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Kristallens nyhetsbrev, juni 2020
När vi i början av mars sammanställde och skickade ut Kristallens förra
nyhetsbrev kunde vi ännu inte ana vad våren skulle föra med sig. Ännu
en gång har oväntade händelser, nu i form av Coronaepidemin, kommit
i vägen för våra planer. De flesta av de program och utställningar som vi
hade planerat för säsongen måste tyvärr ställas in. Mest ledsamt är att
den högtidliga återinvigningen i september, med landshövdingens
närvaro, måste skjutas på framtiden.
Men vi har övat vår uthållighet under många års kämpande för
Kristallens framtid. Och glada nyheter kommer också med jämna
mellanrum. I skrivande stund meddelas att Boverket beviljat ett
investeringsbidrag för att bygga en HWC – det vill säga en handikapanpassad toalett vid entrén till växthuset. Mer om detta i kommande
nyhetsbrev.

Information om årsmötet 2020
Föreningen Kristallens årsmöte som var planerat den 16
mars ställdes in pga. Coronakrisen. Osäkerheten om
smittspridning under epidemin har fortsatt under våren.
Styrelsen har nu beslutat att årsmötet skall äga rum i
Kristallen torsdagen den 25 juni. Mötesformen möjliggör
antingen fysisk närvaro, alternativt deltagande via digital
uppkoppling. Kallelse till alla medlemmar skickas inom
kort.
Frågor om årsmötet ställs till ordförande Birgitta Holm,
076-7930002 (sms) eller epost: holm.olle@telia.com
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Öppet under sommaren 2020
för Härturism, Hemester, Svemester –
är nyorden för att stanna i Sverige och upptäcka
smultronställen i hembygden. Kristallen deltar i projektet
Hemester och kommer att vara öppen för besök lördagar
och söndagar under perioden 20 juni–16 augusti kl. 13-17.
Från 26 juli – t.o.m. 8 augusti är det öppet dagligen med
kaffeservering på samma tider. Se även utställningsinfo
nedan!
Förbokade grupper är välkomna utanför ordinarie
öppettider. Man kan även hyra Kristallen för privata möten.
Vi respekterar självklart Folkhälsomyndighetens aktuella
riktlinjer beträffande maximalt antal besökare. Lokalerna är
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
För gruppbesök, guidning och lokalhyra kontakta
holm.olle@telia.com eller kristallenibruzaholm@gmail.com

Sommarens konstutställning –
26 juli – 8 augusti. Alla dagar kl. 13 – 17.
Vernissage söndag 26 juli kl. 13.00
Karin Sjögren och Gisela Jansson ställer ut
textila arbeten och målningar
Karin Sjögren är bosatt i Bruzaholm. Hon arbetade tidigt
med textil som uttrycksform och har som textilkonstnär
haft ett flertal utställningar och beställningsarbeten till
kyrkor, församlingshem och andra offentliga miljöer. I
naturen hämtar hon både inspiration och material till till
skapande.
Gisela Jansson är hemmahörande i Munka Ljungby, Skåne.
Hon målar i olja och akryl, ibland som blandteknik. Även
Gisela arbetar gärna med textila material i broderi och
sömnad.

Restaureringens sista etapp
I mitten av maj inleddes den sista etappen i restaureringen
av Kristallen. Årets arbeten omfattar taket på växthuset med
avslutande montering och justering av isolerglaskasetterna.
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Den västra gavelväggen återuppbyggs. Som pricken över i
kommer växthusets fasad mot norr att återfå sin beklädnad
av kopparplåt!

Kristallens mosaikbassäng
konserverad!
Under april månad var det äntligen dags att ta hand om ett
av Kristallens smycken – mosaikbassängen i försäljningspaviljongen. Mosaiken gestaltades 1962 av konstnärinnan
Hjördis Landahl Hammelef. Vattnet i bassängen användes
till växterna men bildade även en vacker vattenspegel i
rummet. I bassängens botten avbildas Verner Lidén,
verkmästare på AB Maskinduksverken, i färd med att
svetsa ett stativ till en vävstol för metallduk. Efter rengöring
gnistrar nu åter svetslågans gyllene mosaikstenar.
Arbetet utfördes av stenkonservator Cecilia Strömer,
Kungslena. Åtgärderna innebar rengöringen på samtliga
ytor med vatten, etanol, mjuka borstar ochskalpell.
Kalkutfällningen runt överkanten på mosaiken togs bort
med skalpell och en pasta av vatten/bikarbonat och ättika.
Missfärgningarna på konststenen togs bort och ytorna fick
en behandling med såpa och en strykning med linolja och
balsamterpentin för att få upp viss lyster och ett skydd mot
yttre påverkan.

Blomsteräng och äppleträd
Under hösten 2020 påbörjas en restaurering även av
Kristallens yttre miljö. Terrasser, trappor och gångar skall
återställas. Gräsytorna på terrassplanen framför växthuset
kommer till största del att anläggas som naturlik ängsmark
med vilda växter, gynnsamma för humlor och andra
insekter. Rader av äppleträd skall planteras, så som det var
när Kristallen var ny.
För detta projekt har föreningen, med hjälp av ansökan
genom Eksjö kommun, erhållit så kallade LONA-bidrag
från Jordbruksverket. En betydande arbetsinsats med markarbeten och plantering kommer att genomföras ideellt.
Medlemmar välkomna att delta till hösten!
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Kulturarvsbidrag till Kristallen
För tredje året i rad har Riksantikvarieämbetet tilldelat
Föreningen Kristallen anslag av medlen avsedda för lokala
kulturarvsprojekt. I år fick vi 93 000 kr för att producera
en film om byggnaden och dess historia och om själva
restaureringsprocessen. Totalt har 110 kulturarvsprojekt
runt om i landet fått del av pengarna. Så här skriver
riksantikvarie Lars Amréus: Det är en speciell tid då det är

svårt för människor att träffas. Därför är jag extra glad i år
att besluta om bidraget till dessa kulturarvsprojekt, som
drivs ideellt och som är så viktiga för den lokala och
regionala tillhörigheten. De här initiativen för vårt
gemensamma kulturarv ger mig framtidstro.

Stöd Kristallens framtid!
Under 2020 kommer Föreningen Kristallen i Bruzaholm
att överta ägarskapet av Kristallen. Att driva anläggningen
blir en stor utmaning och vi behöver fler medlemmar som
kan bidra med sina idéer och sitt engagemang.
Medlemskap kostar 200 kr./år. Barn och ungdom upp till
18 år 50 kr./år
Bankgiro: 262 - 7974. Swish: 123 125 8367.
Kontakt: Ordförande Birgitta Holm. Tel: 076 – 7930002,
E-post: holm.olle@telia.com

Tack till
Studieförbundet Vuxenskolan, som är vår fasta punkt i
Eksjö. Vi välkomnar sponsorer och ekonomiskt stöd för
specifika projekt och driften av den restaurerade Kristallen.
Under 2019 har föreningens erhållit anslag och gåvor från
följande myndigheter, företag och privatpersoner:
Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Eksjö kommun, Sparbanksstiftelsen ALFA, Syskonen Inger
& Sixten Norheds Stiftelse, Lars-Åke Skoog, Adolfssons
Bygg AB, Ingatorp, Nya Axelssons El, Mariannelund,
Radiator, Tehnodizains.
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