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STYRDOKUMENT

Styrelsen har gjort en översyn av styrdokumenten men inte fattat några beslut om 

ändringar.

ARBETSUTSKOTT

Styrelsen har tillsammans med museichefen haft ett arbetsutskott bestående av 

Kåre Holgerson, Tina Lindström och Ingmarie Söderblom som har träffats inför 

varje styrelsemöte för att bereda dagordning och särskilda frågor. Deltagit vid 

arbetsutskottsmötena har även styrelseledamoten Peter Adolfsson. 

FÖRENINGSMEDLEMMAR

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 658 stycken, varav 67 ständiga 

medlemmar. Medlemsskapet ger fri entré hela året. Under 2021 inleddes ett 

samarbete med Louisiana i Danmark där museernas respektive medlemmar 

erbjuds rabatt på entrén.

SAMLINGEN

Ett långsiktigt arbete med att inventera och se över museets samling pågår. 

Medlemsavgifterna för 2021 har gått till inköp av Theresa Traore Dahlbergs verk 

Växlingar samt en målning av Christine Sundberg. Museet har tagit emot två 

donationer, skulpturen Tipi av Åsa Jugnelius samt ett grafiskt blad av Lotte 

Laserstein. Nyförvärven presenterades under hösten i utställningen Ta plats. 

Samlingen omfattar 3 353 registrerade poster. 

Flertal lån ur museets samling beviljades under året, däribland Arthur Percys 

målning Paul med meccano till Göteborgs konstmuseum samt Anders Zorns 

porträtt av JC Janzon till Nationalmuseum och Waldemars udde. 

EKONOMI

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till Årsbokslut för 2021 som upprättats 

och undertecknats av styrelsen.



MUSEICHEF

Bettina Pehrsson har under året tjänstgjort som museichef med Anneli Berglund 

som biträdande museichef.   

ANSTÄLLDA

Tillsvidareanställd personal vid kalmar konstmuseum: bild- och formutvecklare 

och biträdande museichef Anneli Berglund, museivärd Ullis Bramstedt, 

utställningsproducent Camilla Ed, intendent Sara Hemmingsson, tekniker 

André Lindahl, pedagogikansvarig Veronica Lindblad, kommunikatör och 

marknadsföringsansvarig Isabel Mena-Berlin, museichef Bettina Pehrsson, 

utställningstekniker Magnus Petersson, formgivare Johanna Strand, besöksvärd 

Niels Vonberg, lokalvårdare Leyla Yalap.

Tillsvidareanställd personal vid designarkivet:  Arkivarie och konservator Heléne 

Arthursson, arkivassistent Maija Zetterlund, arkivassistent Inger Stjerna.

Visstidsanställd personal vid museet: Fred Johanson, Anne Hamrin Simonsson, 

Elizabeth Kettley Cronfalk, Noa Bramstedt, Allis Frid, Pernilla Frid, Alma Martinsson, 

Erik Berg Berglund och Oscar Söderblom.        



ÖPPETTIDER

Med anledning av Covid-19-pandemin så har museet under större delen av året 

begränsat såväl öppettider som antal besökare till verksamheten. Undantaget var 

månaderna juli – september då smittspridningen gick ner och man släppte vissa 

restriktioner. Likt 2020 var besökssiffrorna höga under sommaren till följd av ett 

ökat antal turister till regionen. 

PUBLIK

Det mätbara antalet besökare och deltagare på utställningar och arrangemang 

inom ramen för Kalmar konstförening påverkades till en stor del av pandemin och 

uppgick till 18 509 som fördelar sig på 14 477 vid Kalmar konstmuseum och 4 032 

vid Designarkivet. Besöksantalet var i samma nivå som under 2020 och som mest 

välbesökt under juli månad. P g a pandemin har museet och Designarkivet under 

året arrangerat och deltagit i färre utställningar, föredrag och seminarier med en 

fysisk publik men erbjudit digitala alternativ. 

VERKSAMHETEN

Under året har sex utställningar presenterats på museet och en utställning på 

Designarkivet. Med anledning av Covid-19 har vissa utställningar förlängts och 

öppnandet av andra utställningar skjutits fram till 2022.

Konstmuseets utställningsprogram 2021:

VÄXLINGAR 

Theresa Traore Dahlberg

Verken i utställningen handlade återkommande om skiften – relationen mellan 

människor och en industriell produktion där materialen spelat ut sin roll – kasserade 

mönsterkort, kassettband och cement. Till utställningen på Kalmar konstmuseum 

visades bl a det nyproducerade verket Microcement – en poetisk vardagsskildring 

av Cementa i Degerhamn som satte tonen för utställningen med rum för reflektion 

kring vår tid och det föränderliga värdet av arbete.



THE MUSEUM OF THE HISTORY OF CATTLE

Laura Gustafsson och Terike Haapoja        

                                                                                                                  

Utställningen utforskade världshistorien ur djurens perspektiv med syfte att lyfta 

blicken bortom det vi tar för givet som ett normalt tillstånd. Gestaltat som ett 

etnografiskt museum skiftades perspektiven och föreställningen om vems röst 

som får höras i förhållandet mellan djur och människa, vändes upp och ner. The 
Museum of the History of Cattle öppnade upp för ett komplext tänkande kring makt, 

historieskrivning, miljöpåverkan och matproduktion.

HAVET  

Filippa Arrias, Jonas Dahm, Marjolin Dijkman, Toril Johannessen, Nutti Koskinen, Nils 

Lagergren, Cecilia Mellberg, Mårten Nilsson, Birgitta Silfverhielm, Johan Thurfjell, 

Lotta Törnroth.     

                                                                                                                                            

Museets stora sommarutställning tog plats i hela huset och rörde sig kring de fyra 

noderna miljö, mytologi, förlust och förflyttning. Via konst, text och samtal gick 

utställningen i dialog med historia och samtid och utforskade en liten bråkdel av 

det stora blå. I utställningen ingick även verk ur Kalmar konstförenings samling.

LONG TIME LISTNER, FIRST TIME CALLER

Susanna Jablonski

Utställningen utgick från historien om Tyskmagasinen utanför Luleå som användes 

av nazisterna under andra världskriget och stod kvar som tysta vittnen till Sveriges 

förmodade neutralitet tills de av ännu okänd anledning brändes ner 2016. Utifrån 

samlade objekt från branden: glasskärvor, förkolnat trä, smulten metall upprättades 

ett samband mellan den personligt erfarna tiden och den historiska, det så kallat 

förflutna. I utställningen länkades fragment, kroppar och vittnesmål samman och 

talade om gemensamma verkligheter och sammanhang som villkorar vår tillvaro.

SKRATTET OCH SKÄRPAN

Lilian Lindblad Domec

Utställningen presenterade ett konstnärskap som gått många förbi. Genom skarp 

symbolik, en mångfald av uttrycksformer och med skratt, nyfikenhet och lust alltid 

nära till hands, använde Lilian Lindblad Domec konsten och sin rika bildvärld för 

att reagera på orättvisor och ta parti för de förtryckta. Hon var alla genrer otrogen 



och omprövade ständigt sina många uttrycksmedel – måleri, grafik, teckning, 

film, teater, keramik och broderi. I sina verk kommenteras ständigt tidsläget, som i 

hennes filmer och animationer som rymmer bitsk och saklig samhällskritik.

TA PLATS 

Åsa Jungnelius, Christine Sundberg, Lotte Laserstein, Theresa Traore Dahlberg 

och Shiva Anoushirvani

Utställningen utgjorde den andra delen i ett längre projekt, Samlingar och samlande, 

där vi reflekterar över hur Kalmar konstmuseums samling är sammansatt, varför 

och på vilka grunder verk har hamnat där, hur könsfördelningen ser ut och vad de 

har för kvaliteter och relevans historiskt och i samtiden. Den första delen tittade 

på tiden när Kalmar konstförening bildades och på hur Kalmar konstmuseum tog 

form utifrån behovet av en växande samling. I Ta plats fortsatte utforskandet via 

nyförvärv och tidigare förvärv.

PROJEKT OCH PROGRAMVERKSAMHET

På  grund av Covid-pandemin har fysisk programverksamhet för vuxna 

kompletterats med digitala alternativ. Ett omfattande program har genomförts i 

form av visningar, föreläsningar seminarier och kurser: konstnärssamtal med bl 

a konstnärsduon Terike Haapoja och Laura Gustafsson, Theresa Traore Dahlberg, 

Cecilia Mellberg, Cecilia Ömalm och Susanna Jablonski; föreläsning av författaren, 

feministen och aktivisten Carol J Adams; visning av filmen Skogen – kampen 
om Sveriges sista naturskogar med ett efterföljande digitalt panelsamtal med 

filmskaparna och experter inom området; visning av filmen Sölning, blåsning och 
glastrumpeter av Annette Krahner samt Stenne Alskans film Sydfart går nordvart;  

performances med Cara Tolmie, Johan Thurfjell och Magnus Petersson; workshops 

i teckning och poesi samt tillställningar av Anna Hammarstedt från Ölands 

Dramatiska Teater. 

I samarbete med litteraturutvecklaren i regionen och projektet Vill du låna världen 
din berättelse uppmanade museet under åren 2020–2021 allmänheten att skicka 

in bilder och fotografier som beskrev världen och vardagen i regionen. Materialet 

sammanställdes i en publikation i både fysisk som digital version med en release 

och samtal tillsammans med projektledare och deltagare. 

Inom det tidigare projektet Förnyelse av kulturarv med samtidskonst som kompass 
genomfördes en bokrelease med tre digitala programpunkter tillsammans med 



Sveriges ambassad i Sydafrika och samarbetspartnern Hear your voice. 

Konsthistorikern Fred Johansson har under hösten genomfört en serie föreläsningar 

om olika aspekter inom konst och arkitektur från historien och samtiden. 

 

SKOL- OCH BESÖKSVERKSAMHET

Den pedagogiska verksamheten på museet har präglats av den pågående pandemin. 

Museet har haft regelbundna visningar och workshops för skolor, universitet och 

för allmänheten då museet har varit öppet och kunnat ta emot besökare. Likaså 

har visningar erbjudits till föräldralediga. Genom museets digitala kanaler har även 

digitala visningar av utställningar funnits att tillgå.

 

Konstlabbet har erbjudit söndagsverksamhet med skapande för barn och unga och 

har även erbjudit olika aktiviteter under loven. Under hösten deltog museet i Bästa 

Biennalen, en konstfestival för barn och unga, där olika workshops genomfördes 

för barn och unga i sex kommuner: Hultsfred, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås 

och Västervik. Då museet har haft restriktioner har utomhusaktiviteter och take 

away-kassar erbjudits tillsammans med digitala filmer med skapande aktiviteter 

som funnits att tillgå via Facebook.

Under sommaren flyttade en del av barnverksamheten ut i Stadsparken till 

projektplatsen Paviljongen där olika pedagoger arbetade tillsammans med barnen. 

Det fanns även självgående aktiviteter att tillgå i museet och utomhus när en 

pedagog ej var på plats.

Skapande skola-projekt har genomförts med skolor i två kommuner och projekt i 

ytterligare en kommun sker under våren 2022. Konstkollon för barn och unga har 

under sommaren genomförts på fyra platser: Mönsterås, Oskarshamn, Kalmar och 

Mörbylånga, i samarbete med hembygdsföreningar och kommuner i Kalmar län.

DESIGNARKIVET

Under 2021 har Designarkivet tagit emot kompletterande donationer med material 

av Marianne Abelsson, Birgitta Liedgren, Ann-Marie Grill Granhammer och Magnus 

Silfverhielm.

Material ur arkivet har lånats ut till sex institutioner i Sverige och Danmark: skisser 



och textilier av Ingrid Dessau och Arne Jacobsen till Designmuseet i Helsingfors, 

Vandalorum i Värnamo och Kunstmuséet i Tønder i utställningen Rejsens som 
redskab.  Till utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger 
har skisser och textilier lånats ut till Marabouparken och Hälsinglands museum. 

Till The Glass Factory lånades skisser och fotografier av Monica Backström ut till 

utställningen Kära Monica.  Materialet till Carl Johan De Geers utställning Den stora 
missuppfattningen lånades till Thielska galleriet i Stockholm och modeskisser av 

Göta Trägårdh till utställningen Gestaltningar av sin tid – svensk modeteckning 
1920–2020 på Teckningsmuseet. 

Designarkivet medverkade vid sommarutställningen i Pukeberg med textilier av 

13 svenska formgivare. Under Arkivens dag arrangerade Designarkivet en digital 

utställning på temat Röster i arkivet. 

Designarkivet har, i samarbete med Konstlabbet på Kalmar konstmuseum, börjat 

utveckla en verksamhet för barn och unga. I november medverkade Designarkivet 

som arrangör i Bästa Biennalen – konstbiennal för barn och unga, tillsammans 

med designverkstaden Studio Goja. Under påsk- och höstlovet fanns inspirations-

vloggar och materialkassar för avhämtning.

År 2021 påbörjades arbetet med det treåriga regionala utvecklingsprojektet Lära 
om arkivet med Christina Zetterlund som projektledare och extern arkivutvecklare. 

Under projektets första år utvecklades projektets hemsida vars funktionalitet 

kommer fungera som ett nav i projektet. Tre workshops och tre residensvistelser 

arrangerades i samverkan med olika regionala aktörer. Många besök till, och 

intervjuer med lokala historiker, hembygdsgårdar och verksamheter har 

genomförts.

Ett förslag och prototyper har tagits fram till ett öppet publikt arkiv och medel har 

sökts för att realisera förslaget. Med en publik del av arkivet ges möjligheter att 

visa och arbeta med det rika materialet för såväl personal, designers, historiker, 

forskare som en intresserad allmänhet.

Designarkivet har påbörjat ett byte av databassystem. Bytet, som beräknas bli 

färdigt våren 2022, innebär att arkivets samling kommer finnas tillgänglig på 

Digitalt museum tillsammans med andra arkiv- och museinätverk online. 



BILD- OCH FORMUTVECKLAREN I  KALMAR LÄN

Den regionala kulturplanen har varit utgångspunkt för bild- och formutvecklarens 

arbete. I uppdraget ingår att främja, utveckla och stärka konstområdet genom att 

bedriva en uppsökande verksamhet för barn och unga, enskilda konstnärer och 

konstföreningar. Bild- och formutvecklaren har enligt uppdraget arbetat med 

ett kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv för att öka 

kunskapen och skapa kontaktnät samt arbetat strategiskt för att integrera konsten 

på olika nivåer i länet. 

Bild- och formutvecklaren har under året tagit initiativ till två nya projekt. 

Projektet Konstnätverket syftar till att öka samarbeten mellan gallerier men även 

med konstnärsdrivna plattformar, kunskapsinhämtning och kontaktskapande. 

Gallerihelg i Kalmar och en utbildning i samarbete med LNU, Entreprenörskap för 
verksamhetsutveckling i kultursektorn, genomfördes för målgruppen.  Planering 

av projektet I dialog om offentlig konst har satts i gång och fortsättning följer under 

nästa år. 

Inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS), bild - och form har arbetsgruppen för 

residens gjort ett open call för residens och utsett tre residens som tar fram en 

seminarieserie och rapport om residens och ekonomi, överlevnad och konstnärlig 

frihet. RSS, bild- och form har tillsammans med Bästa Biennalen, konstfestival 

för barn och unga planerat för att BB ska genomföras i alla sex regionerna. Inom 

konstkritik har man planerat för fortbildning i konstkritik för lärare på förberedande 

yrkes- och folkhögskolor. Inom det interregionala samarbetsprojektet Nya 

Småland har planeringsarbetet inför en samtidskonsttriennal 2023 inletts. En träff 

med intresserade från hembygdsförening, universitet, kommuner och konstnärer 

gjordes under hösten.

Bild- och formutvecklaren ingår i arbetsgruppen för den jurybedömda utställningen 

Sydosten United. Arbetsgruppen har under året arbetat fram jury, föreläsningar 

och programpunkter för konstnärer, konsthantverkare och designers. 

Bild- och formutvecklaren har under året varit ordförande i nationella föreningen 

Konstkonsulenterna i Sverige Föreningen. Föreningen har i ett samarbete med 

Statens konstråd genomfört portfoliovisning för regionala konstnärer för inköp 

av konst till Coronasamlingen. Föreningen har medverkat i planeringen av 

Samtidskonstdagarna.

Webbsidan Konst i Kalmar län (www.konstikalmarlan.se) och sociala medier 

administreras av bild - och formutvecklaren som har en referensgrupp som 



urvalsgrupp för sidan. Under året har en ny sida arbetats fram. 

Bild- och formutvecklaren har ingått i jurysammanhang, hållit föredrag, stöttat 

kommuner och region vad gäller offentlig konst och samlingar, haft en rådgivande 

funktion gällande juryuppdrag och gestaltningsfrågor, konstnärsbesök och invigt 

utställningar.

BODYCAKE 

Residensprogrammet Bodycake samarbetade med projektet Lära om arkivet 
som bjudit in Evelina Mohei, grafisk formgivare och duon Studio Goja. Mohei 

besökte under året Lessebo handpappersbruk där hon undersökte blindtryck i 

papper för att använda i den grafiska profil och karta som ingår i projektet. Studio 

Goja arbetar i projektet med en barnredaktion i Södermöre kommundel med en 

platsundersökning tillsammans med barn och vuxna och skapar ett journalistiskt 

dokument som kartlägger deras plats och närmiljö utifrån barnperspektivet.

MARKNADSFÖRING

Under 2021 fortsatte museets digitala kanaler vara ett viktigt sätt att nå ut till vår 

publik och våra sociala medier har spelat en allt större roll. Vår vänliga, tillgängliga 

och kunniga röst i dessa kanaler är numera väl etablerad och gör dem trovärdiga 

och uppskattade. Ett regelbundet nyhetsbrev skickas numera ut i början av 

månaden till konstföreningens medlemmar och prenumererande besökare med 

utvald information om vad som är på gång. 

Antalet följare i museets sociala medier har fortsatt att öka. Vi har byggt vidare 

på redan etablerade koncept och idéer, men även provat nya grepp. Under 2021 

kunde publiken via våra sociala medier till exempel fortsätta se visningar från 

utställningarna, de har kunnat följa och medverka i seminarier, konstnärssamtal 

och filmvisningar relaterade till olika ämnen och utställningar. Dessa har gjorts 

både förinspelade och live. Barnverksamheten med Konstlabbet har fortsatt att 

använda sig av inspirationsfilmer, även dessa både förinspelade och live.

Produktion av text-, bild- och videomaterial till dessa kanaler har gjorts internt, 

precis som annonsmaterial och trycksaker såsom affischer, programblad, 

broschyrer och informationsfoldrar om museet, dess utställningar, program och 

pedagogiska verksamhet.

Tryckta annonser, framför allt i lokalmedia, har använts för att nå publik som inte har 



museet på sin radar sedan tidigare och även turister i regionen under sommaren. 

Material om museets utställningar har också varit synlig på kommunens eventtorn 

på två platser i Kalmar.

Medialt har museet fått ett fint mottagande i lokal och nationell press under året 

och rapporteringen har varit positiv. Personal har även vid ett flertal tillfällen 

medverkat i lokalradion.


