
Nulägesanalys 
Stiftelsen Smålands Konstarkiv 
 
Styrelse   3 kvinnor, 4 män 
Organisationsform Stiftelse 
Styrdokument                      Stadgar 
Antal anställda                          2, 1 
Utställningar per år         I genomsnitt 7-8 utställningar 
Antal besökare               Tidigare år strax under 7 000, förväntat antal i år 40 000 
Utställningslokal                     Utställningsyta på 300 m2 samt ett Studiearkiv 200 m2, tillgängligt för 
                                                     allmänheten på begäran. 
Samverkar med                  Näringsliv, skolor, institutioner, konstnärer, främst i Smålands  
                                                     konstnärsförbund samt våra huvudmän, Värnamo Kommun, 
                                                   Jönköpings läns landsting och Regionförbundet södra Småland. 
Omsättning                              2010 – 1,7 miljoner 
Egen finansiering Entréavgifter, försäljning och provision 
 
 

Smålands Konstarkiv har med flytten till Vandalorum fått större möjligheter att nå fler och 
nya besökare, både tillfälliga och återkommande. 
Vi kommer i ett sammanhang med större geografisk räckvidd och med nätverk inom nya 
områden som näringsliv och högskolor. 
Smålands Konstarkivs samling har en unik profil av konst med småländsk anknytning från 
1910-talet till vår egen samtidskonst. Det är väsentligt att löpande förvärva nya verk så att 
samlingen fördjupas och förädlas. Konstarkivets utställningsverksamhet har delvis 
småländsk profil men lika viktigt är impulser utifrån i utställningar. Konstarkivets 
verksamhet har alltid varit baserad på hela landskapet vad gäller både samlingen och 
utställningarna. 
Vi siktar på att vara öppna för och engagerade i alla åldersgrupper med vår konstsamling 
och våra utställningar. Vi planerar en löpande pedagogisk verksamhet. Vi kommer också, i 
det nära samarbetet med Vandalorum, att inrikta oss på gränsöverskridande verksamhet 
där konst och design i högskola och näringsliv möts och influerar varandra. 
Smålands Konstarkiv i Vandalorum är beredd att ta steget fullt ut som ett museum för 
samtidskonst i Småland. Förutsättningarna har egentligen alltid funnits där men kan nu med 
fördel utvecklas vidare under förbättrade förutsättningar i Vandalorum. 
Konstarkivets samling är den enda samlingen med samtidskonst med småländsk anknytning. 
Ett museum med denna specifika inriktning finns ännu inte. I ett stort landskap med många 
intressanta konstnärer känns det naturligt och angeläget med en satsning på ett ”Museum 
för samtidskonst i Småland”                     
 


