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Klosterruin Kronobäcks Vänner



Styrelse och övriga funktionärer

Under det gångna verksamhetsåret har nio protokollförda sammanträden genomförts.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Iréne Holm

Vice ordförande K G Lundgren

Kassör Ulrika Wretås

Sekreterare Börje Jonsson

Ledamot Gull Strömberg

Suppleant Helen Lindeborg

Suppleant Hans Kihlbaum

Revisorer har varit Bengt Turfors och Björn Söderberg med Jimmy Karlsson som suppleant.

Valberedningen har bestått av K G Lundgren och Christina Englund med Gull Strömberg som 
ersättare.

Medlemmar

Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 52 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 100 kronor.

Möten och övriga aktiviteter

Årsmötet ägde rum den 26 oktober 2017 med 18 deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna 
berättade Irene Holm om den kommande Skymningskvällen, samt att arbetet med årets utställning 
nu skulle ta sin början och att alla medlemmar var välkomna att delta. Ulrika Wretås redovisade 
huvuddragen i den rapport om vår utgrävning som kommit från Kalmar läns museum och Börje 
Jonsson berättade om tankarna bakom föreningens nya projekt "Projekt Överstebostället i 
Kronobäck – en historia över 200 år".

Ett medlemsmöte genomfördes den 8 maj 2017 med 10 deltagare. Börje Jonsson föreläste om 
Johanniterna på Malta.



Skymningskväll 2018

Den 16 november genomfördes den traditionella 
Skymningskvällen i Kronobäcks klosterruin.

Över 100 marschaller lyste upp höstkvällen för 
de drygt 500 personer som valt att besöka 
klosterruinen denna kväll. Skönsjungande 
Tatonia bjöd på vacker musik och Fatta eld – 
med gycklaren Henrik Tynnhammar visade upp 
en magnifik eldshow.

Under kvällen uppstod på grund av det stora 
besöksantalet parkeringsproblem.

 "Projekt Överstebostället i Kronobäck – en historia över 200 år".

Projektet syftar till att ta reda på mer om 
Kronobäck under den tid platsen var boställe för 
regementschefen vid Kalmar Regemente.

Arbetssättet är dels att arbeta i studiecirkel och 
dels att arrangera publika föreläsningar.

Följande föreläsningar har arrangerats:

”Sålunda vara synt och befunnet”

Föreläsning av Peter Danielsson, Kalmar läns 
museum den 1 februari 2018 på Mönsterås 
bibliotek med 54 deltagare.

”Livet på Kronobäck 1680-1850”

Föreläsning av vår egen lokalhistoriker Jonny 
Nilsson den 10 april 2018 på Mönsterås bibliotek
med 36 deltagare.

”Kalmar Regemente i krig och fred”

Föreläsning av Peter Danielsson, Kalmar läns 
museum den 9 maj 2018 på Mönsterås bibliotek 
med 35 deltagare.

En studiecirkel med 11 deltagare genomförde 
under våren nio träffar då man studerade 
historisk litteratur som belyser perioden och 
sedan startade läsning av av- och tillträdessyne-
protokoll från Kronobäcks Boställe.

Studiecirkeln fortsatte under hösten med åtta 
deltagare och två sammankomster under 
verksamhetsåret. Fortsättning följer.



Skötsel av hus och område

En viktig uppgift för vår förening är att se till att 
området runt klosterruinen i Kronobäck är 
trevligt att besöka. Förutom löpande tillsyn och 
vattning arrangeras därför årligen städdagar. Då 
krattas löv och kvistar upp, gräs och sly klipps 
och ogräs rensas bort. Under 2017 genomfördes 
städdagarna den 13 maj och den 23 september 
med god anslutning av våra medlemmar.

Årets utställning har temat ”Kronobäck i tiden”

Under senhöst och vår har föreningens 
Utställningsgrupp arbetat med vår fjärde 
utställning i det röda Svinhuset.  
Utställningsgruppen har liksom tidigare år varit 
öppen för alla intresserade medlemmar. 

Årets utställning visar en liten del av vad som 
hänt i Kronobäck med omgivningar från 1099 – 
1875, men berättar också om vad som samtidigt 
hände i världen.

Utställningen öppnades den 20 maj. 



Kronobäcksdagen 2018

Årets Kronobäcksdag genomfördes den 17 juni.

 För varje år får vi fler och fler besökare. Detta år
besökte ca 1500 barn och vuxna oss under dagen.

Liksom tidigare år gästades vi av Calmar 
Renässansgille. De visade  upp olika typer av 
svärd  och besökarna fick prova på att fäktas. Vi 
fick också ett oväntat besök av ett antal beridna 
och medeltidsklädda damer.

Besökarna kunde prova på medeltida lekar, prova
kläder och riddarrustning, skjuta med pilbåge och
armborst, gjuta tennkors, måla sköldar, göra 
pärlhalsband, skriva kalligrafi och lyssna till 
sagor och medeltida visor i källaren. Det fanns 
gycklare, flera smeder och försäljare av hantverk 
på plats.

Blev någon sugen på något att äta fanns korv, 
rotsaksgryta och nybakat bröd. Efter förra årets 
brist på mat hade alla matförsäljare laddat mer än
någonsin Trots detta tog nästan allt ätbart slut 
eftersom det nu kom ännu fler besökare.

Till årets Kronobäcksdag hade föreningen ordnat 
med utökad parkeringsyta på ängen på andra 
sidan infartsvägen. Vi tackar markägare och 
arrendator för detta.

Guidningar

Liksom tidigare år har offentliga guidningar 
genomförts varje torsdag under juli och augusti 
månad. Under juli har guidningar även 
genomförts på söndagar. Totalt har offentliga 
guidningar genomförts vid 14 tillfällen med 
totalt 36 besökare, vilket är en minskning med 
11 deltagare jämfört med förra året. Man kan 
anta att det mycket varma vädret denna sommar,
liksom det faktum att vägen varit avstängd för 
allmän trafik och ingen skylt kunnat uppsättas, 
bidragit till att färre personer utnyttjat möjlig-
heten att bli guidad. Härutöver har 10 grupp-
guidningar genomförts för olika grupper med 
totalt ca 220 deltagare.



Renässans- och Medeltidsdagar på Kalmar slott

Den 21 - 22 juli deltog ett antal av föreningens 
medlemmar i Calmar renässansgilles aktivitet på 
Kalmar slott. 

Klosterruin Kronobäcks Vänner såg till att 
besökarna fick uppleva medeltiden.  Många barn 
gillade att gjuta ett Johanniterkors också känt 
som Malteserkors.

Inställd utomhusbio

Detta år skulle vår förening för tionde gången ha arrangerat utomhusbio i klosterruinen.  Filmen 
Mamma Mia skulle ha visats. Väderprognoserna förutspådde kraftigt regn och åska varför vi 
beslutade att ställa in årets filmvisning.

Uthyrning av samlingslokalen

Vår förening sköter uthyrningen av Mönsterås kommuns samlingslokal vid Kronobäck. Denna har 
under verksamhetsåret varit uthyrd vid 126 tillfällen, vilket är en ökning med sju. Vid 70 av dessa 
tillfällen har företag, föreningar och privatpersoner förhyrt lokalen, vid 26 tillfällen har det gällt 
arrangemang från någon av Mönsterås kommuns olika verksamheter och 30 tillfällen har gällt 
Klosterruin Kronobäcks Vänners egen verksamhet.

Föreningens hemsida – www.kronoback.org

Föreningen hemsida har uppdateras regelbundet med information om föreningen och om såväl 
kommande som redan genomförda aktiviteter. Det finns också information om platsen Kronobäck 
förr och nu. Man kan också via kalender boka samlingslokalen eller guidningar. 
Bokningskalendern har bytts under året.



Övriga aktiviteter

Föreningen eller dess medlemmar har under året deltagit i olika arrangemang såsom 
Medeltidsdagarna i Visby och Söderköpings gästabud.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för arbete och stöd under det gångna verksamhetsåret. Vi vill 
också framföra ett stort TACK till Mönsterås kommun och till föreningens sponsorer för stöd och 
ett gott samarbete.

Kronobäck den 16 oktober 2018

______________________________
Iréne Holm

_______________________________
K G Lundgren

______________________________
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_______________________________
Börje Jonsson

______________________________
Gull Strömberg

______________________________
Helen Lindeborg

_______________________________
Hans Kihlbaum



Ett stort TACK till våra sponsorer
Diamantsponsorer

Guldsponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer


