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FÖRORD

Året som gått har varit det kanske mest oförutsägbara i modern historia. 
Ingen kunde nog i januari 2020 föreställa sig vad som skulle hända resten 
av året, när Coronaviruset spreds över världen. Den budget som vi hade lagt 
inför 2020 fick revideras och all verksamhet omprövas. Museet fick stängas 
både under den första vågen (21 mars–4 juli) och under den andra (11 
november och året ut). Dessutom drabbades museet av inträngande havsvat-
ten, med vilket gjorde att museet måste stängas ytterligare en gång (från 8 
oktober till en delvis återöppning 24 oktober). Det är förhoppningsvis enda 
gången någonsin som museet måste stänga tre gånger samma år. Men vi ger 
förstås inte upp, utan många planer smids, vilket framgår inte minst av denna 
verksamhetsplan. 

Året 2021, som vi nu står inför, är dock mycket svårt att planera – men vi 
har i alla fall en beredskap för att det kommer att vara ganska oförutsägbart. 
Ingen vet hur Covid 19-viruset kommer att spridas under 2021, ingen vet hel-
ler i skrivande stund när ett vaccin kan komma eller hur snabbt det kan ges 
över världen. Vi måste därför agera med försiktighet och sätta medarbetares 
och besökares hälsa främst. 

Vår publika verksamhet har redan till stor del ställts om till att bli mer digital 
och denna utveckling kommer att fortsätta. Samtidigt fortgår stora delar av 
museets grundverksamhet trots allt, om än med en betydligt större del hem-
arbete. Ambitionen är att Blekinge museum under 2021, liksom tidigare år, 
ska ha en bred verksamhet i hela länet. Men denna kommer alldeles säkert 
att vara mindre fysisk och mer digital än tidigare. 

Vi kommer förhoppningsvis kunna genomföra arkeologiska utgrävningar och 
byggnadsantikvarisk verksamhet, liksom att bl.a. arbetet med föremålsvård, 
digitalisering av foton och arkiv- och bibliotek löper på. 

Men museet som besöksmål kommer att påverkas tydligt. Fastighetsproble-
men i svallvågorna efter det inträngande havsvattnet kommer att ta stor plats 
och den ansträngda ekonomiska situationen kräver uppmärksamhet. Stora 
delar av våra utvecklingsplaner har fått pausas och börjat revideras, medan 
exempelvis arbetet för ett nytt museum i Ronneby löper på enligt plan, och 
ska fortsätta göra så under 2021. Sammanfattningsvis kommer Blekinge 
museums 2021 bli utmanande men knappast långtråkigt och vi kommer fo-
kusera på positiva aktiviteter och framtida utveckling. Trots allt snurrar jorden 
vidare.

Karlskrona 25 november 2020 

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!

Bilder från museets aktiviteter sommaren 2020. 
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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 2018–2022
•  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 2019–2022
•  Barn och unga

•  Nationella minoriteter

•  Hållbarhet

•  Jämställdhet

•  Tillgänglighet

•  Mångfald

•  Interkulturellt förhållningssätt

•  Internationalisering

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  
bedrevs 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 olika 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: föremålsmagasinet på Rosenholm, de 
flesta stugorna i Wämöparken (Blekinges Skansen) 
samt Saxemara båtvarv i Ronneby.

I samarbete med föreningen Skärgårdskraft har 
museet en utställning om stenhuggerinäringen i 
restaurationshuset på Tjurkö. Museet är samar-
betspartner till Ronneby kommun kring utställning 
och aktiviteter i Kallvattenkuren och till Blekinge 
idrottshistoriska sällskap beträffande deras utställ-
ning i Bräkne-Hoby.

Var kommer pengarna ifrån? 
Blekinge museums verksamhet finansieras genom 
verksamhetsbidrag från Region Blekinge (7,8 mkr) 
och staten (5,9mkr), Karlskrona kommun (5,1 mkr), 
Ronneby kommun (0,5mkr), övriga bidrag (1mkr), 
uppdrag inom arkeologi och byggnadsvård (12,6 
mkr), intäkter från butik och programverksamhet 
250 kkr.

OM BLEKINGE MUSEUM
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VISION 
Blekinge museum är ett av Sveriges mest 
dagsaktuella och omtalade regionala mu-
seer, med moderna utställningar och teknik. 
Museet sprider kunskap om den regionala 
historien, tar aktiv del i regional utveckling 
och når länets alla invånare. 

ÖVERGRIPANDE VISION OCH MÅL 2021
fastställda av museets styrelse

EKONOMI 2021
2021 är budgeten ansträngd och ett antal åtgärder 
kommer att genomföras i syfte att öka intäkterna och 
hålla nere kostnaderna. Samtidigt har stora inves-
teringar gjorts under de gångna två åren som ska 
borga för en stärkt ekonomi på sikt. 

Ekonomin är starkt påverkad av den pågående 
pandemin och vi räknar med att den kommer ha stor 
påverkan på ekonomin under stora delar av 2021. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 2021
• Med hälsan i fokus hitta verksamhets-
mässiga och ekonomiska lösningar under  
pandemin. 

• Hantera fastighetsutmaningarna och vända  
dem till ett utvecklingsprojekt.

• Omforma museets långsiktiga vision och mål, 
liksom nya strategier för att nå dem.  

• Fortsatt arbete för ett museum i Ronneby.

• Fokus på förbättrad arbetsmiljö och trivsel.

Detta gör att försäljningsintäkterna minskar i butiken, 
entréintäkterna minskar och det finns få möjligheter 
till intäkter genom programverksamhet, företagsbe-
sök, bussresor etcetera. 

Verksamheten kommer att arbeta aktivt med att söka 
pengar genom olika projekt. Förhoppningsvis kom-
mer liknande statliga stödåtgärder som fanns under 
2020 att finnas även detta verksamhetsår.
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Enheter
Blekinge museums verksamhet är organisatoriskt 
fördelad på 5 enheter med olika verksamhets- eller 
stödjande inriktningar som kulturmiljö, samlingar, 
utställningar, pedagogik, fastighet, ekonomi, infor-
mation, IT och 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 inom varje 
enhet. I verksamhetsplaneringen deltar alla medarbe-
tare. För gemensam planering och samordning deltar 
ansvariga handläggare/arbetsledare i planeringsmö-
ten (VP-möten) och informerar om verksamheten 
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 t.o.m. verksamhetsåret 2022

Valda av Region Blekinge: 
Ordinarie 
Jesper Rehn (L), ordförande
Eva Robertson (S)
Bente Eklund (SD)
Ersättare 
Claes Gustafsson (C)
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 är föredragande.

Beredningsutskottet består av: Jesper Rehn, Lotta 
Kihlbert, Åke Werdenfels samt museichefen.

Revisorer

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

Auktoriserad revisor 
Malena Wiklund, KPMG

ORGANISATION
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INTÄKTER OCH KOSTNADER VERKSAMHETSÅRET 2020

INTÄKTER KOSTNADER

Stiftelsen Blekinge museum organisationsstruktur 

BU

Styrelse

Museichef

Stabsenhet

• Ekonomi
• Personal
• Löner
• Information

Samlingsenhet

• Föremål 
• Arkiv
• Bibliotek
• Bildarkiv
• Dokumentation

Publikenhet

• Pedagogik
• Utställningar
• Insäljning
• Butik/reception

Kulturmiljövårds-
enhet

• Arkeologi
• Byggnadsvård
• GIS

IT

Fastighetsenhet

• Fastigheter
• Båtar
• Trädgård
• Snickerier
• Lokalvård

Intäkter

Verksamhetbidrag
Övriga bidrag
Egna uppdrag
Övriga intäkter

Intäkter

Verksamhetbidrag
Övriga bidrag
Egna uppdrag
Övriga intäkter

Kostnader

Varor o tjänster
Hyror o fastighet
Personal
Övr kostnader

Kostnader

Varor o tjänster
Hyror o fastighet
Personal
Övr kostnader
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MUSEICHEF  

Ansvarsområden

Museichefen ansvarar för Blekinge museums samlade 
verksamhet och att stadgar, mål, strategier, Region 
Blekinges kulturplan och Kulturrådets riktlinjer 
uppfylls. Museichefen är ytterst ansvarig för organi-
sationens verksamhetsresultat, ekonomiska ställning, 
personal och arbetsmiljö. Museichefen ansvarar för 
samordning och utveckling av kontakter med sam-
arbetspartners och intressegrupper samt IT.

Mål 2021 
• Verksamhetsmässigt och med hälsofokus hantera 
Covid 19-pandemin. 
• Att uppnå och följa upp de mål som stipuleras av 
Blekinge museums stadgar, Region Blekinges Kultur-
plan och statliga myndigheters riktlinjer. 
• Hantera de utmaningar som skapats av inträngan-
de havsvatten och tvingat fram stängning av stora 
delar av museet. 
• Tillsammans med medarbetarna skapa en god 
organisationskultur med ett positivt samarbetsklimat. 
• Framtagande av politiskt beslutsunderlag till ett 
nytt museum i Ronneby i samverkan med dialogkon-
toret i Kallvattenkuren. 
• Understödja forskningsprojekten Västra Vång och 
”Gribshunden”, som förutsättningar för ett museum 
i Ronneby. 
• Genom aktivt finansieringsarbete och utökade 
samarbeten balansera de extra kostnader som 
uppstått i verksamheten på grund av Covid-19 och 
fastighetsproblemen. 
• Ha verksamhet i samtliga kommuner i Blekinge, 
med ömsesidig nytta och god samverkan.  

AKTIVITETER 2021

• Leder krishanteringsgruppen som hanterar museets 
verksamhet under Covid 19-pandemin. 
• Utveckla ny vision och mål 2022–2025 för 
Blekinge museum som helhet och för Karlskrona 
Världsarvsmuseum. Klart i dec. 
• Arbeta med beslutsunderlag till ett nytt museum 
i Ronneby och avtal med Ronneby kommun. Klart i 
juni. 
• Delta i arbetet med samarbeten, ekonomiska 
ansökningar och tillståndsansökningar för forsknings-
grävningar på vraket efter ”Gribshunden”.  
Klart i maj. 
• Finansieringsarbete som utvecklar museets 
finansiella bas. 
• Vara en aktiv part i Världsarvsrådet.  
• Utredning om museets framtida ägande av 
fastigheter och hantering av den nuvarande situatio-
nen i kv. Wachtmeister, i Wämöparken och på Saxe-
mara båtvarv. Klart i okt. 
• Delta i styrelsearbetet och visionsutvecklingen i 
Stiftelsen Gränums bränneri. 
• Utveckling av museets interna IT-funktioner med 
bl.a. Office 365, internkommunikation, gemensamma 
lagringsytor och lättillgängliga bokningssystem.
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*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.

SAMLINGSENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Antikvarie/enhetschef 1,0
Fotoantikvarie 1,0
Museitekniker 1,0
Bibliotekarie 0,90
Arkivarie/antikvarie 1,0
Fotoregistrering 0,80 
Fotoregistrering 0,25
Fotoregistrering 1,0
Fotoregistrering 0,75

Ansvarsområde
Enheten ansvarar för föremål, fotografier, arkiv och 
bibliotek vilket innebär insamling, vård och utgall-
ring enligt fastslagna policys. Enheten tillgängliggör 
samlingarna genom digitalisering, öppethållande och 
utveckling av föremålsmagasinet och faktarummet. 
Samlingsenheten ger service till forskare och allmän-
het. Enheten ansvarar för etnologiska dokumentatio-
ner och diarieföring. 

Enheten stödjer de övergripande 
målen 2021 genom:
• att förvalta och vårda föremål från ”Gribshunden” 
och bidra med kompetens inför ett nytt museum i 
Ronneby.
• att leda arbetet att flytta museiföremål från de 
stängda utställningarna vid Fisktorget till föremåls-
magasinet. 
• att utveckla föremålsmagasinet publikt.
• att delta i programverksamhet. 
• att digitalisera och tillgängliggöra samlingarna för 
allmänhet och forskare. 
• att tillvarata digitaliseringens möjligheter, 
bl.a. genom samverkan med BTH.
• att göra etnologiska dokumentationer.

AKTIVITETER 2021
• Registrering och digitalisering av museets 
samlingar. 
• Publicering av föremål, fotografier, arkivhandlingar 
och månadens föremål i museets digitala kanaler. 
• Tillgängliggöra bilder via Wikimedia Commons.
• Digitalisering av arkivalier.
• Plan för ny intern digital mappstruktur.
• Slutföra arbetet med Blekingeboken 2021. 
• I samverkan med Sveriges radio producera korta 
inslag om föremål i museet samling.
• Uppdatera skyltar i Wämöparken.
• Samverka med Region Blekinge kring webbplatsen 
”Kulturarv i Blekinge”. 
• Öppethållande i föremålsmagasinet samt i arkiv 
och bibliotek (Faktarummet). 
• Fortsatt utveckling av projekt mot länets gymnasier 
utifrån ”tingens metod”.
• Dokumentationer: Lundbergs smedja, avsluta coro-
nadokumentation, fotodokumentationer, dansbands-
kultur i Blekinge. 
• Fortsatt samarbete med Linnéuniversitet i projektet 
”Migrant Stories Blekinge”.
• Förvärva konst till museets samlingar.
• Fototävling Årets Blekingebild 2021 
• Implementera restvärdesräddning* i samverkan 
med Räddningstjänsten.
• Upprätta interna råd och rekommendationer 
avseende mänskliga kvarlevor i samlingar.
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KULTURMILJÖVÅRDSENHETEN

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

Ansvarsområde
Kulturmiljövårdsenheten verkar inom olika delar av 
länets kulturmiljösektor. Här ingår kunskapsuppbygg-
nad och rådgivning avseende bebyggelse, arkeologi 
och kulturmiljöer. Enheten utför såväl uppdrag som 
egna forskningsprojekt. Enheten deltar i den publika 
verksamheten i föremålsmagasinet.

Enheten stödjer de övergripande  
målen 2021 genom:
• att bedriva och vidareutveckla ett högkvalitativt 
och ekonomiskt bärkraftigt kulturmiljöarbete i länet.
• att marknadsföra uppdragsverksamhet som är 
knuten till byggnader, arkeologi och kulturlandskap.
• att utveckla museets kunskapsuppbyggnad och 
pedagogik.
• att tillgängliggöra ny kunskap på olika sätt.
• att vidareutveckla arbetet med uppordning och 
digitalisering av museets arkeologiska samlingar och 
fältdokumentationer.
• att utveckla forskningsprojekt som ”Gribshunden”, 
Västra Vång, Elleholm, Hallarumsviken/Östra skärgår-
den och marinarkeologi inom ramen för vetenskapligt 
program.
• att vara en resurs för arbetet med museets  
fastigheter. 
• att vara en resurs i utvecklingen av ett nytt  
museum i Ronneby. 

Aktiviteter 2021
• Planera och påbörja kunskapsprojekt om rygg-
knappsspännet från Snarket. Klart1 dec.
• Delta i utvecklingen av projekt ”Hagbards källare”.
• Delta i fortsatt utveckling av projekt  
”Hjortahammar”.
• Delta i Länsstyrelsens planerade skattskyddsprojekt 
och utvecklingsarbete av kunskapsprojektet Boön.
• Förmedlingsprojekt rörande Skånelinjen i Blekinge.
• Arkeologisk undersökning i Västra Vång. Klart okt.
• Fördjupade fyndstudier för Västra Vång. Klart dec.
• Påbörja vård- och underhållsplaner för museets 
byggnader i Wämöparken.
• Fältinventeringar av industrilämningar längs Lister-
byån. Klart våren 2021.
• Bistå samlingsenheten med museets myntsamling 
och I 11-samlingen. Klart dec 2021.
• Kunskapssammanställning Siretorp enligt beställ-
ning från länsstyrelsen. Klart vintern 2021.
• Arbeta med Blekingeboken 2021. 
• Tillsammans med samlingsenheten skapa ett 
utställningssammanhang för Västra Vång i föremåls-
magasinet. Klart dec 2021.
• Projektutveckla och genomföra planer kring vand-
ringsutställning i samarbete med publikenheten.
• Tillsammans med Länsstyrelsen, Region Blekinge 
och Sölvesborgs kommun utveckla en kulturland-
skapspedagogik mot bakgrund av resultat från 
arkeologin i Ljungaviken.
• Publicera två byggnadsvårdsrelaterade instruktions-
filmer på YouTube.
• Tillsammans med samlingsenheten skapa ett ut-
ställningssammanhang för Elleholm på föremålsma-
gasinet. Avslutat senast Arkeologidagen 2021.
• Tillsammans med arkiv- och samlingsenheten 
liksom andra institutioner och fria forskare ge ut 
publikation ”Arkeologi i Blekinge”. Klart nov 2021.
• Påbörja digitalisering av Vångsamlingen. 
• Avrapportera tre äldre arkeologiska projekt.  
Klart dec.
• Programverksamhet.
• Delta i olika nätverk.
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PUBLIKENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad

Enhetschef 1,0 
Pedagog 1,0 
Utställningsproducent/medieteknik 1,0 
Utställningstekniker, 1,0
Receptions- och butiksansvarig, 1,0

Ansvarsområde
Enheten ansvarar för utställningar, publika och 
bokade evenemang och pedagogisk verksamhet. 
Enheten ansvarar för museets reception, butik och 
konferensbokningar.

Enheten stödjer de övergripande  
målen 2021 genom:
• att producera utställningar och erbjuda aktiviteter 
på många olika platser i länet.
• att genomföra publika aktiviteter och pedagogiska 
program för skolan. 
• att bidra med kompetens och pedagogiska  
aktiviteter i arbetet för ett museum i Ronneby.
• att fortsätta utveckla museet som besöksmål.
• att skapa förutsättningar för kreativa samarbeten 
mellan museets enheter.
• att söka projektmedel för att stärka museets  
finansiella grund och göra det möjligt att genomföra 
projekt i egen regi och i samverkan med andra.

Aktiviteter 2021
• Uppmärksamma demokratijubileet genom publika 
aktiviteter, pedagogiska program och en temavecka 
under hösten.
• Samverkan med Utbildningsradion kring filmserie 
om Blekinges kulturarv.
• Genomförande av projektet ”Kultur för äldre”. 
• Samverkan med Marinmuseum kring pedagogiska 
temaprogram. 
• Levandegöra museets gårdsmiljö under sommaren 
med tillhörande publika program. 
• Utveckling av museibutiken som webb-butik.
• I samarbete med kulturmiljövårdsenheten produ-
cera utställning med arkeologitema samt tillhörande 
pedagogisk verksamhet i Sölvesborg.
• Produktion och genomförande av vandringsutställ-
ning med tillhörande programverksamhet i samver-
kan med samlingsenheten.
• Samordning och produktion av filmserie som berät-
tar om olika delar av museets verksamhet.
• Installation och utveckling av nya funktioner och 
publika element i Världsarvsutställningen.
• Utomhusvisningar och guidningar i kulturlandska-
pet och på museigården i samverkan med Kulturmil-
jövårdsenheten. 
• Pedagogiska skapandeaktiviteter under sportlov, 
påsklov, höstlov och advent.
• Deltagande i Folk & Kultur, Filmfestivalen CIFF, 
Pumpafestivalen, Världsarvsdagarna, Kulturarvsda-
garna, Kulturnatten i Karlshamn och andra publika 
evenemang.



13

STABSENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Ekonomichef 1,0
Ekonomiassistent 0,5
Human Resource 1,0
Informatör 1,0

Ansvarsområde
Säkerställa korrekt redovisning och rapportering. 
Producera relevanta och tillförlitliga ekonomiska 
beslutsunderlag till ledning och styrelse. Administra-
tion och redovisning av Blekinge Hembygdsförbund, 
Blekinge museums fonder, Maj Svanströms fond och 
Blekinge museivänner. Ge verksamheten verktyg, 
stöd och processer inom Human Resource-området 
som möjliggör och skapar förutsättningar för att 
Blekinge museum ska nå sina mål, prioriteringar, 
värderingar och vision. Ansvarar för information och 
trycksaksproduktion. 

Enheten stödjer de övergripande  
målen 2021 genom:

Ekonomi:
• att stödja verksamhetsenheterna med ekonomiska 
data i samband med projektansökningar och redovis-
ning av projekt.
• att producera relevanta beslutsunderlag, i rätt tid 
och med god kvalité, till styrelse och ledning.
• att ta fram nya inköpsrutiner.
• att uppdatera upphandlingspolicyn.
• att stödja projektet ”Gribshunden” med relevanta 
ekonomiska underlag. Administration och bokföring 
butiken i Kallvattenkuren i Ronneby.

HR
• att verka för en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö.
Information
• att Blekingeboken 2021 är klar i oktober.
• med kompetens inom marknadsföring/ 
information/trycksaksproduktion.
• att bygga och vårda museets varumärke.

Aktiviteter 2021
Ekonomi
• Producera årsredovisningar för Blekinge museum, 
Stiftelsen Mai Swanströms fond, Blekinge Hembygds-
förbund och museets övriga fonder.
• Se över våra inköpsrutiner och jobba fram en ny i 
samverkan med upphandlingsenheten på Karlskrona 
kommun.
• Uppdatera vår upphandlingspolicy genom att un-
dersöka hur andra länsmuseum jobbar och samverka 
med upphandlingsenheten på Karlskrona kommun.

HR
• Arbeta vidare med och följa upp den fysiska och 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.  
• Arbeta om personalhandboken, policys och rutiner 
så att dessa blir kända och tillgängliga för samtliga 
anställda. 

Information
• Blekingeboken 2021: grafisk form,  
redaktionellt arbete. 
• Webb, sociala medier: löpande uppdateringar och 
utveckling.
• Delta i utställningsprojekt, bl.a utställning i Sölves-
borg och andra publika projekt.
• Layout arkeologipublikation.
• Statistik till Kulturdatabasen, Riksförbundet Sve-
riges museer, sammanställning årsredovisning och 
verksamhetsplan, protokoll styrelse, pressinformation, 
uppdateringar kalendarier, m.m.
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FASTIGHETSENHETEN

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

Ansvarsområde
Enheten ansvarar för förvaltning och löpande vård 
och underhåll av museets fastigheter, trädgård/ute-
miljö, fordon och båtar som hyrs ut. Enheten är en 
resurs när det gäller utställningsproduktion, insatser i 
föremålsmagasinet och vissa externa projekt. 

Enheten stödjer de övergripande  
målen 2021 genom:
• att byggnader och trädgård förvaltas långsiktigt 
hållbart och med god kvalité.
• att utreda fuktskador på fastigheterna i 
kv.Wachtmeister 54.
• att tillgodose att tillgängligheten till våra fastighe-
ter uppfyller krav och normer.
• att säkerheten för personal, fastigheter och ute-
miljö uppfyller krav och normer.
• Projekt ”Gribshunden”: Enheten är en resurs när 
det gäller praktisk hantering av föremål.
• Enheten stödjer projektet i Ronneby med kompe-
tens kring byggnader och lokaler.

Aktiviteter 2021
• Utarbeta en åtgärdsplan för de fuktskadade husen 
samt utföra vissa praktiska arbeten kring detta. 
• Renovering av Grevagårdens fönster.
• Bygga nytt plank mot grannfastighet.
• Diverse löpande underhåll som målningsarbeten 
och byte av rötskadade utvändiga snickerier.
• Utveckla tillgängligheten till våra fastigheter.
• Utveckla säkerheten för våra fastigheter och ute-
miljö.
• Föremålsmagasinet: ändring av verksamhetsklass 
på lokalerna. 
• Föremålsmagasinet: ny placering båtar, nya båt-
bockar.
• Båtar, djupgående underhåll, översyn.
• Restaurering av trädgård och dokumentation över 
gjorda insatser.
• Återplantering av nedsågade träd i barockträdgår-
den.
• Arbeta efter en prioriteringslista för det mesta 
akuta underhållet av museets byggnader i Wämö-
parken.
• Insatser vid Saxemara båtvarv. Se sidan 15.
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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 
fungerande varv där båtar byggs eller repareras. 
Varvet har blivit ett populärt besöksmål, med viss 
begränsad tillgänglighet på grund av arbetet. Besö-
kare tas dock alltid emot efter bokning eller i mån av 
tid. Utställningen ”Båtar i Blekinge”, som visas i ett 
separat utställningshus, är normalt öppen sommar-
tid. Hur öppethållandet blir sommaren 2021 är oklart 
med tanke på pandemin och vilka restriktioner som 
gäller då. 

Aktiviteter 2021

• byte dålig panel/snickerier, målning.
• handlingsplan/översyn av plåttak varvsbyggnad. 
• målning av varvsbyggnad.
• anlägga parkeringsplats för rörelsehindrade. 
• löpande vård och underhåll.

WÄMÖPARKEN
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. 

Aktiviteter 2021
• uppdatering av informationsskyltar vid husen.
• arbeta efter en långsiktig plan och prioriteringslista 
för underhållet av stugorna tillsammans med kom-
munen.

GRÄNUMS BRÄNNERI
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-ta-
let 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 an-
nat 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, inventa-
rier 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 komplexi-
tet. Museet deltar aktivt i styrelsearbetet.
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ÅTERKOMMANDE EVENEMANG

Släktforskningens dag

Sportlovskul

Berättarkraft

Påskstök 

Öppning av Wämöparken

Bok & Hav

Årets Blekingebild – fototävling

Fönsterrenoveringens dag

Sommaraktiviteter 

Nässelfrossa i Olofström

Saxemara Classic Boat Race 

Arkeologidagen

Carlscrona International Film Festival

Kulturarvsdagarna 

Forskarfredag/Science Night på Kreativum

Pumpafestival i Wämöparken

Höstlovskul 

Arkivens dag

Kulturarvsforum 

Öppet hus i föremålsmagasinet

Kulturnatten i Karlshamn 

Barnens julstök 

Öppet i Faktarummet (bibliotek/arkiv) onsdagar

Öppet i föremålsmagasinet torsdagar 

Utställningar, temabaserade visningar, vandringar, 
föredrag, workshops, m.m.


