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År 2020 blev ett mycket speciellt år för Krusenstiernska gården liksom för 
hela världen. Arbetet med att sätta den nya organisationen med ny perso-
nal och nya uppdrag i början av året, byttes snabbt mot arbetet med att 
förhålla sig till en pandemi. Inställd teater och inställda stora evenemang 
ersattes av många mindre evenemang för en publik på max 50 personer 
och generösare öppettider på helgerna. Mycket av det som var plane-
rat inför säsongen gick att genomföra som t.ex. öppnandet av en liten 
trädgårdsbutik med passande sortiment. Även barnleksaker i äldre stil 
blev uppskattat liksom guidningar som fick genomföras i mindre skala. 
Specialsydda kläder till personalen i äldre stil liksom framtagna varor som 
gårdens eget te ökade attraktionskraften. Gården med sin stora härliga 
trädgård blev denna sommar en verklig mötesplats för alla åldrar, från 
öppna förskolan och kulturskolan som förlade mycket av verksamheten 
här, till dragspelsklubben och pensionärsföreningarna som höll träffar. 
Gården blev kulturens mötesplats med många öppna repetitioner och 
mindre föreställningar. Genom nytt instagram, fb och många tidnings-
artiklar nåddes nya grupper. Efter säsongen kunde vi konstatera att det 
hade genomförts nästan 200 evenemang och bokningar och att vi haft en 
rekordsommar och ökat besöksantalet i café och trädgård med 50 %!

Inledning
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Styrelsens prioriteringar år 2020
Styrelsen tog fram tre prioriteringar för året; säkra och utveckla caféverksamheten och ska-
pa “gårdsbutikförsäljning”, utveckla evenemang och guidningar samt få till en fungerande 
organisation och verksamhetsansvarig.

Gården var öppen dagligen under perioden 1 maj–18 september, med undantag för mid-
sommarhelgen. Den 10 maj vi fick vi besked om att det inte blev någon sommarteater och 
det beslutades senare att gården skulle hålla öppet de helger under sommaren som det tidi-
gare hade varit stängt p.g.a. teater. Fyra sommarjobbare omlokaliserades och en handledare 
anställdes pga pandemin till att arbeta på gården framförallt på helgerna.

Organisation
Från 1 januari 2020 har stiftelsen inte längre någon egen personal utan alla tjänster köps 
internt inom kommunen. Tjänst för verksamhetsutveckling med ansvar för verksamheten 
(50 %) köps av kultur- och fritidsförvaltningen och trädgårdsmästare och vaktmästare, 
(totalt 125 %) köps av serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens fastighetsenhet ansvarar 
för fastighetens renovering och underhåll. Arbetet med att överföra Stiftelsens administra-
tion till den kommunala har varit intensivt och krävt ett stort samarbete. Från november 
har kommunledningskontoret bidragit med en 20 % tjänst som stöd i de administrativa och 
organisatoriska processerna.

Styrelse

Styrelsen har under 2020 bestått av:

Valda av Kalmar kommun:  
Annette Andersson 
Peter Arnesson 
Henrik Nilsson

Ersättare:   
Jonas Sverkén 
Pär Israelsson 
Maria Björkman (ersatte Anders Sauer 1/4 2020)

Valda av Kalmar läns museum:
Örjan Molander  
Tina Lindström 
 

Ersättare: 
Otto von Krusenstierna   
Frida Ateva
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Gårdens verksamhet

Evenemang

Under säsongen genomfördes 193 olika 
aktiviteter. Det var alltifrån enkla kaffebok-
ningar till digitalt nationaldagsfirande, dop, 
bröllop, begravningskaffe, avslutningar, 
föreställningar, konserter och repetitioner. 
Flera större evenemang som t.ex. Spel-
mansstämma och Sverige -Amerikadagen 
fick ställas in p.g.a. pågående pandemi. 
Några av gården initierade evenemang 
var ca 40 guidningar, 19 barnteaterföre-
ställningar varav flera med kulturhisto-
risk anknytning, 7 trädgårdskonserter för 
vuxna varav en trubardukväll, tre yogatill-
fällen, blomsterbindarkurs, historiequiz 
med soppa samt två skapandetillfällen för 
barn med konstpedagoger i trädgården. 
Gården engagerade 12 konstnärer som 
visade tavlor i träden under flera lördagar. 
Öppning- och skördedag arrangerades 

med särskilda evenemang i samarbete med 
Kalmar kulturskola och guiderna. Särskilt 
uppskattat var i år den fina föreställningen 
”Herminas lott”, en specialskriven tea-
ter där Hermina von Krusenstiernas liv 
åskådliggjordes med drama, musik, dans, 
odling och nycirkus. Många i publiken grät 
till den vackra sången när Hermina i slutet 
dansade till eftervärlden bland blommorna. 
Trädgårdskonserterna med kaffe och lokala 
musiker sålde snabbt slut och var mycket 
populära, liksom yogan i trädgården. 

Gården hade 400–600 besökare per dag 
under högsäsong och under maj–septem-
ber sammanlagt 46 353  besökare (då är ar-
rangemangen inte inräknade). För år 2019 
var motsvarande siffra 30 000, så år 2020 
visar på en ökning med över 50 %.
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Guidningar

Under året har gården genomfört ett 40-tal 
guidningar både vid fasta guidetillfällen 
och för bokade grupper. Guidningarna har 
genomförts av våra diplomerade guider. 
Tack vare medel från länsstyrelsen kunde 
en guideutbildning i fyra steg genomföras 
under våren. Utbildningen bestod av olika 
delmoment som gårdens historik, Kalmars 
historia och 1800-talet samt guidemetodik. 
Även egen inläsning och eget arbete ingick. 
Utbildningen genomfördes i samarbete 
med en student från Linnéuniversitetet och 
länsmuseet. Många ansökte om att bli gui-
der och sju personer valdes ut. Även annan 
personal på gården i t.ex. café deltog i ut-
bildningen. Guiderna fick efter diplomering 
en uppdragsanställning vid KoF och fick 
ersättning per utförd guidning. Totalt har 
360 personer deltagit i guidningar under 
säsongen. Alla guidningar fick genomföras 
i små grupper p.g.a rådande pandemi.

Café och trädgårdsbutik

Caféverksamheten har under året drivits av 
arbete och välfärd på arbetsmarknadsen-
heten. De har haft totalansvar för bakning, 
försäljning, kassaredovisning och städ. 
På grund av utebliven teater i trädgården 
beslutades att hålla öppet under helgerna 
under hela säsongen. Till helgerna under 
högsäsong anställdes extra personal via 
KoF förvaltningen och vid dessa tillfällen 
utökades även utbudet. En nyhet för året 
var att personalen fick utbildning om går-
dens historia och de fick även nya förklä-
den i äldre stil som syddes upp efter förlaga 
från Kalmar läns museum. 

Den totala försäljningen i cafét uppgick till 
1 360 000 kr, att jämföra med 979 000 kr 

för år 2019. Cafét ökade alltså sin försälj-
ning och det var ett hårt tryck på persona-
len. Vissa dagar, med hårt besökstryck, tog 
delar av sortimentet slut.

Inför säsongen skapades en liten träd-
gårdsbutik i det befintliga vagnslidret. 
Utbudet bestod av äldre leksaker som 
kulor och hopprep, kulturhistoriska pro-
dukter som handsydda förkläden, såpa, 
hyllband, trädgårdsprodukter som vaser, 
blommor och handsalva samt böcker och 
gammaldags godis. Två egna teer togs 
fram i samarbete med ett lokalt företag; 
Trädgårdsmästarens och Herminas te blev 
mycket populära. Försäljningen gick bra 
med en bra vinst-marginal. Det såldes 
varor för 58 000 kr. I vagnslidret skapades 
även ett bord med information om gården 
och annan turistinformation. Det togs även 
fram äldre leksaker som barn fick låna som 
t.ex. styltor, dockor, böcker, krocketspel 
och kulor. Det var ett uppskattat inslag för 
gårdens yngsta besökare.
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Marknadsföring och mediabevakning
Gårdens verksamhet har marknadsförts via 
kostnadsfria kanaler som egen affischering, 
fb, hemsida, piren och kalmarappen. Vid 
större evenemang har kommunens bussre-
klam samt fb annonsering använts. Under 
året uppdaterades gårdens hemsida och 
lades över till kommunen. Ett instagram-
konto skapades och det fanns vid årets slut 
strax över 500 följare. Många följare delar 

inläggen. På instagram finns även några 
filmer som spelades in under året, bl.a. en 
julhälsning från gården och en liten film 
inför sportlovet kring hur man kan förod-
la med Hermina. Medieintresset har varit 
stort med 13 positiva artiklar, bara i Baro-
metern motsvarar artiklarna 6 sidor. Media-
inslagen kan värderas till 533 000 kr och så 
tillkommer webb och radioinslag.

Udrag från 
instagram



Renoveringar 
Under året har renoveringar genomförts 
för en kostnad av ca 900 000 kr. Det har 
varit installa-tion av larm, byte av syll, 
golvbjälkar, trägolv och nya äppelhyllor i 
förråd. Det har även grävts fram kullersten 
för bättre avrinning, byggts spaljé, uthus-
längan har målats och en dörr till hönshu-
set har bytts ut. 

Det genomfördes även bättringsmålning av 
museibyggnaden och trädgårdsmästarbo-
staden. Personalingången målades och en 
ny lucka byggdes till källaren. I huvudbygg-
naden installerades nya luftavfuktare, kli-
matloggar samt utredning inför mögelsane-
ring. Rödfärgning av planket påbörjades.

Trädgården
Trädgården har vårdats enligt vård- och 
underhållsplanen. Större åtgärder har varit 
nedtagandet av ett antal träd som var gamla 
och utgjorde en fara för besökare. Träden 
har ersatts av yngre enligt planen. 13 nya 
fruktträd planterades och bland annat åter-
skapades en rad framför museet. Det togs 
även upp en konformad rabatt framför 
museet efter en äldre modell. Längs gången 
mot lusthuset planterades trädgårdsaurikel. 
I trädgårdens sydöstra del anlades kom-
poster som också togs i bruk och ersatte 
tidigare container.

Personal
Under året har många olika förvaltning-
ar gjort stora insatser för gården. För det 
administrativa arbetet har Ekonomi- och 
lönecenter och även personal på kommun-
ledningskontoret varit till stor hjälp. Anders 
Saur arbetade 2019 till pensionen i april 
2020 med omorganiseringen av stiftelsen 
och Susanne  Söderberg har sedan novem-
ber stöttat med organisationsutveckling. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har an-
svarat för verksamheten och samordning 
av helheten med Emma Angelin Holmén 
som verksamhetsansvarig och Sanna Sjöö 
som student och sedan anställd för verk-
samhet och café. Fastighetsförvaltare från 
Serviceförvaltningen har varit Emelie 
Teveborg. Trädgården har skötts av Ser-
viceförvaltningen med trädgårdsmästare 
Sven Plasgård som under hösten ersattes av 
Evelina Engholm samt parkarbetare Chris-
tian Persson. Cafét har drivits av Arbets-
marknadsenheten med Erik Sjöberg som 
handledare och Mye Heidnen Hermander, 
Towa Jämsborn och Lara Ghondour i ca-
féet tillsammans med många medarbetare 
som arbetsprövat och gjort språkpraktik. 
Gården har även haft fyra sommarjobbare 
samt flera gymnasieungdomar via PPP som 
hjälp. Samarbetet med länsstyrelsens Lotta 
Lamke och länsmuseets Frida Ateva har 
fungerat utmärkt.
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Pandemin
Den rådande pandemin har påverkat går-
dens verksamhet i hög grad. Den största 
påverkan var att Krusenstiernska teatern fick 
ställa in sina föreställningar. Verksamheten 
på gården fick ställas om på mycket kort 
tid för att kunna hålla öppet den tid det 
skulle varit föreställningar samt planera in 
verksamheter som kunde genomföras på 
ett säkert sätt. Extra personal fick anställas 
och kunde hämtas från andra kommunala 
sommaranställningar. Hyran från teatern 
uteblev detta år. Flera egna större tradi-
tionella evenemang som t.ex. Spelmans-

stämma och Tavlor i träden fick ställas in 
och uthyrningar blev avbokade. Eftersom 
verksamheten på gården företrädelsevis är 
förlagd utomhus kunde dock mycket verk-
samhet genomföras och många gäster valde 
att besöka gården, eftersom de upplevde det 
säkert att kunna vara utomhus. Justeringar 
fick göras som att sätta upp avståndsskyltar, 
tillhandahålla handsprit, extra städning samt 
installera ett plexiglas vid försäljningsdisken. 
Med säkra verksamheter, utomhusaktivite-
ter och ”hemester” blev besöksantalet på 
gården mycket stort.
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Framtidslöften

Den tidigare visionsgruppen för stiftelsen 
avslutade sitt arbete under året och vi-
sionsarbete genomfördes av styrelsen samt 
representanter för länsstyrelsen. Genom 
arbetssättet ITK, Identity tool kit, har man 
arbetat fram fyra framtidslöften för verk-
samheten att utgå ifrån. Löftena är ” En 
unik trädgårdshistorisk upplevelse”, ”En 
arena för morgondagens minnen”, ”Till-
sammans bevarar och utvecklar vi vår his-
toria” samt ”Kliv in i 1800-talet”. Arbetet 
med att uppfylla löftena har påbörjats och 
fortsätter under 2021.

Med löftena fortsätter arbetet för att 
utveckla Krusenstiernska gården som en 
inkluderande och öppen mötesplats där 
alla Kalmarbor och besökare är välkomna. 
En historisk idyll som kan ge både energi, 
eftertänksamhet och avkoppling något som 
kommer att behövas i framtiden.

Den tidigare visionsgruppen för stiftelsen 
avslutade sitt arbete under året och vi-
sionsarbete genomfördes av styrelsen samt 
representanter för länsstyrelsen. Genom 
arbetssättet ITK, Identity tool kit, har man 
arbetat fram fyra framtidslöften för verk-
samheten att utgå ifrån. Löftena är ” En 
unik trädgårdshistorisk upplevelse”, ”En 
arena för morgondagens minnen”, ”Till-
sammans bevarar och utvecklar vi vår his-
toria” samt ”Kliv in i 1800-talet”. Arbetet 
med att uppfylla löftena har påbörjats och 
fortsätter under 2021.

Med löftena fortsätter arbetet för att 
utveckla Krusenstiernska gården som en 
inkluderande och öppen mötesplats där 
alla Kalmarbor och besökare är välkomna. 
En historisk idyll som kan ge både energi, 
eftertänksamhet och avkoppling något som 
kommer att behövas i framtiden.


