild är Sveriges
största fototävling och arrangeras av den ideella
organisationen Pressfotografernas Klubb (PFK).

Utöver Kulturparkens basutställningar kunde
besökarna under 2017 ta del av nio tillfälliga
utställningar, varav 6 nya invigdes 2017.
Utställningarna spände över en rad olika ämnen
och områden. Fotografier från förintelsen,
nutida flyktingströmmar, presentationer av
enskilda formgivare som Gunnel Sahlin och en
samlingsutställning med studioglaskonstnärer
från Glaskademin. Årets stora utställning var
en jubileumsutställning om Kosta glasbruk
som uppmärksammade både glaset, brukets
betydelse och människorna bakom. Under året
fyllde museet 150 år och det firade vi med en
utställning där vi visade museets egen historia
och höjdpunkter från samlingen.

Småland väver var en utställning i två delar.
”Flera nyanser av Småland” visade vad man
väver i Kronoberg, Jönköping och Kalmar idag
och ”Smålandsväv från förr” visade på gammal
och historisk smålandsväv.

Utställningar 2017
Smålands museum 150 år 3/2 – 6/5 2018
150-årsjubileum av Smålands museum
uppmärksammades med en historisk utställning
om museets historia med föremål från samlingen
och byggnadernas historia. Grundaren Gunnar
Olof Hyltén-Cavallius presenterades med
efterföljande museichefer.

Stort intresse när vi invigde utställningen Smålands museum 150 år.

Småland väver – Smålandsvävar från förr.
Flera nyanser av Småland.
16/9 2017–28/1 2018

I sin linda 16 /9–29 /10
En utställning om svepfiltar inom förlossningsoch neonatalvården, ett vävprojekt av Högskolan
för design och konsthantverk i Göteborg.

Trumma och hummel 28/10 2017–
26/8 2018

Instrumenten trumman och hummeln har
en lång historia och en speciell koppling till
Småland. I utställningen blandas sägner och
berättelser om människoöden kopplade till
instrumenten och dess historia. Utställningen
var ett samarbete med Smålands musikarkiv
som 2017 firade 25 år.

Länge leve Kosta! –275 år 10/6–
tillsvidare
Kosta glasbruk har en obruten tradition
av manuell tillverkning sedan 1742 och än
glöder det i hyttan. En 275-årsutställning
som uppmärksammar både glaset, bruket och
människorna kring Kosta glasbruk. Här kan
man följa den långa vägen från skiss till färdigt
glas och se mångfalden av produkter från
snapsglas till unika skulpturer.

Gunnel Sahlin – 30 år som formgivare
18/2–15/5
En lekfull färg- och formutställning som visade
delar av hennes omfattande produktion med
återblickar på decenniers mode- och stilideal,
som Gunnel Sahlin i allra högsta grad har varit
delaktig i att skapa.

Newbies 2 18/3–14/5
Sex stycken nya medlemmar i Glasakademin
ställde ut spännande, spänstigt och nyskapande
glas. Medverkande konstnärer: Mia Branzell,
Anna Eggert, Annette Gulbaek, Ylva Holmén,
Erika Lagerbielke, Lotta Söder.

Invigning av Årets bild 7/10

den introduktionen och den goda upplevelsen
de har haft här i samband med mötet gör att de
återvänder hit i andra sammanhang.

Pedagogisk verksamhet
Kulturparken Småland har under året haft en bred
verksamhet främst riktad till barn och unga. Våren
2017 lockade med möjligheten att möta verk av
två glaskonstnärer och med inspiration från dessa
inspireras att skapa i vår verkstad. Det var dels
Vicke Lindstrand, dels Gunnel Sahlin som kanske
lärde eleverna att se världen på ett nytt sätt.

Vernissage av utställningen Albumet från Auschwitz

Jag kom ensam – om flykt i barn och
ungdomen 25/2–14/5
En utställning med fotografier tagna av Kenny
Bengtsson.

Sommarutställning Kronobergs
lantbruksmuseum var Ovanifrån,
Kronobergs län från luften.
Fotografier av Leif Gustavsson.

Evenemang och program i urval
Under 2017 genomfördes 403 programpunkter,
riktade till såväl en vuxen publik som till
barnfamiljer. 14 000 personer har deltagit i
aktiviteter som föredrag, konserter, skapande
verksamhet och familjeprogram.
Programverksamheten har haft en stor spännvidd
ämnesmässigt med aktuella och angelägna
frågor. Några föreläsningar som särskilt
kan uppmärksammas är författaren Henrik
Berggrens föreläsning om Dag Hammarsköld,
och en föreläsning om förintelsen och hur
den speglats i konsten samt ett föredrag om
arbetskraftsinvandring på 60-talet till våra
svenska glasbruk av glasantikvarien Gunnel
Holmér. I samarbete med Riksteatern
arrangerades en föreställning om ämnet svensk
landsbygd och queera erfarenheter. Kulturnatten
lockade många besökare med programmet ”150 år

på 150 minuter” och firandet av Emigrantdagen
likaså. Öppna hus och Öppet magasin på
Kulturarvcentrum och familjelördag på museet
är återkommande arrangemang. PechaKuchanight i samarbete med Svensk form arrangeras
en gång i månaden och är fortsatt uppskattat
med god besöksutveckling. Något vi särskilt
vill framhålla är arrangemanget Tillgängligt
museum där vi visar våra utställningar med
tecken- och syntolkning. Raoul Wallenbergdagen
firades den 27/8 tillsammans med Det fria ordets
hus, Musica Vitae och Regionteatern Blekinge
Kronoberg. Den återkommande Julmarknaden är
en stor publikdragare med ett stort intresse och
deltagande från lokala producenter och försäljare.

Sommarprogrammet på Kronoberg gick att
genomföra tack vare den goda planeringen av
såväl programmet i stort som planering och
förberedelsen av material för de enskilda dagarna.
Intresset för Kronoberg och verksamheten där är
stort och uppskattningen av aktiviteterna märktes
hos deltagande barn och vuxna – flera sade det
också uttryckligen.
Under hösten 2017 genomfördes ett antal
program, både små och stora, som fått skjutas
upp från våren. Det rörde sig till exempel om
flera besök på Kronobergs slottsruin med verkstad
och skattjakt samt vanliga visningar i Drömmen
om Amerika och andra utställningar. Ett par
skapande-skola-projekt genomfördes också under
hösten. Bland annat fick elever i Markaryds
kommun lära sig mer om forntiden i allra
sydöstligaste Småland genom besök med verkstad

på några av kommunens skolor. Dessutom blev
det ett avslutande besök på Smålands museum.
Det var skolor i Traryd, Timsfors, Strömsnäsbruk
och Markaryd som deltog i projektet.
Avdelningen har kunnat erbjuda en mångfald
av olika program riktade mot grundskola och
gymnasium. De flesta program har utformats
så att eleverna själva kunnat påverka innehållet.
Mixen med visning/verkstad tycks mycket
uppskattade av både lärare och elever. De flesta
program som erbjudits har också kunnat anpassas
för besök på skolor i länet.
Vissa fasta program som alltid tycks locka: Forntid
(låg- och mellanstadiet), Emigration (högstadie-,
gymnasie- och folkhögskoleelever), Kronobergs
slottsruin (alla typer av grupper/besökare) och
Stadsvandringar (skolor, föreningar och företag.)
Personal från avdelningen har också i hög
utsträckning genomfört guidningar och visningar
för besökande grupper bestående av alltifrån
turistbussar, pensionärsföreningar och andra
privata föreningar. Därtill har medarbetare
engagerats för föreläsningar och berättande bland
länets olika föreningar.
Avdelningens anställda har dessutom under
året svarat på frågor och intervjuats för flera
tidningsartiklar och radioinslag. Genom ett
mer eller mindre fast inslag i lokalradion idkar
anställda från avdelningen dessutom folkbildning
en gång i månaden.

Konferensverksamhet
Konferensverksamheten ökar, fler grupper och
företag väljer att förlägga sina konferenser och
möten på Kulturparken Småland. I samband
med besöken erbjuder vi visningar och andra
programförslag.
Det växande intresset för konferenser beror
sannolikt på vårt unika helhetserbjudande där
kunden får en kombination av mötesplats med
utställnings-, shop- och restaurangbesök i ett. Vi
ser det som en värdefull möjlighet för personer
som kanske inte har varit hos oss tidigare att
bekanta sig med platsen och utbudet. Vi tror att
Spännande för barnen med skattjakt ute på Kronobergs slottsruin.

Vad gäller evenemang så har Kulturparkens
pedagoger medverkat på Kulturnatten,
Vårstad, vid invigningen av glasmagasinet på
Kulturarvscentrum Småland, vid den traditionella
julmarknaden och hade dessutom självklart egna
sportlovs- och höstlovsarrangemang.
Sedan 1 januari ingår den pedagogiska enheten i
avdelningen för Kulturarv och forskning istället
för i den Publika avdelningen.

Kulturarvscentrum Småland,
Svenska Emigrantinstitutet och
Hjärtenholm
Samlingar, arkiv och bibliotek
Avdelningen Samlingar, arkiv och bibliotek
arbetar främst med linjearbeten rörande
föremålsvård, förfrågningar, utlån samt
registrering/digitalisering. Avdelningen arbetar på
tre olika digitala plattformar: Föremålssamlingen
registreras i Primus, som presenteras på Digitalt
museum; arkivet registreras i Visual Arkiv, som
presenteras i NAD; litteraturen registreras och
presenteras i Libris.
Utlåningsverksamheten innebär att föremålen
besiktigas, kontrolleras och rengörs innan
och efter utlån. I vissa fall använder vi
även frysning (i en frysbox) som metod
för att förhindra angrepp av skadedjur.
Arbetsinsatserna är ofta tidskrävande och

komplicerade, vilket ställer högre krav på de
lokaler vi har till vårt förfogande. Härav har
våra konservatorer tagit fram idéer och riktlinjer
till en Konserveringsateljé med ett frysrum,
där vi kommer arbeta med konservering och
föremålsvård. Under 2018 planeras bygget av
Konserveringsateljén vara slutförd.
Nyförvärv bestående av föremål, arkiv och
litteratur, vilka i antal uppgick till ca 2000 st,
lämnades in vid 35 olika tillfällen. Förvärvat
arkivmaterial redovisas separat nedan under
rubriken Kronobergsarkivet. Hundratals
förfrågningar från allmänheten har besvarats och
behandlats under året. Konst, etnologika, glas,
arkivmaterial och litteratur lånades ut till en rad
olika museer och institutioner, samt till den egna
verksamheten inom Kulturparken Småland.
Under 2017 invigdes vårt andra ”öppna magasin”
på Kulturarvscentrum: Öppet magasin GLAS.
Allmänhetens intresse för de öppna magasinen
är stort, vilket visade sig i det stora antalet
bokade guidningar och strömmen av besökare
under ”Onsdagsvisningarna” där vi erbjuder en
guidad tur i något av de öppna magasinen för ett
ordinärt museiinträde.
I den pedagogiska ateljén har programverksamheten främst riktats till barn och unga.
Målet har varit att kunna erbjuda en mångfald
av olika program främst riktade mot grundskola
och gymnasium, där varje program har utformas
så att eleverna i så stor grad som möjligt själva
ska kunna påverka innehållet. Oftast sker detta

genom verkstäder kopplade till en visning, där
eleverna på egen hand provar på en måleriteknik,
tillverkar ett läderföremål eller på annat sätt får
utlopp för sin kreativitet.
Årets tre stora programpunkter var vårens och
höstens Öppet hus, samt Arkivens dag. Dessa
evenemang genomfördes i nära samarbete med
Växjö kommunarkiv, vilka förutom Kulturparken
Småland är en del av Kulturarvscentrum.
Förutom guidade visningar i öppet magasin och
i arkivet, fick besökarna möjlighet att ta del av
utställningar och föreläsningar.
Arbetsstyrkan bestod under året av tre
antikvarier, tre arkivarier, två konservatorer,
en bibliotekarie, en fotograf, sju assistenter
med mycket varierande kunskaper, samt fyra
arbetsprövare från Arbetslivsresurs.

Samlingsförvaltning och konservering
Ansökan om medel för att kunna förverkliga
planerna på en konserveringsateljé lämnades
under året in till Boverket. Syftet med
konserveringsateljén är att sörja för föremålens
bevarande på ett professionellt vis samt
effektivisera och förbättra flöden in och ut ur
föremålsarkiven. Konserveringsateljén är således
ett måste för att Kulturparken ska kunna hålla
en hög museal standard. Målsättningen är också
att göra verksamheten mer tillgänglig genom
att visa hur Kulturparken Småland arbetar med
bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Under året har de olika magasinsutrymmena
på Kulturarvscentrum Småland genomgåtts
för att identifiera föremålsbevarande
tillkortakommanden vad gäller exempelvis
de olika föremålens hyllförvaring, vilken
luftfuktighet de utsätts för, vilka skadedjursrisker
som finns, etc. Magasin M 201 som innehåller
kulturhistoriska samlingar uppvisade problem
kopplat till eftersatt föremålsvård under en längre
tid. En omfattande handlingsplan för sanering
av föremål och magasin togs härav fram, vilken
kommer påbörjas under 2019 i samband med att
Konserveringsateljén och frysen är färdigställd.
IPM och skadedjurkontroll genomförs
regelbundet fyra gånger per år tillsammans
med Anticimex och dessutom genom stickprov
och klisterfällor i samtliga magasin. Mal har
kunnat konstateras i magasin M 201 och i
utställningarna På väg i 1800-talets Kronoberg
samt Minnenas vind. Åtgärder vidtogs i form
av nedplockning och frysning av ett antal
museiföremål samt rekvisita.
Medel avsattes för den första delen av en ny
förvaring av museets unika samling av sydsvenska
bonadsmålningar. Detta innebar att de längsta
bonaderna, och många av dem som hittills
förvarats rullade, kunde placeras in i en lämplig
förvaring och dessutom visas för allmänheten i
det visningsbara magasinet Allt mellan himmel
och jord på Kulturarvscentrum Småland.
För att ge alla bonader fullgod förvaring är
förhoppningen att projektet kommer generera två
förvaringsmoduler till.
Konservatorerna har deltagit i flertalet
utställningsproduktioner och utlån av föremål.
De har tagit fram nya direktiv för utlån samt
varit delaktiga i arbetet med att avsluta ett
antal långa depositioner runt om i länet. De
har även fungerat rådgivande för allmänhet och
organisationer genom föredrag, konsultsamtal
och tillståndsvärdering.
Konservatorernas linjearbete består av
föremålsvårdande insatser på olika nivåer. Vad
gäller utförd praktisk konservering, rengöring och
montering av större valör bör bildväven Shembe
nämnas. Bildväven kom som nyförvärv under
året och kan nu kan ses i Museisalen på Smålands
museum.

Björn Arfvidsson under Öppet hus på Kulturarvscentrum

Musikuppträdande för barn på Utvandrarnas hus

tillgängliggöra samlingarna, detta har skett i form
av guidningar inför mindre grupper, skolklasser
etc. Dessutom har utställningens gestaltning
förändrats i några detaljer. En större samling
mynt från Anders Dahls donation inkom under
året, tillsammans med två stycken svenska
silvermedaljer och åtta auktionskataloger.

Glassamlingarna

Utställningen Jag kom ensam

Svenska emigrantinstitutet
Svenska emigrantinstitutets forskarservice, där
framför allt släktforskarfrågor dominerade, hade
en klart utökad tillströmning av besökare under
verksamhetsåret, både vad gäller fysiska besök
men även mail- och telefonledes. Besökare från
Sverige och andra länder, framför allt USA,
uppgick till ca 200 st där den övervägande delen
av besöken skedde från maj till september.
En av Svenska emigrantinstitutets största
samarbetspartner Svenskt migrationscentrum
gick under året i konkurs, vilket innebar stora
arbetsinsatser för att säkerställa att utlånat
fysiskt och digitaliserat material kom tillbaka till
institutet.
Arkivet har till stora delar ordnats upp rent
fysiskt, och förberedelserna för digitalisering av
Svenska emigrantinstitutets arkiv i Visual arkiv
inleddes. Planerat är att hela arkivförteckningen
ska vara klar att presenteras digitalt i NAD under
2018.

Forskningsbiblioteket
Under året har största delen av arbetet i
forskningsbiblioteket inneburit fortsatt
uppordning och katalogisering genom
registrering i den nationella sökdatabasen Libris
på Kungliga biblioteket. Av hela boksamlingen
är ca 1/3 registrerad och därmed sökbar. Den
på Kulturarvscentrum inredda forskarsalen

användes regelbundet av allmänhet, forskare
och studenter. Bibliotekarien har även levererat
litteratur till diverse utställningar, samt ombesörjt
förberedande arbete i form av inskanning av
äldre bokmaterial som är mycket ömtåligt.
Andra insatser har varit att plocka fram material
från bibliotek och topografiska arkivet inför
kommande utställningar och program. Det har
även varit 2 studenter som gjort praktik i 8 veckor
på bibliotekssidan.
Fram till den 31 dec 2017 var 8109 litterära
verk inlagda i databasen Libris. Av dessa var
449 st från det antikvariska bokarkivet (en
specialsamling); 1734 st handlade om arkeologi
(en specialsamling); 1132 st var periodisk
litteratur (årsböcker, tidskrifter); 585 st
glaslitteratur; 124 st Läkaren Tegner´s medicinska
litteratur (en specialsamling); 310 st Cronqvists
lokalhistoria (en specialsamling).
Andel lån från boksamlingen under året var
742 st, vilket bestod av lån till forskarsalen.
347 fysiska besök i forskarsalen för litteratur
från biblioteket, medan antalet besökare via
e-post var 234. Information om bibliotek och
Topografiskt arkiv till studenter och lärare från
Linneuniversitetet levererades vid 24 tillfällen.

Myntkabinettet
Verksamheten under året har bestått i att
fortsätta registrera samlingens viktigaste delar.
Myntvårdaren har också som uppgift att

Under året har mycket föremål exponerats
och fraktats till olika utställningar internt och
externt. Arbetet med Öppet magasin GLAS
avslutades i och med invigningen den 1–2
september. Invigningsdag ett var vigd åt VIPgäster medan dag två gästades av en mycket
intresserad allmänhet. Hela hösten var välbesökt
via bokade guidningar och ”Onsdagsvisningar”
där inte mindre än 859 besökare fick njuta av
glassamlingen.
En större glasgåva om ca 200 föremål inkom
via Anders Dahls donation. Utöver detta har
ytterligare gåvor kommit in under året bestående
av glas och verktyg för glasframställning, men
även gåvor av litteratur och arkivmaterial har
berikat samlingarna.
Linjearbetet som rörde glaset handlade om
registrering, digitalisering och föremålsvård
av utställt material, samt besvarande av
de hundratals ”glasfrågor” som ställdes av
allmänheten.

Kulturarvs IT
Under året har det arbetats med diverse olika
fotosamlingar, bland annat ”Okända fotografer”
(ca 20.000 foton), fotografen Hugo Svenssons
samling från Urshult (ca 8.000 foton), samt
fortsatt rättning och påfyllnad av texter i Jan Erik
Anderbjörks digra fotosamling.
Utöver detta har det digitaliserats i
databasen Primus och lagts mycket arbete
på bildförfrågningar från arbetskollegor och
allmänhet. En markant ökning i detta arbete
märkts sedan fotosamlingen blivit digital, då
allmänheten nu har möjlighet att via nätet
kommentera de digitaliserade bilderna.

Fotografen
Året började med gestaltningen av
basutställningen Kosta glasbruk 275 år. På
grund av utställningens omfattande bildinnehåll
innebar det för fotografen mycket fotojobb och
efterbearbetning av bilder i datorn. Vidare så
har det producerats bilder och affischer till flera
mindre utställningar och olika programpunkter,
liksom en hel del externa uppdrag för
länsstyrelsen, hembygdsföreningar och
privatpersoner, t.ex. dokumentation av sju kyrkor,
en bok om medeltida kyrkoinventarier, etc.
En stor donation från privatsamlaren Anders
Dahl om ca 1900 föremål har fotograferats för
databasen Primus/Digitalt Museum, tillsammans
med mängder av andra föremål från samlingarna.
Variationen är stor och innebär allt från kartor till
utombordsmotorer. En annan större samling att
nämna är de nära 10 000 arkeologiska grävfynden
från Kronobergs slottsruin, av vilka en större
mängd har nyfotograferats av fotografen.

Kronobergsarkivet
Under 2017 har arkivmaterial från 138
arkivbildare inlämnats till Kronobergsarkivet.
Av dessa leveranser utgör 65 st. nya arkivbildare
och 73 st. kompletteringar. Av dessa har under
året 44 av de nya arkivbildarna och 30 av de
kompletterande arkivleveranserna ordnats och
förtecknats. År 2017 har arkivsamlingarna ökat
med 459 volymer och uppgick vid årsskiftet till
32 315. Antalet arkivbildare den 31 december
2017 var 3 818 stycken, en ökning med 66. Antal
fanor och standar uppgår till 336.
Jämfört med förra året har antalet arkivleveranser
ökat en hel del under året. Den volymmässiga
tillökningen har dock varit något mindre
än vanligt. Under året har arbetet med
Orreforsarkivet och några andra stora arkiv
fortsatt, men eftersom de ännu inte är
fullständigt ordnade och förtecknade så är de
heller inte medräknade i ovanstående statistik.
Mycket arbete har under året fått läggas på
omförflyttning av arkiv från Kulturarvscentrum
till depån ute på Bokelund. Vår andra depå,
Lessebo bruksarkiv, har naturligtvis också krävt
regelbunden tillsyn.
Fram till år 2014 hade huvuddelen av de lokala
kooperativa föreningarnas arkiv förvarats på
Kooperativa Förbundets arkiv i Stockholm.
Nu började KF skicka ut detta material till

de regionala förenings- och folkrörelsearkiven
runt om i landet. Även till Kronobergsarkivet
anlände en stor mängd arkivhandlingar från
länets kooperativa rörelse, men det var först
under förra året som det var möjligt att ta itu med
ordnings- och förteckningsarbetet. Leveransen
innehöll handlingar från inte mindre än 34 olika
föreningar, varav många som vi tidigare inte har
haft ett enda blad ifrån. Materialet är naturligtvis
mycket värdefullt för förståelsen av den lokala och
regionala kooperativa rörelsen i Kronobergs län.
Under året har Kronobergsarkivet haft 157
registrerade studie- och forskarbesök. Det
handlar då om både grupper och enskilda
personer. Ofta rör det sig om någon begränsad
forskningsuppgift, men ibland kan samma
forskare återkomma flera dagar i sträck för
intensiv forskning. Flera arrangemang har skett i
samarbete med Växjö kommunarkiv.
I många av de programpunkter och utställningar
som har förekommit vid Kulturparkens
arrangemang har Kronobergsarkivets arkiv och
kompetens kommit till användning. På Kulturnatten den 28 januari, visades exempel från
flera av Kronobergsarkivets arkiv upp. Särskild
uppmärksamet fick en bild i normalstorlek av
den på sin tid mycket uppskattade varietéartisten
Gustaf ”Lille-Gustaf” Andersson, som mätte
endast 85 cm i strumplästen.
Arkivens dag anordnades lördagen den
11 november på temat ”Synd och skam”.
Bland utställningarna representerades
Kronobergsarkivet med en utställning kring de
s.k. AK-arbetena, och de arbetslöshetsföreningar
som bildades runt om i länet som en följd av
dessa.

synvinkel mycket dålig, vilket föranledde diverse
undersökningar och diskussioner kring framtida
omorganisationer av byggnaderna, vilka är
avgörande för samlingens bevarande.

Kulturmiljöarbete
År 2017 var ett händelserikt år, som
omfattade både arbete internt och externt
med andra aktörer. För den arkeologiska
verksamheten svarade en person och
uppgifterna på byggvårdsenheten sköttes av två
byggnadsantikvarier.

Arkeologi

Samlingsavdelningen genomförde även den
årliga rengöringen av föremålen i de olika
utställningarna i stenladan och fodermagasinet.
Miljön på Hjärtenholm är ur föremålsbevarande

Remissvar till länets kommuner angående
bygglovs- och planfrågor.

•

Inledande forskning om stadsarkitekt Claes
Knutson, Alvesta.

•

Kulturmiljöunderlag åt Ljungby kommun
(pilotprojekt inför ett större arbete i
kommunen).

•

•

Karaktäriseringsprojekt av kyrkor respektive
Alvesta tätort utifrån specifika områden.

Deltagande i möte med Älmhults kommun
och dess hembygdsföreningar samt
Hantverkslaboratoriets och Svenska kyrkans
Temadag i Växjö i december.

•

•

Föredrag vid ett 30-tal tillfällen i
Kronobergs-, Jönköpings- och Kalmar län.

Medverkan i ett flertal massmediala
sammanhang (tidningar och radioprogram).

•

•

Kurs för Byggnadsnämnden i Växjö och
Ljungby respektive Militärhögskolan.

Boksläpp av ”Dolda minnen – på vakt mot
supermakt”.

•

•

Heldagsexkursion åt Länsstyrelsen respektive
Växjö kommuns säkerhetsgrupp.

Prisutdelning inom byggnadsvård
tillsammans med hembygdsförbundet.

Under 2017 påbörjades ett omfattande
arbete med att samla in arkivmaterial, som
rör Kronobergs slottsruin samt ett arbete
med tilläggsregistrering, fotografering och
förebyggande konservering av föremålen från
Kronobergs slottsruin. Målsättningen med
grundarbetet är att möjliggöra en arkeologisk
rapport om resultatet av undersökningarna 1928
respektive 1935-1940 samt en framtida digital
och/eller fast utställning kring Kronobergs
slottsruin.

Byggnadsvård
År 2017 har varit intensivt för byggnadsantikvarierna med en mycket mångfasetterad
verksamhet enligt följande:
•

Hjärtenholm
Den dagliga verksamheten på Kronobergs
lantbruksmuseum drevs av Forss trädgårdar,
som inte bara serverade kaffe och luncher,
utan även höll efter de publika ytorna. Den
tillfälliga sommarutställningen handlade detta
år om flygfoton. Till detta hade besökarna
möjlighet att ta del av ordinarie basutställningar i
”Stenladan” och ”Sädesmagasinet”, samt njuta av
Hjärtenholms genuina gårdsmiljö från 1880-talet.

•

Antikvarisk medverkan vid Residenset,
Norrhults Folkets Hus, Hamneda kyrka,
Östrabo, Pjätteryds kyrka, Slätthögs kyrka,
Mistelås kyrka, Blädinge kyrka och gravkor,
Älmhults kyrka, Älghults kyrka, Åryds
herrgård, Västra Torsås kyrka, Kånna kyrka,
Nöttja kyrka, Vislanda kyrka, Ekefors kvarn
samt Härlunda hembygdsgård. Därtill har
avdelningen varit antikvariskt sakkunnig vid
tre fastighetsombyggnader i Växjö.

•

Utredningar rörande Klosters röstskola,
Ulriksbergsskolan, Växjöfastigheterna Eko
6 och Magnus Smek 6, FLK-huset på Öster
i Växjö och Stenbrohults kyrka samt stor
utredning rörande Ljungby stålgjuteri.

•

Rådgivning i en rad olika sammanhang bl a
till stiftelser, Svenska kyrkan och inte minst
till privatpersoner.

Vid 150-årsjubiléet fick vi besök av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och George Stephens.

Utställningen Trumma & Hummel i Orgelsalen
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