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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen och VD för Kulturparken Småland AB får
härmed avge följande verksamhetsberättelse för år
2019.
Kulturparken Smålands styrelse har under året
bestått av ordförande Maria Svensson Lundin, Region
Kronoberg, vice ordförande Otto Lindlöf, Växjö
kommun, ledamöter Lovisa Alm, Region Kronoberg,
Pernilla Sjöberg, Region Kronoberg, Inger Kratz, 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.
- 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 nya
Småland.

Vårt uppdrag
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,
Hjärtenholms lantbruksmuseum, Ryttmästaregården
och Kronobergs slottsruin samt Ångaren Thor.
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.

Våra kärnvärden

KREATIVA
TROVÄRDIGA
TILLGÄNGLIGA

Inledning
Antalet besökare på våra olika besöksmål har glädjande
nog ökat jämfört med 2018. Helårssammanställningen
visar på en ökning med 7947 besökare, och med 121
807 besökare måste vi vara mycket nöjda även om vi ser
fortsatta utvecklingsmöjligheter av våra besöksmål. Under
sommarmånaderna har vi noterat att allt fler utländska
turister söker sig till våra besöksmål. I första hand
Glasmuseet, Utvandrarnas hus och Kronobergs slottsruin.
Antalet konferenser och konferensdeltagare ligger kvar
på ungefär samma nivå som föregående år med närmare
3500 personer. Det är en viktig del av vår verksamhet då
vi genom konferenserna får möjlighet att visa upp vår
verksamhet för bredare grupper som förhoppningsvis
återkommer vid vernissager och andra program.
Av utställningarna under verksamhetsåret kan nämnas
”Maja Wirde. Tunna trådar stora mattor”, som invigdes
på Kulturnatten. I utställningen visades ett stort antal
mattor av Maja Wirde (med rötter i Algustboda) sinnrikt
monterade och spektakulärt upphängda. Hon verkade
under den tidiga modernismen då svensk textilkonst
ansågs världsledande. Granen stod i fokus vid utställningen
”Wunderbaum”. Utställningen undersökte människans
relation till granen och hur vi förhåller oss till den som
bruksvara, konstverk och hantverk både historiskt och idag.
På Smålands museum har under verksamhetsåret ett stort
förändringsarbete påbörjats. Basutställningen ”Minnens
vind” har plockats ned och kommer att ersättas med
en större lekutställning för barn med invigning våren
2020. I utställningen uppmuntras barnen till lek, men
här finns också en kulturhistorisk del där vi lyfter fram
leksaksindustrin i regionen med speciellt fokus på Micki i
Gemla. Även forntidsutställningen har plockats ner och ska
ersättas av en ny utställning hösten 2020.
På Hjärtenholms lantbruksmuseum visades utställningen
”Härlig är jorden”, som var startskottet på ett treårigt
projekt som syftar till att undersöka platsens resurser och
historia. I år bjöds ett antal konstnärer in för att genom sitt
konstnärskap väcka tankar kring natur, kultur och identitet.
Inom ramen för uppdraget som Sveriges glasmuseum har
vi haft flera mindre tillfälliga utställningar. En utställning
med Erik Höglund med fokus på hans graverade glas och
”Efterklang” i vilken konstnären Caroline Mårtensson
undersökt förorenade glasbruksområden. En lite speciell
utställning var Markus Emilssons ”Halv 7 för alla”. De
glaskonstverk som visades hade tidigare visats hos
privatpersoner runt om i Kronobergs län.
Vi har också haft ett stort antal guidade visningar av de
permanenta glasutställningarna samt av öppet magasin
Glas på Kulturarvscentrum. I studioglasutställningen har
vi bytt ut belysningen till LED, vilket både har skapat en
ny dimension i utställningen, sänkt elförbrukningen och
bidragit till ett bättre inomhusklimat.

Under hösten skrevs ett avtal med föreningen Glasrikets
skatter som innebär att de deponerar sin unika glassamling
från Orrefors till oss, med placering på Kulturarvscentrum.
Glassamlingen kommer att ordnas, förtecknas och finnas
tillgänglig på Digitalt museum och visas i sin helhet i öppet
magasin Glas. Kulturparken får dessutom fritt använda
glassamlingen för utställningar och programverksamhet.
Regionstyrelsen för Region Kronoberg beslutade 2018
att avsätta medel för en förstudie syftande till att våren
2020 kunna förlägga den internationella glaskonferensen
GAS (Glass Art Society) till Växjö och Glasriket. Uppdraget
gavs till Kulturparken Småland. Arbetet med förstudien
påbörjades under hösten 2018 och slutfördes under
våren 2019. Som projektledare för förstudien fungerade
glasantikvarie Gunnel Holmer i samarbete med Ole
Victor från Linnéuniversitetet. Den grundliga förstudien
resulterade i att styrelsen för GAS i juni 2019 definitivt
fattade beslut om att förlägga konferensen till Glasriket.
Konferensen kommer att äga rum 20-23 maj 2020 under
temat ”Re:Generation – Innovation through tradition”.
I Utvandrarnas hus med invigning på kulturnatten
visades utställningen ”Propaganda – risk för påverkan”.
I utställningen problematiserades frågor om kritiskt
tänkande, propaganda och påverkan ur ett historiskt
och nutida perspektiv. Till utställningen var kopplat ett
pedagogiskt program som i första hand vände sig till
högstadie- och gymnasieelever. För lärarna i historia och
samhällskunskap anordnades en seminariekväll med
föreläsningar och diskussioner.
I sommarutställningen ”Try Swedish” på Utvandrarnas hus
gav ett antal konstnärer möjligheten att problematisera
bilden av Sverige idag. Hur ser deras bild av Sverige ut
idag? Vilka är vi? Vad är det som händer?
På Emigrantdagen den 21 september var det finissage
för utställningen ”Drömmen om Amerika”. Under dagen
bjöds på musik i form av amerikaemigranten Signe Aurells
tonsatta dikter med emigranttema och ett samtal med
tidigare chefen för Utvandrarnas hus Ulf Beijbom, som
berättade om hur Utvandrarnas hus hamnade i Växjö och
byggdes upp till Nordens största institut med fokus på
Amerikaemigrationen. Samma dag invigdes en utställning
med konstnären Runo Langomarsino som en del av
konstprojektet Nya Småland.
Arbetet med att digitalisera Svenska emigrantinstitutets
(SEI:s) arkivförteckningar har fungerat mycket bra under
året. Arkivförteckningar från närmare 2000 arkivbildare har
skrivits in, vilket uppskattningsvis motsvarar ca 70 % av
arkivförteckningarna. Antalet forskningsförfrågningar och
forskarbesök har ökat markant under året. Både besökare
från Sverige, men inte minst från USA och Kanada.
Under hösten 2019 satte vi igång arbetet med en
omarbetning av utställningen ”Drömmen om Amerika”,
där vi kommer att lyfta fram nytt källmaterial och nya bilder
för att fördjupa vissa delar av utställningen. Inte minst ny

Vernissagen för utställningen ”Wunderbaum” var välbesökt, juni 2019.

digital teknik och en app kommer att göra utställningen
mer spännande, mer tillgänglig och ger möjligheter till
fördjupningar inom speciella teman. Dessutom kommer
hela basutställningen att breddas till en migrationshistorisk
utställning, där basen dock fortfarande kommer att vara
utvandringen till Amerika.
Arbetet med att återknyta kontakterna med systerinstitut
och organisationer i USA och hämta inspiration inför
ombyggnaden av utställningen ”Drömmen om Amerika”
har fortsatt under året. Nya kontakter har tagits med
National Nordic Museum i Seattle då museichefen Eric
Nelson besökte Växjö och Utvandrarnas hus.
Vi har under året anordnat ett stort antal
programaktiviteter och pedagogiska program på alla
våra besöksmål med varierande teman och därmed har
vi med både bredd och spets nått ut till olika målgrupper.
Många av programpunkterna sker i samarbete med andra
kulturaktörer, vilket gör att vi kan bredda programutbudet
och nå en större publik. Till de flesta av utställningarna
har en omfattande programverksamhet knutits med
föreläsningar, workshops och guidade visningar.
Nytt för 2019 är lanseringen av ”Ett & Annatkortet” som kostar 100 kronor och ger fri entré till de
programaktiviteter som ryms inom detta programområde.
Våra årligen återkommande evenemang Kulturnatten
och julmarknaden har även 2019 lockat en mycket stor

publik. Detsamma gäller Pechakucha-night som lockar en
stor och trogen publik två gånger per termin. En nyhet
för året var att vi öppnade Kronobergs slottsruin med ett
sprakande vårkalas. Även om vädret inte var på sin bästa
sida lockade vårkalaset närmare 300 besökare. En annan
nyhet var familjedag på Hjätenholms lantbruksmuseum
i samarbete med Alvesta kommun. I samarbete med
Växjö teaterförening spelades teatern ”Drottningsylt” på
Utvandrarnas hus. För tredje året i rad arrangerade vi en
familjelördag på Smålands museum, som även i år lockade
många barnfamiljer.
Den pedagogiska verksamheten har varit omfattande både
på våra besöksmål i Växjö och på skolor ute i länet. Flera
större pedagogiska program har genomförts inom ramen
för ”Skapande skola”, bland annat i Markaryds och Alvesta
kommuner. De årligen återkommande ”sportlovskul” och
”höstlovskul” på Smålands museum och ”sommarlovskul”
på Kronobergs slottsruin har lockat många barn till vår
verksamhet.
Våra byggnadsantikvarier har hållit ett stort antal
föreläsningar och bistått med rådgivning och antikvarisk
medverkan runt om i länet samt hållit föredrag vid flera
nationella totalförsvarskonferenser. Byggnadsantikvarierna
har bland annat genomfört flera kyrkokaraktäriseringar,
en förundersökning av Hvita korsets hus i Älmhult och
under året påbörjat ett projekt om brukningsåret i
kulturreservatet Råshult.

Dessutom har ett forskningsprojekt och en bok om
stadsarkitekten Claes Knutson från Alvesta färdigställts för
publicering. Byggnadsantikvariska enheten har också varit
ansvariga för 2019 års Kronobergsbok på temat ”olyckor”.
På Kulturarvscentrum har arbetet med att digitalisera och
tillgängliggöra våra föremålssamlingar och arkiv fortsatt
med oförminskad styrka. Vid årsskiftet fanns över 100
000 poster från våra samlingar sökbara i Digitalt Museum.
Vår arkeolog har under verksamhetsåret arbetat med
att ordna och registrera det stora antalet arkeologiska
fynd från utgrävningarna vid Kronobergs slottsruin på
1930-talet. Intresset för guidade visningar i öppet magasin
Glas har varit stort och vårens öppna hus och höstens
”Arkivens dag” lockade många nyfikna besökare till
Kulturarvscentrum. På Kulturarvscentrum togs den nya
konserveringsateljén i bruk under våren. Vi förfogar nu
över en modern och tekniskt komplett konserveringsateljé,
som gör att vi står väl rustade för att kunna fullfölja vårt
viktiga uppdrag att vårda, bevara och tillgängliggöra våra
kulturhistoriska samlingar. En sanering av magasin 201 har
påbörjats och genom de nya möjligheterna till frysning har
arbetet effektiviserats avsevärt.
Våren 2019 avslutades renoveringen interiört av den så
kallade borgstugan på Kronobergs slottsruin. Vi kan nu
hyra ut den mycket omtyckta borgstugan för bröllop och
andra evenemang. Tillsammans med Statens fastighetsverk
ser vi en stor utvecklingspotential för denna mycket
intressanta kulturhistoriska miljö och har som målsättning
att utveckla den till ett än mer intressant besöksmål för
turister och allmänhet. Våren 2019 blev grundarbetet
med vår nya hemsida klart, även om hemsidan utvecklas
och förändras kontinuerligt. Våra inlägg på instagram
och facebook har blivit många fler under året och vårt
nyhetsbrev når nu allt fler prenumeranter.
Kulturparken har fortsatt att utveckla en bärkraftig,
intressant och framåtblickande verksamhet på våra olika

besöksmål och medialt har vår verksamhet fått stort
genomslag både lokalt, nationellt och internationellt under
2019. Under hösten 2019 slutade både vår kommunikatör
och vår ekonomichef sina tjänster. Genom lyckade
rekryteringar av för verksamheten centrala funktioner
har verksamheten och samarbetet mellan de olika
avdelningarna fungerat utmärkt.
Genom ett fortsatt fruktbart samarbete med andra
kulturinstitutioner och civilsamhället, vill vi öka förståelsen
för vårt gemensamma kulturarv, som en viktig resurs
för den regionala utvecklingen och för länsinvånarnas
välbefinnande. Genom att lyfta fram både tradition och
nytänkande skapas goda förutsättningar för att vi ska
lyckas med vårt uppdrag.
Dialogen med våra ägare Växjö kommun och Region
Kronoberg har fungerat bra och vi känner att vi har ett
starkt stöd och förtroende för vår verksamhet från politiker
och allmänhet.

Väsentliga händelser under och efter
räkenskapsåret
Under verksamhetsåret har vi påbörjat en omgestaltning
och förnyelse av utställningen ”Drömmen om Amerika”
samt en ny migrationshistorisk utställning med betoning
på migrationsfrågor efter andra världskriget. Den gamla
utställningen har plockats ner och planeringsarbetet med
att bygga utställningarna i Utvandrarnas hus är i full gång
med beräknad invigning hösten 2020.
Kulturparkens grundliga förstudie resulterade i att styrelsen
för GAS i juni 2019 definitivt fattade beslut om att förlägga
konferensen till Glasriket. Konferensen kommer att äga rum
20-23 maj 2020 under temat ”Re:Generation – Innovation
through tradition”. På Sveriges Glasmuseum kommer vi
att anordna en rad aktiviteter med föreläsningar, guidade
visningar och en ny utställning ”Orrefors skatter”.

Utställningen ”Halv 7 för alla” med Markus Emilsson visades på Sveriges glasmuseum sommaren 2019.

16 MAJ–25 AUGUSTI

EN UTSTÄLLNING AV
MARKUS EMILSSON
26/1–5/5
2019
MED PER DANNEFJORD IDA PETTERSSON PREUTZ MARKUS BERGENHEIM
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Utställningen ”We believe to be a land and the truth is we are barely a landscape” visades på Utvandrarnas hus.

Utställningar och programverksamhet
Den publika verksamheten präglades av fortsatt
hög produktionstakt av utställningar och ett brett
programutbud. Under 2019 arrangerades för första gången
en samlad pressträff för presentation av vårenterminens
utställningar och programverksamhet. Vi fick bra
genomslag i tryckta medier där samtliga aktörer på lokal
nivå skrev om vad som är på gång hos oss. I samband med
pressträffen lanserades också Kulturparken en ny produkt
– Ett & annat-kortet. Kortet ger entré till föreläsningsserien
Ett & annat som består av fyra föreläsningar och blir
framdeles museets abonnemangserbjudande.

Några höjdpunkter inom
programverksamheten
Den mycket uppskattade och scenografiska
utställningen ”Minnenas vind” stängdes ned i början
av året. Den rekvisitafyllda utställningen har gestaltat
nittonhundratalslivet i Kronoberg. Finissagekvällen bjöd på
kaffe, smörgåstårta och nostalgimusik med Everts kvintett.
En stilla vals till tonerna av Vera Lynns ”We´ll meet again”
avslutade kvällen innan vindslampan släktes för gott.
Teaterföreställningen ”Drottningsylt” med komikern och
teveprofilen Josefin Johansson gästade Utvandrarnas hus
i början av mars. Föreställningen berättar om samtliga
Sveriges drottningar från Sigrid Storråda till Silvia.

”Drottningsylt” gavs för två fullsatta salonger under samma
dag – en skolföreställning och en allmän kvällvisning –
och arrangerades tillsammans med Växjö teaterförening.
Författaren Ida Andersen bjöds tidigt in till Smålands museum
för att arrangera bokrelease för ”I oxögat”. Romanen utspelar
sig i Dåvedshult (Kosta) och berättar om att vara född fattig,
om att sträva efter ett självständigt och bättre liv, och om hur
en glasmanufaktur bryter upp gamla strukturer. Bokreleasen
drog fullt hus och ”I oxögat” fick goda recensioner i
riksmedia.
Under sommaren arrangerades också en mycket uppskattad
familjedag på Lantbuksmuseet Hjärtenholm i samarbete med
Alvesta kommun. På Emigrantdagen i slutet av september var
det dags att stänga utställningen ”Drömmen om Amerika”
efter många långa år i museets tjänst och ett oräkneligt
antal visningar och besökare. Under dagen genomfördes
samtal med Ulf Beijbom och Lennart Johansson. Signe
Aurells tonsatta dikter framfördes av Maja Heurling och Ola
Sandström. Innan ”Drömmen om Amerika” stängdes för
denna gång bjöds det på kaffe och bakelse till besökare.
Flera av de personer som står Utvandrarnas hus och
emigrantutställningen nära deltog under dagen. Programåret
2019 avslutades sedan med ”Julkalas” för hela familjen.
Långdans och julfirande i Orgelsalen och till slut en högljudd
workshop med Trumattack satte punkt för ett händelserikt år
på museet.

Utställningar 2019
Smålands museum och Sveriges Glasmuseum:
Maja Wirde –Tunna trådar, stora mattor 26/1 ‑ 5/5
Retrospektiv utställning med verk av textilkonstnären Maja
Andersson Wirde
Växjö Konstrunda 15 -17/3
Kulturparken Småland är en del av Växjö konstrunda där
lokala konstnärer ställer ut verk runt om i Växjö kommun.
Efterklang 27/3 ‑ 8/9
Caroline Mårtenssons Efterklang kilades in i Kulturparkens
Smålands finaste glassamlingar. Vykort som påminner om
Glasrikets problematik, med föroreningar av mark och
saneringsprocesser som kommer at ta lång tid, visades
tillsammans med museets historiska glasföremål
Halv7 för alla 16/5 - 25/8
Glas och konstutställning av och med Markus Emilsson
Re; en utställning om förändring och transformering 28/5 - 9/6
Kulturparken Småland och Linnaeus University
presenterade 28 examensarbeten från de tre
internationella designprogrammen.
Erik Höglund 6/7 - tillsvidare
Utställning med verk av formgivaren, skulptören och
glaskonstnären Erik Höglund (1932-1998)
Wunderbaum 26/6 - 10/11
En undersökande utställningen om människans relation
till granen och hur vi förhåller oss till den som bruksvara,
konstverk och hantverk.
På huvudet 7/9 - 6/1
Inbjudna stickare från Kronoberg visar en mångfald av
stickade huvudbonader. Utställningen producerades i
samarbete med Hemslöjden Kronoberg.
LEK (framflyttad)
Påbörjat arbete med lekutställning för planerad invigning
dec 2019. Tillsvidare framflyttad.
Kronoberg:
Ny placering och renovering av Annika Svenssons modell
av renässansslottet Kronoberg. Modellen finns nu placerad
under ett valv i anslutning till borggården.

Utvandrarnas Hus:
Propaganda 26/1 - 28/4
En utställning om propagandans mekanismer utifrån
Nazityskland och Sovjetunionens budskap om det ”goda
samhället” under 1930- och 40-talen. Utställningen lyfter
också dagens mediesamhälle och vad som styr flödet i
sociala medier. Invigning under Kulturnatten av Anders
Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet.
Try Swedish! 6/6 - 1/9
Kulturparken Småland har bjudit in ett antal konstnärer
för att nyansera bilden av Sverige. Utomlands framställs
Sverige ibland som ett land i kris och kollaps, och ibland
är Sverige landet med vacker natur och turistens dröm.
Medverkande konstnärer är Åsa Maria Bengtsson, Sara
Granér, Peter Johansson och konstkollektivet Art Mobile.
Invigning på Sveriges nationaldag.
We believe to be a land and the truth is we are barely a
landscape 21/9-1/12
Konstnären Runo Lagomarsinos kopplar ihop historisk och
samtida migration. Invigning under Emigrantdagen med
närvaro av konstnären. Utställningen är en del av projktet
Nya Småland.
Sorgsna miner (Tristes figuras; Tristes Figures) 31/10 - 29/12
Installation med 16 videoskärmar och fotografier baserade
på Cervantes 1600-talsroman Don Quijote och som bjuder
in till Cervantes fiktiva värld. Av Mieke Bal nederländsk
kulturteoretiker, videokonstnär och Professor Emerita i
litteraturteori vid Universiteit van Amsterdam. Utställningen
sker i samarbete med Linnéuniversitetet.
Hjärtenholm:
Härlig är jorden 26/5 - 31/8
Flera konstnärskap i en gemensam utställning som vill
väcka tankar kring natur, kultur, identitet och frågor om
tillhörighet. Curator Åskar Lilja.
Externt utställningsarbete:
Orrefors Utställningshall
Glasformgivare Erika Lagerbielkes utställning ”Form för
alla sinnen” visas i Orrefors utställningshall sommaren
2019 och 2020.

Museibutiken med vaser från Smaelta i förgrunden.

Konferensverksamhet och museishopen
2019 var ett bra konferensår med många bokningar under
året. Museet erbjuder fräscha konferenslokaler i en kreativ
miljö. Här finns möjlighet att skapa både stora och små
möten. I konferenspausen erbjuds gästerna att ta del
av våra aktuella utställningar. För Kulturparken är alltid
värdskapet centralt. Bland våra viktiga kunder återfinns
Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg
och Växjö kommun. Under 2019 arrangerades val till
Europaparlamentet och i Växjö var Smålands museum en
av lokalerna för förtidsröstning.
Museishopen har ett exklusivt utbud av vackra ting som
antingen har historisk koppling eller är producerat av
formgivare med regional förankring. I butiken lyfter vi
gärna fram lokala producenter så som Person & Person,
SMAELTA och studenter från designprogrammet på
Linnéuniversitetet.

Ekonomi

Vi har under året effektiviserat avdelningen för Kansli och
Fastighet genom att investera i nytt ekonomisystem –
Visma Administration, samt i nytt lönesystem – Visma Lön.
I slutet av året tillträdde ny chef för avdelningen Kansli och
Fastighet på ekonomichefstjänsten.

Orgelsalen iordningsställd för konferens.

Öppet magasin Glas på Kulturarvscentrum Småland.

Kulturarvscentrum Småland, Svenska
Emigrantinstitutet och Hjärtenholm
Samlingar, arkiv och bibliotek
Avdelningen Samlingar, arkiv och bibliotek arbetar främst
med föremålsvård, föremåls- och arkivförfrågningar,
forskning, 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. Digitaliseringsinsatser av Smålands museums
VHS-samling gjordes även under året. Digitaliseringen gör
samlingen publik, vilket de hundratals förfrågningar från
allmänheten som kommer in, vittnar om.
Avdelningen gjorde under året stora insatser för
utställningsverksamheten. De tre stora utställningar
Drömmen om Amerika (Utvandrarnas hus), Minnenas
vind och Forntiden (Smålands museum) plockades ner,
inventerades, rengjordes/konserverades och registrerades.
Utöver det plockades ca 2000 föremål fram till den
planerade ”lekutställningen”.
Nyförvärv av föremål, arkiv och litteratur lämnades in
vid 34 olika tillfällen till Smålands museum och Svenska
Emigrantinstitutet, och det sammanlagda antalet gåvor
uppgick till ca 2500 st. Förvärvat arkivmaterial redovisas
separat nedan under rubriken Kronobergsarkivet.

Konst, etnologika, glas, arkivmaterial och litteratur
lånades ut till en rad olika museer och institutioner, samt
till den egna verksamheten inom Kulturparken Småland.
Utlåningsverksamheten innebär att föremål och arkiv från
Smålands museums, Svenska Emigrantinstitutets och
Kronobergsarkivets samlingar besiktigas, kontrolleras och
rengörs innan och efter utlån. För att förhindra angrepp av
skadedjur begagnas metoderna karantän i tre månader eller
frysning i -30 grader i fem dagar. Arbetsinsatserna är ofta
tidskrävande och komplicerade, vilket ställer höga krav på
lokalerna vi har till vårt förfogande. Konserveringsateljén och
frysen, som invigdes den 16 mars, var därför ytterst viktiga
tillskott i det föremålsvårdande arbetet.
Konserverigsateljén på Kulturarvscentrum är museets tredje
satsning i tillgängliggörandet av samlingarna för allmänheten.
Intresset för den publika verksamheten på Kulturarvscentrum
är stor, 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.
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 utformats 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 två stora programpunkter var Öppet hus den 16
mars och Arkivens dag den 9 november. Evenemangen,
som var mycket välbesökta, 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, utställningar
och föreläsningar, fick besökarna under Öppet hus även
möjlighet att bevittna invigningen av Konserveringsateljén.

ansvariga för utbildning i glashistoria vid Riksglasskolan
i Pukeberg; framtagning av föremål och arkivmaterial
till designföretaget Tiger of Swedens klädkollektion med
inspiration av Swedish Grace; verkat som Kulturparkens
representant vid Glass Art Societies tredagarskonferens i
Florida, USA.

Samlingsförvaltning och konservering

Verksamheten vid Svenska Emigrantinstitutet/Utvandrarnas
hus har under 2019 utvecklats i mycket positiv riktning.
Antalet besökare till arkivet och utställningarna har ökat
markant och en digitalisering av arkivförteckningarna i
Visual arkiv för att i högre grad tillgängliggöra arkivet har
fortsatt. Arbetet med att digitalisera arkivförteckningarna
har fortgått under året och vi kan notera ytterligare ca 300
inskrivna arkiv och sammanlagt finns nu 2200 arkivbildare
inskrivna totalt.

16 mars invigdes Kulturparken Smålands nya
konserveringsateljé på Kulturarvscentrum Småland. I den
nya ateljén utförs arbete med konservering, rengöring,
registrering, fotografering, packning och märkning. Ateljén
är bland annat utrustad med tvåpunktutsug och ett
dragskåp för exempelvis arbete med mögelskadat material,
lösningsmedel och färgning av textilier.
Samtidigt med ateljén stod även det nya frysrummet
färdigt. Frysrummet möjliggör en säkrare hantering av
föremålen med avseende på skadedjur. Den används
för in- och utlån av museiföremål samt nyförvärv men
även för packmaterial och förbrukningsmaterial för att
undvika skadedjur som exempelvis mal och långsprötad
silverfisk i museets magasin, bibliotek, arkiv och
utställningar. Frysrummet kan även vara en resurs för andra
verksamheter där man vill försäkra sig mot skadedjur.
Det ordinarie arbetet med skadedjurskontroll i våra
lokaler fortlöper och är nödvändigt för att kunna undvika
eskalering och skador.
Under 2019 har samlingsförvaltningens linjearbete
etablerats utifrån våra nya förutsättningar och lokaler.
Konservatorerna har även arbetat med konservering,
rengöring och registrering inför flertalet utställningar.
De har även utfört konservering av flera föremål ur
samlingarna och på museets olika arenor.
Många förhandlingar fördes mellan Kulturparken och
den ekonomiska föreningen Glasrikets skatter under
året. Diskussionerna gällde ett eventuellt övertagande
av föreningens stora samling orreforsglas. I september
kunde vi gemensamt nå samsyn, och ett depositionsavtal
på 15 år undertecknades. Under årets sista månader
inleddes det stora arbetet med att flytta samlingen till
Kulturarvscentrum. Glasflytten beräknas pågå under
6 månader, varpå ett omfattande registrerings- och
fotoarbete tar vid. Utöver detta har ytterligare gåvor
kommit in under året bestående av glasföremål, men
även gåvor av litteratur och arkivmaterial har berikat
samlingarna.
Personalen har utöver detta varit inblandade i diverse
uppdrag utanför den egna verksamheten. Nämnas bör
tillståndsbesiktning och uppställning av utställningen
om Signe Persson Melin på Vandalorum i Värnamo;
restaurering av glasljuskrona i Sölvesborgs tingshus;

Svenska emigrantinstitutet

Under 2019 inkom 11 nya arkiv och två kompletteringar,
samtliga förtecknade. Vi har förnyat samarbetet med
Vilhelm Moberg-Sällskapet och kommer att ha hand om
deras arkiv. Till Vilhelm Moberg-Sällskapet inkom sju nya
arkiv, och av dessa förtecknades fem under 2019.
Av det tidigare utlånade materialet till SMC:s numera
nedlagda digitaliseringsprojekt har tio lådor med äldre
material packats upp och återställts på rätt plats i arkivet.
Det arbetet är nu slutfört. Dessutom har vi lyckats
återskapa två hårddiskar med inskannat material, bl.a.
ljudband.
Emigrantdagen den 21 september var både framåt- och
bakåtblickande. Vi blickade tillbaka med tanke på att
det var sista helgen som utställningen ”Drömmen om
Amerika” visades genom ett samtal mellan Utvandrarnas
hus förste chef Ulf Beijbom och Kulturparkens VD Lennart
Johansson. Vi blickade också framåt då Kulturparkens
publika chef Nicolas Hansson presenterade mer
övergripande tankar om gestaltningen av den nya
migrationshistoriska utställningen. Under Emigrantdagen
fick vi också lyssna på visor och folkmusik av Maja
Heurling, ackompanjerad av Ola Sandström, som framförde
amerikaemigranten Signe Aurells tonsatta dikter på
emigranttema.
I augusti hade Utvandrarnas hus besök av representanter
från National Nordic Museum i Seattle och dess chef
Eric Nelson, som blev utsedd till årets svensk-amerikan
2019. Vi presenterade vår verksamhet och visade både
utställningar, arkivet och forskarsalen. Vi siktar på att
framledes avlägga ett besök i Seattle för att planera flera
framtida forskningsprojekt och möjliga gemensamma
utställningar.
Vi har också haft besök av Jill Seaholm från Swenson
Swedish Immigration Center i Rock Island. Under besöket
diskuterades tänkbara besöksmål för svenskamerikaner

som vill besöka Småland och Sverige. När Tysklands
ambassadör besökte Växjö var Utvandrarnas hus ett av de
givna besöksmålen. Efter rundvandringen i utställningen
och visning av olika typer av källmaterial fick vi ett
mycket bra kvitto på betydelsen av vår verksamhet, då vår
verksamhet prisades på tyska ambassadens hemsida.
I samband med det Svenska historikermötet i Växjö i maj
var det den första kvällen mingel på Smålands museum
och Utvandrarnas hus. Förutom guidade turer i ”Drömmen
om Amerika” visade vi spännande arkivhandlingar och
delar av Mobergsamlingen.
Antalet besökare till forskarsalen i Utvandrarnas Hus ökar
ständigt. Under 2019 hade vi 396 besökare i forskarsalen,
en ökning med 166 personer, med akademiska forskare
från svenska, amerikanska och engelska univeritet,
studenter och journalister. Den klara majoriteten besökare
under sommaren var amerikanska turister. Dessutom har
över 150 forskningsförfrågningar besvarats genom mail
och telefon.
Vi ser stora möjligheter att vidareutveckla verksamheten i
Utvandrarnas hus med ett större fokus på migration, utan
att för den delen tona ner den huvudsakliga inriktningen
mot emigrationen till Nordamerika. Som ett led i detta
beslutades under 2019 att anställa ytterligare en arkivarie
för främst arbete med SEI:s samlingar. Våren 2020 flyttar
Musik i Syd från Utvandrarnas hus. Förberedelser för
Kulturparken Smålands personal att då skifta lokaler i
Utvandrarnas hus gjordes under 2019. Det kommer att
underlätta flödet av material och ger en bättre möjlighet
att ta emot besökare.

Forskningsbiblioteket
Under året har största delen av arbetet med litteraturen
i forskningsbiblioteket inneburit fortsatt uppordning
och katalogisering genom registrering i den nationella
sökdatabasen Libris på Kungliga biblioteket. Av hela
boksamlingen är ca 50 % registrerat och därmed
sökbar i Libris. Då allt fler forskare och studenter
använder sig av digitala plattformar och förfrågningar
sker allt mer via e-post och inte så mycket besök.
Forskarsalen på Kulturarvscentrum används för att visa
det arkivmaterial som finns i Topografiska arkivet där
även våra arkitektritningar finns förvarade och som
efterfrågas alltmer av allmänhet, forskare och studenter
(flera Växjöarkitekter). Bibliotekarien har även ombesörjt
litteratur inför utställningar och utredningar åt andra
avdelningar. Inskanning av den äldre antikvariska
litteraturen som är mycket ömtåligt fortsätter i mån av tid.

I Topografiska arkivet har arkitekt Bobergs ritningar blivit
ordnade och inlagda i planförvaring.
Fram till den 31 dec 2019 var 9109 litterära verk inlagda
i databasen Libris. Av dessa var 557 titlar från det
antikvariska bokarkivet (en specialsamling); 1964 titlar
handlade om arkeologi (en specialsamling); 1186 titlar
var periodisk litteratur (årsböcker, tidskrifter); 1033 titlar
glaslitteratur (en specialsamling).
Andel lån från boksamlingen under året var 742 st, vilket
bestod av lån till forskarsalen. Andelen fysiska besökare till
forskarsalen för biblioteksmaterial och topografiska arkivet
var under året 262 besökare. Besökare via e-post var 347.
Information till studenter och lärare från Linneuniversitetet
om bibliotek och Topografisk arkiv var 4 tillfällen.
Allmänhet och forskare får inte låna hem vårt material.
Personallån till arbetsplats räknas inte.

Kulturarvs IT
I fotoarkivet har arbetet fortsatt med att gå igenom och
scanna de foton som finns i Topografiska samlingen;
uppgifterna i flygfotosamlingen och Inga Waldes diafoton
har gåtts igenom, samtidigt som information och mer
exakta uppgifter har tillförts; Hugo Svenssons digra
fotosamling från Urshult är under scanningsprocess;
samlingen av fotoalbum från ca 1870-1950 scannas och
registreras i Primus. Dessutom har det förekommit en
hel del förfrågningar och beställningar från allmänheten
gällande information och foton ur samlingen.

Fotografen
Arbetet med att fylla på Digitalt museum fortsätter och till
detta en aldrig sinande ström av bildbeställningar på allt
från dyrbart glas till motorsågar. Hela vapensamlingen tog
flera månader eftersom kravet här var extrema närbilder på
stämplar och konstruktion.
Även om den största delen av arbetstiden ägnas
i studiomiljö så blir det utryckningar i länet med
dokumentation på dagordningen. Länsstyrelsen fortsätter
med sin skriftserie om byggnadsminnen och historiska
platser i Kronobergs län och ett tvåårigt projekt kring
Linnés Råshult har inletts och kommer att pågå tills hösten
2020. Detta blir en tjockare skrift/bok om odlingsåret i
Råshult och ska beskriva 1700 talets odlingsformer, och
symbiosen i naturen.
Vidare har det som vanligt fotograferats till utställningar,
evenemang, affischer, samt arkeologiska fynd och
reprofotografering. Variationen på fotojobben är som
vanligt stor.

Kronobergsarkivet
Under 2019 har arkivmaterial från 121 arkivbildare inlämnats
till Kronobergsarkivet. Av dessa leveranser utgör 61 st.
nya arkivbildare och 60 st. kompletteringar. Av dessa har
under året 48 av de nya arkivleveranserna och 31 av de
kompletterande arkivleveranserna ordnats och förtecknats.
Dessutom har under året 18 tidigare inlämnade arkiv ordnats
och förtecknats, vilka sammanlagt innehöll 81 volymer.
År 2019 har arkivsamlingarna ökat med 612 volymer och
uppgick vid årsskiftet till 33 623. Antalet arkivbildare den 31
december 2019 var 3 936 stycken. Antal fanor och standar
uppgår oförändrat till 336.
Jämfört med förra året har antalet arkivleveranser ökat något
under året. Den volymmässiga tillökningen har dock varit
något mindre än föregående år. Fortfarande finns det en del
stora arkiv som är ofullständigt ordnade och förtecknade och
därmed heller inte medräknade i ovanstående statistik. Även i
år har en mängd arkiv från Kulturarvscentrum flyttats till depån
ute på Bokelund. Vår andra depå, Lessebo bruksarkiv, har som
vanligt ägnats regelbunden tillsyn, och har även under detta år
haft ett antal besökare.
Under året har Kronobergsarkivet haft 204 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. Sammanlagt har
under året 365 volymer plockats fram. Antalet besökare
är fortfarande högt, även om det minskat något jämfört
med föregående år (229 besökare). Flera arrangemang har
anordnats i samarbete med Växjö kommunarkiv.
Utöver alla besökare får Kronobergsarkivet dagligen motta
telefonsamtal och e-post med frågor såväl kring arkivfrågor i
allmänhet som frågor med historisk anknytning med koppling
till det arkivmaterial som förvaras i våra samlingar. Den som
är intresserad kan också få ytterligare information om vår
verksamhet och arkivbeståndet på vår hemsida, som ligger
under Kulturparken Smålands hemsida. Här finns också ett
flertal bilder på fanor och från vår fotosamling utlagda.
Vi har vid flera olika tillfällen träffat lokala föreningar som
förvaltar egna arkiv- och museisamlingar och informerat
om Kronobergsarkivets verksamhet och redogjort för
de grundläggande principerna för arkivering. Han har
även utfört okulära besiktningar av arkiv på flera ställen
i länet. Ett flertal olika föreningar har under året besökt
Kulturarvscentrum, bland annat Gårdsby hembygdsförening.
Studenter vid Linnéuniversitetet har varit på studiebesök på
Kulturarvscentrum. Några av dessa har senare återkommit för
att forska i arkiv som förvaras av Kronobergsarkivet.

Den 16 mars arrangerades Öppet hus på
Kulturarvscentrum. Bland utställningarna fanns en monter
med material från Kronobergsarkivets samlingar på temat
”Växjö – industristaden som gick upp i rök”. Arkivens
dag anordnades lördagen den 10 november på temat
”Gömt eller glömt”. Samuel Palmblad höll ett föredrag om
”Gömda platser i Småland”. Per-Olof Andersson deltog
med ett föredrag om Gustaf Andersson (1865-1929)
från Kvenneberga som var endast 85 cm lång. Under
namnet ”Lille-Gustaf” uppträdde han åren 1887-1892
med stor framgång på varietéscenerna runt om i Sverige
och genomförde även turnéer i bland annat England och
Tyskland. På Kulturarvscentrum Småland finns dokument
och föremål med anknytning till Lille-Gustaf. En del av
dessa förevisades i en monter.

Myntkabinettet
Verksamheten under året har bestått i att fortsätta
registrera samlingens viktigaste delar. Myntvårdaren
har också som uppgift att tillgängliggöra samlingarna,
detta har skett i form av guidningar inför mindre grupper,
skolklasser etc. Dessutom har utställningens gestaltning
förändrats i några detaljer. Under året inkom inga nyförvärv
till samlingen. Nämnas bör dock det tyska 1400-talsmynt
som hittades av en ung pojke på Storgatan i Växjö. Pojken
lämnade myntet till Länsstyrelsen för värdering och senare
fyndfördelning till Smålands museum. Myntets värde
motsvarade dock inte förhoppningarna, varför pojken
bestämde sig för att behålla det i privat ägo.

Hjärtenholm
Den dagliga verksamheten på Kronobergs
lantbruksmuseum drevs av externa aktörer, som inte bara
serverade kaffe och luncher, utan även höll efter de publika
ytorna. Sommarutställningarna pågick dels i stenladans
övre- och undre våning, men också på gårdsplanen.
Totalt åtta konstnärer medverkade under rubriken ”Härlig
är jorden”, med allt från målningar och skulpturer till
odlingar. Till detta hade besökarna möjlighet att ta del
av ordinarie basutställningar kring småländsk skogs- och
jordbrukshistoria, samt njuta av Hjärtenholms genuina
gårdsmiljö från 1880-talet.
Samlingsavdelningen genomförde den årliga rengöringen
av föremålen i de olika utställningarna i stenladan.
Miljön på Hjärtenholm är ur föremålsbevarande synvinkel
inte tillfredställande. Detta föranledde långtgående
undersökningar, tillsammans med företaget Munters,
angående möjligheterna att avfukta magasins- och
utställningsytorna.

Arkeologi
Aktiviteter i urval:
• Stort fokus på registrering och uppordning av föremålen
från Kronobergs slottsruin. Också uppordning och
förebyggande konservering av fotona från Kronoberg.
• Handlett två studenter från Linnéuniversitetet med
att göra mindre digitala utställningar om ett valt ämne
utifrån Kronbergsmaterialet samt en fysiskt utställning på
Kulturarvscentrum.
• GIS-arbete kring Kronobergs slotts olika
byggnadsskedenskeden.
• Fotodokumentation och rapport av golvet i borgstugan i
samband med att det byttes ut.
• Barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med
pedagogiska enheten.
• Förberedelser och genomförande av
sommarverksamheten på Kronoberg.
• Kulturmiljövårdsärenden som exempelvis förfrågningar,
arbete med att registrera handlingar från diariet till
topografiska arkivet, samt arbete med fyndfördelningar och
registreringen av grävningarna i dokumentationssystemet
Primus.
• Vuxenguidningar på Kronobergs slott samt enstaka
föredrag.

Byggnadsvård
Aktiviteter i urval:
• En tryckt bok (Dolda minnen)
• Ett bokmanus inlämnat (Knutsson)
• Omkring 15 föreläsningar
• 23 rapporter/utredningar
• Ett flertal antikvariska sakutlåtanden
• Antikvariskt ansvariga för ett tiotal profana renoveringar
• Antikvariskt ansvariga för 6 större kyrkorenoveringar plus
ett flertal mindre
• En mängd rådgivningsärenden, privata, kommunala
• Medial medverkan, bland annat SMP:s serie ”Palmblads
pärlor”
• Representerar museet i Korröstiftelsen
• Sekreterare i Hembygdsförbundet
• Sekreterare i BARK (Byggnadsantikvarisk regional krets)

Pedagogisk verksamhet:
Pedagogerna har under året bedrivit verksamhet i
hela länet, främst riktad till barn och ungdomar i den
obligatoriska skolan – F-klass till gymnasium samt
särskolans alla stadier och i viss mån SFI-klasser.
Verksamheten utgår från aktuella utställningar. Våren
bjöd på två tillfälliga utställningar (Maja Wirde samt
Propaganda – risk för påverkan) särskilt den senare
lockade många högstadie- och gymnasieklasser.

Höstens tillfälliga utställning var Wunderbaum. Av de
fasta utställningarna försvann tre trotjänare under året:
Minnenas vind, Glimtar från forntiden och Drömmen om
Amerika (de två sistnämnda kommer att återuppstå i
annan form).
De flesta program har utformats så att eleverna själva
kunnat påverka innehållet. Blandningen med visning/
verkstad är alltjämt mycket uppskattade av både lärare
och elever. De allra flesta program som erbjudits har också
kunnat anpassas för besök på skolor i länet. Avdelningen
har också genomfört guidningar och visningar för
besökande grupper bestående av alltifrån turistbussar,
pensionärsföreningar och andra privata föreningar, samt
engagerats för föreläsningar och berättande bland länets
olika föreningar. De anställda har dessutom under året
svarat på frågor och intervjuats för tidningsartiklar
Vad gäller evenemang så har Kulturparkens pedagoger
bland annat medverkat på Kulturnatten, Vårstad,
Emigrantdagen, Arkivens dag på Kulturarvscentrum
Småland samt vid den traditionella julmarknaden.
Under 2019 har den pedagogiska verksamheten varit
fortsatt påverkad av frånvaro genom sjukskrivningar och
tjänstledighet. Enheten har haft en vikarie under perioden
januari-juli. Under sommarens tre veckor på Kronoberg var
dessutom en arkeolog timanställd.

Pedagogisk verksamhet i urval:
• Skapande skolaprojekt om stenålder tillsammans
med skolorna i Markaryds kommun (skolor i Markaryd,
Strömsnäsbruk, Timsfors och Traryd)
• Skapande skolaprojekt om forntid med bl.a. Östra
lugnets skola, Ljungfälleskolan, Ulriksbergsskolan och
Furutåskolan i Växjö samt Kalvsviks skola
• Skapande skolaprojekt på Kronoberg tillsammans med
Moheda skola.
• Sportlovsaktiviteteter med textiltryck, glasmosaik,
kilmössor.
Pedagogisk verksamhet i urval
• Skapande skolaprojekt om stenålder tillsammans
med skolorna i Markaryds kommun (skolor i Markaryd,
Strömsnäsbruk, Timsfors och Traryd)
• Skapande skolaprojekt om forntid med bl.a. Östra
lugnets skola, Ljungfälleskolan, Ulriksbergsskolan och
Furutåskolan i Växjö samt Kalvsviks skola
• Skapande skolaprojekt på Kronoberg tillsammans med
Moheda skola.
• Sportlovsaktiviteteter med textiltryck, glasmosaik,
kilmössor.
• I april deltog en pedagog i tre tidsresedagar (till Linnés
1700-tal) i Råshult tillsammans med Kalmar läns museum.
Eleverna kom från skolor i Älmhults kommun.

(Fortsättning pedagogisk verksamhet i urval)
• I maj genomfördes ett projekt då samtliga elever på
Ringsbergsskolan i Växjö (F-klass till åk 9) antingen
upplevde Kronoberg med skattjakt eller fick öva sig i
källkritik kring den sista avrättningen i Växjö (1830-tal).
• Sommarprogram på Kronobergs slottsruin genomfördes
vecka 26 – 28. Förutom skattjakt, lek och spel även
hantverk från renässansen
• Ett samarbete med länslasarettets lekterpiavdelning
inom projektet Kultur i vården inleddes. Temat var glas och
glaskonst, projektet drogs igång efter höstlovet.
• Höstlovsaktiviteter i verkstaden kopplades till sk
varglappar, Wunderbaum och ett besök av Skrotorkester
(från musik i Syd), då egna instrument byggdes.

Affischbild från sommarutställningen 2019 ”Härlig är jorden”.

Arkivbild från den pedagogiska verksamheten.

Bildcollage från årets julmarknad.

Bildcollage från årets julmarknad.

