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Nulägesbeskrivning kulturarv – Kulturplan Kronoberg 

 

Inledning 
Kulturparken Småland är en bred och viktig aktör inom kulturarvssektorn i Kronobergs län. 

Inom ramen för samverkansmodellen och den regionala kulturplanen hanterar och arbetar 

Kulturparken med flera av de verksamhetsområden som de statliga ”modellpengarna” skall 

användas till. Det gäller i första hand ”musieverksamhet” och ”regional enskild 

arkivverksamhet”, men även ”biblioteksverksamhet” och ”kulturfrämjande verksamhet” i 

allmänhet finns med som delar av Kulturparkens vittomfattande uppdrag inom 

kulturarvssektorn. 

Uppdraget 
Kulturparken Småland är ett kommunalt bolag som ägs av Landstinget Kronoberg och Växjö 

kommun (med aktiefördelningen 59 41) som har uppdraget att samordna och utveckla 

kulturarvsfrågorna i Kronobergs län.  

 

Enligt bolagsordning är Kulturparkens huvuduppdrag: 

att utan vinstsyfte förvalta de tillgångar som har ställts till bolagets förfogande av Stiftelsen 

Smålands Museum och föreningen Kronobergsarkivet för folkrörelse- och lokalhistoria, att 

tillgängliggöra länets kulturarv för allmänheten, att bedriva och främja kulturminnesvård och 

museal verksamhet samt att fullgöra profiluppdraget som Sveriges Glasmuseum. Syftet är 

vidare att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från organisationer av 

folkrörelsekaraktär, näringsliv och övriga enskilda arkivbildare i länet samt att väcka 

intresse för och bedriva lokal- och regionalhistorisk forskning. 

 

En ny verksamhetsplan togs fram i samarbete med all personal och antogs av Smålands 

museums styrelse och styrelsen för Kulturparken Småland 2010-04-26. Kulturparken 

Småland driver bl.a. följande mötesplatser: Smålands museum/Sveriges glasmuseum, publika 

verksamheten vid Utvandrarnas hus, Kronobergs lantbruksmuseum Hjärtenholm, Kronobergs 

slottsruin, Kulturarvscentrum södra Småland, som inkluderar Kronobergsarkivets verksamhet 

(ännu inte färdigställt) och Ångaren Thor.  

 

Från verksamhetsplanen: 

Kulturparkens uppdrag är att driva mötesplatserna, att fylla dem med väsentligt innehåll  

och göra dem till platser för kommunikation och möten kring den småländska samhälls- 

utvecklingen och om smålänningarnas vardag.  
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Kulturparken ska vara en kulturell samlingsplats och en referenspunkt för debatt och samtal 

när Smålands framtid formas. Kulturparken ska ge tidsmässiga och rumsliga perspektiv på 

dagens Småland och samhällsutvecklingen genom kulturhistorien och genom nationella och 

internationella utblickar. 

 

Kulturparken Smålands ska arbeta utifrån ett demokratiskt tilltal med fokus på 

deltagande/medskapande. 

 

 
Med utgångspunkt i de gamla stiftelseuppdragen ska Kulturparken bygga verksamheten utifrån de 

ingående institutionernas kärnverksamhet och med en särskild betoning på arkiv och samlingar: 

 
• Smålands kulturhistoria och kulturarv, med en särskild tonvikt på glasbruken 

• Migrationsfrågor, med särskild tonvikt på Amerikaemigrationen  

• Folkrörelsernas och näringslivets historia 
 

De befintliga uppdragen ska integreras med Kulturparkens nya uppdrag att skapa diskussion och 

kommunikation kring Smålands (regionala) utveckling. Det uppdraget kallar vi för Nya 

Småland och de närmaste årens arbete kommer till största del att knytas till detta övergripande 

tema. 

 
Det är viktigt att inledningsvis betona att Kulturparken Småland är en organisation inom 

vilken det finns samlad en stor och vital expertkunskap om södra Smålands kulturarv och 

historia i bred mening. Det finns en betydelsefull spetskompetens inom exempelvis arkeologi, 

regionalhistoria, kulturmiljövård, hantering av arkiv och föremålssamlingar etc. Denna 

expertkompetens är en stor tillgång för flertalet av länets aktörer inom kulturarvssektorn. Det 

gäller så väl kommuner som intresseorganisationer och övriga delar av civilsamhället.   

Inom kulturmiljövårdsområdet arbetar Kulturparken Småland idag brett över hela länet. 

Byggnadsantikvarier, arkeologer och pedagoger utför olika typer av uppdrag, håller 

föreläsningar, deltar i kurser, förmedlar det lokala kulturarvet till länets skolor samt samråder 

med länets kommuner. En stor del av verksamheten består av rådgivning i samband med att 

människor vill förändra sin livsmiljö, bygga om sitt hus eller på annat sätt förändra 

kulturlandskapet. Samverkan sker med länets hembygdsföreningar, sockenråd och andra typer 

av föreningar samt inte minst skolor. Det kulturmiljövårdande arbetet är långsiktigt till sin 

natur. Genom att ständigt och återupprepande sprida kunskap om det regionala kulturarvet ges 

olika grupper möjlighet att själva upptäcka och ta tillvara sin lokal kulturmiljö. De olika typer 

av projekt som genomförs bidrar också till att på sikt öka kunskapen om länets kulturarv.  

 

Vilka påverkas av organisationens arbete och hur sprids det över länet? 
 

Viktiga aktörer som påverkas av organisationens verksamhet är i första hand andra aktörer 

inom kulturmiljö och kulturarv såsom hembygdsföreningarna, länsstyrelsen, Svenska kyrkan, 

kommunerna, andra lokala museer och arkiv i regionen och länet. Genom organisationens 

fokus på ett deltagandeperspektiv förändras institutionens roll i relation till andra 

samarbetspartners. Vi förhåller oss öppna i samarbete med andra aktörer. 

 



Kulturparken Småland AB • Box 102, 351 04 Växjö • Tfn 076-78 82 701 • erica.mansson@kulturparkensmaland.se • www.kulturparkensmaland.se 

Verksamheten sprids över länet i första hand via kulturmiljöinsatser inom byggnadsvård, 

arkeologi och pedagogik. Vi deltar på olika sätt med insatser som t.ex. expertråd, exkursioner 

och föreläsningar runt om i länet, bl.a. i samarbete med hembygdsrörelsen, kommuner och 

andra organisationer och föreningar. Den pedagogiska verksamheten är omfattande och spridd 

över länet. Under 2010 nådde vi inte mindre än 18 000 barn. Transportfrågan är dock här ett 

problem för att nå ut i hela länet. 

Organisationens verksamhet utifrån ett mångfaldsperspektiv 
 

Vi har ännu inte någon genomarbetad strategi för mångfaldsarbetet i organisationen men vi 

har påbörjat arbetet och en strategi ska arbetas fram på sikt.  

 

I vår satsning på Nya Småland diskuterar vi mångfalds- och toleransfrågor genom bland annat 

programkvällar och utställningar, som t ex Maja Hagermans ”Kan svenskheten ta slut ?” och 

Elisabeth Ohlson Wallins ”Jerusalem”. Vi belyser också emigrationens betydelse ur ett 

historiskt perspektiv, bl.a. i föreläsningar och forskning om emigranter inom glasindustrin. 

Vidare samarbetar vi aktivt med RFSL som deltar i arrangemang och aktiviteter hos oss. 

 

Genom ambitionen att locka fler personer till våra mötesplatser vill vi göra oss angelägna för 

en bredare målgrupp. Vi samarbetar bl.a. med Macken och Öppna Kanalen i detta arbete. 

I Utvandrarnas hus kopplar vi amerikaemigrationen till en satsning på global migration, bl a 

genom utställningar och program samlade under namnet Embrace. Vi driver också projektet 

Migrationsminnen där vi samlar in artefakter och historier från personer som nyligen anlänt 

till Sverige. 

 

En ny forsknings- och insamlingspolicy kommer att arbetas fram och där ska ett 

mångfaldsperspektiv anläggas. 

Samarbeten eller nätverk med olika aktörer 
 

Kommuner/offentlig sektor  
Där samarbetar vi bl.a. inom pedagogik, arkeologi, byggnadsvård, föreläsningar, expertråd, 

utbildning, remisser, större samverkansprojekt som bruksarkivet i Lessebo, Länsstyrelsen, 

Linnéuniversitetet (gemensamma projekt, doktorand från organisationen, flera medarbetare 

arbetar där) och Skogsstyrelsen. 

 

Föreningslivet 
Hembygdsföreningarna, Kronobergs arkeologiska förening, Arkivförbundet, Historiska 

föreningen, Kronobergsarkivets 98 medlemsorganisationer, konstföreningar, 

invandrarföreningar, Macken, scouterna, Regional Matkultur Småland, Södra skogsbygdens 

timmerhusförening, Tyrolens vänner. 

 

Andra aktörer 
Svenska Kyrkan, Hemslöjden, Cirkus i glasriket, Weak, Reaktor Sydost, Berättarnätet, 

Möbelriket, IKEA, Destination Småland, Sensus (t.ex. Pilgrimsleden), Ibn Rushd, 

Pensionärsuniversitetet, Hemslöjden, Huseby Bruk, Ljungbergmuseet, SIP, Hantverkslägret, 

andra museum, andra kulturinstitutioner, länsmuseernas samarbetsråd, organisationen 

Sveriges Museum. 
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MARK: inom arkeologiområdet var Kulturparken Småland/Smålands museum en av bildarna 

av den museiarkeologiska branschorganisationen MARK. Syftet med MARK, som idag består 

av alla länsmuseer i södra Sverige, är att i tider av en allt ökande konkurrens på 

arkeologiområdet genom samarbete stärka museiarkeologins ställning på den kommersiella 

marknaden. Genom att använda vår gemensamma kompetens kan vi lägga konkurrenskraftiga 

anbud på den arkeologiska marknaden. Arkeologer från Smålands museum har deltagit i 

vunna upphandlingar i Kalmar län och nu senast i samband med det omfattande kommande 

undersökningarna för nya E22:an vid Pukavik i Blekinge. Genom MARK blir talet om 

samarbete mellan kulturinstitutionerna även verkligt och konkret och i förlängningen kan 

lyckade MARK-projekt vara föredömen även för andra delar av museernas verksamhet. 

 

Internationella kontakter 

Vi har en rad internationella kontakter, bl.a. med flera invandrarföreningar i länet, mänskliga 

rättighetsorganisationer, American Embassy, Stockholm, Scandinavian house, Swedish 

American Chambre of Commerce, Konst- och industridesignmuseet i Prag. Från 2011 är vi 

också medlemmar i den internationella organisationen inom museibranschen ICOM. 

 

Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för regionala 
kulturplanen 
 

Kulturbussar 

För att nå ut bättre och jämnare till barn och unga i hela länet föreslår vi att ett system med 

kulturbussar införs. Sådana system finns i de flesta län runt om i länet och stärker 

kulturinstitutionernas regionala roll och utökar kulturutbudet för barn och unga i hela länet. 

Här bör vi kunna samordna oss för en gemensam lösning. 

 

Kulturarv och regional utveckling 

En samordnad satsning på att utveckla nya/befintliga besöksmål utifrån ett 

kulturarvsperspektiv. Vilka aktörer ska finnas med? Hur prioriterar vi? Vilka platser ska vi 

välja? Hur kan vi bruka den historia vi har? Ett större projekt i nära samarbete med 

besöksnäringen kring dessa frågor är önskvärt. 

 

Organisationens egen vilja att utveckla någon verksamhet ytterligare 
inom ett länsuppdrag 
 

Kulturarvscentrum södra Småland 

En ny arkivbyggnad ska byggas i anslutning till Smålands museums föremålsdepå på 

Norremark i Växjö och beräknas stå klart hösten 2012. Den grundläggande tanken är att skapa 

ett gemensamt centrum för samlingarna där de kan bevaras, vårdas och tillgängliggöras på ett 

professionellt och ändamålsenligt sätt. På Kulturarvscentrum södra Småland kommer att 

finnas Smålands museums samlingar (exklusive glassamlingarna), arkiv och bibliotek; 

Kronobergsarkivets arkiv, bibliotek, fotoarkiv och fansamling samt Växjö kommuns arkiv. 

Detta är ett unikt kulturarvscentrum där kulturarvet i bred mening blir tillgängligt för 

allmänhet och forskare. Kulturarvscentrum kommer att bemannas dagligen och stå öppet för 

allmänhet, forskare och t.ex. skolklasser. Här önskar vi utveckla samarbetet med fler 
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föreningar och kommuner som kan bevara och tillgängliggöra sitt kulturarv i det nya 

centrumet. 

 

Kulturarvscentrum södra Småland kommer att kunna erbjuda kompetent forskarservice, 

forskarplatser och tillgång till ett omfattande forskningsbibliotek. Ytterligare en bärande tanke 

är att kunna öka tillgängligheten till Smålands museums samlingar, genom att skapa så 

kallade ”öppna magasin” med möjlighet till visningar och olika former av gestaltningar av 

föremålssamlingarna. Dessutom kommer våra kulturarvspedagoger att på ett mer 

ändamålsenligt och pedagogiskt sätt kunna utnyttja och knyta samman föremål, 

arkivhandlingar och foton till intressanta berättelser om människor och händelser i södra 

Småland från forntid till nutid. 

 

Vi ser framför oss Kulturparken med sina arenor som den naturliga mötesplatsen för frågor 

som rör regionens historia och kulturarv i vid mening. Inom ramen för ett ”Regionalhistoriskt 

centrum” vill vi väcka intresse för att bruka kulturarvet och regionens historia som en 

strategisk resurs inom samhällsplanering, men också som en resurs för de identitetsskapande 

processer som ständigt pågår i medborgarnas vardagsliv. I dialog med de politiska 

institutionerna, föreningslivet och civilsamhället i stort vill vi lyfta fram viktiga sidor av vår 

gemensamma historia och diskutera och problematisera de utmaningar som vi står inför när 

det ”gamla” Småland möter det ”nya” Småland. 

 

 

Kulturarvet på nätet – strategiskt kulturarvssamarbete 

Utvecklingen kring digitalisering av kulturarvet går fort och nya tekniker kommer ständigt. Vi 

vill genom att byta till ett tillförlitligare databassystem för digitalisering av våra samlingar 

säkra hem den digitalisering som vi hittills gjort. Detta kostar en del pengar men vi anser att 

det här är grundinfrastruktur i kulturarvsfrågor.  

 

Vidare vill vi utveckla metoder för att tillgängliggöra kulturarvet digitalt i första hand via de 

öppna system som finns, t.ex. Platsr, Wikipedia, Youtube med mera. Vi har dragit igång ett 

samarbete i länet om frågorna tillsammans med bl.a. länsbibliotek Sydost och Stadsbiblioteket 

i Växjö. Vi har också stöd från Riksantikvarieämbetet i metodarbetet. Vi vill utveckla 

kulturarvet på nätet systematiskt, i linje med svensk och europeisk standard och med 

utgångspunkt från de system som idag finns tillgängliga brett på nätet. 

 

 

Rollen som kulturinstitution  

Deltagarperspektiv 

Vi startar ett strategiarbete med fokus på deltagarperspektivet och utveckling av 

kulturinstitutionernas roll. Vad är vår roll som kulturinstitution? Hur möter vi icke-etablerade 

aktörer? Hur får vi publiken att i högre utsträckning delta i vår verksamhet? Hur arbetar vi 

med tolerans- och mångfaldsfrågorna?  

Detta är ett mera långsiktigt metodutvecklingsprojekt som syftar till att klargöra 

kulturinstitutionens roll i en ny kontext. Det syftar därmed också till att utarbeta tydligare 

definitioner av vad vi vill åstadkomma med ett deltagarperspektiv samt vilka typer av 

deltagande och metoder för detta arbete som passar vår institution. Vi har intentionen att 

genomföra projektet tillsammans med utvecklingen av en ny verksamhetsplan för att skapa ett 

lednings- och uppföljningssystem som är hållbart utifrån den nya rollen. Vi ser gärna ett 

metodutvecklingsarbete som bedrivs tillsammans med andra kulturinstitutioner och i 

samarbete med Linnéuniversitetet och Regionförbundet södra Småland. Knutet till detta 
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arbete hör också frågan om hu vi balanserar mellan våra roller som kunskapsförmedlare och 

debattskapare/mötesplats. Vi kommer att ansöka om utvecklingsstöd hos Kulturrådet för detta 

projekt. 

 

Inom kulturmiljövårdsområdet arbetar Kulturparken Småland som tidigare nämnts idag brett 

över hela länet inte minst genom den rådgivande och förmedlande verksamhet som historiker, 

byggnadsantikvarier och arkeologer utför. Denna verksamhet når årligen ett stort antal 

människor som på olika sätt får ta del av den kunskap som finns inom Kulturparken Småland. 

Deltagandet kan växla, från att åhöra en föreläsning eller följa med på en vandring i 

landskapet med åtföljande diskussion, till att aktivt delta i en arkeologisk utgrävning. Här 

finns redan idag ett deltagandeperspektiv som på olika sätt och till olika grad låter människor 

delta i verksamheten. Till skillnad från besökarna på en arena är de människor som tar del av 

den här delen av Kulturparkens utbud färre till antalet, men det kvalitativa utfallet för den 

enskilda individen desto högre. Att i enskildhet diskutera materialval eller färgsättning med 

en byggnadsantikvarie, eller att under två veckor dagligen delta i en arkeologisk utgrävning 

med allt vad det innebär att tolkningsdiskussioner med arkeologer och andra intresserade ger 

en mer djuplodande upplevelse jämfört med att mer passivt besöka en traditionell utställning. 

Den här delen av Kulturparkens verksamhet kan stora möjligheter att utvecklas i framtiden. 

 

 

Värd och inkubator 

En annan frågeställning kring kulturinstitutionens roll är frågan om hur vi möter andra 

kulturaktörer och möjligheten att vara värd/inkubator. Frågan är komplicerad och vi har i liten 

skala börjat utveckla rollen att fungera som värd för mindre kulturinstitutioner som t.ex. 

Reaktor Sydost. Vi har som ambition att ytterligare utveckla denna värd/inkubatorsroll så att 

organisationen kan fungera som stöd för mindre aktörer. Vi för i dagsläget bl.a. samtal med 

Designmöbelmuséet i Lammhult, Hemslöjden i Kronobergs län och utställningshallen i 

Alvesta. Vi diskuterar också att skapa en inkubator för det skrivna ordet i nära anslutning till 

det författarcentrum som diskuteras. Det krävs ett strukturerat metodarbete för att utveckla 

former för detta och många hinder finns, t.ex. säkerhetsfrågor. 

 

 

 

Kronobergs slottsruin 

Kronobergs slottsruin är en viktig historisk och identitetsmässig plats i länet. Här finns en 

enorm utvecklingspotential. Vi gör nu en förstudie kring att utveckla platsen, kortsiktigt och 

långsiktigt. Vi vill genom att inleda ett systematiskt utvecklingsarbete utveckla Kronobergs 

slottsruin som länets främsta kulturarvsbesöksmål i samarbete med övriga aktörer. 

 

 

Hjärtenholm – centrum för byggnadsvård 

Initiera ett centrum för byggnadsvård i Hjärtenholm utanför Alvesta tillsammans med bl.a. 

offentliga och kommersiella aktörer med bl.a. visningsverksamhet, kursverksamhet, 

rådgivning och försäljning. 

 

 

Mu-avtalet 
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För att stärka konstnärernas arbetsmarknad vill vi så snart som vi har ekonomiska möjligheter 

börja tillämpa MU-avtalet. En översiktlig beräkning av kostnaderna för 2012 visar på en 

kostnadsökning på ca 200 000 kr. per år. 

 

 

Regional roll inom konstområdet – viljeinriktning för vår konstarena 

Roller är komplext och vi strider ofta om att få den mest prestigefulla rollen. 

Kulturinstitutionernas roll har förändrats genom tiden, men de har ofta manifesterat makt 

och/eller försvinnande näringsgrenar. Smålands museum skapades för att manifestera 

Smålands särart. 

 

Vad är då unikt för just Kulturparken Småland och vad betyder det för vår roll inom 

konstområdet?  

 

Naturligen är våra samlingar och vår samlade kunskap våra unika tillgångar. Smålands 

museum har en stor kulturhistorisk samling som bl.a. rymmer en europaunik glassamling och 

en konstsamling. På kunskapssidan har vi en imponerande kompetens och täta kontakter med 

olika lärosäten och nära till forskning. Vår roll inom konsten bör således bygga på det som är 

unikt för just oss som organisation. 

 

Vår regionala roll inom konstområdet fokuserar på glaset – dels med fokus på konstglas och 

aktiviteter och utställningar kring konstglaset (där vi också har en betydande samling i 

Studioglasakademins donation), dels med fokus på glaset som en del av regionens historia. 

 

Vidare ser vi vår roll som att via konsten föra dialog om vad som händer vid olika 

utvecklingsbrott genom historien. Med våra samlingar och vår breda kulturhistoriska kunskap 

har vi möjlighet att tillsammans med ett konstperspektiv skapa intressant samhällsdebatt inom 

detta område. Utvecklingsbrott, skiften och förändringar skapar ofta friktionsytor som på 

många sätt utgör de hållpunkter som vi hänger upp historiebeskrivningar på. Genom att 

kombinera den kulturhistoriska kunskap vi har inom organisationen och de konstsamlingar vi 

har hoppas vi kunna belysa olika samhälleliga skiften genom hela historien. Under senare tid 

har vi haft flera utställningar som rör sig inom det här fältet, t.ex. Elisabeth Ohlsson Wallins 

Jerusalem.  

 

Vår roll inom konstområdet inkluderar också att utgöra en arena för konst som på annat sätt 

kan ha svårt att ta plats och synas. Med det ”arenarum” som skapas inom våra lokaler vill vi 

erbjuda plats för bland annat ickeetablerade konstnärer, amatörer eller föreningar. 

 

 

Vi kan också arbeta tematiserat med våra konstsamlingar, för olika målgrupper, och belysa 

olika tiders olika konstideal och stilar. Vi vill gärna medverka med vår konstsamling i andra 

sammanhang, men en grundförutsättning är då att konsten restaureras av en konstantikvarie, 

eftersom den är i dåligt skick idag. 

 

Vi stödjer tanken på att skapa en konstkonsulentfunktion i länet och anser att vi kan vara en 

naturlig värd för denna verksamhet. 

 

 

Med vänliga hälsningar 
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