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FÖRORD

Som framgår av föreliggande verksamhetsplan för 2019 har Blekinge 
museum en bred verksamhet i hela länet, med allt ifrån arkeologiska 
utgrävningar och byggnadsvård till pedagogik i skolan, integrationsprojekt 
och utställningar. Museet förvaltar tusentals böcker, tiotusentals föremål, 
hundratusentals dokument och ett par miljoner bilder och kan därför 
förmedla en bild av Blekinge genom årtusendena till alla som lever 
i eller besöker regionen idag.

Blekinge museum är inne i en positiv utveckling och har ökat antalet 
besökare med över 50 procent de senaste fem åren, till 98 500 personer. 
En av framgångsfaktorerna bakom detta har varit många olika samarbeten 
i länet; museet samverkar med hembygdsföreningar, slöjdkonsulenter, 
högskolor, kommuner, rockband och teatergrupper – något som fortsätter 
under 2019. 

På det övergripande planet är arbetet med att skapa Karlskrona Världs-
arvsmuseum på Grevagården och att fortsätta processen med sikte på ett 
Gribshundenmuseum i Ronneby de högst prioriterade verksamheterna 2019. 
Samtidigt möter museet en omvärld i förändring. Tekniken utvecklas snabbt, 
demografin förändras och ekonomiska och politiska beslut påverkar alla 
kulturaktörer. I detta läge måste vi ändå våga satsa för att skapa en 
institution som står på fler ben och som möter behov från olika delar av 
samhället. Vi måste vara en pålitlig institution för historisk fakta och 
kunskapsuppbyggnad, samtidigt som vi bidrar till besöksnäring, integration, 
centrumutveckling och infrastruktur. 

Eftersom museet är mitt inne i några av de största utmaningarna någonsin, 
är denna översiktliga verksamhetsplan viktig som navigationsinstrument. 
Det handlar om att både kunna rikta energin åt rätt håll för att uppfylla målen 
och att kunna hålla budgeten. 

Det är en både positiv och inspirerande tid 
och det kommer att bli ett spännande år!

Karlskrona i december 2018

Marcus Sandekjer
museichef
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För barn och vuxna som tycker att det är viktigt 
med kunskap och upplevelser erbjuder vi en 
historisk miljö med lärande aktiviteter. 
Våra besökare skall känna sig inspirerade. 

BLEKINGE MUSEUM är KREATIVT, 
KUNNIGT och VÄLKOMNANDE!

Foto Susanne Ström/Blekinge museum.
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Uppdrag enligt stadgarna för 
Stiftelsen Blekinge museum 
fastställda 1983:
Stiftelsens ändamål är att förvalta dess samlingar, 
fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga 
för allmänheten. 

Stiftelsen skall bedriva och främja kulturminnesvård 
och museal verksamhet, regional utställningsverk-
samhet liksom annan därmed förenlig kulturell 
verksamhet. 

Uppdrag enligt Region Blekinges 
regionala kulturplan 2018–2020:
•  Utveckla verksamhet för barn och unga

•  Utveckla kulturarvet som besöksnäring

•  Tillgängliggöra kulturarvet för nya svenskar

•  Stärka förutsättningarna för samverkan

•  Öka tillgängligheten till och kunskapen 
      om kulturmiljöer

•  Tillvarata digitaliseringens möjligheter inom
      museets verksamhet

•  Fortsätta utveckla samarbetet inom 
      Kulturarv Blekinge

Regionalt prioriterade 
områden 2019–2020
•  Barn och unga

•  Nationella minoriteter

•  Hållbarhet

•  Jämställdhet

•  Tillgänglighet

•  Mångfald

•  Interkulturellt förhållningssätt

•  InternationaliseringBLEKINGE MUSEUM är KREATIVT, 
KUNNIGT och VÄLKOMNANDE!

BLEKINGE MUSEUMS UPPDRAG

Blekinge museum grundades 1899. 
De första åren bedrevs museiverksamheten i 
lokaler på Östra Köpmangatan 23 i Karlskrona. 
1901 flyttade museet till Nordenskjöldska gården. 
1968 förvärvades Grevagården och i början av 
1970-talet kunde museet invigas i nuvarande  
lokaler i kvarteret Wachtmeister. Verksamheten  
bedrivs i föreningsform till 1983.

Blekinge museum blev stiftelse 1983. 
De tre stiftarna är: Blekinge Hembygdsförbund, 
Region Blekinge (Landstinget i Blekinge) samt 
Karlskrona kommun. 

Blekinge museum har cirka 30 medarbetare.  
med specialkompetens inom många områden. 

Blekinge museum har verksamhet i hela länet. 
Det handlar om allt från pedagogik i skolan till 
arkeologi, kulturmiljövård, föremålsinsamling och 
evenemang.

Museets utställningslokaler och kansli ligger vid  
Fisktorget i Karlskrona. Här finns också butik, café, 
lekplats och en barockträdgård.

Även andra byggnader ägs eller administreras av 
museet; det stora föremålsmagasinet på Rosen-
holm, de flesta stugorna i Wämöparken (Blekinges 
Skansen) samt Saxemara båtvarv i Ronneby.

Var kommer pengarna ifrån? 
Blekinge museums verksamhet finansieras 
genom verksamhetsbidrag från Region Blekinge 
och Statens Kulturråd (12 mkr), Karlskrona kom-
mun (4,8 mkr), Ronneby kommun (0,5 mkr), övriga 
bidrag (2,9 mkr), uppdrag inom arkeologi och 
byggnadsvård (3,2 mkr), intäkter från butik och 
programverksamhet (1,1). 

Siffrorna avser verksamhetsåret 2017 då den totala 
omslutningen var 24,5 mkr. 

OM BLEKINGE MUSEUM

5
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ÖVERGRIPANDE MÅL
•  Öka antalet besökare och brukare till 101 000 
      personer. (2017: 98 500)

•  Ekonomi i balans. 

•  De egna intäkterna skall öka med 3 procent.

•  80 procent av medarbetarna svarar på enkät att
      personal, byggnader, föremål och verksamhet är 
      i balans.

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH VISION 2019
faställda av museets styrelse

VISION 
Blekinge museum är ett av Sveriges mest  
dagsaktuella och omtalade regionala museer, med 
moderna utställningar och teknik. Museet skapar 
stolthet för den regionala historien, tar aktiv del i 
regional utveckling och når länets alla invånare.
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PRIORITERADE AKTIVITETER 2019–2020

Gribshundenprojekt i Ronneby
Vraket efter det världsunika skeppet Gribshunden, 
som sjönk 1495 utanför stora Ekön i Ronneby skär-
gård, har väckt stor internationell uppmärksamhet. 
Skeppet, som sannolikt byggdes i Nederländerna eller 
Burgund, är det enda kända bevarade kravellbygget 
från Columbus tid. Det är också ett portalskepp för 
de nordiska flottorna och var vid tiden för sin förlis-
ning flaggskepp för den danske kungen Hans flotta, 
en regent som sedermera också kröntes till kung över 
Sverige.

Ronneby kommun har beslutat att 2019-2021 satsa 
7,5 miljoner kronor för att, tillsammans med Blekinge 
museum, inrätta av ett projektkontor samt mindre 
utställning i Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark. 
Målet är att ta fram beslutsunderlag till och senare 
genomföra en stor satsning på ett museum som kan 
påverka hela Blekinges turismström. 

Parallellt med detta arbete pågår ett omfattande 
forskningsprojekt för att utreda en rad frågor runt 
detta spektakulära vrak. Knutna till undersökning-
arna är bl.a. Södertörns högskola, Danmarks Natio-
nalmuseum, Försvarshögskolan och universiteten 
i Lund, Stockholm och Southampton. Ett digitalt 
presentationsprojekt har också inletts med Blekinge 
tekniska högskola. 

Världsarvsmuseum i Grevagården
Blekinge museums huvudbyggnad ”Grevagården” 
från 1705, är Karlskronas äldsta stenhus och ingår i 
Världsarvet. Genom att forma ett Världsarvsmuseum 
just i Grevagården, med tillhörande barockträdgård, 
skapas ett tydligare besöksmål och en mer attraktiv 
mötesplats. 

Blekinge museum äger föremål, kläder, dokument 
och kartor som speglar dramatiska händelser och 
skeenden under hela stadens historia och utställning-
en ska också peka ut i hela världsarvet. 

Med rätt genomförande kan detta bli ett av Karlskro-
nas största besöksmål. Barn och familj är en central 
del i konceptet och bland annat ingår ett historiskt 
lekrum som i förskott givits som doppresent till prin-
sessan Adrienne, den första hertiginnan av Blekinge. 
Utställningen beräknas öppna sommaren 2020.

Blekinge museum arbetar aktivt och framgångsrikt med kulturarvet i länet – men vill också 
bli ett internationellt besöksmål som tydligt stärker Blekinges attraktivitet. Museet har förut-
sättningar att påverka både besöksnäringen och centrumutvecklingen. Två nyckelsatsningar 
är ett Världsarvsmuseum i Karlskrona och en utveckling av Gribshunden-projektet i Ronneby.
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Enheter
Blekinge museums verksamhet är organisatoriskt 
fördelad på 6 enheter med olika verksamhets- eller 
stödjande inriktningar som kulturmiljö, samlingar, 
utställningar & pedagogik, information, fastighet och 
ekonomi, IT & HR.

Enhetschefer – biträdande chefer 
Enhetscheferna biträder museichefen i personal- och 
arbetsmiljöfrågor. Arbetet inom enheten innebär pla-
nering av arbetsuppgifter, informationsansvar uppåt 
och nedåt i organisationen. 

Ledningsgrupp 
I ledningsgrupp ingår enhetschefer, museichef samt 
adjungerad personalansvarig. Gruppen har  - under 
museichefens ledning – att ansvara för museets över-
gripande planering, organisation och samordning av 
museets verksamheter samt för uppföljning, utvärde-
ring och utveckling.  

Verksamhetsplanering 
Verksamheten planeras och genomförs i museets 
olika arbetslag. I verksamhetsplaneringen deltar alla 
medarbetare. För gemensam planering och samord-
ning deltar ansvariga handläggare/arbetsledare i 
planeringsmöten (VP-möten) och informerar om verk-
samheten inom sina respektive arbetsområden.

BLEKINGE MUSEUMS 
VÄRDEGRUND

ANSVAR
Vi tar var och en ansvar för vår 
uppgift men ser även helheten.

SAMARBETE
Vi lyssnar, kommunicerar 
och söker lösningar på ett 

konstruktivt sätt.

KAMRATSKAP
Vi respekterar varandra och 
värnar allas lika värdighet.

Styrelse

Valda av Region Blekinge: 
Ordinarie 
Jesper Rehn (L), ordförande
Malin Norfall (S)
Roger Norberg (SD)
Ersättare 
Emilie Pilthammar (M)
Linda Ekström Sandstedt (S)
Susanne Cederholm (SD)

Valda av Karlskrona kommun:
Ordinarie 
Lotta Kihlbert, (L), v. ordförande
Angela Sandström (S)
Gustav Nilsson (M)
Ersättare 
Liten Löfgren (S)
Christel Hammar-Malmgren (M)
Eskil Johansson (C)

Valda av Blekinge Hembygdsförbund:
Ordinarie 
Åke Werdenfels
Bengt Norman 
Inga-Britt Olsson        
Ersättare 
Leif Gustafsson
Ingrid Lovén
Hans Westerholm

Museichefen föredragande sekreterare

Revisorer

Region Blekinge 
Britt Kilsäter (M)
Karlskrona kommun 
Filip Issal (L)
ersättare Ulla Thurbin (M)
Blekinge Hembygdsförbund
Arne Strandh
ersättare Britt Hillborg

Auktoriserad revisor 
Malena Wiklund, KPMG

ORGANISATION
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Stiftelsen Blekinge museum organisationsstruktur  
2017-tillsvidare 
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MUSEICHEF

Ansvarsområden

Museichefen har inför styrelsen ansvar för Blekinge 
museums samlade verksamhet, inklusive för att 
museets mål och strategier uppfylls. Museichefen är 
också ytterst ansvarig för den samlade organisatio-
nens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning, 
samt är ytterst ansvarig för personal och arbetsmiljö. 

Vidare tillser museichefen att stiftelsen Blekinge 
museums urkund och stadgar följs, liksom Region 
Blekinges kulturplan, inklusive statliga Kulturrådets 
riktlinjer inom den så kallade samverkansmodellen.  

Samordning och utveckling av övergripande kontak-
ter med myndigheter, hembygdsrörelse, högskolor 
och universitet, näringsliv, samt andra samarbets-
partners och intressegrupper i samhället ligger också 
på museichefen.

Mål 2019 

•  Att uppnå och följa upp de mål som 
      stipuleras av Region Blekinges Kulturplan. 

•  Att utvecklingen av Världsarvsmuseum i 
      Grevagården går enligt plan och med 
      ekonomin i balans. 

•  Etablering av ett projektkontor med 
       utställning i Kallvattenkuren i Ronneby. 

•  Att genom finansieringsarbete och 
      samarbeten täcka samtliga kostnader som  
      uppstår i forskningsprojekten och utvecklingen 
      av världsarvsmuseum i Grevagården och  
      Gribshundenprojektet i Ronneby.

•  Att säkerställa museets arbete med  
      integration och etablering av nya svenskar. 

•  Arbeta i och med samtliga kommuner i 
      Blekinge för att finna goda möjligheter för  
       samverkan.

Aktiviteter 2019

•  Arbete runt etablering av projektkontor samt ett 
      nytt besöksmål i Ronneby, inklusive avtal med  
      Ronneby kommun. Klart i maj.

•  Att tillse att förberedande dykningar, 
      samt forskningsgrävningar på vraket efter  
      Gribshunden genomförs. Klart i maj 
      respektive augusti.

•  Ett fungerande system för guideappar 
      (inklusive Världsarvet). Klart i maj.

•  Säkerhetsarbete mot stöld, inbrott samt 
       eventuell kameraövervakning.

•  Avslutning av E22-projektet Sölve-Stensnäs.  
      Klart i juni.

•  Övergripande ansvar för förstudie för nya E22-  
      projektet förbi Jämjö. Klart i november.

•  Finansieringsarbete som utvecklar museets  
      finansiella bas. Löpande under året.

Museichefen är närmaste chef för: 
6 enhetschefer med vardera tjänstgöringsgrad 1,0
Samordnare Gribshunden tjänstgöringsgrad 0,5
Samordnare integration tjänstgöringsgrad 0,5
Utvecklare finansiering tjänstgöringsgrad 0,5
Resursperson tjänstgöringsgrad 1,0 (tjänstledig)
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SAMLINGSENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Antikvarie/enhetschef 1,0
Fotoantikvarie 1,0
Museitekniker 1,0
Bibliotekarie 1,0
Arkivarie/antikvarie 1,0
Fotoregistrering 0,80 
Fotoregistrering 0,25
Fotoregistrering 1,0
Fotoregistrering 0,75

Ansvarsområde

Samlingsförvaltning av museets föremål, fotografier, 
arkiv och bibliotek. Enheten bedriver en aktiv sam-
lingsförvaltning vilket inbegriper insamling, vård och 
utgallring enligt fastslagna policies. Enheten arbetar 
med tillgängliggörande av museets samlingar genom 
digitalisering och metodutveckling samt utveckling 
och öppethållande av föremålsmagasinet Rosenholm 
och faktarum. Samlingsenheten ger service och 
råd till forskare och allmänhet. Bedriver etnologisk 
dokumentation, ansvarar för e-arkiv samt diariefö-
ring. Inom ansvarsområdet ges stöd och service till 
Blekinge museums övriga enheter. 

Samlingsenhetens mål 2019

•  Stöd till utställningsenheten genom att ta fram
      material till världsarvsutställningen (föremål,
      fotografier, arkivmaterial och dokumentationer. 

•  Föremål från Gribshunden tillgängliggörs för 
      forskning och allmänhet på Rosenholm.

•  Medverka till att ta fram en monterlösning  
      för Gribshundens stävfigur.

•  Fortsätt att tillgängliggöra samlingarna
      för allmänhet och forskare.

•  Utveckla det öppna föremålsmagasinet 

•  Tillvarata digitaliseringens möjligheter.

•  Dokumentation.

•  Insamling utifrån gällande policys.

Aktiviteter 2019 

•  Publicering av material (föremål, fotografier, 
      arkivhandlingar) i museets digitala kanaler. 

•  Fortsatt registrering och digitalisering av museets
      samlingar. 

•  Utreda möjlighet till audioguider för Rosenholm
      samt Wämöparken. 

•  Utveckla digitala arbetssätt inom enheten.

•  Inventera omärkta föremål i kallmagasin. 

•  Etnologisk dokumentation av handelsträdgårdar 
      i länet samt fotodokumentationer på temat
      ”Skogsbygd”.

•  Upprätta plan för inköp av konst till museets 
      samlingar genom Langemarksfonden. 

•  Påbörja arbetet med restvärdesräddning*.

•  Öppethållande på Rosenholm och i  
      Faktarummet.

•  Redaktionsarbete för Blekingeboken 2021 med 
      tema ”Museets samling/föremål”. 

Föremålsmagasinet på Rosenholmsområdet.

* Restvärdesräddning: Innebär för Blekinge museum att ta fram en strategi avseende 
förebyggande katastrofarbete. Restvärdesräddning ökar chanserna till att rätt 
insatser görs för att rädda stora kulturvärden i händelse av katastrof.
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Foto Åke Nilsson.
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KULTURMILJÖVÅRDSENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Arkeolog/enhetschef 1,0
Byggnadsantikvarie 1,0
Byggnadsantikvarie 1,0
Byggnadsantikvarie 0,25
Arkeolog/GIS-samordnare 1,0

Ansvarsområde

Kulturmiljöenheten ansvarar för kunskapsuppbygg-
nad och rådgivning avseende bebyggelse, arkeologi 
och kulturmiljöer. Enheten utför såväl uppdrag som 
forskningsprojekt.

Kulturmiljöenhetens mål 2019

•  Att bistå i arbetet med Världsarvsutställningen, 
      renoveringen av Grevagården och i arbetet med 
      rekonstruktionen av museets historiska trädgård.

•  Arbeta med kvalitetssäkringen av  
      ”Gribshunden”-projektet.

•  Bedriva och vidareutveckla ett högkvalitativt och
      ekonomiskt bärkraftigt kulturmiljöarbete inom 
      länet

•  Verka för att nå ut med ny kunskap och resultat
       genom artiklar, föreläsningar samt förmedling 
       via sociala medier.

•  Upprätthålla momentum avseende de forsknings- 
      projekt institutionen medverkar i samt även verka 
      för att utveckla idéer kring framtida projekt.

•  Bistå samlingsenheten i utställningsverksamhet  
      i föremålsmagasinet på Rosenholm.

•  Fortsätta uppordnandet och digitaliseringen  
      av de arkeologiska samlingarna.

Aktiviteter 2019

•  Genomföra arkeologiska undersökningar i  
       Ljungaviken i Sölvesborg.

•  Genomföra arkeologisk förundersökning inför 
       ny sträckning av E22 vid Jämjö.

•  Informera kommuner i Blekinge om  
      kulturmiljöenhetens verksamhet.

•  Genomföra mindre forskningsgrävningar i det 
      medeltida Elleholm liksom på järnåldersbo- 
      platsen vid Västra Vång.

•  Mindre utställningar kring arkeologiska fynd från 
      Wämö i Karlskrona liksom Elleholm skall skapas 
      på Rosenholm inför Arkeologidagen i slutet av 
      augusti.

•  Under 2019 skall äldre arkeologiska projekt  
       avrapporteras.
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PUBLIKENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad

Utställningsproducent/enhetschef 1,0
Pedagog/programansvarig 1,0
Utställningstekniker/producent 1,0

Ansvarsområde

Produktion och underhåll av museets utställningar. 
Underhåll av museets regionala satellitutställningar 
på Saxemara båtvarv och i Restaurationshuset på 
Sturkö. Regionala utställningsuppdrag. Bokade vis-
ningar och program för barn och vuxna.

Mål 2019 

•  Producera utställning om Världsarvet  
      Örlogsstaden Karlskrona i Grevagården.

•  Visa fem tillfälliga utställningar i hörsalen som  
      produceras av samarbetspartners.

•  Iordningställa kreativt rum för barnverksamheten.

•  Erbjuda bokade visningar/program för barn  
      och vuxna. 

•  Erbjuda program för barn vid skollov. 

Aktiviteter 2019 

•  Arbeta med innehåll och pedagogiskt program  
      för utställningen om Världsarvet i Grevagården. 

•  Delta i idéarbetet kring nytt museum i  
      Ronneby.

Utställningar 

•  På upptäcksfärd i världsarvsstaden Karlskrona 

•  Skatterna från Vång

•  Utmanaren Erik Höglund

•  Blekinge i ett nötskal 

•  Blekingsk folkkonst och dräkt

•  Båtar i Blekinge

Tillfälliga utställningar

•  Konst Anna Hörjels konstskola för barn

•  Konst av Kulturskolans elever. 

•  Fotoeleverna Blekinge folkhögskola 

•  Röda tråden Prod: Slöjd i Blekinge 

•  Ull för livet Prod: Slöjd i Blekinge

•  Nu så kommer julen

Pedagogiska program

•  Februarilovskul, Tema Röda tråden 

•  Påskstök 

•  Öppningsprogram, Wämöparken 

•  Dramatiserade familjevisningar 

•  Skolprogram i Vång 

•  Kulturarvsdagen

•  Höstlovskul, Tema Ull 

•  Pumpafestival, Wämöparken 

•  Kulturnatten i Karlshamn 

•  Barnens julstök. Tema julträd 
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INFORMATIONSENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Informationsansvarig/enhetschef 1,0
Butiks/receptionsansvarig 1,0
6 helgreceptionister 

Ansvarsområden

Ansvarar för intern/extern information 
och marknadsföring, för museets butik, inköp, 
försäljning och bemanning av museets reception. 
Ansvarar för bokningar av museets hörsal samt 
service till kunden som hyr. 

Mål 2019

•  Arbeta med profilering av Världsarvsmuseet. 

•  Bygga och vårda museets varumärke.

•  Marknadsföring och information av museet
      verksamhet genom olika medier. 

•  Öka service till kunderna i butik och  
      vid konferenser.

•  Öka butikens omsättning med 5 procent jämfört 
      med resultatet för 2018.

Aktiviteter 2019

•  att färdigställa årsbok 2019 ”Gribshunden”.

•  Trycksaksproduktion, annonsproduktion,  
      bokproduktioner.

•  Kontinuerlig uppdatering av museets webbsida
      och sociala medier.

•  Skapa ett butiksråd som stöd för inköp 
      och utveckling. 

•  Utveckla kampanjer och erbjudande. 

•  Utveckla segmenten leksaker och lokalt 
       producerade varor i butiken. 

•  Skapa en yta som ger våra besökare 
      möjlighet att sitta ner. 

•  Utveckla rutin för mottagandet 
      av konferensgäster. 

•  Förbättra rutiner kring fakturering.



20



21

STABSENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Ekonom/enhetschef 1,0
Ekonom 0,5
HR 1,0
IT 1,0

Ansvarsområde

Säkerställa korrekt redovisning och rapportering. Pro-
ducera relevanta och tillförlitliga ekonomiska besluts-
underlag till ledning och styrelse. Administration och 
redovisning av Blekinge Hembygdsförbund, Blekinge 
museums fonder, Maj Svanströms fond och Blekinge 
museivänner. Ansvara för personal-och löneadminis-
tration. IT-utvecklingen, IT-underhåll, vara behjälpliga 
med IT-teknik. Larm och säkerhet tillsammans med 
fastighetsenheten.

Mål 2019

•  Genomlysning av budget för världsarvsut- 
      ställningen och renovering plan 2 i Grevagården, 
      upphandlingsprocessen gentemot leverantörer för 
      målning och golv. Finansieringen av projektet.  
      Likviditetsbudget samt uppföljning av det  
      ekonomiska utfallet.

•  Stödja Gribshundenprojektet med relevanta 
      ekonomiska beslut.

•  Leverera relevanta beslutsunderlag i rätt tid  
      och med god kvalitet till styrelse och ledning.

•  Effektivisera och kvalitetssäkra rutinerna  
      för redovisningen. 

•  Fortsatt arbete med omprövning av museets  
      moms för åren 2012–2016.

•  Ha ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn  
      på verksamheten och en tydlig koppling mellan 
      HR-processer och organisationens övergripande 
      mål och strategier. 

•  Slutlig migrering av domänserver.

•  Hållbar lösning av museets e-arkiv.

•  Utveckling av intranetsystem som inkluderar  
      ett bokningssystem.

Aktiviteter 2019

•  Tillse att årsredovisningshandlingarna uppfyller  
      de nya formella kraven.

•  Dokumentera den ekonomiska processen

•  Arbeta fram en ansökan för omprövning av  
      moms 2012

•  Väl genomarbetade policys, rutiner och  
      arbetssätt som ger oss rätt verktyg så att varje
      medarbetare får rätt förutsättningar att prestera
      och nå uppsatta mål.

•  Överföring av fil- och mappsystem  
      samt uppdatera mappsäkerhetsnivåer.

•  Genomföra åtgärder för backup i ”molnet” samt 
      uppdatera mappsäkerhetsnivåer.

•  Undersöka marknaden efter ett hållbart intranet- 
      system som även innehåller en bokningsfunktion
      och installera detta.

Venetiansk gulddukat från 1400-talet påträffad vid utgrävningarna i Elleholm. 
Foto Jimmy Juhlin Alftberg/Blekinge museum.
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Renovering Lars- Petterstugan i Wämöparken. Foto Christer Persson/Blekinge museum.

Barockträdgården vid Grevagården. Foto Blekinge museum.
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TEKNISKA ENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Fastighetschef 1,0
Snickare 0,6
Lokalvård 1,0
Trädgårdsmästare/Fastighetsskötare 1,0
Vaktmästare 0,75

Ansvarsområde
Enheten ansvarar för förvaltning av museets fast-
igheter, trädgård/utemiljö, fordon, maskiner och 
båtar. Enheten är en resurs när det gäller utställ-
ningsproduktion, föremålsmagasinet på Rosenholm, 
reception, bokningar av lokaler och evenemang samt 
samverka i externa projekt.

Mål 2019

•  Byggnader och trädgård ska förvaltas med hög 
      kvalitet i utförandet och långsiktig hållbarhet. 

•  Världsarvsmuseum 
      Ansvara för renoveringsarbetena i Grevagården 
      Utföra fönsterrenovering och snickeriarbeten. 
      Vara en resurs i utställningsbyggnationen.  
      Ansvara för restaurering av trädgård och  
      utemiljö.

•  Projekt ”Gribshunden” 
      Enheten stödjer ”Gribshunden”-projektet med  
      kompetens kring byggnader och lokaler och är  
      en resurs när det gäller praktisk hantering 
      av föremålen.

Aktiviteter 2019

•  Upprätta en åtgärdslista för prioriterade  
      underhållsarbeten inom fastighetsbeståndet. 

•  Utveckla en plan för säker teknisk drift. 

•  Renovering/utställningsproduktion Världsarvs- 
      museum Grevagården. 

•  Restaurering av barockträdgården efter Sven A  
      Hermelins ritningar samt underhåll av  
      bruksgården.

•  Utveckla tillgängligheten till museets byggnader.

•  Utveckla säkerheten för fastigheter och utemiljö.

•  Utveckla underhållsplan för  Wämöparkens  
      historiska byggnader.

•  Underhåll av museets seglande 
      båtar för uthyrning (Klaura och Camilla).

•  Bistå med råd och praktiskt arbete i museets 
      övriga verksamhet.

Äng anlagd för att främja den biologiska mångfalden. 
Foto Christer Persson/Blekinge museum.
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SAXEMARA BÅTVARV

Saxemara båtvarv, beläget vid Saxemaraviken i Ron-
neby kommun har funnits på platsen sedan 1927. 
Förr fanns det liknande båtbyggerier längs hela 
Blekinges kust, men idag är detta det enda kvarva-
rande i kontinuerlig drift. Saxemara båtvarv ägs av 
Blekinge museum och båtbyggeriverksamheten drivs 
av båtbyggare Niklas Nyström. Ronneby kommun och 
Hembygdsförbundet i Blekinge är också involverade 
i arbetet för att det levande kulturarvet ska kunna 
bevaras.

Båtbyggeriverksamheten och varvshallen är ett fung-
erande varv där båtar byggs eller repareras. Varvet 
har blivit ett populärt besöksmål, med viss begränsad 
tillgänglighet på grund av arbetet. Besökare tas dock 
alltid emot efter bokning eller i mån av tid. Utställ-
ningen ”Båtar i Blekinge”, som visas i ett separat 
utställningshus, är öppen sommartid.

Foto Blekinge museum.

Aktiviteter 2019 
Under 2019 kommer flera investeringar göras, bland 
annat kommer mastkranen bytas ut, bryggan ska 
strykas och insatser på utställningshuset och dess 
omgivningar kommer att göras. Ett omfattande enga-
gemang kommer också att sättas in för att renovera 
den klassiska ruffade snipan Athle, som stått på land 
i många år. En ny motor kommer att sättas i och 
arbeten ska göra båten sjöduglig igen. Det återkom-
mande evenemanget ”Saxemara Classic Boat Show” 
kommer också att hållas sista helgen i juli, ett evene-
mang som blivit en folkfest i området. 
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Wämöparken är en kombinerad natur- kultur- och 
nöjespark på ön Vämö strax norr om Karlskrona 
centrum. Parken kallas ibland ”Blekinges Skansen” 
eftersom husen, liksom förlagan i Stockholm, är 
ditflyttade från hela regionen. 

Blekinge museum äger de kulturhistoriska byggna-
derna i parken. Kända är blanda annat den över 300 
år gamla ”Lars-Petter-stugan” från Holje i Olofström, 
Mor Minas kvarn från Jämjö samt Hjortsberga Präst-
gård från Ronneby, ursprungligen uppförd 1757. Par-
ken invigdes 1910 och skapades i nationalromantisk 
anda. Tidigare hade området bland annat använts 
för militära övningar och varit en mötesplats för den 
framväxande arbetarrörelsen. 

Parken drivs i samverkan med markägaren Karlskrona 
kommun, som också har en liten djurpark, en agility-
bana, en lekplats och som har hand om skötseln av 
parken. Parken innefattar också ett Natura 2000-om-
råde och lämpar sig väl för strövtåg hela året. 

Blekinge museum är tillsammans med Olofströms 
kommun och Gränums hembygdsförening stiftare 
till ”Stiftelsen för Gränums bränneri”, som bildades 
1994. 

Bränneriet uppfördes under de sista åren av 
1800-talet av handslaget tegel från Näsum. Det 
blev ett av flera andelsbrännerier i regionen och 
som mest hade Gränum sju andelsägare. Runt 
1910 var dock Emil Olsson ensam kvar som ägare. 
Han ägde även andra brännerier, men ägde ingen 
mark runt Gränum, vilket gjorde att han fick köpa 
huvuddelen av sina råvaror från bönderna i bygden. 
Detta gjorde att bland annat potatisodlare hade en 
säker avsättning för sina produkter, vilket gynnade 
omlandet. När Olssons arrendekontrakt löpte ut 
årsskiftet 1947–48 köpte lantbrukare Axel Svensson 
både byggnader, inventarier och licens. Svensson 
drev sedan rörelsen fram till dess den lades ned 
våren 1971. 

Den omfattande bränneriverksamheten är på gott 
och ont en del av Blekinges historia och förtjänar 
att lyftas upp och belysas i hela sin intressanta 
komplexitet. 

WÄMÖPARKEN GRÄNUMS BRÄNNERI

Foto Blekinge museum. Foto Marcus Sandekjer/Blekinge museum.
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ÅTERKOMMANDE EVENEMANG

Sportlovskul

Berättarkraft

Påskstök 

Öppning av Wämöparken

Bok & Hav

Sommaraktiviteter 

Nässelfrossa i Olofström

Saxemara Classic Boat Race 

Arkeologidagen

Carlscrona International Film Festival

Kulturarvsdagarna 

Forskarfredag/Science night på Kreativum 

Pumpafestival 

Höstlovskul 

Arkivens dag

Kulturarvsforum 

Öppet hus i föremålsmagasinet

Näringslivsmässor 

Kulturnatten i Karlshamn 

Barnens julstök 

Drop in verksamhet för barn  
lördagar-söndagar 

Öppet i Faktarummet (bibliotek/arkiv) onsdagar

Öppet i föremålsmagasinet torsdagar 

Blekingepärlors höst-/ och/eller våraktiviteter 
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