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FÖRORD

Som framgår av verksamhetsplanen för 2020 har Blekinge museum 
en bred verksamhet i hela länet, med allt ifrån arkeologiska utgrävningar 
och byggnadsvård till pedagogik i skolan, integrationsprojekt och 
utställningar. 

Museet förvaltar tusentals böcker, tiotusentals föremål, hundratusentals do-
kument och ett par miljoner bilder och kan därför ge en översikt av Blekinge 
genom årtusendena till alla som lever i eller besöker regionen idag.

Blekinge museum är inne i en positiv utveckling och har ökat antalet be-
sökare med över 50 procent de senaste fem åren, till strax under 100 000 
personer. En av framgångsfaktorerna bakom detta har varit många olika 
samarbeten i länet; bl.a. hembygdsföreningar, slöjdkonsulenter, högskolor, 
kommuner, rockband och teatergrupper – något som fortsätter under 2020. 

På det övergripande planet är arbetet med att skapa en världsarvsutställning 
på Grevagården och att fortsätta processen med ett Gribshundenmuseum i 
Ronneby de högst prioriterade verksamheterna även 2020. Samtidigt mö-
ter museet en omvärld i förändring. Tekniken utvecklas snabbt, demografin 
förändras och ekonomiska och politiska beslut påverkar alla kulturaktörer. 
De ekonomiska utmaningarna är stora, bland annat genom att museet äger 
många gamla byggnader som behöver renoveringsinsatser. 

I detta läge måste vi ändå våga satsa för att skapa en organisation som står 
på fler ben och som möter behov från olika delar av samhället. Vi måste vara 
en pålitlig institution för historisk fakta, samtidigt som vi bidrar till besöksnä-
ring, integration och centrumutveckling. 

I en så komplex omvärld är denna översiktliga verksamhetsplan viktig som 
navigationsinstrument. Det handlar om att både kunna rikta energin åt rätt 
håll för att uppfylla målen och att kunna hålla budgeten. Det kommer att bli 
ett spännande år!

Karlskrona i december 2019

Marcus Sandekjer
museichef
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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

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!

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; det stora föremålsmagasinet på Rosen-
holm, 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 
(7,5 mkr) och staten (4,7 mkr), karlskrona kom-
mun (4,9 mkr), Ronneby kommun (0,5 mkr), övriga 
bidrag (5,1 mkr), uppdrag inom arkeologi och 
byggnadsvård (3,4 mkr), intäkter från butik och 
programverksamhet (0,7). 

Siffrorna avser verksamhetsåret 2018 då den 
totala omslutningen var 26,8 mkr. 

OM BLEKINGE MUSEUM

Foto Susanne Ström/Blekinge museum. 5
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ÖVERGRIPANDE MåL
•  Blekinge museum ska nå så många människor
      som möjligt med digitala medel under Corona-
      smittan. När Folkhälsomyndigheten ger 
      klartecken ska museet återuppta den fysiska
      närvaron i länet. 

•  2020 är målet att minimera den ekonomiska
      förlusten i ljuset av Coronaviruset, samtidigt som
      rimlig verksamhet upprätthålls. För 2021 ska
      balans åter vara uppnådd i driftsekonmin.

•  2020 är ett mycket speciellt år. Målet är framför
      allt att hålla en god säkerhet, så att personalen
      inte utsätts för Coronasmitta på arbetsplatsen.
      Verksamheten drivs med försiktighet och i enlig-
      het med Folkhälsomyndighetens rekommenda-
      tioner under året.

ÖVERGRIPANDE MåL OcH VISION 2020
fastställda av museets styrelse

PRIORITERADE AKTIVITETER 2020–2021

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

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

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

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

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

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

Blekinge museum arbetar aktivt och framgångsrikt med kulturarvet i länet – men vill också 
bli ett internationellt besöksmål som tydligt stärker Blekinges attraktivitet. Museet har förut-
sättningar att påverka både besöksnäringen och centrumutvecklingen. Två nyckelsatsningar 
är ett Världsarvsmuseum i Karlskrona och en utveckling av Gribshunden-projektet i Ronneby.

VISION 
Blekinge museum är ett av Sveriges mest dagsaktu-
ella och omtalade regionala museer, med moderna 
utställningar och teknik. Museet sprider kunskap 
om den regionala historien, tar aktiv del i regional 
utveckling och når länets alla invånare.
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Foto Magnus Lejhall.
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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 i museets 
olika arbetslag. I verksamhetsplaneringen deltar alla 
medarbetare. För gemensam planering och samord-
ning deltar ansvariga handläggare/arbetsledare i 
planeringsmöten (VP-möten) och informerar om verk-
samheten inom sina respektive arbetsområden.

BLEKINGE MUSEUMS 
VäRDEGRUND

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

SAMARBETE
Vi lyssnar, kommunicerar 
och söker lösningar på ett 

konstruktivt sätt.

KAMRATSKAP
Vi respekterar varandra och 
värnar allas lika värdighet.

Styrelse

Valda av Region Blekinge: 
Ordinarie 
Jesper Rehn (L), ordförande
Malin Norfall (S)
Roger Norberg (SD)
Ersättare 
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 föredragande sekreterare

Revisorer

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

Auktoriserad revisor 
Malena Wiklund, KPMG

ORGANISATION

INTäKTER OcH KOSTNADER VERKSAMHETSåRET 2019

INTäKTER KOSTNADER
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MUSEIcHEF

Ansvarsområden

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

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

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

Mål 2020 

•  Att uppnå och följa upp de mål som stipuleras  
      av Blekinge museums styrelse, Region Blekinges 
      Kulturplan och Kulturrådets riktlinjer.
•  Ett färdigt koncept för utvecklingen av Världs- 
      arvsmuseum 2020-2023, samt invigning av 
      utställning, barnrum,  trädgård och bruksgård 
      2020.
•  Framtagande av politiskt beslutsunderlag till ett 
      nytt museum i Ronneby i samverkan med  
      dialogkontoret i Kallvattenkuren. 
•  Att genom aktivt finansieringsarbete och sam- 
      arbeten balansera de kostnader som uppstår i 
      verksamheten, inklusive utvecklingen av världs- 
      arvsmuseum och Gribshundenprojektet.
•  Arbeta i och med samtliga kommuner i Blekinge, 
      med ömsesidig nytta och god samverkan.

Mål 2020 

•  Arbete med beslutsunderlag till ett nytt museum 
      i Ronneby, inklusive avtal med Ronneby  
      kommun. Klart i december. 

•  Utveckla gemensam vision, delmål och verk- 
      samhet för åren 2020-2023 för Karlskrona 
      Världsarvsmuseum. Detta innefattar även  
      undersökning av kommande etapper; bl.a.  
      ny entré och reception, café, samt möjligheter  
      för en tillbyggnad. Klart i december.

•  Tillse att samarbeten upprätthålls, ekonomiska 
      ansökningar görs och att tillstånd för forsknings- 
      grävningar på vraket efter Gribshunden söks. 
      Klart i maj. 

•  Finansieringsarbete som utvecklar museets 
      finansiella bas, inklusive samarbeten med  
      företag och utveckling av donationer, arv  
      och gåvor från privatpersoner. Löpande  
      under året.

•  Delta i arbetet runt Region Blekinges nya  
      Kulturplan. Klart 2021. 

•  Vara en aktiv part i Världsarvsrådets plan för 
      Örlogsstaden Karlskrona. Löpande under året.

•  Utredning om museets framtida ägande av  
      fastigheter och hantering av den nuvarande 
      situationen (inklusive Wämöparken och Sax- 
      mara båtvarv). Klart i oktober.

•  Slutförande av gränsbestämning på Saxemara 
      båtvarv. Klart i mars.

•  Deltagande i styrelsearbetet och visions- 
      utvecklingen i Gränums bränneri. Löpande  
      under året.

Museichefen är närmaste chef för: 
5 enhetschefer med vardera tjänstgöringsgrad 1,0.
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SAMLINGSENHETEN

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

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

Mål 2020

•  Samlingsenheten arbetar med världsarvsut-
      ställningen genom att ta fram föremål, texter,
      fotografier, arkivmaterial och dokumentationer. 
•  Enheten förvaltar och vårdar föremål från
      Gribshunden. Samlingsenheten stödjer projektet
      ”nytt museum i Ronneby” genom kompetens
      kring förvaltning av museiföremål. 
•  Fortsätt att göra samlingarna tillgängliga för
      allmänhet och forskare.
•  Utveckla det öppna föremålsmagasinet 
      Rosenholm. 
•  Tillvarata digitaliseringens möjligheter. 
•  Dokumentation.
•  Insamling utifrån gällande policies.
•  Samlingsenheten producerar ett flertal  
      fotoutställningar under året.
•  Insamling utifrån gällande policys.

Aktiviteter 2020 
•  Publicering av material (föremål, fotografier, 
      arkivhandlingar) i museets digitala kanaler. 
      Fler poster i publikt läge.
•  Fortsatt registrering och digitalisering av  
      museets samlingar. Prioriterade fotosamlingar
      att arbeta med 2020 är glasplåtsamling nyligen 
      donerad från Föreningen Gamla Carlskrona samt 
      överföring av fotoarkiv till Rosenholm. 
•  Tillgängliggöra genomförd forskning kring 
      Wämöparken (stödja arbete med audioguide 
      samt stödja arbete med nya skyltar).
•  Samverka med Region Blekinge kring  
      webbplatsen ”Kulturarv i Blekinge”.
•  Digitalisering av dräktmönster i samverkan med 
      Slöjd i Blekinge.
•  Fortsätt arbetet med att tillgängliggöra bilder via 
      Wikimedia commons.
•  Fortsatt samarbete med Blekingetrafiken genom 
      publicering av äldre bilder på Buss-TV.
•  Placeringsskiss av båtsamlingen i kallmagasinet 
      med syfte att förbättra utrymningsvägar.
•  Öppethållande på Rosenholm och i  
      Faktarummet.
•  Fortsatt utveckling av projekt utifrån  
      ”tingens metod” med gymnasielever i länet. 
•  ”Nyanländ i Blekinge”, etnologisk dokumen- 
      tation tillsammans med Blekinge integrations – 
      och utbildningscentrum och Linnéuniversitetet.
•  Fotodokumentationer. 
•  Fortsatt redaktionsarbete Blekingeboken 2021 
      Tema ”Museets samling/föremål”.
•  Fototävling Årets Blekingebild 2020. 
•  Inventera och uppordna föreningsarkiv.
•  Påbörja digitalisering av kustkulturinventeringen
•  Fortsätta arbete med restvärdesräddning*.

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

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

Ansvarsområde
Kulturmiljöenheten verkar inom olika delar av länets 
kulturmiljösektor. Här ingår kunskapsuppbyggnad 
och rådgivning avseende bebyggelse, arkeologi och 
kulturmiljöer.  Enheten utför såväl uppdrag som egna 
forskningsprojekt.

Mål 2020
•  Fortsatt bedriva och vidareutveckla ett hög- 
      kvalitativt och ekonomiskt bärkraftigt kultur- 
      miljöarbete inom länet.
•  Marknadsföra den del av museets uppdrags- 
      verksamhet som är knuten till byggnader,  
      arkeologi och kulturlandskap.
•  Bibehålla eller öka antalet AM* riktade mot  
      profana byggnader samt öka antalet AM som rör 
      kyrkliga byggnader och där genom utveckla  
      museets kunskapsuppbyggnad.
•  Verka för att i större utsträckning nå ut med ny 
      kunskap och resultat genom artiklar, föreläs- 
      ningar samt förmedling via sociala medier.
•  Genomföra aktiviteter inom Landsbygdsprog- 
      rammet som exempelvis kurser och rådgivningar.
•  Verka för att upprätthålla momentum avseende 
      forskningsprojekten kring Elleholm, Gribshunden 
      och Västra Vång.
•  Verka för att museets äldre forskningsprojekt 
      kring Siretorp på Listerlandet samt Hallarums- 
      viken i Östra skärgården återupptas och  
      utvecklas.
•  Fortsatt planering för ett Landsbygdsutvecklings- 
      projekt som rör industrihistoria längs ån från 
      Listersjön till Johannishus gods.

•  Verka för att ett projekt formuleras som kan för- 
      valta och förmedla historia med anknytning till 
      den s.k. I11-samlingen i enlighet med tidigare 
      gjorda åtaganden.
•  Bistå samlingsenheten i den publika verksam- 
      heten i föremålsmagasinet.
•  Vidareutveckla arbetet med uppordning och 
      digitalisering av museets arkeologiska samlingar 
      och antikvariska fältdokumentation.

Aktiviteter 2020
•  Uppsökande verksamhet med information om 
      kulturmiljöavdelningens verksamhet samt  
      erbjudande av tjänster gentemot Sölvesborgs 
      kommun. Avslutat senast 1 mars.
•  Arbeta fram nya pedagogiska presentationer 
      som utgår från museets arbete i Kalvhagen  
      samt på Vämö. Avslutat senast 1 juli.
•  Arkeologisk undersökning i Elleholm.  
      Avslutad senast mitten av augusti.
•  Arkeologisk undersökning i Västra Vång.  
      Avslutad senast mitten av september.
•  Ett vård- och inventeringsarbete avseende  
      Lundbergs smedja formuleras i en projektplan 
      Avslutat senast 1 december.
•  Påbörja arbete med vård- och underhållsplaner 
      för museets byggnadsbestånd i Wämöparken. 
      Under 2020 planeras minst två planer kunna 
      färdigställas.
•  Slutföra den avrapportering, avseende de fyra 
      äldre arkeologiska projekt som i nuläget utgör 
      museets rapportskuld. Avslutat 31 december.

Foto Åke Nilsson.
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Guldmynt slaget i Ravenna år 435 e.Kr. för kejsare Valentianus III, san-
nolikt redan under folkvandringstid omformat till hänge i Skandinavien. 
Påträffat vid 1900-talets mitt i byn Hammarby, Östra härad. Gåva till 
Blekinge museum 2019.  
Foto Blekinge museum/Mikael Henriksson.
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PUBLIKENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Enhetschef/verksamhetsutvecklare 1,0 
Pedagog/programansvarig 1,0
Projektsamordnare 1,0
Utställningstekniker/producent 1,0
Utställningsproducent 1,0 t.o.m. 31/7 2020

Ansvarsområde
Utställnings- och programstrategi. Samordning publi-
ka program. Arbete med utvecklingsprojekt – Världs-
arvsmuseum. Arbeta med att de horisontella målen, 
bl.a mångfald och genus. Produktion och underhåll 
av museets utställningar, publika verkstäder samt 
pedagogisk utveckling av lekplatsen Grevagrundet. 
Underhåll av museets regionala satellitutställningar 
på Saxemara båtvarv och Restaurationshuset på 
Tjurkö. Regionala utställningsuppdrag. Genomför-
ande av visningar/program för barn och vuxna.

Mål 2020 
•  Öppna utställningen Världsarvet Örlogsstaden
      Karlskrona i Grevagården.
•  Producera tillfälliga utställningar. 
•  Utveckla en struktur för samverkan med företag.
•  Utveckla en världsarvspedagogik i samverkan 
      med bl.a Marinmuseum.
•  Utveckla världsarvspaket för bl.a bussresor och 
      researrangörer samt skapa en ambassadörsut- 
      bildning i samverkan med Världsarvsrådet.
•  Utveckla en utställnings- och programstrategi.
•  Utveckla innovativa publika programformat 
      samt pedagogiska program.
•  Utveckla integrationsprojekt och samverkan 
      kopplat till dessa. 
•  Skapa olika intressegrupper för olika  
      (utvecklings)områden och samverkan med dessa.
•  Utveckla metoder för att nå fler människor i  
      hela länet på nya sätt (ljudvandringar, digitala  
      verktyg, teknisk utveckling m.m.).
•  Implementera nytt bokningssystem
•  Utveckling av Museivännerna till en plattform för 
      samtidsdiskussion

Aktiviteter 2020

•  Produktion och färdigställande av utställning
      Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.
•  Arrangera vernissageprogram till 13/6.
•  Dramatiserade visningar på gården  
      och aktiviteter.
•  Skolprogram till utställningen Fira Demokratin.
•  Uppdatering av regionala satellitutställningar.

•  Ljudvandring till Vämöparken.
•  Testformat världsarvspedagogik.
•  Testformat världsarvspaket.
•  Samordning och produktion av tryckt vår- 
      sommar-höstprogram och genomförande av 
      innovativa programformat.
•  Erbjuda bokade visningar/program för  
      barn och vuxna. 

•  Erbjuda program för barn vid skollov.

•  Nationellt och internationellt marknadsförings- 
      arbete i samverkan med stabsenheten

•  Deltagande i ”Bok och Hav” och Filmfestivalen 
      CIFF i Karlskrona

Tillfälliga utställningar 2020
Havets hemligheter .Spandeltorpsskolans 
träningsskola åk 1-6 
Kroppen från topp till tå 
Anna Hörjels konstskola för barn
Jordens hjältar – Kulturskolans vårutställning. 
Fira demokratin! Sveriges riksdag 
Fotoutställning bildjournalist Anna Tärnhuvud 
Föreningen Gamla Carlscrona 75 år 
Blekingska kvinnliga fotografer 
Blekingebilder, akvarellutställning Björn Gidstam  
Prod: Blekinge Hembygdsförbund 
Nu så kommer julen

Foto Blekinge museum.
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STABSENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Ekonomichef 1,0
Ekonomiassistent 0,5
HR 1,0
IT 1,0
Informatör 1,0
Butiks/receptionsansvarig 1,0
Timanställd receptionspersonal

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. Ansvara för personal-och 
löneadministration. IT-utvecklingen, IT-underhåll, 
vara behjälpliga med IT-teknik. Larm och säkerhet 
tillsammans med fastighetsenheten. Ansvarar för 
information och trycksaksproduktion, för museets 
butik, inköp, försäljning och bemanning av museets 
reception. Ansvarar för bokningar av museets hörsal 
samt service till kunden som hyr. 

Mål 2020

Ekonomi:
•  Producera relevanta beslutsunderlag i rätt tid  
      och med god kvalité till styrelse och ledning.
•  Effektivisera och kvalitetssäkra rutinerna för 
      redovisningen. Dokumentera detsamma.
•  Fortsatt arbete med omprövning av museets 
      moms för åren 2014-2018.
•  Se över våra inköpsrutiner, inkl LoU
•  Säkerställa att alla betalningar, mestadels Swish, 
      blir inslagna i kassan.

HR:
•  Utvärdera  och senare implementera ett nytt 
      löne-och PA-system. 
•  Säkerställa löneprocessen genom upplärning av 
      ekonomiassistenten.

IT:
•  Slutlig migrering av domänserver.
•  Övergång till Office 365 – migrering av E-post, 
      boknings- och intranetsystem.

•  Utveckling av hemsidor
Information/butik/reception
•  Bidra med kompetens inom marknadsföring/ 
      information/trycksaksproduktion
•  Bygga och vårda museets varumärke.
•  Erbjuda varor i museets butik som speglar  
      museets verksamhet, samlingar och profil- 
      områden.
Aktiviteter 2020
Ekonomi
•  Tillse att årsredovisningshandlingarna uppfyller 
      de nya formella kraven.  
•  Dokumentera den ekonomiska processen   
•  Ansökan för omprövning av moms 2014 
•  Nya inköpsrutiner och ny upphandlingspolicy. 
HR:
•  Implementering av nytt lönesystem.     
IT:
•  Övergång till Office 365.
•  Migrering  av e-post, undersöka och  
      implementera nytt intra- och bokningssystem. 
Information/butik/reception
•  Profilering av världsarvsutställningen.
•  Ge förslag till produkter och böcker  
      som skall säljas i museibutiken.
•  Färdigställa engelsk och dansk upplaga   
      och svensk nytryckning av boken ”Gribshunden 
      1495”.
•  Statistik till huvudmännen.
•  Redaktionsarbete Blekingeboken 2021.
•  Marknadsföring och information.
•  Utveckla kampanjer och erbjudande.
•  Support till museibutiken i Kallvattenkuren.
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FASTIGHETSENHETEN

Personal och tjänstgöringsgrad
Fastighetschef 1,0
Snickare 0,60
Lokalvård 0,75
Trädgårdsmästare/Fastighetsskötare 1,0
Vaktmästare 1,0
Volontärer

Ansvarsområde
Enheten ansvarar för förvaltning av museets fastig-
heter, trädgård/utemiljö, bilar, maskiner, släpar och 
båtar. Enheten är en resurs när det gäller utställ-
ningsproduktion, föremålsmagasinet på Rosenholm, 
reception, bokningar av lokaler och evenemang samt 
verkar även mot vissa externa projekt. 

Mål 2020

•  Byggnader och trädgård ska förvaltas med 
      hög kvalité i utförandet och långsiktig hållbarhet. 
•  Världsarvsutställning: Ansvara för renoverings- 
      arbetena. Utföra fönsterrenovering snickeri och 
      byggnadsarbeten. Vara en resurs i utställnings- 
      byggnationen. 
•  Ansvara för restaurering av trädgård och  
      utemiljö.
•  Enheten stödjer ”Gribshunden”-projektet med  
      kompetens kring byggnader och lokaler och är  
      en resurs när det gäller praktisk hantering 
      av föremålen.

Aktiviteter 2020
•  Upprätta en prioriterad åtgärdslista för under- 
      hållsarbeten av vårt fastighetsbestånd och utföra 
      de mest akuta åtgärderna. 
•  Utveckla en plan för säker teknisk drift utanför 
      ordinarie arbetstid.
•  Renovering/utställningsproduktion, 
      Världsarvsutställning Grevagården. 
•  Restaurering av barockträdgården efter 
      Sven A Hermelins AB´s ritningar samt djupgående 
      underhåll av bruksgården.
•  Utveckla tillgängligheten till våra fastigheter.
•  Utveckla säkerheten för våra fastigheter samt 
      utemiljö.
•  Arbeta efter en prioriteringslista för det mesta 
      akuta underhållet av våra Wämö stugor.
•  Museets seglande båtar för uthyrning (Klaura 
      och Camilla) kommer utöver vanligt kommer 
      slitdetaljer såsom block, vajrar, rep, segel  
      att ses över.
•  Bistå övriga avdelningar med råd och praktiskt 
      arbete samt utföra felavhjälpande åtgärder vid 
      behov.

Renovering av Grevagårdens fönster. Foto Blekinge museum.
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SAXEMARA BåTVARV

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

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

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 2020
•  Byggnadsantikvarier gör genomgripande  
      åtgärdsplaner för två till tre stugor. 
•  Akutåtgärder prioriteras, bl.a. takarbeten på  
      Holmamålastugan och Båtsmanstorpet,  
      samt lilla taket på Grenadjärstugan.
•  Underlag till nya skyltar till stugorna tas fram. 
•  Ansökningar om finansiering ska göras i  
      samverkan med Karlskrona kommun. 
•  Undersökning av bemanning av stugorna vissa 
      tider under sommaren.

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

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

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

Under 2020 ska museet delta i styrelsearbetet med 
alla dess löpande frågor. En visionsutveckling och 
finansieringsplan ska också tas fram.

Foto Blekinge museum.

Aktiviteter 2020
Under 2020 kommer flera investeringar göras, bland 
annat kommer mastkranen vara i full funktion från 
våren, bryggan ska strykas och insatser på utställ-
ningshuset och dess omgivningar kommer att göras. 

Den sista delen av renoveringen av den klassiska 
ruffade snipan Athle, som stått på land i många år, 
genomförs. 

Det återkommande evenemanget ”Saxemara Classic 
Boat Show” kommer också att hållas sista helgen i 
juli, ett evenemang som blivit en folkfest i området. 

En gränsdragsningsproblematik med grannfastighe-
ten som varit omdiskuterad i många år ska lösas via 
Lantmäteriet. Om tillstånd för dykningar på Gribs-
hunden ges kommer Saxemara också att ha en roll i 
dessa. 

WäMÖPARKEN GRäNUMS BRäNNERI

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

Sportlovskul

Berättarkraft

Påskstök 

Öppning av Wämöparken

Bok & Hav

Sommaraktiviteter 

Nässelfrossa i Olofström

Saxemara Classic Boat Race 

Arkeologidagen

Carlscrona International Film Festival

kulturarvsdagarna 

Forskarfredag/Science night på kreativum 

Pumpafestival 

Höstlovskul 

Arkivens dag

kulturarvsforum 

Öppet hus i föremålsmagasinet

Näringslivsmässor 

kulturnatten i karlshamn 

Barnens julstök 

Drop in verksamhet för barn  
lördagar-söndagar 

Öppet i Faktarummet (bibliotek/arkiv) onsdagar

Öppet i föremålsmagasinet torsdagar 

Blekingepärlors höst-/ och/eller våraktiviteter 
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