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Information om årsmötet 2021 
Restriktionerna under pandemin har begränsat 

möjligheterna att mötas. Med målet att genomföra ett 

fysiskt möte har styrelsen beslutat att årsmötet skall 

äga rum i Kristallen måndagen 18 augusti. Mer 

information följer.  

Frågor om årsmötet ställs till ordförande Birgitta 

Holm, 076-7930002 (sms) eller epost: 

birgittaholmrufus@gmail.com  

Kristallens nyhetsbrev, juni 2021 

Nu ljusnar det! 
Det är nu ett helt år sedan Ni senast fick ett Kristallens nyhetsbrev – anledningen känner 

vi alla väl till. Ett år av inställda möten och svikna förhoppningar. Men nu ljusnar det så 

sakteliga, både beträffande Coronaläget och föreningslivet. Restriktionerna har lättat 

och kulturprogram kan åter genomföras, under säkra former förstås. 

För Kristallen ser det ut att bli ett innehållsrikt år, med återinvigningsevent, 

konstutställningar och föredrag. Nedan presenteras de planer och program som redan 

är beslutade. Fler planer finns för hösten – skördemarknad, författarträff och advent. 

Kristallen återinvigs Kulturarvsdagen 12 september 
Säsongens stora händelse blir förstås Kristallens återinvigning under medverkan av 

landshövdingen Helena Jonsson och kommunalrådet Annelie Hägg, Eksjö. 

Trädplantering, musikframträdande och förfriskningar samt rundvisning i byggnaden 

förstås. Reservera söndagen 12 september kl 13!      

. 
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Öppet under sommaren 2021     
Kristallen deltar i projektet Turista  Hemma. Från och 

med 26 juni till 31 augusti håller vi öppet lördagar och 

söndagar  kl 13 till kl 17. I samband med nedanstående 

utställningar öppet även fredagar. Kaffeservering. 

Förbokade grupper är välkomna utanför ordinarie 

öppettider. Man kan även hyra Kristallen för privata 

tillställningar. Vi respekterar självklart även fortsatt 

Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer gällande  

antalet besökare. Lokalerna är tillgängliga för personer 

med funktionsnedsättning.                                                  

För gruppbesök, guidning och hyra av lokalen kontakta 

birgittaholmrufus@gmail.com  eller 

kristallenibruzaholm@gmail.com 

Utställningar & program 

Konstutställning Karin Sjögren, Marie Gayatri 

& Gisela Jansson 

11 juli – 23 juli. Vernissage 11 juli kl.13 

Öppet tisd. – sönd. Kl. 13-17. 

 

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.  

Marie Gayatri (Ekedahl) bor i Bruzaholm sedan 2019. 

Hon visar verk från 20 år som land-art konstnär. 

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. 
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    Paper Art – Erling Gustavsson 

    25 juli – 13 augusti 

    Vernissage 25 juli kl. 14  

   Öppet tisd.– sönd. kl. 13 – 17. 

Eksjökonstnären Erling Gustavsson arbetar idag 

huvudsakligen med pappersfiber som medium 

både i skulptural och i bildform. 

På senare år har han fokuserat på det japanska 

sättet   att arbeta med pappersfibern Kozo, 

som man kanske mest förknippar med det 

japanska handgjorda pappret ”Washi”. 

 

Peter Kautzky Gävle 

15 aug. – 12 sept 

Vernissage 15 aug. kl 14. 

Öppet fre.– sönd. kl. 13 – 17. 

Peter Kautzky är arkitekt med examen från 

Wiens Tekniska Universitet samt fyra års 

konststudier, likaså i Wien. Som ung praktikant 

på Sven Wranérs arkitektkontor i Gävle 

medverkade han i början av 1960-talet vid 

projekteringen av Kristallen.  

 

Peter Kautzy är representerad med konstverk i 

offenlig miljö på flera platser i Gävleborgs län. 

Utställningen i Kristallen omfattar verk i olja, 

akryl, akvarell samt grafik.  

 

 

 

 

 

 

Tuschmålning med tecken på handgjort 

japanskt papper 
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Kristallen har fått cafémöbler, 
takpersienner & WC  
Mycket har blivit uträttat och färdigställt i det tysta sen 

förra sommaren. Flera byggnadsrelaterade projekt har 

avslutats och en återställning av Kristallens trädgård 

har inletts. Men Boverkets stöd har en väl tillgänglig 

toalett uppförts. Välvilliga organisationer och stiftelser 

har bidragit med nödvändiga resurser – se nedan. 

 

Glasmosaik – i Kristallen och 

1900-talsarkitekturen.  
11 november. Kl. 18 – 19.30. Entré 50 kr.  

Byggnadsantikvarie Samuel Palmblad, 

Kulturparken Småland. 

En unik av inredningsdetalj i Kristallen är glas-  

mosaiken i paviljongens bassängkar.  Konstverket 

gestaltades 1962 av Hjördis Landahl Hammelef.  

Under 1950- och 1960-talen användes mosaiker ofta 

för konstnärlig utsmyckning i byggnader.  

Antikvarie Samuel Palmblad berättar om mosaik-

tillverkningen i Kosta och visar exempel på 

användningen i byggnadskonst.  

Samarr.Svenska Byggnadsvårdsföreningen 

 

Blomsteräng och äppleträd 
Våren 2021 har föreningen påbörjat markarbetena 

för att återskapa  Kristallens yttre miljö. Projektet 

har erhållit så kallat LONA-bidrag. Terrassplan, 

trappor och gångar  återställs. Gräsytorna framför 

växthuset anläggs som naturlik äng med vilda växter, 

till glädje för humlor och småkryp. Rader av äpple-

träd skall planteras, som det var när Kristallen var 

ny. Arbetsinsatsen med anläggning och plantering  

genomföras delvis ideellt. Medlemmar är välkomna  

att delta vid kommande trädplantering till hösten.  

I bassängens botten avbildas Verner 

Lidén, verkmästare på AB 

Maskinduksverken, i färd med att svetsa 

ett stativ till en vävstol för metallduk  

 

Kristallens trädgård under anläggning.  

Foto Peter Kautzky 1963 

Stapelbar stol Use i klarlackerad 

björk. Bordet Titus kryss med skiva i 

ljuddämpande blå laminat.  
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Två filmer om Kristallen! 
 

Under 2020 producerades två korta filmer om 

Kristallen. Några föreningar, som inte kunde bedriva 

verksamhet pga. Corona, fick möjlighet att presentera 

sig i filmer som spelades in av Kultur Eksjö kommun. 

Men anslag från Riksantikvarieämbetet producerade 

även en lite längre film om Kristallens historia och 

restaureringen. Filmen producerades av Shepherd 

Creative AB. Kristallen – den svävande paviljongen 

hittar du lätt på You Tube. 

Stöd Kristallens framtid! 
Kristallens växthus och trädgård har under 2021 

ombildats till en separat fastighet i föreningens ägo.  

Att förvalta anläggningen är en stor utmaning, och vi 

behöver fler medlemmar som kan bidra med sina idéer 

och sitt engagemang.  

Medlemskap kostar 100 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: birgittaholmrufus@gmail.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. 

Verksamhet och projekt har genomförts med stöd från 

följande myndigheter, företag och privatpersoner: 

Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

Boverket, Eksjö kommun, Sparbanksstiftelsen ALFA, 

Syskonen Inger & Sixten Norheds Stiftelse, Lars-Åke 

Skoog, Nya Axelssons El, Mariannelund, Radiator, 

Tehnodizains. 

 


