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Jesper Rehn  Marcus Sandekjer  
ordförande   museichef

VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG

2020 är ett år som vi på grund av coronaviruset och stora fastighetspro-
blem kommer att minnas som det kanske mest oförutsägbara i museets 
moderna historia. Verksamheten fick till stor del ställas om och inriktas 
på digital förmedling och utomhusaktiviteter. Men mycket positivt hände 
ändå; inte minst spektakulära arkeologiska utgrävningar i Sölvesborg, 
stark digital utveckling, samt öppningen av en världsarvsutställning i 
Grevagården. 

Viruset som drabbade större delen av världen skapade alltså stora ekonomiska 
och verksamhetsmässiga problem också för Blekinge museum. De fukt- och 
mögelproblem i fastigheterna som också tillkom, hjälpte inte upp situationen. 
Museet fick som följd stängas vid tre tillfällen och kunde bara hålla öppet 177 
dagar, jämfört med 321 dagar året innan. Statligt coronastöd lindrade proble-
men, men året slutade ändå med ett betydande ekonomiskt minus. 

Verksamhetsmässigt fanns ändå många ljuspunkter. Den digitala förmedlingen 
utvecklades kraftigt, bl.a. genom föremåls- och fotodatabaser, pedagogik via 
videolänk och produktion av film. Även utomhusaktiviteter som guidningar vid 
de arkeologiska utgrävningarna var mycket populära. Under sommaren skapa-
des för första gången ett sammanhållet museiområde runt Grevagården genom 
att stänga innergården för allmän genomgång. Istället nyttjades gården till ett 
världsarvstivoli och till barnaktiviteter. En ny världsarvsutställning invigdes i 
Grevagården och barockträdgården öppnades efter renovering. Coronarestriktio-
nerna höll dock nere besöksantalet till max 50 personer samtidigt.

Delar av museets verksamhet förblev relativt opåverkad av pandemin, bland an-
nat föremåls- och arkivarbetet, den byggnadsantikvariska verksamheten och de 
arkeologiska projekten. Resultaten från utgrävningarna i Ljungaviken i Sölves-
borg förändrade synen på jägarstenåldern i Skandinavien, symboliserat av en ca 
8 400 år gammal hund, som blev nyhetsstoff i många delar av världen. För första 
gången i landet grävdes också en kritpipsfabrik från 1700-talet ut, vilket gav nya 
ledtrådar till världsarvsstaden Karlskrona. 

Samarbetet runt ett nytt museum i Ronneby fortsatte med en platsutredning och 
verksamhet i projektkontoret i Kallvattenkuren. Mindre grävningar genomfördes 
på skeppet Gribshunden och på järnåldersplatsen i Västra Vång. I Wämöparken 
målades och åtgärdades flera byggnader i samverkan med Karlskrona kommun, 
på Saxemara båtvarv byttes mastkranen ut mot en ny specialtillverkad konst-
ruktion och på Gränums bränneri i Olofström genomfördes flera insatser. 

Ett märkligt år läggs till handlingarna, men händelserna påverkar förstås också 
den kommande tiden, vilket skapar behov av ett krislösningsfokuserat arbetssätt 
även under 2021. 
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• 300 personer deltog i museets Coronadokumentation som genomfördes genom en 
enkät på blekingemuseum.se.

• Ett antal nyanlända berättade i dokumentationsprojektet ”Migrant stories Blekinge”, 
om hur de tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015. 

• Bland nyförvärven till museets samling kan nämnas ett par byxor som använts av 
en fånge i koncentrationslägret Neuengamme, en komplett barnmorskeväska från 
1950-talet och föremål från Augerums nya herrgård.

• Föreningen Gamla Carlscrona donerade över 100 000 bilder till museet.

• Årets Blekingebild 2020 hade som tema ”Fritid” och ett 50-tal bidrag skickades in.

• Delar av kustkulturinventeringen samt äldre stenhuggeriundersökningar digitalisera-
des och finns nu tillgängliga på blekingemuseum.se.

• De största arkeologiska undersökningarna genomfördes i Ljungaviken i Sölvesborgs 
kommun samt kvarteret Gulin i Karlskrona. 

• 46 visningar av arkeologiska utgrävningar genomfördes och 1 217 personer deltog.

• Ett större fyndmaterial från gravfältet Store Backe vid Hallarumsviken fyndförde-
lades till Blekinge museum, bland annat ingår ett spektakulärt så kallat ryggknapps-
spänne från tidig vikingatid.

• 4 juli öppnades utställningen ”Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona”, ett av museets 
största utställningsprojekt hittills.

• Under sommaren bjöds besökarna in till ”Världsarvstivoli” med olika attraktioner.

• Förstudien ” V/arv – Världsarvsmuseum c/o Blekinge museum” genomfördes. 

• Inte mindre än 31 nya filmer presenterades på YouTube. Totalt antal visningar: 47 
005. Total visningstid: 3 704 timmar. Antal visningar på mest visade inslag: 13 517 
(Fönsterrenovering, kittning).

• Fem filmer om Blekinges historia och samtid producerades inom UR:s projekt 
”Länsmuseerna berättar”.

Tillsammans med Slöjd i Blekinge genomfördes projektet ”Blekingedräkter igår och 
idag”. Ett nyinkommet dräktarkiv digitaliserades och är nu tillgängligt på blekinge-
museum.se

• Trots kortare sommarsäsong med anledning av pandemin ökade museets besöksantal 
med 8 procent under juli och augusti jämfört med förra året.

• Restaureringen av barockträdgården fortsatte och buxbomsparterrerna i barockträd-
gården föryngrades genom beskärning liksom de konformade idegranarna.

• För att förbättra tillgängligheten till och säkerheten i Grevagården och på Rosen-
holm har arbete med omklassning av lokalerna genomförts.
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Fira demokratin, en utställning från Sveriges Riksdag. Foto Anders Löwdin.

Barnens rum i Grevagården.

Stenåldershunden från Ljungaviken uppmärksammades i medier i hela världen. Utgrävningarna av kritpipsfabriken i kvarteret Gulin i Karlskrona gav många nya 
ledtrådar till stadens historia.

Ännu ett praktverk om en av 
länets konstnärer gavs ut på 
museets förlag.

Museigården är en oas under pandemin. Här några damer som har Coronasäker 
vårfika.

Närmare 1 500 mynt och medaljer gicks igenom.

Årets Blekingebok var skriven och 
illustrerad av konstnär Bo Gidstam.
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Uppföljning av vision och mål 2020

Coronaåret 2020 ställde alla målbilder på huvudet och 
Blekinge museums prioritering blev att följa Folkhälso-
myndighetens rekommendationer, snarare än de egna 
målen som bl.a. handlade om att få många besökare. 
Museistyrelsen beslutade i slutet av året att inleda en 
ny mål- och visionsprocess som ska vara ledande för de 
kommande årens verksamhet. 

Vision: 
Blekinge museum är ett av Sveriges mest dagsaktuella 
och omtalade regionala museer, med moderna utställ-
ningar och teknik. Museet ska vidare skapa stolthet för 
den regionala historien, ta aktiv del i regional utveckling 
och nå länets alla invånare. 

Denna vision uppfylldes på olika sätt under 2020, 
då museet bl.a. syntes i Antikrundan på SVT (om 
Gribshunden), var huvudtema för tre avsnitt i Sveriges 
Radios Vetenskapsradion historia (om utgrävningarna 
i Kritpipsfabriken, i Västra Vång och i Ljungaviken) 
och fick genomslag i media över hela världen genom 
den 8 400 år gamla stenåldershunden från Sölvesborg. 
Att museet tvingades stänga tre gånger under året fick 
också tyvärr nationell spridning. En lång rad artiklar 
och inslag i regional media berättade också om museets 
verksamhet i hela länet. Den nya världsarvsutställ-
ningen i Grevagården innehöll både modern teknik och 
innebar en aktiv del i den regionala besöksnäringsut-
vecklingen. För att nå visionen finns tre övergripande 
mål, som genom styrelsebeslut gäller för 2020.

1. Blekinge museum ska 2020 nå 65 procent så många 
besökare och brukare som under basåret 2012, vilket 
motsvarar 101 000 personer. 

Detta mål blev till vissa delar irrelevant under året på 
grund av pandemin, och de fysiska besökssiffrorna 
hamnade på ca 37 000 personer för verksamheten i 
hela länet, alltså ungefär en tredjedel av det förväntade. 
Däremot nästan fördubblades trafiken till museets 
webbsajt (ca 84 500 sessioner) och föremålsdatabaser 
(ca 30 500 sessioner). Antalet visningar av museets 
filmer på YouTube (31 nya filmer publicerades under 
2020) ökade kraftigt och var ca 47 000. Museet har 
också passerat 5 000 följare på Facebook och 1 300 på 
Instagram.

2. En ekonomi i balans och ökade egna intäkter med 
3 procent 2020 jämfört med året innan. 

Under 2020 slogs museet mot både pandemi och 
fastighetsproblem och var stängt nästan halva året (177 
dagar öppet). Detta sänkte antalet betalande besökare 
jämfört med budget och minskade kraftigt försäljning i 
butik, uthyrningar av lokaler, guidade grupper, före-
tagssamarbeten och annan extern verksamhet. Ekono-
min hamnade alltså på minus och de egna intäkterna 
minskade.

3. Personal, byggnader, föremål och verksamhet 
ska vara i balans för långsiktig utveckling.  
80 procent av medarbetarna svarar på enkät  
att det är så. 

Även på denna punkt finns förstås en del övrigt att 
önska med tanke på de stora fastighetsproblem som 
uppdagades under året i form av läckor i det gamla 
rörsystemet i Grevagården och inträngande havsvatten 
i längan utmed Borgmästarekajen. Gällande medar-
betarna visar både enkät och diskussioner att 2020 
medfört en ytterligare pressad situation. En arbets-
miljögrupp med fackligt deltagande har bildats och 
åtgärder och aktiviteter genomförs kontinuerligt, bl.a. 
gemensamt visionsarbete. 

Angående föremålen är Samlingsenhetens bedömning 
att de hanteras och vårdas på ett rimligt sätt.
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Uppföljning Region Blekinges kulturplan

Blekinge museum följde den Regionala kulturplanen 
2018–2020 och de nationella kulturpolitiska målen. 

Region Blekinges specifika mål för Blekinge museum 
var följande:

Utveckla verksamheten för barn och unga
Museet uppfyllde målet bland annat genom:
• Barn/unga gavs möjlighet att ställa ut på museet. 
• Fredagshäng för föräldralediga och barn upp till 6 år. 
• Digitala pysselfilmer på YouTube.
• Världsarvstivoli på museigården 
• Barnspår ”Valentin och Råkåkå” 
• Pedagogiskt program ”Ronneby blodbad - om källkri-
tik och historiebruk” .
• Utveckling och test av ”På hemligt uppdrag i världs-
arvet” för åk 5. 

Utveckla kulturarvet som besöksnäring
Museet uppfyllde målet bland annat genom:
• Fortsatt arbete för att få till stånd ett museum 
i Ronneby. 
• Basutställningen ”Världsarvet Örlogsstaden Karls-
krona” öppnade 4/7 i Grevagården.
• Skapande av en sammanhängande museimiljö med en 
gemensam ingång till gården, trädgården och lekplat-
sen.
• Drift av Världsarvsappen (även på polska och  
engelska). 
• Samarbete med Karlskrona kommun för att utveckla 
och förstärka Wämöparken som besöksmål.
• Guidningar och publika utgrävningar i Västra Vång, 
Ljungaviken, kv Gulin och Elleholm.
• Uthyrning av allmogebåtar (Klaura och Camilla).
• Medverkan i Världsarvsdagarna i Karlskrona.
• Diskussion med kommunledningen i Sölvesborg för 
att ta till vara fynden i Ljungaviken publikt och besöks-
näringsmässigt.

Tillgängliggöra kulturarvet för nya svenskar
Museet uppfyllde målet bland annat genom:

• Storytelling projektet ”Migrant Stories”, en samtids-
dokumentation, i samarbete med  Linnéuniversitetet 
och Blekinge Integrations – och utbildningscentrum på 
temat migration i Blekinge.

• Visningar inom projektet ”Hälsa för alla”

Stärka förutsättningar för samverkan
Museet uppfyllde målet bland annat genom:
• Samverkan med universitet och högskolor både i 
Sverige och utomlands, liksom andra institutioner vid 
arkeologiska utgrävningar, med olika fria kulturutövare, 
föreningar, studieförbund, organisationer, osv. 
• Medverkan i olika nätverk/föreningar för att stärka 
samverkan och utvecklingen inom museets olika verk-
samhetsgrenar. 

Öka tillgängligheten till  
och kunskapen om kulturmiljöer
Museet uppfyllde målet bland annat genom:
• Arkeologiska undersökningar och pedagogiska 
program i Västra Vång, Ljungaviken, kv. Gulin och 
Elleholm.
• Stor spridning av fyndet av en stenåldershund i 
Ljungaviken i Sölvesborg. Ett par hundra artiklar både 
i Sverige och utomlands kom till stånd.
• Samverkan med Lunds universitet runt 3D-visualise-
ring av föremål från Gribshunden, liksom akademiska 
artiklar som spritts till flera kontinenter (bl.a. om en 
stör funnen ombord).
• Fortsatt arbete med Lundbergs smedja i Johannishus 
(i samverkan med Johannishus gods AB)
• Aktiviteter i Jämjö, Karlskrona, Ronneby och Sölves-
borg på arkeologidagen.
• Digital version av Fönsterrenoveringens dag.
• Projekt kring fornlämningar i Östra Skärgården.
• Nytryck av häftet ”Att vända på varje sten”.
• Utgivning av Blekingeboken 2020; ”Blekinge” med 
akvareller och text av Björn Gidstam.
• Museets förlag gav ut praktverket om konstnären 
Susanne Demåne. 
• Stora arbeten på de egna byggnaderna och lokalerna i 
Karlskrona (byggnadsminne och världsarv), med sikte 
på att göra kunskapen om den relaterade historien 
tillgänglig och intressant för en större publik.  
• På grund av pandemin gjordes stora satsningar för att 
tillgängliggöra kulturarvet genom filmer på YouTube. 
Totalt producerades 31 filmer.
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STYRELSE 
Styrelsen sammanträdde 5 gånger och beredningsutskottet 4 gånger.  
Alla sammanträden efter 21/3 genomfördes via Zoom.  
Museichefen självskriven ledamot och föredragande.

Valda av Region Blekinge:
Ordinarie ledamöter
Jesper Rehn (L) ordförande
Eva Robertson (S)
Bente Eklund (SD)
Ersättare
Claes Gustavsson (C) 
Linda Ekström Sandstedt (S)

 Susanne Cederholm (SD)

Valda av Karlskrona kommun:
Ordinarie ledamöter

 Charlotte Kihlbert (L) v.ordf
Angela Sandström (S)
Gustav Nilsson (M)
Ersättare 

 Liten Löfgren (S)
Eskil Johansson (C)
Christel Hammar-Malmgren (M)
 

Valda av Blekinge Hembygdsförbund:
Ordinarie ledamöter

 Åke Werdenfels
Inga-Britt Olsson
Bengt Norman
Ersättare 

 Ingrid Lovén
Hans Westerholm
Leif Gustafsson

Beredningsutskott:
Jesper Rehn 

 Charlotte Kihlbert 
 Åke Werdenfels 
 Marcus Sandekjer, museichef

Revisorer – valda:
Region Blekinge
Britt Kilsäter (M)

Karlskrona kommun
Filip Issal (L)
Ulla Thurbin (M), ersättare

Blekinge Hembygdsförbund
Britt Hillborg

Auktoriserad revisor:
 Malena Wiklund KPMG
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PERSONAL
Museichef 
Marcus Sandekjer 

Samlingsenheten 
enhetschef/1:e antikvarie Christoffer Sandahl 
arkivarie Karin Ehnberg 
bibliotekarie Christin Nilsson 
museitekniker/föremål Morgan Olsson 
1:e antikvarie, foto Jonas Eckerbom 
fotoregistrering Christer Albinsson 
fotoregistrering Christer Rosén 
fotoregistrering Lizett Hellgren 
fotoregistrering Annelie Palmquist t.o.m 29/9 
Kulturmiljövårdsenheten 
enhetschef/1:e antikvarie, arkeolog 
 Mikael Henriksson 
antikvarie GIS Stefan Flöög 
marinarkeolog Mikael Björk 
arkeolog Arwo Pajusi t.o.m. 29/2 
1:e antikvarie, byggnadsvård Jimmy Alftberg Juhlin 
1:e antikvarie, kulturlandskap Cissela Olsson 
Publikenheten 
enhetschef/utställningschef Maja Heuer 
projektsamordnare Charlotte Nordheim 
1:e antikvarie, pedagogik Ola Palmgren 
utställningsproducent Christina Berup-Larsson  
 t.o.m. 31/10 
utställnings- och medieteknik Jonas Günzel 
Informationsenheten* 
enhetschef/informationschef Susanne Ström 
receptionist Edyta Hauschke-Winther 
helgreceptionist Julia Berup  
helgreceptionist Robin Faller 
helgreceptionist Malin Johansson 
helgreceptionist Alice Trossö fr.o.m. 1/7 
helgreceptionist Rebecca Carlsson Westermark

Stabsenheten 
enhetschef/ekonom Carina Andersson 
ekonomiadministratör Irene Karlsson
HR Ann-Sofie Hjertsson 
IT-tekniker Göran Larnö* 

Fastighetsenheten 
enhetschef/fastighetschef Christer Persson 
snickare Stefan Åkesson 
fastighetsskötare/trädgårdsmästare 
 Charlotte Persson 

lokalvårdare Maria Ysner Harrisson  
vaktmästare Charlotta Gustavsson* 

Projekt/uppdrag 
finansiering/bidrag Lennart Lilja t.o.m. 31/1 
Samlingsenheten 
Karin Nilsson 20200401—20200424  
Publikenheten 
Dineshkumar Senbaga Selvi 20200217–20200229 
Clara Lindeberg Granqvist 20200704–20200816 
Karl Gullinger 20200711–20200830 
Malin Mäkinen 20200330–20200621 
Kenneth Blåhaga 20200601–20200704 
Diana Lobell 20200601–20200625 
Peter Wulf 20200401–20200531 

Kulturmiljövårdsenheten 
arkeolog Carl Persson, Ljungaviksprojektet
Jason Bellis 20200601–20200630 
Staffan von Arbin 20201109–20201113 
Linnéa Gustavsson 20200720–20200731  

Museivärd/Volontär  
museivärd Leif Carlsson 
volontär Bengt Holmberg 

Museets personal har haft följande uppdrag: 
Ola Palmgren: museets representant i föreningen 
Carlscrona Rediviva. 
Christoffer Sandahl: ledamot i Arkivförbund Sydosts 
styrelse. 
Marcus Sandekjer: ledamot i Världsarvsrådet för 
Örlogsstaden Karlskrona, ledamot i Wämöparkens 
styrgrupp, styrelseledamot i Stiftelsen Gränums 
bränneri, ledamot i Lunds stifts samrådsgrupp för 
kyrkoantikvariska frågor, ledamot i Erik Langemarks 
konstfond, ledamot och revisor i Landsantikvarie-
föreningen. Adjungerad ledamot i Blekinge Hem-
bygdsförbund.

*Organisationsförändring 
Informationsenheten upphörde och 1/9 flyttades infor-
mationschefen till stabsenheten och receptionspersonal till 
publikenheten. IT-tekniker flyttades från stabsenheten 
till publikenheten. 1/10 flyttades vaktmästare från fast-
ighetsenheten till publikenheten då titeln ändrades till 
utställningstekniker. 
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Antal anställda
Medelantalet anställda, deltidsanställningar och 
anställningar del av år omräknat till del av årsverken, 
var 28,5 (2019: 27,5) fördelat på 13,6 män och 14,9 
kvinnor. Totalt antal anställda under året uppgick till 
48 (2019: 48).  

Åldersfördelning
Medelåldern bland de anställda var 49 år. Medelålder 
män var 54 år och medelålder kvinnor var 45 år.

Sjukdagar
Antalet sjukdagar per anställd beräknad på total 
sjukfrånvaro var 9 dagar (2019: 7 dagar).  

PERSONALKLUBBEN
året då inget var sig likt

I personalklubben ingick Charlotta Gustafsson, Jimmy 
Juhlin, Stefan Flöög, Edyta Hauschke-Winter, Göran 
Larnö och Karin Ehnberg. Vi började året med semlor 
som serverades på fettisdagen 25/2. Sedan blev det 
trögare med aktiviteterna, men en visning av platsen 
för de arkeologiska undersökningarna i kvarteret Gulin 
anordnades den 14/9 med Ola Palmgren som guide. 
Året avslutades med en digital julkalender där persona-
len skulle lösa kluriga frågor och rebusar.

TILLGÄNGLIGHETSARBETE
Blekinge museums ambition är att museets verksamhet 
ska vara öppen och tillgänglig för alla. Tillgänglighets-
perspektivet är en självklar del av museets arbetssätt. 
Museet arbetar efter en tillgänglighetspolicy som 
fastställdes 2019 av museets styrelse. Eftersom museet 
under stora delar av året inte varit tillgängligt för besök 
p.g.a. pandemin har vår digitala närvaro ökat markant 
på olika plattformar.  
 Museets webbsajt har uppdaterats enligt de nya 
EU-direktiven som började gälla 30/9. Alla filmer på 
YouTube textas också enligt nya direktiv. 
 Brandskyddsdokumentationen för Grevagården 
slutfördes. Det innebär att plan 2 nu kan ta emot 75 
personer samtidigt istället för tidigare 50 personer.
I Grevagården monterades även specialtrösklar av plåt 
vid några dörrar. I den nya utställningen ”Världsarvet 
Örlogsstaden Karlskrona” är alla texter översatta till 

engelska. Filmen om världsarvet är textad på både 
svenska och engelska. Till utställningen togs även en 
audioguide fram. 
 Boverket bidrog med medel till kostnaderna för ett 
bokningssystem för ökad digital tillgänglighet liksom 
till en luftsluss i Grevagården. Funktionsstödsförvalt-
ningen involverades för råd och stöd i tillgänglighets-
frågor i utställningen. 

Möten via Zoom blev en vana. 
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Även om antalet fysiska besök och öppethållande mer 
än halverades under pandemiåret har besökarna istäl-
let hittat till museets digitala utbud. Att uteaktiviteter 
gällt under pandemiåret visar också tillströmningen av 
besökare till sommarens visningar av utgrävningarna i 
Ljungaviken, kv Gulin i Karlskrona och Elleholm.
 En ljusglimt är också att fler besökare kom till mu-
seet under juli och augusti då utställningen om världs-
arvsstaden Karlskrona öppnade och världsarvstivolit 
slog upp portarna på gården. 

Öppethållande
Museets utställningar och butik var öppna för besökare 
under 177 dagar jämfört med 321 dagar 2019. 
Öppettiderna var begränsade med anledning av pan-
demin och fastighetsrelaterade problem i husen längs 
Borgmästarekajen. Faktarummet har hållit stängt 
sedan 21 mars för att undvika smittspridning och 
föremålsmagasinet har endast varit öppet ett fåtal 
gånger. Utställningen vid Saxemara båtvarv var liksom 
stenhuggeriutställningen på Tjurkö stängda hela året. 
Idrottshistoriska museet i Bräkne-Hoby var öppet 
endast vid 6 tillfällen.

Entréavgift
Under perioden 4/7–31/8 togs en entréavgift om 80 
kronor ut för vuxna. 2 624 betalande besökte museet 
(2019 juni-augusti: 2 428). Övrig tid fri entré för alla.

Fysiska besök
Totalt 37 000 personer besökte museet eller tog del av 
museets verksamhet på andra platser i länet.  
(2019: 100 615). 

www.blekinge museum.se 
Trafiken till museet webbsajt ökade och sökningar i 
museets föremålsdatabaser nästan fördubblades. 
Antal sessioner webbsajt: 84 464 (2019: 67 722). 
Antal sessioner foto/föremålsdatabaser: 30 513  
(2019: 17 709). 

YouTube
Idag finns mer än 60 filmer på museets YouTube-kanal. 
Av dessa är 31 publicerade under 2020. Flest tittare 
drog instruktionsfilmen ”Kittning av fönster” som 
publicerades i anslutning till Fönsterrenoveringens dag 
i maj. Antal visningar filmer: 47 005 (2019: 2 548).

Digitala arrangemang och utställningar 
Många hittade också till museets digitala utställningar. 
Topp 5 var ”Blekingedräkten”, ”Månadens föremål”, 
”Ronneby blodbad”,” Julträd” och ”Rockscen Blekinge”. 
Deltagare i digitala arrangemang samt besökare till 
digitala utställningar: 8 145 (Ingen uppgift 2019).

BESÖKARE OCH DELTAGANDE I SIFFROR
Världsarvsappen
Antal nedladdningar: 725 (2019: 451).

Facebook och Instagram
Det är sista gången antalet följare anges för Instagram 
och Facebook. En mer relevant uppgift är antalet inter-
aktioner vilket kommer att redovisas för 2021. 
Facebook följare 5 106 (2019: 4 851).
Instagram följare 1 300 (2019: 1 177).

Föremålssamlingen 
Ökade med 52 accessionsnummer (2019: 111).  
Antalet digitaliserade föremål: 32 079 (2019: 30 779). 
Av dessa var vid årets utgång 7 916 sökbara via museets 
hemsida (2019: 6 200).

Fotoarkivet
1419 fotografier har registrerats i databasen Sofie 
(2019: 6 687). Anledning till minskningen är att skan-
ning av fotografier prioriterats framför registrering. 
Detta resulterade i att antalet skannade bilder uppgick 
till 15 000 (2019: cirka  7 000).
 Vid årets slut fanns totalt 68 647 fotografier regist-
rerade i dabasen Sofie. Av dessa var 44 726 publikt 
sökbara (2019: 43 347). 

Aktiviteter i länet
Museet genomförde 10 aktiviteter i Ronneby, 5 i Karls-
hamn och 41 i Sölvesborg. Inga aktiviteter genomför-
des i Olofström eftersom ”Nässelfrossan” ställdes in 
p.g.a. pandemin.  För verksamhet Gränums bränneri se 
sidan 28. 
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Skanning av kanonlavett från ”Gribshunden”.

Barnteckning insamlad i samband med Coronadokumentationen.

Lock med bomärke bärgat från ”Gribshunden”.

Parasoll från Augerums nya herrgård. 
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SAMLINGSENHETEN

ANSVARSOMRÅDE 
Förvaltning av museets föremål, fotografier, arkiv och 
bibliotek. Enheten bedriver en aktiv samlingsförvaltning 
vilket inbegriper insamling, vård och utgallring enligt 
fastslagna policies. Enheten arbetar med tillgänglig-
görande av museets samlingar genom digitalisering och 
metodutveckling samt utveckling och öppethållande av 
föremålsmagasinet Rosenholm och faktarum. Samlings-
enheten ger service och råd till forskare och allmänhet. 
Inom ramen för samlingsenheten bedrivs etnologisk 
dokumentation. Enheten ansvarar för arkiv samt dia-
rieföring. Inom ansvarsområdet ges stöd och service till 
Blekinge museums övriga enheter.

Prioriterade projekt Världsarvsutställning  
och ”Gribshunden”
Enheten arbetade med den nya Världsarvsutställningen 
genom textproduktion, föremålsförvaltning, audioguide 
och inlån av föremål från andra museer. Enheten utför-
de etnologiska intervjuer med äldre varvsarbetare och 
personer med kopplingar till örlogsstaden Karlskrona 
samt samlade in relevanta föremål till utställningen. 
Samlingsenheten bidrog även med att lägga in texter i 
digitala skärmar i utställningen.
 Samlingsenheten arbetade nära Gribshundenpro-
jektet, bland annat genom bidrag och stöd till rapport-
arbetet. Fynden från den marinarkeologiska under-
sökningen 2019 blev färdigkonserverade och acces-
sionsförda i museets samling och är publikt sökbara via 
museets hemsida. Under året var enheten en integrerad 
del i forskningsprojektet samt stöd i föremålsfrågor, 
inte minst i samverkan med Lunds universitet.

Dokumentation 
En större dokumentation kring coronapandemin gjor-
des. Museet bad blekingebor svara på ett antal frågor 
kring corona i en webbaserad enkät. Detta genererade 
över 300 svar och resultatet skall sammanställas i en 
rapport. Efter sommaren utökades dokumentationen 
genom ett samarbete med biblioteken i Karlskona. Nu 
nåddes även skolelever som fick skriva och teckna sina 
tankar kring pandemin. Dokumentationen fick stort 
genomslag i lokal media med flera inslag i TV, radio 
och tidningar. Det insamlade materialet ingår även i ett 
större forskningsprojekt kring upplevelser av pandemin 
som drivs av Karolinska Institutet. Vid sidan av enkä-
ten samlades även fotografier och föremål med kopp-
ling till pandemin in. 
 Ett antal fotodokumentationer gjordes bland annat 
om det höga vattenståndet i Mörrumsån våren 2020. 
Under året gästades Rosenholm även av en praktikant 
från Lunds universitet som gjorde en fotodokumenta-
tion i Olofström. 

 Dokumentationsprojektet ”Migrant stories Ble-
kinge”, ett samverkansprojekt med Linnéuniversitetet 
och Blekinge integrations- och utbildningscenter, 
färdigställdes. Projektets metod, digital storytelling, lät 
ett antal nyanlända beskriva hur de tog sig till Sverige 
under flyktingvågen 2015. Resultatet finns tillgängligt 
som korta filmer på museets hemsida.

Samlingar 

Föremålsmagasinet på Rosenholm – öppethållande 
P.g.a. av coronapandemin var öppethållandet på Ro-
senholm begränsat. Det genomfördes ett par öppna hus 
och visningar, bland annat på temat ”Sport i Blekinge” 
och utgrävningen av kv. Gulin i Karlskrona. 
 Arbetet med nytt innertak i varmmagasinet slut-
fördes. Vidare inreddes ett nytt rum för arkeologiska 
föremål.

Föremålssamlingen: Accession 
Föremålssamlingen ökade med 52 accessionsnum-
mer (2019: 111). Antalet digitaliserade föremål var vid 
årets slut 32 079 (2019: 30 779). Av dessa var vid årets 
utgång 7 916 sökbara via museets hemsida (2019: 
6 200). Jämfört med 2018 är nu mer än dubbelt så 
många föremål publikt tillgängliga i museets databas.

Gåvor och förvärv 
Av de större föremålsförvärv som gjordes kan nämnas 
en insamling från Augerums nya herrgård. En intres-
sant insamling som berättar om högreståndsliv på 
landsbygden under 1800-talet.
 Övriga intressanta föremål museet tog emot var 
ett par byxor som använts av en fånge i koncentra-
tionslägret Neuengamme under andra världskriget. I 
insamlingen ingick även fotografier och arkivmaterial. 
En barnmorskeväska från 1950-talet, med komplett 
innehåll, samlades också in vilket presenterades i en 
kortare film. Museet har förvärvat flera föremål till 
världsarvsutställningen, bland annat från SAAB Kock-
ums AB Shipyard.

Samlingsförvaltning, föremålsdokumentation 
och tillgängliggörande
Arbetet med att tillgängliggöra fotografier och före-
mål i museets foto- och föremålsdatas fortsatte med 
målsättningen att publicera fler poster i publikt läge 
och museet ökade takten i detta arbete vilket beskrivs 
ovan. Under året passerades 100 000 poster i databasen 
Sofie, vilket får ses som en milstolpe i arbetet med att 
digitalisera samlingarna. De poster som i nuläget inte 
är publikt sökbara är tillgängliga via museets datorer på 
Rosenholm och i faktarummet i Grevagården.
 Under 2020 hade den publika förstasidan för da-
tabsen Sofie 194 496 sidvisningar, vilket kan jämföras 
med 132 226 för året innan. Antalet sessioner fördubb-
lades nästan, från 17 709 till 30 513 för år 2020.
 Utöver specifika projekt har Samlingsenheten konti-
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Fotograf Anna Tärnhuvud.

Foto ur Föreningen Gamla Carlscronas samling. Motivet fångat på Landbrogatan 
i Karlskrona. Fotot :Olle Olsson. 

Digitaliseringsprojekt kring det senmedeltida triumfkrucifixet från Mjällby.  

Blekingedräkter igår och idag. Foto: Magdalena Caris.
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nuerligt arbetat med förvaltning av museets samlingar, 
ett arbete som bland annat innebär in- och utlån, urval 
och packning av föremål till utställningar, rengöring 
och omplacering etc. Arbetet med att registrera omärk-
ta föremål fortsatte under året.
 Samlingsenheten gjorde en omfattande insats med 
att inventera, registrera och fotografera museets mynt – 
och medaljsamling. Denna samling har under lång tid 
legat ”orörd” och här medgav den pågående pandemin 
en möjlighet att koncentrerat arbeta med detta materi-
al. Närmare 1 500 mynt och medaljer har gåtts igenom.
 Inventering och uppordning av den stora mängd 
föremål knutna till 1950-talets kustkulturinventering 
har också genomförts.
 Arbetet med att utveckla brandskyddet på Ro-
senholm fortsatte i samverkan med museets Fastig-
hetsenhet under året. Enhetens personal har arbetat 
med riskinventeringar och säkerhetsförbättringar. En 
restvärdesplan för utställningslokalerna vid Fisktorget 
färdigställdes. Även nya nödarmaturer monterades i 
föremålsmagasinet.
 Med målet att tillgängliggöra och berätta om intres-
santa föremål ur samlingarna har ”Månadens föremål” 
publicerats på museets webbsajt och Facebook. Enhe-
ten har också svarat för publicering av bilder på muse-
ets Instagram.
 Utöver detta påbörjades även en publicering av äldre 
fotografier på Wikimedia commons. Museet finns även 
fortsatt på fotoportalen Flickr.
 Samlingsenheten initierade under 2019 tillsammans 
med Slöjd i Blekinge ett projekt med syfte av digita-
lisera och tillgängliggöra ett nyinkommet dräktarkiv. 
Detta projekt, ”Blekingedräkter igår och idag” lanse-
rades under våren och har hittills haft närmare 1 600 
sidvisningar på museets hemsida. Projektet genererade 
också intresse i media, inte minst genom ett inslag på 
SVT:s Landet Runt.
 Som ett led i bättre tillgänglighet till samlingarna 
har även QR-koder använts i varmmagasinet.
 Redaktionsarbetet med Blekingeboken 2021, med 
arbetsnamnet ”föremålsboken”, fortsatte under 2020. 
Arbetet med textproduktion, layout samt fotografering 
intensifierades. 
 En speciell föremålstransport företogs under som-
maren då det hundskelett som påträffades under ut-
grävningen av stenåldersboplatsen i Ljungaviken fördes 
till Rosenholm. Hunden visades under året för media 
vid ett antal tillfällen vilket genererade ett stort antal 
artiklar nationellt och internationellt.

Fotoarkiv och Kulturarvs-IT 
2020 har fotoarkivet registrerat 1 419 fotografier i da-
tabasen Sofie vilket är en minskning jämfört med 2019 
(6 687 fotografier i databasen Sofie). Anledningen till 
denna minskning är att enheten prioriterade skanning 
av fotografier framför registrering. Detta resulterade 
i att antalet skannade bilder under 2020 uppgick till 

hela 15 000, vilket kan jämföras mot ca 7 000 skannade 
bilder år 2019 och ca 6 000 bilder under 2018.
Vid årets slut fanns totalt 68 647 fotografier regist-
rerade i Sofie. Av dessa var 44 726 publikt sökbara. 
Under 2019–2020 har antalet publika bilder närmast 
fördubblats.
 Antalet digitalfoton som inkommit och arkiverats 
är 349 stycken, de flesta tagna av museets personal. Ett 
urval av dessa är registrerade. Här finns bland annat 
foton som kan kopplas till coronapandemin.
 Arbetet med att digitalisera den analoga fotosamling 
som tidigare funnit i Grevagården fortsatte under 2020. 
En stor del av detta material var tidigare oregistrerat.
 En stor händelse under året var en bilddonation från 
Föreningen Gamla Carlscrona. Under årets sista må-
nader lades stort fokus på denna samling, bestående av 
över 100 000 bilder. Museet fick även en donation från 
Kulturcentrum Ronneby bestående av äldre glasplåtar 
med motiv från Ronneby.
 Fotobeställningar har under året inkommit från 
privatpersoner, lokalpressen och till bokproduktioner. 
Äldre fotografier från samlingen visas i monitorer på 
Blekingetrafikens bussar.

Årets Blekingebild 2020
Samlingsenheten genomförde fototävlingen ”Årets 
Blekingebild”. Tema för årets tävling var ”Fritid”. Ett 
femtiotal bidrag kom in och införlivades i museets 
fotosamling. Genomslaget var inte lika stort som året 
innan,  (2019: 161 bidrag). 

Faktarummet
Faktarummet har pga coronapandemin varit stängt för 
allmänheten under större delen av året men ett stort 
antal frågor från allmänheten har ändå inkommit. 
Informationen till allmänheten, studerande, myndig-
heter och media har också skett i stort sett dagligen, 
genom förfrågningar per telefon eller e-post. Besökare 
och externa frågeställare har främst sökt efter uppgifter 
som endast finns i museets samlingar. Bibliotekarie och 
arkivarie ger också internt stöd genom framtagande av 
material.

Arkiv
I arkivet har löpande registrering och uppordning skett. 
Arkivarien har fortlöpnade registrerat inlevererat och 
donerat material, samt aktivt arbetat med att säkerställa 
att registrering i Visual Arkiv är korrekt. 
 Arkivet har påbörjat en översyn av information som 
idag finns analogt i Faktarummet för att undersöka 
vilket material som är efterfrågat och om detta kan 
digitaliseras. Som ett led i detta har en digitalisering av 
den så kallade kustkulturinventeringen samt en äldre 
stenhuggeriundersökning påbörjats. Delar av materialet 
gjordes tillgängligt på vår hemsida under året.
 Arbetet med att migrera databaser för ljud- och 
filmsamlingar till databasen Sofie. Dokumentationer 
och föreningsarkiv har inventerats och förtecknats i 
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Visual Arkiv.
Inkomna arkiv
Det har inkommit ett antal mindre arkiv. Särskilt kan 
nämnas ett inkommet arkiv från en hälsovårdsinpektör 
verksam i Karlskrona vid 1900-talets början.

Bibliotek  
Under året har fortsatt registrering i databasen Libris 
utförts. Det gäller ny och kompletterande äldre lit-
teratur till museibiblioteket (94 boktitlar), samt nya 
volymer av ett 40-tal årsböcker och nya nummer till 45 
tidskrifter. 
 Databasen Småland Öland & Blekinge i Libris, där 
man kan söka blekingelitteratur separat, har ökat med 
239 poster. Det rör sig om både böcker och artiklar ur 
årsböcker och tidskrifter. 
 Gallring av det i kartonger nedpackade bokmagasi-
net pågår kontinuerligt. Målet är att detta magasin till 
viss del skall placeras i studierummet på Rosenholm.
 Bibliotekarien har samverkat med andra biblioteka-
rier i länet som arbetar med lokalsamlingar. Biblioteka-
rien har även ansvarat för Blekinge museums diarium. 
 Vidare har det gjorts inköp av relevant litteratur till 
museets faktarum.

Övriga projekt
Samlingsenheten genomförde tillsammans med BTH 
ett digitaliseringsprojekt kring det senmedeltida tri-
umfkrucifixet från Mjällby. Projektet presenterades vid 
en internationell konferens kring digital förmedling av 
kulturarv (Graphics and Culture Heritage 2020).
Samlingsenheten producerade en fotoutställning med 
fotografen Anna Tärnhuvuds bilder. Utställningen 
ingivdes under sommaren. Även en digital utställning 
”Nyanser och Kontraster” producerades där Blekinge 
Folkhögskolas konstelevers fotografier presenterades.
 Samlingsenheten samverkade fortsatt med Kulturarv 
Blekinge. Bland annat genom att gemensamt publicera 
material på hemsidor, stödja hembygdsföreningar och 
dokumentationsprojekt. Det senare ledde bland annat 
till en kort film om Gränums bränneri.
 Samlingsenheten tillsammans med fastighetsenheten 
ansvarade för att ett antal stugor i Wämöparken gjordes 
i ordning inför sommarsäsongen. Även arbetet med nya 
skyltar till stugorna fortsatte.

Aktiviteter:

Släktforskningens dag
Museet deltog på Släktforskningens dag 19/1, årets 
tema var ”Officerare och soldater” och arrangerades i 
museets hörsal i samverkan med Marinmuseum och 
lokala släktforskarföreningar.

Arkivens dag
Arkivens dag genomfördes digitalt genom en kortare 
film som presenterade hur arbetet bedrivs i museets 
Faktarum. 

Kulturarvsforum
Evenemanget genomfördes digitalt på tema ” Hållbar-
het i kulturarvet” Årets föreläsare var Klas Grinell, 
docent i idéhistoria och föreståndare på Centrum för 
Europaforskning. 
 De tre residencekonsthantverkarna Halewijn Bulc-
kaen, Senba Dinesh och Niclas Hallberg, presenterade 
sina verk och arbete på tema julträd/festträd.

Branschforum för konsthantering
Samlingsenhetens chef höll ett föredrag på Branschfo-
rum för konsthantering, en konferens som anordnas av 
Riksantikvarieämbetet. Museets bidrag till programmet 
utfördes i samverkan med Konst i Blekinge och Kultur-
centrum Ronneby.

Enheten medverkade även då Utbildningsradion ge-
nomförde en inspelning på Rosenholm.
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KULTURMILJÖVÅRDSENHETEN

Enhetens ansvarsområden är arkeologi, 
byggnadsvård och GIS.

”Gribshunden”
Avrapportering av 2019 års fältfas slutfördes. En mind-
re, kompletterande undersökning av fornlämningen 
gjordes av Lunds universitet/Blekinge museum, vilket 
möjliggjordes genom finansiella bidrag från Crafoord-
ska stiftelsen. Samverkan med Ronneby kommun kring 
projekt Kallvattenkuren och ett planerat museum i 
Ronneby fördjupades.

Arkeologisk uppdragsverksamhet
Under året utförde Blekinge museum ett tiotal ar-
keologiska uppdrag inom länet. De största projekten 
utgjordes av Ljungaviken i Sölvesborgs kommun samt 
kvarteret Gulin i Karlskrona. Dessa arbeten utfördes i 
samverkan med Arkeologerna vid Statens Historiska 
Museer och Sydsvensk Arkeologi AB.

Byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet
Under 2020 genomförde Blekinge museum 30 upp-
drag som antikvariskt medverkande vid restaurering 
av i huvudsak byggnadsminnen (6 kyrkor/kapell, 24 
profana byggnader (inkl. 3 ruiner). Museet upprättade 
en vård- och underhållsplan för Svängsta kyrka samt 
uppdaterade befintlig vård- och underhållsplan för Carl 
Gustafs kyrka. Arbetet med vård- och underhållspla-
nen för byggnadsminnet Ronneby Brunnspark avsluta-
des under året. Vård- och underhållsplaner upprättades 
för tre kyrkogårdar runt om i länet: Ramdala, Torhamn 
samt Saxemara. För den sistnämnda upprättades även 
en trädvårdsplan i samarbete med certifierad arborist. 
Vidare upprättades ett kulturmiljöunderlag över en 
del av Sölvesborgs stad. Museet lämnade yttrande på 
11 kommunala remisser (varav Ronneby kommun var 

den procentuellt största frågeställaren, 6 st). Under året 
gav museet även råd till privatpersoner från hela länet i 
byggnadsvårdsrelaterade frågor.
 Enheten medverkade i samarbete med Regionmu-
seet i Skåne i skyltprojektet kring tre försvarsvärn inom 
Skånelinjens del i Blekinge. I samarbete med Läns-
styrelsen i Blekinge producerades sju instruktionsfilmer 
om fönsterrenovering (upplagda på YouTube) i sam-
band med Fönsterrenoveringens dag 30 maj.

Fornvårdsinsatser
Under 2020 utförde avdelningens personal vård av 
runristningslokalen Halahult liksom av gravhällar vid 
Kronans begravningsplats på Boön utanför Karlshamn. 
Det senare uppdraget utfördes inom ramen för en digi-
tal dokumentation i samverkan med Lunds universitet.

Övriga projekt

Projekt Järnålder i östra Blekinge
Inom ramen för Vångprojektet utfördes en boplatsun-
dersökning i åkermarken tillsammans med Södertörns 
högskola, Lunds universitet och Sensus studieförbund/
Blekinge fornminnesförening. Kunskapsuppbyggnaden 
kring ”Blekinges järnålder” kom även att omfatta en 
efterundersökning vid gravfältet Store Backe i Hal-
larumsvikens inre. Ett större fyndmaterial från samma 
gravfält fyndfördelades till Blekinge museum. Bland 
fynden är ett spektakulärt s.k. ryggknappsspänne från 
tidig vikingatid.

Elleholmsprojektet
Museets forskningsprojekt kring det medeltida Elle-
holm fortsatte med kunskapskompletterande fältarbete 
10–12 augusti samt den 13 december. 

Projekt Vämö
En slutlig uppordning och registrering av 2019 års 
metalldetektorfynd genomfördes. En marinarkeologisk 
besiktning av bryggkonstruktioner utanför den äldre 
varvsplatsen gjordes för att införliva denna potentiella 
kulturmiljö i ett fortsatt forskningsprojekt.

Fönsterrenoveringens dag genomfördes genom filmer på YouTube.

Ryggknappsspänne från Store Backe.
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Ovan arkeologiska utgrävningar i kvarteret Gulin i Karlskrona där resterna efter en 
kritpipsfabrik påträffades. Nedan en bild från utgrävningarna i Ljungaviken i Sölves-
borgs kommun. Filmer om båda utgrävningarna finns tillgängliga på YouTube.
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Projekt Listerbyån
Arbetet som berör det tidigindustriella landskapet 
runt Johannishus gods och den s.k. Lundbergs smedja 
fortsatte. En kunskapssammanställning samt insatser 
kring den fortsatta förmedlingen av miljöernas mate-
riella och immateriella kulturhistoria genomfördes i 
samverkan med fastighetsägaren, Johannishus gods AB, 
och Region Blekinge.

GIS/data
Enheten påbörjade under året museets migrering till 
programvaran ArcGIS Pro. Geografiskt informations-
system förkortas GIS och är ett datorbaserat system för 
att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska 
data.

Metodutvecklande inslag
Enheten deltog vid moment kring digital fält- och 
föremålsdokumentation inom ramen för pågående 
uppdrag såväl som forskningsprojekt.

Publik verksamhet
Avdelningens personal medverkade i arbetet med ap-
pen History avseende Vång, Gribshunden/Saxemara 
samt Björketorpsstenen.
 Slutligen sändes under hösten tre specialprogram på 
temat blekingsk arkeologi i Vetenskapsradion historia 
i P1.
 Covid-19 innebar att medverkan vid Berättelser 
under eken och Höstglöd utgick liksom flera andra pla-
nerade föredrag och besök hos föreningar i landskapet. 
Personalen vid kulturmiljövårdsenheten deltog trots allt 
i ett antal pedagogiska arrangemang genom visningar, 
kulturmiljövandringar och föreläsningar. Utöver detta 
skedde förmedling genom filmer och sociala medier.
 Filmer producerades för projekten kring Ljunga-
viken och kv Gulin. Särskilda satsningar gjorde att 
visningar genomfördes i Ljungaviken under flera må-
naders tid. Dessutom skedde förmedling av projektet 
löpande på Sölvesborgs museum.
 Arkeologidagen utformades som Coronasäkrat öppet 
hus i Kallvattenkuren i Ronneby, vid Skjutsstationen i 
Jämjö samt i Sölvesborgs museum och konsthall.  

 Kulturarvsdagarna i september utfördes i Blekinge 
museums regi som ett öppet hus i föremålsmagasinen 
på Rosenholm och i Sölvesborgs museum. I samverkan 
med Ronneby Musei- och Hembygdsförening genom-
fördes en kulturmiljövandring på Bredåkra kyrkogård.
 Publik arkeologi bedrevs under året i Västra Vång 
i samverkan med Sensus studieförbund och Blekinge 
Fornminnesförening. Dessutom skedde publik sållning 
och fyndtvätt tillsammans med Fornminnesföreningen 
under en temadag på Rosenholm under hösten.

Möten, konferenser och fortbildning
Under året skedde endast möten och fortbildning via 
digitala kanaler. Övriga inplanerade konferenser och 
seminarier ställdes in eller sköts på framtiden.

Skånelinjen, försvarsvärn i Vieryd. Nya skyltar sattes upp vid Västra Vång.
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Utställningen Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona invigdes 4/7.

TIll påsk delades pysselpåsar ut i samarbete med Slöjd i Blekinge. Den stolta skeppsråttan Råkåkå bjöd in till världsarvstivolit.

En coronasäker julutställning visades i museets fönster. Demokratiutställningen hann precis öppna innan första coronanedstängningen 
inträffade.
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PUBLIKENHETEN

Enhetens ansvarsområden är utställningar, att för-
djupa mediet med ny teknik och pedagogik. Från 
1/9 ingår även butik/reception och IT. Från 1/10 
flyttades vaktmästartjänsten från fastighetsenhe-
ten till publikenheten.  

Utveckling av Världsarvsmuseum 
och strategiskt visionsarbete 
Förstudien ” V/arv - Världsarvsmuseum c/o Blekinge 
museum” genomfördes. Målet var att skapa ett un-
derlag för att utveckla ett internationellt gångbart och 
hållbart besöksmål som anknyter till temat Världsarv 
i både lokalt och internationellt brobyggande. Under 
processen skedde samverkan med Riksantikvarieäm-
betets Kulturarvsinkubator och Linnéuniversitetets 
enhet Heritage Futures. En annan viktig samverkans-
partner i förstudien var Blekinge Tekniska Högskolas 
kurs ”Design Thinking”, programmet Mechanical 
engineering, som fick i uppgift att genomföra en mål-
gruppsundersökning för den planerade verksamheten 
för ett Världsarvsmuseum. I samarbete med Linnéuni-
versitetet genomfördes en workshop om hur man kan 
använda Världsarvet som en idé- och arbetsmetod som 
kan främja framtida samhällsutvecklingar. I samband 
med det fick Blekinge museum i uppdrag att skissa på 
en vision hur Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona kan 
bidra till samhället 2050. Resultatet blev dokumentet 
”Tankefigur Utopia – en fri vision om vilka konkreta 
insatser Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona skulle 
kunna bidra med till samhället 2050”. Detta mynnade 
ut i ett samarbete med Linnéuniversitetet och Världs-
arvsrådets aktörer kring nomineringen av Världsar-
vet Örlogsstaden Karlskrona till det internationella 
utvecklingsprogrammet World Monuments Watch 
under 2021.

Nytt besöksmålskoncept 
Under 2020 testades ett nytt besöksmålskoncept för 
att skapa ett sammanhållet besöksmål. Det innebar 
att entré endast skedde från Fisktorget. På så sätt 
blev gården och utställningarna en tydligare enhet 
med olika upplevelserum både inne och ute. På går-
den arrangerades ett ”världsarvstivoli” med aktivite-
ter. Ett nytt skyltsystem för besöksmålet togs fram 
i samverkan med grafiker och illustratör. Ett nytt 
inpasseringssystem installerades också. 

Utställningsstrategi
Framtida utställningar skall ha ett inkluderande sätt 
(t.ex med workshops med skolorna etc) samt att det 
skall vara övergripande årliga teman och att varje 
utställning har en egen grafisk profil. Med Blekinge 
museums fokus på historia och arkeologi har det även 
inletts ett sammarbete med Forum för Levande Histo-

ria i Stockholm för att förnya utställningsverksamheten 
med ett samtids- och framtidsperspektiv. Detta möjlig-
gör fler nationella och internationella samarbeten kring 
utställningsmediet i framtiden.

Utställningar
Från mars var utställningsverksamheten begränsad 
på grund av coronasituationen.  Under den tidiga 
hösten upptäcktes fuktskador i husen längs Borgmäs-
tarefjärden och samtliga lokaler fick stängas både för 
den publika allmänheten och personalen. Museet var 
öppet under perioderna januari-mars, juni-augusti och 
oktober-november. 
 Innan museets stängning genomfördes de redan 
planerade utställningarna ”Havets hemligheter”, ”Krop-
pen från topp till tå” samt ”Jordens hjältar” i samverkan 
med olika regionala skolor. Publika enheten inledde 
dessutom ett samarbete med Sveriges Riksdag kring 
Demokratijubileet genom produktionen av en tillfällig 
utställning om demokratirörelsen i Blekinge i sam-
band med vandringsutställningen ”Fira demokratin”. 
Detta utmynnande i att Blekinge museum bjöds in till 
ett nationellt digitalt panelsamtal om demokrati samt 
att bidra med ett digitalt inslag i Folk och kultur som 
genomförs i februari 2021.
 4 juli öppnades den permanenta utställningen 
”Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona” ett av museets 
största utställningsprojekt samt ”Världsarvstivolit” på 
museigården med olika programverksamheter i sam-
arbete med bland andra Carlscrona Rediviva. Under 
hösten har de planerade tillfälliga utställningarna 
inte kunnat genomföras. Istället har det fokuserats på 
digitala format, se nedan, och en utställning i museets 
fönster på temat ”Julens väsen”.
 Utställningarna i länet, på Saxemara båtvarv, Tjurkö 
och Idrottsmuseet i Bräkne-Hoby var stängda med 
anledning av pandemin. Verksamheten i Kallvattenku-
ren i Ronneby stängdes med anledning av pandemin i 
slutet av november.

Publika program
Publika enheten har samordnat programverksamheten 
som var kopplad till världsarv, demokrati och arkeologi.
 Under februari och mars prövades det nya pro-
gramformatet ”Fredagshäng på museet” för föräldrar 
och barn. Under sommaren skapades ett interaktivt 
familjeäventyr med Världsarvstema; barnspår i den nya 
utställningen och ute i trädgården ”På äventyr med 
Valentin och Råkåkå”, format som spådamsbesök och 
möjlighet att bli porträtterad av mästartecknare Johan 
Columbus. De publika programmen på gården hade 
fler besökare än väntat trots coronasituationen. 
 Under sommaren fokuserades på arkeologi genom 
program om och visningar av utgrävningarna i Ljunga-
viken och kvarteret Gulin i Karlskrona. En audioguide 
för den permanenta utställningen ”Världsarvet Örlogs-
staden Karlskrona” producerades.
 Vidare genomfördes publika program i samband 
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med Arkeologidagen i Sölvesborg, visningar om de-
mokratin i samband med vandringsutställningen ”Fira 
Demokratin” samt en båttur med internationella gäster 
från Berlin filmfestival. Det har också producerats och 
genomförts föreläsningar om Karlskronas historia, Lu-
cia och folktrons väsen. Olika programformat produce-
rades till  Världsarvsdagarna. På grund av Corona var 
dessa utformade så att besökarna själva kunde genom-
föra dem, bland annat ett interaktivt spionäventyr för 
familjer.

Pedagogiska program och lärarfortbildningar
Ett antal pedagogiska program producerades i sam-
verkan med regionens skolor och förskolor. I samband 
med det genomfördes lärarfortbildningar med bland 
annat Vång och kvarteret Gulin som tema. Teman för 
museets pedagogiska program har varit regional och 
lokal historia, arkeologi, världsarv samt workshops 
kring integration och inkludering. Vad det gäller regio-
nal och lokal historia har det genomförts fyra program 
om Ronneby blodbad för gymnasiet samt tre program 
om förhistoria. Det har också utförts fyra program om 
jultraditioner, olika program på pumpafestivalen samt 
en stadsvandring i Sölvesborg.
 Världsarvstemat återkom under hösten med det 
pedagogiska program för åk 5 ”På hemligt uppdrag i 
Världsarvet” som fokuserade kring spioneri.
 I det pedagogiska arbetet med integration genom-

fördes en slöjdworkshop med nyanlända som studerar 
vid Fischerströmska gymnasiet i samverkan med Slöjd 
i Blekinge. Även visningar och workshops i samband 
med projektet ”Hälsa för alla” genomfördes. Det har 
också utförts sagoläsning och workshops kring ma-
giska stenar i samverkan med förskolan samt visningar 
av föremålsmagasinet. På grund av coronasituationen 
delades det ut slöjdpåsar under sportlovet, påsklovet, 
sommaren och höstlovet istället för att genomföra 
fysiska lovprogram.

Digitala format och historiepodd
På grund av pandemin har digitala föredrag, mindre 
tematiska filmer samt sändningar via live-streaming ut-
vecklats. Några exempel är en digital visning i Demo-
kratiutställningen, filmen ”Demokrati-fashmob” som 
visas på Folk och Kultur-konferensen i februari 2021, 
spionfilmen om Hilding Andersson och live-sänd-
ningen av Kulturarvsforum. Det har också producerats 
en filmserie om de tre vinnande slöjdarna och deras 
bidrag till Slöjd i Blekinges slöjdresidens. I samband 
med filmserien om de tre vinnande slöjdarna och deras 
bidrag till Slöjd i Blekinges Slöjd Recidency har det 
sedan skapats tre digitala säljformat inom konceptet 
”silent-auction”, där några av de vinnande bidragen 
bjöds ut till försäljning. 
 Eftersom de digitala formaten visade sig vara en 
framgångsrik väg att utveckla den publika verksam-

Spiontema i utställningen Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.
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heten inleddes ett samarbete med Filmregion Sydost 
som också genomförde en kurs med fokus på digital 
filmproduktion och live-streaming där personal från 
museet deltog. 31 nya filmer publicerades i Blekinge 
museums YouTube-kanal (inkl. arkeologifilmer och ex-
tern produktion). Kanalen fick 217 nya prenumeranter, 
47 005 visningar med en visningstid av 3 704 timmar. 
Klickfrekvens för exponeringar var 7,8 procent.
 Det har också påbörjats ett arbete med historiepod-
den ”Roadtrip-sill, snus och sex”, där fem intressanta 
och hittills mindre kända platser i Blekinge presenteras 
ur olika historiska perspektiv. Podden tar avstamp i det 
historiska för att spegla angelägna samtidsfrågor. 

UR – utbildningsradion
Under året inleddes ett samarbete med Utbildningsra-
dion i projektet ”Länsmuseerna berättar”. Med Ble-
kinge museum som avsändare producerades 5 filmer 
om Blekinges historia och samtid. Filmerna kommer 
att visas i februari 2021. I projektet samarbetade Ble-
kinge museum med Marinmuseum, Blekinge Tekniska 
Högskola, Arkeologerna, Statens historiska museum, 
Lunds universitet, Ronneby kommun och Blekinge 
integrationscentrum.

Utvecklingsprojekt
Medel söktes till några strategiska utvecklingsprojekt. 
Från Boverket erhölls 600 tkr för att tillgängliggöra 
museets byggnader under första etappen av utveckling-
en av ett Världsarvsmuseum. Under året genomfördes 
projektet och en luftvärmesluss installerades i Grevar-
gårdens entré liksom ett passersystem med samman-
hörande bokningssystem (Nortic). Till det regionala 
utvecklingsprojektet ”Möt Gertrud-interaktiva tids-
resor för äldre” erhölls 80 tkr och till ”Ur arkivet” som 

genomförs 2021 erhölls 150 tkr. 
 Publika enheten har också arbetat med utvecklings-
projektet ”Short Cuts” i samverkan med Allmänna 
Arvsfonden, Filmregion Sydost och några av regio-
nens skolor. Projektet handlar om att utveckla en ny, 
innovativ, pedagogisk metod genom utveckling av 
mediepedagogik för museer med kulturarv som bas där 
barn och unga blir medskapare av museernas berät-
telser. I samband med utvecklingen av den pedagogiska 
metoden planeras också att skapa en filmfabrik för 
barn och unga på Blekinge museum med ambulerande 
verksamhetsdel i form av ett makers-medie-lab för 
rörlig bild och live-studio för streaming med regionala 
mediehubbar.

Museibutiken och IT
Den 1/9 utökades den publiken enheten med funktio-
nerna museibutik/reception och IT. Ett utvecklingsar-
bete kring organisation av IT och museibutik påbör-
jades. Eftersom museets öppettider varit begränsade 
har försäljningen skett via hemsidan. Även arbete med 
att utveckla en webbshop samt möjligheter att skapa 
reklamfilmer, presentogram, silent-auction-format och 
produktutveckling tillsammans med Kallvattenkuren 
påbörjades. Under våren uppdaterades och komplette-
rades varuregistret i ekonomiprogrammet Wisma.
 Inom IT-funktionen har det under november och 
december skett en anslutning till Outlook 365 och 
uppdatering av mailen samt olika nätkabeldragningar 
på grund av flytt av personal. Det har även upprättats 
ett utkast till ett kortsiktigt och långsiktigt arbete med  
IT-plan som träder i kraft i februari 2021.

Senba Dinesh, en av Slöjd Recidency stipendiaterna, som utforskade 
jul- och festträd.



24

STABSENHETEN

Enhetens ansvarsområden är ekonomi, 
Human Resources och information.

Ekonomi
Ekonomin påverkades starkt av pandemin och kommer 
med all sannolikhet även ha negativ inverkan på ekono-
min under stora delar av 2021. 
 Under de gångna två åren har stora investeringar 
gjorts som ska borga för en stärkt ekonomi på sikt. 
 Pandemin innebar att museet var stängt sex månader 
under 2020. Detta ledde till ett stort intäktsbortfall 
för försäljning i butik, entréavgifter samt planerade 
bussresor och företagsbesök. Viss kompensation erhölls 
från stat och region i form av sänkta arbetsgivaravgifter 
under 3 månader samt ett statligt bidrag på cirka 1 mkr 
för att täcka inkomstborfall. 
 Kulturmiljövårdsenheten har genomfört flera pro-
jekt. Det största var Ljungaviksprojektet i Sölvesborg 
med en budget på cirka 14 mkr.
 Resultatet för 2020 blev -900 kkr. Budgeten låg på 
-1 mkr. 

Leverantörsfakturor 
Enheten hanterade cirka 1 300 leverantörsfakturor. Det 
totala beloppet på dessa fakturor var kr 24.186.000. 
Ett inskanningsföretag hanterar inkommande fakturor 
och skickar dem digitalt till museet. Därefter skickas 
fakturorna till respektive enhetschef för sakgransk-
ning. Sedan tar enheten vid och sköter betalning och 
redovisning.

Kundfakturor
250 kundfakturor skickades till ett belopp av 
21 500.000 kr.

Skattedeklarationer
Skatt och arbetsgivaravgifter redovisas varje månad. 3,5 
mkr betalades i källskatt och 3,4 mkr i arbetsgivaravgif-
ter. Moms redovisades en gång i kvartalet och 1,2 mkr. 
betaldes in.

Bokföring
Cirka 500 verifikationer bokfördes manuellt.

Tertialbokslut
Tertialbokslut gjordes i april och i augusti.

Budget
Budgetarbetet för 2021 startade i oktober/november. 
Budgeten för 2021 är hårt ansträngd och prioriteringar 
har fått göras. De låga uppräkningarna på verksam-
hetsbidrag, cirka 2 procent, gör att ekonomin urholkas 
för varje år. Till detta kommer de stora problemen 
med fastigheterna som gör ekonomin mycket osäker. 
Enheterna kommer att söka diverse projektbidrag och 
ett antal ansökningar är redan beviljade.

Momsfrågan
En ansökan om omprövning av momsen för 2012 och 
2013 skickades till Skatteverket som meddelat att de 
överväger att besluta att avslå vår ansökan. Museet har 
gått in med en skrivelse och bemött detta övervägande. 

Prioriterade projekt Världsarvsutställning 
och ”Gribshunden”
Världsarvsutställningen i Grevagården färdigställdes. 
Investeringen har till stora delar självfinansierats. Bo-
verket lämnade ett projektbidrag på 600 kkr.
 Dykningar på skeppet Gribshunden genomfördes 
och finansierades genom bidrag från Crafoordska 
stiftelsen. Butiken i Kallvattenkuren har varit igång lite 
mer än ett år. Omsättningen ligger på ca 16 kkr. Den 
ekonomiska redovisningen av butiken sköts av museets 
ekonomiavdelning. Även Kallvattenkuren har till och 
från haft stängt p g a pandemin.

Service till Blekinge Hembygdsförbund
Museets ekonomiavdelning sköter Hembygdsförbun-
dets ekonomiska redovisning samt gör årsredovisning.

Human Resources
HR ger verksamheten verktyg, stöd och processer inom 
HR-området som möjliggör och skapar förutsättningar 
för organisationen att nå sina mål, prioriteringar, värde-
ringar och vision. 

Hälsa och arbetsmiljö
Utmaningarna under 2020 har varit stora och många. 
Mycket har ställts på sin spets vilket tyvärr inneburit 
nedskärningar men även insikter. Vi klarar av att ställa 
in, tänka om, tänka nytt och anpassa verksamheten 
efter rådande omständigheter. De som har arbetsupp-
gifter som möjliggör arbete hemifrån uppmanas att 
tillsvidare arbeta hemifrån. Vi visar hänsyn och håller 
distans, allt för att hålla oss friska.  

Information 
Utställnings- och skyltproduktioner 
Layout av skyltar till världsarvsutställningen, sommar-
tivolit och julutställningen. På uppdragsbasis gjordes 
utställningsvepor till Sölvesborgs konstförening. Nya 
skyltar till Västra Vång samt en informationsskylt till 
utgrävningarna i Ljungaviken.

Annonsering
Annonsering i traditionell media fortsatte att minska 
till förmån för digitala medier som Facebook. Bland 
annonser i tryckt media kan nämnas Visit Blekinge, 
dagstidningarnas sommarbilagor, Campingguide Ble-
kinge och tidningen Nyinflyttad. 

Nyhetsbrev
Digitalt nyhetsbrev skickades till cirka 2 000 epost-
adresser vid 5 tillfällen (2019: 9).
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FASTIGHETSENHETEN

Enhetens ansvarsområde är förvaltning av 
museets byggnader, trädgård/utemiljö, fordon, 
maskiner och båtar. Enheten är en resurs när det 
gäller utställningsproduktion, föremålsmagasinet 
på Rosenholm och evenemang samt att utföra 
vissa externa projekt. 

Utöver den vanliga driften och felavhjälpande åtgärder 
av museets fastigheter utfördes en del större arbeten 
som sammanfattas i korthet. 
 Under året fick flera inplanerade arbeten planeras 
om eller stå tillbaka av olika anledningar. Pandemin 
gjorde att lokalvården intensifierades med tätare inter-
valler. 
 Tidsåtgången för att hjälpa den publika enheten 
under första halvåret med att färdigställa bl.a. demo-
kratiutställningen, världsarvsutställningen m.m. blev 
betydande. Under våren inträffade ett flertal vatten-
läckor på värmesystemet och även tappvattnet. Felsök-
ning och reparationer utfördes och fjärrvärmeväxlaren 
byttes ut mot en ny. 
 Vaktmästartjänsten omvandlades och flyttades 
201001 till Publikenheten och vissa sysslor såsom 
lokalvård följde med. Kvarstående vaktmästarsysslor 
fördelades inom fastighetsenheten.

Fastighet
Renoveringen av Grevagårdens fönster på plan 2 mot 
trädgården slutfördes. Även pardörrarna till plan 2 
renoverades. Specialtrösklar av plåt tillverkades för att 
öka tillgängligheten för personal och besökare på plan 
2. Brandskyddsdokumentationen för Grevagården 
slutfördes. Det innebär att plan 2 nu kan ta emot 75 
personer samtidigt istället för tidigare 50 personer.
 ”Stallets” fasad mot Fisktorget målades. Den lilla 
dörren mot Borgmästaregatan ersattes med en smi-
desgrind i stil med det befintliga smidet på området, 
detta för att locka fler besökare och göra området 
mer välkomnande. Tillstånd gavs av länsstyrelsen för 
ändringen.

Stallet målades.

Övrig information och marknadsföring
Här kan nämnas evenemangskalendrar som Visit 
Karlskrona, Visit Blekinge, BLT:s och Sydöstrans ka-
lendarier. Museet samarbetade med Svenskt Kulturarv 
genom trycksakerna KulturTurer och Upptäcktsresan.

Pressinformation och genomslag i media
Pressinformation skickades regionalt men i förekom-
mande fall även nationellt och internationellt. Genom-
slaget i media har varit gott. 

blekingemuseum.se och Facebook 
Översyn och justeringar av hemsidan för att uppfylla 
den nya standarden för tillgänglighet. Kontinuerlig 
uppdatering på webbsajt och Facebook. Policydoku-
ment för sociala medier uppdaterades.

Trycksaksproduktion
Den grafiska produktionen skedde inom museet och så 
gott som allt skrevs ut på museet. Ett fåtal trycksaker 
lämnades till tryckeri. Arbetet med Blekingeboken 
2021 inleddes.

Förlag
Praktverket om konstnär Susanne Demåne gavs ut på 
museets förlag i maj. Ansvar för distribution av böcker 
till Bokinfo som i sin tur distribuerar till bokhandeln 
inklusive Bokus och Adlibris.

Övrigt
Informationsansvarig ansvarar för protokoll vid stif-
telsestyrelsen sammanträden. Ansvarar även för inrap-
portering av statistik till Kulturdatabasen och Sveriges 
museer.
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 Då en del av museets personal känt av symptom som 
kan tyda på dålig inomhusmiljö i packhuset, basarbygg-
naden samt förvaltarbostaden, genomfördes kontroller 
och mätningar. Samtliga visade på problem med hög 
fukthalt i grundläggningen och i vissa fall även sätt-
ningar. Prover tagna i Packhusets grundläggning visade 
på förhöjd fuktkvot, mögel med mera. Arbetsmiljön i 
snickarverkstaden förbättrades när spånsugen byggdes 
in i ett slutet, ljudisolerat utrymme.

Trädgård 
Restaureringen av trädgården, efter ritningar upprätta-
de av Sven A Hermelin AB, fortsatte vid sidan av den 
dagliga skötseln. Buxbomsparterrerna var i behov av 
föryngring och beskars kraftigt liksom de konformade 
idegranarna. Ny tegelkross lades även ut i parterrerna. 
Nya spaljéer för rosor monterades på Grevagårdens 
gavel. För att underlätta skötseln utanför förvaltar-
bostaden fick stensättningen delvis läggas om p.g.a. 
sättningar. En lättskött rabatt med tonvikt på ätbara 
växter anlades mot muren. Den nyanlagda plantskolan, 
bakom övre trädgårdsterrassen, gav god avkastning, ca 
3 000 plantor som sommarblommor, perenner och träd, 
drevs upp. Gruset utanför plantskolan ersattes då den 
mestadels bestod av jord.
 Enheten tog emot fyra praktikanter från trädgårds-
mästarutbildningen. Enheten hade under året även 

utbyte av växter och kunskap tillsammans med natio-
nella genbanken i Alnarp.

Rosenholm
En åtgärdslista på brister i brandskyddet på Rosenholm 
togs fram efter genomgången skyddsrond 2019. För att 
kunna använda lokalerna mer publikt togs ett underlag 
fram för att kunna klassa om lokalerna till verksam-
hetsklass (Vk)2a då upp till 150 personer kan vistas 
samtidigt i lokalerna. Med dagens klassificeringssystem 
räknas lokalerna som verksamhetsklass (Vk) 1. Till Vk1 
hör t.ex. arbetsplatser som industri, kontor m.m. 
Verksamhetsförändring från Vk1 till Vk2a som är 
målet med lokalerna är enligt kontakt med byggnads-
nämnden bygglovspliktig med anledning av att byggna-
den tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än 
senast beviljade bygglov. (PBL 2010:900, 9 kap 2§).

Båtar
Båda båtarna fick en större översyn. Camilla fick nya 
segel och Klauras segel reparerades. Klaura var uthyrd 
15 dagar (2019: 25) och Camilla hyrdes ut 13 dagar 
(2019: 3).

Rabatt i barockträdgården.
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SAXEMARA BÅTVARV 
Pandemin höll Blekinge museums utställning på 
Saxemara båtvarv stängd hela året. Verksamheten för 
hyresgästen och båtbyggaren Niklas Nyström fortsatte 
med reparationer, sjösättningar och brygghyra, men 
under de svåra förhållanden som rådde för alla små-
företagare under året. Inte minst besvärligt var att alla 
internationella gäster uteblev. Båtuthyrningen gick 
därmed ned och det stora evenemanget Saxemara Boat 
Show fick ställas in. 
 På den positiva sidan fanns att den långdragna 
markfrågan till slut löstes. Problemet grundades i det 
faktum att den utfyllda mark som ca 1/3 av varvshal-
len uppfördes på 1947, i efterhand bedömts tillhöra 
grannfastigheten. Men genom markköp av grannen i 
god anda, följt av förrättning av Lantmäteriet är nu den 
problematiken ur världen efter drygt 70 år. 
 Ny mastkran tillverkades av smeden Torsten Johans-
son som också monterade den med hjälp av museets 
fastighetsenhet. Mastkranen är galvaniserad på in- och 
utsida vilket ger en mycket lång hållbarhet. Stegen upp 
i kranen utrustades med ryggskydd för att öka säkerhe-
ten vid av- och påmastning.

WÄMÖPARKEN
Verksamheten i Wämöparken drivs i samverkan mellan 
Blekinge museum och Karlskrona kommun. Museet 
äger ett dussintal historiska byggnader i parken, medan 
kommunen äger övriga byggnader, samt är markägare 
och driftsansvarig för helheten. Ett normalår beräk-
nas omkring 100 000 personer besöka parken, men 
under pandemiåret 2020 var det förmodligen fler. När 
skolan delvis gick över till hemundervisning och många 
företag till hemarbete blev parken en viktig plats för 
utflykter och egna aktiviteter, inte minst för dem 
med trånga utrymmen hemma. Tyvärr fick den brett 
planerade verksamhetsplanen, med allt från sommar-
teater, allsång och många uthyrningar ställas in. En del 
aktiviteter, som guidade visningar, genomfördes, men 
bara utomhus. 
Under året kunde fler insatser än tidigare göras på 
byggnaderna, tack vare extra kommunala medel. Bland 
annat åtgärdades tak och interiör i Kaffestugan och 
flera byggnader målades, bl.a. Pressbyråkiosken och 
Hjortsberga prästgård. Fler planteringar kom också till 
runt byggnaderna. Förhoppningen är att denna positiva 
satsning kan fortsätta kommande år, då fastighetsbe-
ståndet är i stort behov av vidare omvårdnad.   
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GRÄNUMS BRÄNNERI
Trots pandemin har styrelsen och föreningen Bränneri-
ets vänner levererat betydande resultat. 
 Ett omfattande förbättringsarbete genomfördes i 
mars på drankkistan. Det sönderrostade skyddsnätet 
ersattes med ett skyddsräcke, en stor mängd bråte av-
lägsnades från kistans botten och en ståltrappa/spiral-
trappa placerades som nedgång till drankkistans botten. 
En träbro över ån hade ruttnat såpass att den utgjorde 
en risk. Detta åtgärdades genom anskaffning av ekvirke 
och betong och en hel del arbete. Bron har nu också 
prytts med en sittvänlig bänk.
 Kurt Svensson, idag 94 år, var brännmästare under 
drygt 20 år fram till avvecklingen år 1971. Under 2020 
spelades en film in där Kurt intervjuas och berättar 
om bränneriet. Filmen finns på Blekinge museums 
YouTube-kanal. 
 Integrationssamarbetet med Jämshögs folkhögskolas 
Etableringskurs har fortsatt. Bland annat odlades pota-
tis och grönsaker, där även samvaron med medlemmar 
i Bränneriets vänner är viktig. Även studiebesök och 
samhällsinformation har gjorts. 
 En broschyr som i ord och bild berättar om Grä-
nums bränneris historia och om tillverkningsprocessen 
har tryckts. 
 Blekinge museum är en av stiftarna till Stiftelsen 
Gränums bränneri. 

Under året hittades en s.k. ”Lykta” vid en utstädning på Jannebergs gård i 
Karlshamn av Blekinge museums byggnadsantikvarie. Den upphittade lyktan är 
likadan som den som stulits från Gränums bränneri av koppartjuvar. Nu återstår 
att montera den med anslutande kopparrör.
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