
för Krusenstiernska gården år 2021
Verksamhetsberättelse



2

Ännu ett pandemiår har passerat. För ett besöksmål som Krusenstiernska 
gården har det haft stor påverkan då Krusenstiernska teatern samt andra 
större evenemang har fått ställas in. Med erfarenheterna från förra året 
kunde verksamheten dock snabbt ställas om och nästan 200 aktiviteter i 
mindre skala i form av evenemang och bokningar har genomförts. 

Gården har under 2021 varit en mötesplats för trädgårdskonserter, teater, 
yoga, konstutställningar, guidningar, bröllop och personliga möten över 
en kopp kaffe. Nyheter har varit en satsning på mer pedagogisk barnverk-
samhet och nya evenemang som utomhusbio, poesikväll och bokprat. 
Under året har kommunens kostenhet drivit caféet med generösa öppet-
tider och ett uppskattat utökat utbud som inkluderat luncher. Caféet har 
kraftigt ökat försäljning från förra året och mer än fördubblat den jämfört 
med 2019. Besöksantalet till gården, förutom teatern, har ökat med mer 
än 100 procent på två år och gården besöktes av drygt 60 000 under 
säsongen.

Gården har under året kunnat uppgraderas och upprustas med kommun- 
ens wifi, belysning i museet, nya trädgårdsmöbler, ett nytt tält och nytt 
porslin. Under våren genomfördes en mögelsanering i museibyggnaden. 
Trädgård och fastighet har skötts enligt plan. Gården har uppmärksammats 
i 20 positiva artiklar i lokalpressen.

Inledning
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Organisation
Krusenstiernska gården är en stiftelse och verksamheten drivs av Kalmar kommun, 
kultur- och fritidsförvaltningen. Tjänst för verksamhetsutveckling med ansvar för  
verksamheten (50 procent) genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen. Tjänster för  
trädgårdsmästare och vaktmästare, (totalt 125 procent) köps av serviceförvaltningen.  
Serviceförvaltningens fastighetsenhet ansvarar för fastighetens renovering och underhåll. 
Under 2021 drevs gårdens café av Kalmar kommuns kostenhet. Under året har kommun-
ledningskontoret bidragit med en 20 procentstjänst som stöd för de administrativa och  
organisatoriska processerna. Kultur- och fritidsförvaltningen har bidragit med en  
25 procentstjänst för den dagliga driften. 

Valda av Kalmar kommun:  
Annette Andersson 
Peter Arnesson 
Henrik Nilsson Ederam

Ersättare:   
Jonas Sverkén 
Pär Israelsson 
Maria Linder

STYRELSEN HAR UNDER 2021 BESTÅTT AV:

Valda av Kalmar läns museum:
Örjan Molander  
Tina Lindström 
 

Ersättare: 
Otto von Krusenstierna   
Frida Ateva
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Gårdens verksamhet

Evenemang

Pandemin påverkade hur årets evenemang 
kunde genomföras. Den Krusenstiernska 
teatern kunde inte genomföras under året 
och inte heller några andra större evene-
mang. I stället kunde gården arrangera 
många små och mellanstora verksamheter. 
Sommarprogrammet bestod av över 50 
programpunkter och under för - och efter-
säsong genomfördes ytterligare drygt 20 
program. Utbudet var varierat och bestod 
av barnteater och barnmusik, trädgårds-
konserter, guidningar i museum och träd-
gård, yoga, tavlor i träden med mera. 

En nyhet för året var utomhusbio på fre-
dagskvällarna i juli, de var mycket uppskat-

tade av en publik i åldern 18–30 år och alla 
visningarna blev fullsatta med 300 besökare. 
Guidningar genomfördes varje lördag 
under högsäsongen samt på beställning för 
grupper. På lördagarna under juli och  
augusti fick två konstnärer åt gången visa sin 
konst i trädgården. Kommunens national- 
dagsfirande sändes från gården. Många  
besökare bokade fika och privata tillställ-
ningar på gården. Totalt genomfördes 182 
aktiviteter under säsongen. Gården hade 
400-600 besökare per dag under högsäsong 
och under hela perioden april-oktober  
60 920 besökare. Siffran kan jämföras med 
46 353 besökare för 2020 (maj-september). 
För år 2019 var motsvarande siffra 30 000.
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Verksamhet för barn 
och unga
Verksamheten för barn och unga intensi-
fierades under året, ofta i samarbete med 
Kalmar kulturskola. Under våren fick barn 
från två förskolor komma på besök och 
hjälpa till att odla, lära mer om livet på går-
den förr i tiden och prova lekar och danser 
från förr. Under sommarlovet arrangerades 
fyra olika lovaktiviteter. Det var historie-
filmare för mellanstadiebarn i samarbete 
med länsmuseets historieklubb, prova på 
1800-tal, målning med konstnär och pyssel. 
En av pysselverksamheterna arrangerades 
särskilt för barn med funktionsnedsättning. 
Vidare har elever varit engagerade i odling 
på gårdens kolonilott med kulturskolan och 
man satte även upp föreställningen  
”Herminas lott” med elever och lärare. 
Samtliga fem föreställningar var slutsålda. 
Det visades även åtta musikteaterföreställ-
ningar i samarbete med länsmusiken.  
Under påsklovet fick barn hämta en kasse 
på gården som innehöll bok, kortlek,  
pennor med mera. Till kassen hörde även 
en digital film från gården kring hur  
Hermina odlar en böna och i kassen fanns 
några blomsterbönor. Under adventseve-
nemanget fick besökande barn tillverka 
gammeldags juldekorationer. Alla barnverk-
samheter har varit helt kostnadsfria.

Café och trädgårdsbutik

Under året har caféet drivits av kommu-
nens kostenhet. Utbudet utökades med 
sallader och matiga smörgåsar och även 
buffé och annan mat för beställningar. 
På lördagarna erbjöds en mycket populär 
smörgåstårta. Köket har i större utsträck-
ning använt grönsaker, frukt, bär och 
blommor från gården till bakverk och mat. 

Gården har fått mycket positiva reaktioner 
och många nöjda kunder. Under hög-
säsongen fanns en glasskiosk i äldre stil 
placerad vid tältet. Två försäljningsställen 
minskade köerna i pandemitider och besö-
karna uppskattade att kunna köpa glass när 
det var möjligt. För glasskiosken krävdes ett 
tillstånd från länsstyrelsen.

Många kunder bokade fika med avtack-
ningar och andra firanden. Totalt hade 
cafét 111 bokningar varav tre bröllop, 
några dop och en begravning. Minst tolv 
bokningar och evenemang blev inställda på 
grund av pandemins utveckling i början av 
säsongen. Trädgårdsbutiken utökades med 
mer krukor, blommor och leksaker och 
försäljningen gick bra.

Omsättningen för café inklusive butik  
ökade och försäljningen uppgick till  
2 160 000 kr varav beställningar för  
187 000 kr och butik 72 000 kr. Det kan 
jämföras med försäljningssiffrorna  
979 000 kr för 2019 och 1 360 000 kr för 
2020. Samtidigt ökade omkostnaderna för 
caféet vilket minskade vinsten för gården 
och stiftelsen som helhet.
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Rekreation och hälsa

För att uppnå kommunens mål med att 
skapa platser för lugn och reflexion iden-
tifierades tre lugna och vackra platser i 
trädgården. Där sattes det ut äldre bänkar 
som försågs med en qr-kod via vilken man 
kunde lyssna på vacker rofylld musik spe-
cialskriven av kulturskolans musiker. Det 
arrangerades även yoga, poesikväll och en 
finstämd konsert med Kalmar musiksäll-
skap.

Trädgården
Arbetet enligt vård och underhållsplanen 
har fortskridit med nedtagning och åter-
plantering av träd. I gårdens egen koloni-
lott odlades pedagogiskt i samarbete med 
elever och kulturskola. Odlingsbänkarna 
och växterna på lotten representerade olika 
personer som bodde på gården i slutet av 
1800-talet. I lotten och drivbänken odlades 
grödor och blommor som använts på går-
dens café. Samtliga uthus och redskapsbodar 
har organiserats och tack vare särskilda 
investeringsmedel restaureras under vintern 
21/22 äldre trädgårdsmöbler och spegel- 
pelare i trädgården. Krusenstiernska gårdens 
vänner har skänkt vattenkannor av äldre 
modell i zink samt trädgårdsförkläden för 
barn.

Renoveringar, åtgärder 
och investeringar
Under året utfördes mycket målningsarbe-
ten på museum, uthus och trädgårdsmäs-
tarbostad. Äldre färgsättning återställdes 
och togs fram av länsmuseet för trädgård-
smästarbostaden. Lusthusets och brunn-

nens tak har renoverats och delvis målats 
vilket till stor del finansierats via bidrag 
från Länsstyrelsen. I servering och diskrum 
gjordes viss ombyggnad med bland annat 
nya bänkskivor och bättre förvaringshyllor. 

Inne i museet genomförde länsmuseet en 
mögelsanering under våren. Alla möbler 
dammsögs och föremål togs ut och sanera-
des. Alla museets textilier, som mattor och 
gardiner, togs ner och tvättades av kom-
munens specialstäd. Saneringen bekostades 
med ett bidrag från Kalmar kommun. 
 
Under året installerades WiFi och ett nytt 
3-fasuttag på gården och även detta bekost- 
ades av Kalmar kommun med ett särskilt 
bidrag. Tack vare investeringsmedel har 
en rad verksamhetförbättrande inköp och 
åtgärder inför säsongen 2022 kunnat göras. 
Exempel är inköp av nytt tält, nya möbler 
till tältet, renovering och inköp av  
trädgårdsmöbler i äldre stil. 



Information, 
marknadsföring och 
mediabevakning
Genom ett samarbete med länsmuseet 
och länsstyrelsen togs en ny informations-
folder fram till säsongen. Foldern på 12 
sidor beskriver gårdens historia med fokus 
på trädgården men även människorna 
som brukat den. Foldrarna finns tryckat 
på svenska, engelska, tyska och arabiska 
och finns även att tillgå digitalt. Ett nytt 
informationsstånd sattes upp vid gårdens 
huvudentré och där har all information 
om program funnit samt foldrarna och en 
orienteringskarta över trädgården. Gården 
marknadsfördes framför allt genom det 
egna instagramkontot med ca 800 följa-
re, facebook och hemsidan. Evenemang 
affischeras även på gården samt på planket 
utanför. Kommunens kanaler, som digital 
bussreklam och evenemangskalender, har 
använts. Betald annonsering har använts i 
Kalmarmagasinet samt i Kalmarposten vid 
två tillfällen. Den lokala mediabevakningen 
har varit mycket god med 20 positiva artik-
lar till ett mediavärde av 800 000 kr. I juli 
hade google 98 970 visningar på  
Krusenstiernska gården, det publicerades 
49 recensioner med snittbetyg 4,6 av 5 
vilket var högsta betyget i Kalmar.

Personal
All personal på gården har varit anställd på 
olika förvaltningar i Kalmar kommun. Från 
Serviceförvaltningens kostenhet har Bo 
Gustavsson varit ansvarig för caféet. Ulla 
Ekström och Fanny Hallbing har arbetet i 
cafét tillsammans med många sommarjob-
bare, praktikanter och personal från arbets-
marknadsenheten. Från produktion inom 
samma förvaltning har Evelina Engholm 

och Christian Persson skött arbetet med 
trädgård och vaktmästeri. Emma Angelin 
Holmén och Sanna Sjöö från kultur- och 
fritidsförvaltningen har arbetat med verk-
samheten och helheten och Johanna  
Thornell har fungerat som pedagogisk 
trädgårdsmästare. Från kommunlednings-
kontoret har Susanne Söderberg varit 
behjälplig kring utveckling och ekonomi. 
Samarbetet på gården har fungerat mycket 
bra trots utmaningen att samverka mellan 
olika förvaltningar.

Pandemin och 
framtiden
Pandemin hade stor påverkan på gårdens 
verksamhet under 2021. Krusenstiernska 
teatern blev inställd liksom 2020, vilket 
blev ett betydande ekonomiskt bortfall.

Under tidiga våren inkom många bokningar 
men då pandemiläget försämrades blev 
mycket avbokat. Minst tolv avbokningar 
skedde med hänvisning till pandemiläget.

Inga större evenemang såsom spelmans-
stämma, Sverige-Amerikadagen eller Tavlor 
i träden kunde genomföras. 
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Kaos skapar kreativitet. Under två år av 
pandemi och utan de traditionella stora 
verksamheterna har i stället många nya 
aktiviteter tillkommit. 

Sommarlovsaktiviteter och musikteater för 
barn, konserter med lokala artister, utebio 
för ungdomar, yoga och öppna repetitioner 
har de två pandemisomrarna fått utrymme. 
Framför allt har trädgården varit en plats 
för lugn, ro, rekreation och trygga möten 
över generationsgränserna. Caféet och 
gården har kunnat ha generösare öppet- 
tider och gården har kunnat vara tillgänglig 
för besökare alla dagar under hela säsongen. 
Sedan 2019 har både omsättning och  
besöksantal till gården, utan teater,  
fördubblats
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Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar

0480–45 00 00 kommun@kalmar.se 


