
Remissvar Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 

Kulturparken Småland tackar för inbjudan att ge ett remissvar. Ledningsgruppen inom Kulturparken 
har tagit del av remissutgåvan och vill lämna följande synpunkter. 
 

 Språket är förhållandevis krångligt. För ett styrdokument som detta är det viktigt att det lätt 

kan förstås av flera olika typer av intressenter och aktörer. En förenklad version (möjligen 

genom bearbetning till s k lätt svenska) skulle sannolikt vara till hjälp för flertalet aktörer och 

intresserade.  

 

 På flera ställen i texten används begreppet ”konst”, ”konstarter” eller ”konstnärlig 

utveckling” i sammanhang där Kulturparken tycker att det snarast rör ”kulturområdet”.  

Detta kan uppfattas som förvillande, även om konstbegreppet i sig kan tolkas brett.  Se t ex  

s. 6 sista stycket, s. 12 tredje stycket, s. 14 andra stycket, s. 54 fjärde stycket. 

 
 

 På samma sätt bör punkten ”Stärka förutsättningarna för konstarternas bevarande och 

utveckling” ses över, åtminstone under rubrikerna kulturmiljö och kulturarv på s. 29 längst 

ner. 

 

 Av rubriker Kulturarv respektive Kulturmiljö är det bara den sistnämnda där utmaningar och 

prioriteringar formuleras djupare. Varför inte även under Kulturarv? 

 

 Vi ser ingen anledning att under rubriken Kulturarv på s. 27 enbart nämna Glasriket efter 

introduktionen av begreppet kulturarv. Det ter sig märkligt att enbart lyfta den aspekten av 

kulturarvet här så vi föreslår att det andra stycket stryks, alternativt att det ges en utförligare 

bakgrundsbeskrivning (som vi gärna bistår med). 

 Med tanke på de utmaningar som Glasriket och glasproduktionen har stått och står inför är 

det av vikt att det finns en stark aktör som kan axla uppdraget att vårda, bevara och 

tillgängliggöra Glasrikets och glasindustrins kulturarv. Bruksorterna i sig utgör i bästa fall ett 

levande kulturarv och en spännande kulturmiljö, men det måste till en aktör som kan 

säkerställa ett långsiktigt bevarande av arkiven och glassamlingarna. Kulturparken Småland 

med Smålands museum-Sveriges glasmuseum och Kronobergsarkivet som delar av 

verksamheten, ser stora möjligheter att sköta ett sådant uppdrag. 

  

Tack vare bildandet av Kulturparken Småland har vi till glassamlingen och biblioteket knutit 

Kronobergsarkivets samlingar av glasbruksarkiv och inte minst ett omfattande arkivmaterial 

från alla de folkrörelser som var verksamma på glasbruksorterna. Därmed ges möjlighet att 

spegla glasbruksorternas kulturhistoria i ett brett perspektiv. 

 

Glassamlingen har i sin helhet nyligen flyttats till Kulturarvscentrum Småland och står nu 

inventerad och registrerad på Kulturarvscentrums andra våning. Samlingen kan dock inte 

närmare besökas eller upplevas i dagsläget. För att iordningställa ett öppet glasmagasin krävs 

en ombyggnad för tillgänglighetsanpassning och säkerhet, samt en större investering i 



glasmontrar och belysning för att skapa ett fungerande system för magasinsförvaring och 

visning. 

 
 Kulturparken Småland samarbetar på flera plan med flera intressenter i Glasriket och inom 

ramen för Glasrikeuppdraget och arbetar för att få ett nationellt uppdrag för att vårda, 

bevara och tillgängliggöra Glasrikets kulturarv. Ett första och mycket viktigt steg i denna 

strävan är att på ett ändamålsenligt sätt kunna förvara och visa de unika och nationellt och 

internationellt kända glassamlingarna för forskare och den intresserade allmänheten. 

 

 

 Resonemanget om ämnesexperter och armlängds avstånd skulle kunna fördjupas något. Det 

framgår inte heller helt tydligt var Regionförbudet placerar sig i frågan eller vilka 

ämnesexperter som avses. 

 

 

 I beskrivningen av programlogiken på s. 8 skulle det kunna göras tydligare hur utmaningar 

definieras och var de kommer ifrån. Möjligen skulle grafen kunna kompletteras med 

”Dialogprocess” före ”Utmaningar”. 

 

 På flera håll, t ex på s. 11, framgår att uppföljning av de prioriterade perspektiven kommer 

att fördjupas och bli mer detaljerade. Det ser Kulturparken som positivt men efterlyser på 

samma gång en diskussion om de konsekvenser för övrigt arbete som detta kan komma att 

medföra om inte extra resurser kommer till. 

 

 Det framgår på s. 9 att de så kallad nyckelindikatorerna kommer att förtydligas. Vi ser särskilt 

gärna ett förtydligande av kopplingen mellan föreslagna indikatorer och utfall/kvalitet när 

det gäller spetsutbud. På vilket sätt innebär t ex förekomst av internationella gästspel att 

kulturlivet ges spets? 

 

 Digitalisering nämns ett flertal gånger som en underutnyttjad resurs, exempelvis på s. 13. 

Kulturparken vill gärna lyfta fram vikten av på vilket sätt material digitaliseras. Detta behöver 

problematiseras och angripas på olika sätt utifrån ett medborgarperspektiv. Att digitalisera 

innebär inte självklart att ett material blir mer tillgängligt och användbart för medborgare 

och andra (se t ex arbetet med fokusgrupper inom projektet Samlingar i tiden). 

 

 Bra med diskussionen om kulturens roll som verktyg för att stärka demokrati, yttrandefrihet 

mm kontra kulturens egenvärde. Här skulle det kunna förtydligas omkring var och hur den 

diskussionen skulle kunna föras. 

 

 Kulturparken vill gärna lyfta det som kan uppfattas som en motsägelse i 

kulturinstitutionernas roll för att hjälpa till att förflytta näringslivet och utveckla en 

kunskapsbaserad ekonomi på samma gång som kommersialiseringen av kulturarvet som 

ställer kulturarvsarbetet inför nya konkurrenssituationer som ska hanteras på ett trovärdigt 

sätt (s 16 respektive s. 32). I vår egenskap av kommunalt bolag är det tveksamt att stödja 

kommersiell verksamhet ekonomiskt. 



 

 

 På s. 17 andra stycket nämns att det saknas system för att säkerställa att utbudet når 

mottagaren. Menas med detta en osäkerhet på den geografiska spridningen av 

kulturaktiviteterna eller på kvaliteten i dessa som då har konsekvenser för individens 

möjlighet att tillgodogöra sig dessa? 

 

 Vi ser positivt på att Kulturplanen på s. 32 lyfter fram Kulturparkens grunduppdrag som gäller 

bevarandet av samlingar och arkiv och de resurser som detta kräver.  

 

 

 På s. 39 nämns den fortsatta konservatorsverksamheten på Kulturarvscentrum. Här skulle 

man kunna betona att den i nuvarande form varit projektbaserad och att ytterligare resurser 

krävs för att denna ska kunna permanentas inom verksamheten. På t ex s. 31 andra stycket 

nämns för övrigt att ”öppen konservatorsverksamhet ger möjlighet till visningar…”. Där bör i 

stället stå ”öppet magasinsverksamhet” eller liknande. 

 

 Under rubriken Utmaningar (inom Berättande och det fria ordet) på s. 45 förslår vi att det 

kompletteras med en formulering om Kulturarvscentrum som en viktig resurs för att genom 

arkivmaterial från folkrörelserna visa dessa rörelsers betydelse för hur lokal demokrati och 

yttrandefrihet utvecklats och byggts upp underifrån. 

 

 

 I stycket på s. 49 om de utmaningar som finns inom Kultur och hälsa framställs det som om 

ambitionsnivån grovt sett handlar om ”allt eller inget”. Vi vill gärna påpeka att det inte 

behöver vara fel att kombinera mindre kvalitativa punktinsatser med mer långsiktiga och 

återkommande satsningar inom området. 

 Det är viktigt att Kulturplanen på ett mer övergripande plan knyter an till Linnéuniversitetet 

och hur kulturen som politikområde kan knytas till den högre utbildningen och områdets 

kunskapsförsörjning. För Kulturparkens del inom kulturarv och kulturmiljö är det av yttersta 

vikt med ett nära samarbete med Linnéuniversitetets olika discipliner. Vi strävar efter att öka 

kunskapsförsörjningen inom våra discipliner så som arkeologi, historia, etnologi, 

byggnadsvård, men också att stärka universitetets discipliner med den kunskap och praktiska 

tillämpning som finns inom vår organisation. 
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