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Förord 

Riksantikvarieämbetet har under året, på uppdrag av regeringen, gjort en genomlysning av 
förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Rapporten visar att samhällets 
förväntan är omfattande och komplex, samtidigt som regionmuseerna är små verksamheter 
sett till personalvolym. 14 av 24 museer rapporterar mindre än 50 årsverken och Jönköpings 
läns museum utgör ett av dessa. Givet den relativt låga bemanningsgraden är det tydligt att 
länsmuseet, trots den pågående pandemin, genom samverkan, kreativa lösningar och flexibla 
arbetssätt ändå i stora drag lever upp till intentionerna i de regionala uppdragen. 

Den nya basutställningen Kampen I Tiden färdigställdes under hösten och skulle ha invigts i 
november, men på grund av rådande omständigheter fick detta evenemang ställas in. Det är 
dock glädjande att Jönköpings läns museum nu har en ny basutställning som ligger i nationell 
framkant vilken främst riktar sig mot målgruppen unga och som dessutom är framtagen till-
sammans med ungdomar från länet. 

Museets verksamhet har under året tagit stora steg i den digitala utvecklingen, inte minst 
publikt där sociala medier, bloggar, filmer via Youtube samt digitala visningar och program 
erbjudits i allt större omfattning vilket rönt stor uppskattning hos många av länets invånare.  

En viktig ambition för länsmuseets kulturmiljöverksamhet är att vara fortsatt ledande inom våra 
verksamhetsområden i Jönköpings län. Årets omfattande verksamhet visar att vi har en fort-
satt ledande ställning inom både arkeologi och byggnadsvård och konservering. 

Ledningsgruppen har under hösten arbetat konstruktivt med att tolka de styrdokument som 
verksamheten har att förhålla sig till. Utifrån detta har man till styrelsen tagit fram förslag till 
definition av länsmuseets grunduppdrag, 7 prioriterade utvecklingsområden, Verksamhets-
plattform 2021-2024 inklusive övergripande mål samt hur verksamheten ska följa upp dessa 
mål. Verksamhetsplattformen kommer utgöra grunden för de årliga verksamhetsplanerna som 
styrelsen har att besluta om samt följa upp. 

Denna verksamhetsberättelse beskriver den breda och mångfacetterade verksamhet som 
Jönköpings läns museum bedrivit under 2020 och det är med stolthet jag kan konstatera att 
varje medarbetar, varje dag, varje arbetsvecka på ett enträget och engagerat sätt verkat 
utifrån visionen ”Ditt länsmuseum för ett rikare liv”. 

Johan Gärskog 
Länsmuseichef 
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Museets uppdrag 

Jönköpings läns museum har att förhålla sig till ett antal lagar varav museilagen är mest fram-
trädande. Denna lag ställer inte bara krav på kunskapsuppbyggnad och forskning samt förval-
tande av museets samlingar, utan också vad gäller museets bidrag till samhället och dess 
utveckling i form av främjande av kunskap, fri åsiktsbildning och kulturupplevelser på alla lika 
villkor.  

Utöver denna lag ska länsmuseet också utveckla och forma verksamheten utifrån intentio-
nerna i den regionala kulturplanen samt tillhörande uppdrag enligt följande:  

- Bredda kulturarvssynen och lärprocesserna  

- Stärka sin identitet som kunskapsutvecklande institution och därigenom bidra till 
forskning.  

- Ansvara för att lyfta, förtydliga och utveckla begreppet kulturarv via varierande 
samverkansformer.  

- Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas möjlighet till 
eget skapande, delaktighet och inflytande.  

- Främja tvärsektoriellt arbete för att nå och angå nya målgrupper  

- Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt med andra 
regionala kulturverksamheter.  

- Ge alla möjlighet att ta del av kulturarv genom konst och kultur i hela Jönköpings län. 
Främja fortsatt digitalisering för tillgänglighet, delaktighet och lärande  

- I samverkan med nationella och internationella aktörer arbeta för digital tillgänglighet, 
delaktighet och lärande.  

- Utgöra ett kunskapscentrum för digitalisering av kulturarvet i mötet med medborgare. 
Stärka samspelet inom kulturmiljöarbetet  

- Inom ramen för ett lokalt, nationellt och internationellt sammanhang prioritera följande 
områden: kulturmiljövård, kunskapsförmedling, publika aktiviteter.  

- Utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet utifrån nationella 
mål för kulturmiljöarbete  

- Stärka sin roll som regional och nationell resurs och samarbetspartner. Utveckla 
samlingstillväxt för materiellt och immateriellt kulturarv  
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- Förvalta och utveckla sina samlingar på ett hållbart och tillgängligt sätt och uppnå en 
medveten samlingstillväxt. 

Verksamhetsplan 

Inledning 
Med utgångspunkt från museets stadgar, regionens kulturplan, uppdragsbeskrivningen 
RJL/456 och museets fyra övergripande mål har museiledningen inför verksamhetsåret 2020 
upprättat följande plan. Premissen är att fortsatt etablera ett långsiktigt hållbart arbetssätt där 
museets breda uppdrag av 15 uppdragspunkter, och dokumentation kring genomförandet av 
tre handlingsplaner, samspelar med resurser, omgivningens förväntningar och en pågående 
samhällsutveckling. 

Genom att lyfta ett antal fokusområden vill verksamheten säkerställa en prioritering som syftar 
till att ge utrymme för en stabil utveckling där institutionens samlade utmaningar kan utveckl-
as under resursrealistiska förutsättningar. Museet enheter får vidare i uppdrag att genom 
planerade aktiviteter utifrån dessa rubriker säkerställa en utveckling där kvantitativa eller kvali-
tativa mål ska synliggöra den förväntade utvecklingen.  

Resultat av arbetet redovisas för museets ledningsgrupp fortlöpande under pågående verk-
samhets år, medan museets styrelse tar del av resultatet via en fördjupande genomgång vid 
senvårens och senhöstens styrelsemöte.  

Museet och de globala målen 
Museets arbete relaterar också till de globala målen där institutionen under 2020 prioriterar 
aktiviteter där mål 3, 4, 5, 10, 11, 15 och 16 ligger i fokus. Genom att utgå från dessa bli 
museet förutom att vara en förvaltare och förmedlare av begreppet kulturarv också en aktiv 
aktör i ett mer övergripande perspektiv och som del i samhällsbygget. I museets pedagogiska 
arbete ligger de globala målen som en grund (se museets historieverkstad). Museet når 
därigenom den prioriterade målgruppen barn och unga som en kompletterande resurs för 
skolan. 
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Länsnärvaro  

Kommunikation 
Under 2020 planeras en särskild satsning på att via kommunikativa insatser synliggöra bred-
den av museets verksamhet. Museet är med ca 350 uppdrag inom kulturmiljöområdet närva-
rande i länet på många varierande sätt. Dessa aktiviteter är vanligen del av museets konsul-
terande roll kring ärenden som vilar på kulturmiljölagen. Det är viktigt att påpeka att de insa-
tser som görs inom ramen för detta arbete är av stor betydelse för kunskapsutvecklingen 
kring länets kulturmiljöer. Utan den egenfinansierade konsultverksamheten skulle volymen  
av kulturmiljöarbetet vara mycket begränsad.  

En stor del av dessa ärenden är publikt intressanta medan andra är mer distinkt relaterade  
till kulturmiljölagstiftningen och formell tillståndsgivning. Genom att publicera resultat och 
kunskapsutveckling baserat på erfarenheterna från dessa ärenden ges förutsättningar för  
en publik transparens och en förståelse för vidden av kulturarvets betydelse, och för museets 
verksamhet som del i samhällsutvecklingen. 

Under 2020: 

• genomförs en särskild satsning på att utveckla museets kommunikativa insatser i 
museets kanaler för att tydliggöra museets länsnärvaro. 

• använder museet kommunikation som ett värdeskapandeverktyg för att öka med-
borgarens förståelse och engagemang för museet som en viktig och angelägen 
kulturinstitution.  

Publik verksamhet i länet 
Under året planeras fortsatt utveckling kring de så kallade kulturarvsnoderna. Erfarenheterna 
från samarbetet med Värnamo kommun och civilsamhället ligger till grund för ett fortsatt 
arbete med att utveckla samarbete med fler kommuner i regionen. I museets uppdrag ligger 
att utveckla samverkansformer med civilsamhället och föreningslivet vilket tar tid, kräver tåla-
mod som långsiktighet. Lokal förankring är av störste vikt vilket innebär att ett lokalt engage-
mang är avgörande för projektens genomförande. Erfarenheterna från Värnamo visar att det 
tar tid att etablera samverkan varför kvantitativa mål är svåra att säkerställa.  

Under vårsäsongen 2020 fokuserar personalen på museets nya kulturhistoriska basutställ-
ning. Detta innebär att utvecklingen av noderna samt en lämplig modell för länsanpassade 
vandringsutställningar lämpade för varierande samlingslokaler som t.ex. bibliotek, skolor, 
gallerior, etc., kommer ske under höstsäsongen. Målet är att ha etablerat en ny publikt till-
gänglig nod och en vandringsutställning tillgänglig för en länsturné med start under våren 
2021. 
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Under 2020: 

• fortsätter arbete med att etablera kulturarvsnoder i länets kommuner 

• fortsätter utveckling av samverkan med lokalt förankrat föreningsliv och civilsamhälle. 

• Arbetar museet fram lämplig utställning för länsturné under 2021. 

• utvecklas seriekonfigurerade programaktiviteter för exponering i länets kommuner i 
syfte att öka länsnärvaro på ett resurseffektivt och hållbart vis.  

Pedagogik   
Redan under hösten 2019 har ett utvecklingsprojekt iscensatts där verksamheten undersöker 
möjligheten till större närvaro i länet genom att inom ramen för museets pedagogiska verk-
samhet nyttja digitala möjligheter i större utsträckning. Projektet söker utvecklingsmedel från 
regionen för en treårsperiod från 2020 t.o.m. 2022. 

Det är en demokratisk rättvisefråga att säkerställa att museet är tillgängligt för skolbarn utan-
för Jönköpings kommun. Med det som utgångspunkt undersöker vi möjligheten till alternativ 
kring nyttjandet av digital teknik för att se hur museet kan verka som resurs för skolans behov 
i länets alla kommuner. Vi kommer också fortsatt arbeta för att stödja utvecklingen av en infra- 
och en nätverksstruktur som innebär att vi har kontakt med lämpliga personer i länets kommu-
ner. Detta sker i samverkan med flera organisationer under rubriken ”Kulturrätten”.  

Arbetsmiljö 
Med föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4/gäller från 2016-03-31) har 
kraven på en fungerande arbetsmiljö ökat. Museets lokaler är ur ett underhållsperspektiv 
eftersatta då en otydlig gränsdragning kring ansvarsfördelning mellan huvudmännen 
Jönköpings kommun och Region Jönköpings län står i vägen för en långsiktig förvaltning. 
Detta innebär att nuvarande lokaler för både individuella arbetsplatser som gemensamma 
utrymmen har påtagliga brister då det gäller funktion, ventilation, ljus och ytskikt. Ändrade 
arbetsformer och variation i personaltäthet ställer dessutom nya krav på lokalernas 
funktionalitet.  

Under 2020: 

• genomförs en projektering och en anpassning kring användningen av lokalytorna  
på plan 1.  

• I syfte att akut förbättra DSP:s individuella som gemensamma arbetsplatsytor.  

• analyseras och förbättras ventilations och värmesystem kontorshuset. 
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• genomförs underhåll och byte av den tekniska utrustningen i grupprum och konfe-
rensrum. 

• genomförs underhåll och uppdatering av teknik, besökarmiljöer, serviceytor i museets 
publika utrymmen.  

Metodutveckling  
För att säkerställa en institutionsövergripande förvaltningsform intensifieras implementeringen 
av museets förvaltningsmodell. SPECTRUM är museernas egen standard inom samlingsför-
valtning. Den är fritt tillgänglig och kan användas som stöd för organisationer i deras arbete 
med samlingar och tillhörande information. SPECTRUM består av 21 processer, som med 
hjälp av flödesscheman beskriver huvuddelarna i arbetet med att förvalta samlingar och vad 
som ska dokumenteras i varje steg. 

Processerna kan användas som stöd för att revidera och förbättra den egna organisationens 
arbete. SPECTRUM är utvecklad och testad under lång tid i samarbete med museer världen 
över, från stora etablerade institutioner till mindre frivilligorganisationer. Skälet till att 
Jönköpings läns museum använder förvaltningsmetoden är att ett hållbart arbetssätt, enligt  
en etablerad standard, leder till en ökad professionalitet och förtroende för organisationen. 
Att ta stöd i SPECTRUM vid arbetet inom samlingsförvaltning ger stabila, upprepbara, 
personoberoende processer. Detta spar tid, minskar stress och håller kunskapen inom 
organisationen levande. På det viset säkras kvaliteten i arbetet med samlingarna. 

Dessutom behövs en genomlysning av museets rutiner gällande digitala arkiv. I dagsläget 
saknas en gemensam modell för hur dokument namnas, lagras och backas upp. Varierande 
behov har inneburit att visa lösningar under perioder har utvecklats ad hoc. Detta ställer till 
visa problem då det gäller backup av befintliga dokument. För att säkerställa en långsiktigt 
säker arkivering bör museet snarast upprätta nya rutiner för digital arkivering. 

Under året kommer museet implementera nya rutiner kring personaladministration. Syftet är 
att optimera arbetet för anställd personal. I vår verksamhet finns väldigt mycket information 
som rör personalen. Ofta är denna information utspridd, både som manuella rutiner och i 
skilda program för olika funktioner. 

Genom ett nytt digitalt, molnbaserat personalsystem samlar vi all denna information, struk-
turerar och synkroniserar den, och gör den tillgänglig för rätt personer. Chefer får exempelvis 
koll på hur mycket övertid som arbetats, medarbetarna får överblick över löneuppgifter såsom 
semesterdagar och övertidsbetalning, arbetsledaren får veta om ett arbetspass är underbe-
mannat, faktureringsavdelningen kan skriva ut fakturaunderlag baserat på både reseräkningar 
och tidrapporter. Listan är lång på viktig information som kan automatiseras. 
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Museet personal har alltid tillgång till programmet, via dator, surfplatta eller smartphone. Det 
enda som krävs är internetuppkoppling. Anpassade vyer och rapporter hjälper administratio-
nen att få full kontroll och överblick över verksamheten. Genom att ha all information som rör 
personaladministrationen samlad på ett ställe kan ansvarig personal snabbt och enkelt ta del 
av den information som önskas. 

Med ett lättarbetat och attraktivt gränssnitt hanteras allt från inrapportering av tider och regi-
strering av reseräkning till godkännande, attest och utbetalning till lön. Ett stort urval av 
rapporter finns att tillgå i arbetet med att följa statistik gällande museets personal. Under 
november och december 2019 utbildas personalen i systemet för att under våren 2020 
övergå till digital hantering.  

Under 2020: 

• inleds en genomgripande implementering av SPECTRUM för museets 
förvaltningsuppdrag. 

• inleds en process av genomlysning och utveckling av rutiner för säker digital 
arkivering. 

• iscensätts akut backup av relevant digitalt material. 

• implementeras rutiner kring projektutvärderingar som ett övergripande systematiskt 
kunskapsbyggande verktyg för kvalitetsutveckling relaterad till respektive enhet. 

• implementeras ett nytt digitalt personalsystem.  

Samlingsförvaltning och tillväxt   
Samlingsarkiven är i akut behov av utökning av ytor, och anpassning till rådande arbets-
miljökrav. 

När museet byggdes till 1989 inredes de i Lettströmbyggnadens tidigare utställningslokaler 
till det som idag är museets samlingsarkiv. Dessutom hyr institutionen en byggnad tillhörande 
Björnebergs herrgård vilken är i ett så nedslitet skick att den inte längre lämplig för placering 
av våra samlingsobjekt. För att ge huvudmännen Jönköpings kommun och Region Jönköpings 
län en möjlighet till en realistisk lösning på ett akut problem bör institutionen omgående 
sammanställa ett underlag som ligger till grund för kommande insatser och investeringar. 

Under 2020: 

• inleds arbete med att sammanställa ett konkret beslutsunderlag gällande en utökning 
av samlingsarkivytor med en standard som krävs enligt arbetsmiljölagen. 
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• genomförs dialog med de museer som nyligen har förbättrat sina samlingsarkiv i syfte 
att säkerställa att erfarenhet, korrekt data och information från tidigare erfarenheter 
finns med i materialet för underlag.  

• kommer museet akut säkerställa att nuvarande samlingsmiljö uppfyller arbetsmiljö-
lagstiftningen. 

• drivs frågan kring en huvudmannadialog kring 1997 års överenskommelse, vilken 
ligger till grund för anslagstilldelningen till museet, i syfte att få till ett nytt relevant 
avtal. 

Samverkan kulturmiljö/kulturarvsarbetet  
Museet har i sitt uppdrag att inom ramen för ett lokalt, nationellt och internationellt samman-
hang prioritera följande områden: kulturmiljövård, kunskapsförmedling, publika aktiviteter.  
Vi har uppdraget att utveckla och förnya engagemanget kring kultur-miljövårdsområdet utifrån 
nationella mål förkulturmiljöarbete Vi ska också stärka vår roll som regional och nationell 
resurs och samarbetspartner. För att säkerställa museets position och ställning kring dessa 
uppdrag bör museet förtydliga sin roll i varierande samarbeten och samverkan. 

Under 2020: 

• inleds ett arbete med att sammanställa, förtydliga och utvärdera resultatet av de 
varierande samverkansformer, disciplinorienterade som tvärsektoriella, som museet 
verkar i. 

• prioriteras och omfördelas resurser till de aktiviteter som anses gynna institutionens 
utveckling och det övergripande uppdrag som museet har.  

 

Styrelse och övriga förtroendevalda 

Ordförande Inger Gustafsson Jönköpings kommun 

1:e vice ordförande Raymond Pettersson Region Jönköpings län 

2:e vice ordförande Irene Oskarsson  Jönköpings läns hembygdsförbund 

Sekreterare Sergei Muchin, museichef  Jönköpings läns museum, t.o.m. maj 

Sekreterare Johan Gärskog museichef 
 

Jönköpings läns museum, från juni 

 Stefan Bomberg Jönköpings kommun 

 Eva Swedberg             –  ”  – 
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 Anders Gustafsson Region Jönköpings län 

 Per Svenberg            –  ”  – 

 Kjell Gunnarsson Jönköpings läns hembygdsförbund 

 Carl-Johan Stillström             –  ”  – 

 Mattias Sörensen Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 Britt-Marie Börjesgård Personalrepresentant 

Adjungerad Dan Nilsson Jönköpings läns konstförening 

   
Ersättare John Hultberg Jönköpings kommun 

 Björn Johansson            –  ”  – 

 Aneth Amundsson Region Jönköpings län 

 Anders Bengtsson            –  ”  – 

 Margareta Fridén 

 

Jönköpings läns hembygdsförbund 

 Maria Leifland            –  ”  – 

 Per-Olof Ringquist Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 Liselotte Munther Jönköpings läns museum 

 Katali Jarefjäll Personalrepresentant 

   
Revisorer Britt-Inger Leander Jönköpings kommun 

 Thomas Werthén Region Jönköpings län 

 Lars Gustafson Jönköpings läns hembygdsförbund 

 Mats Angslycke Länsstyrelsen i Jönköpings län 

   
Ersättare Sara Larsson Jönköpings kommun 

 Göte Wahlström Region Jönköpings län 

 Bertil Andersson Jönköpings läns hembygdsförbund 

 Kristoffer Johansson Länsstyrelsen i Jönköpings län 

   

Beredningsutskott Ordinarie Ersättare 
 Inger Gustafsson Eva Swedberg 

 Raymond Pettersson Per Svendberg 

 Irene Oskarsson  Carl Johan Stillström 

 Sergei Muchin/Johan Gärskog Liselotte Munther 

 Anders Gustafsson Björn Johansson 
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Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under året. 
Beredningsutskottet har sammanträtt 4 gånger under året.  

Styrelsens ledamöter i Rudolf och Anna Bomans stiftelse har varit Inger Gustafsson med 
Raymond Pettersson som ersättare, i stiftelsen Aschanska gården Anders Gustafsson och 
Margaretha Bladh med Britt-Marie Börjesgård som ersättare. Museichefen är självskriven 
ledamot i stiftelsen Aschanska gården samt Rudolf och Anna Bomans stiftelse med 
biträdande museichef som ersättare. 

Måluppfyllelse  

Under 2020 har en särskild satsning på att utveckla museets kommunikativa insatser i mu-
seets kanaler för att tydliggöra museets länsnärvaro genomförts. Dessa insatser har gett ett 
påtagligt kvantitativt resultat. Resultatet säkerställer dock inte att medborgarnas förståelse 
och engagemang för museet per automatik har ökat, men ökningen kan ses som en indikator 
på att sannolikheten för detta är stor. 

Under året har en arbetsgrupp och styrgrupp tillsatts med målet att producera en länsöver-
gripande vandringsutställning. Arbetet har inletts med att en extern formgivare tagit fram ett 
förslag till innehåll och form. Namnet på utställningen, vilken kommer produceras under 2021, 
är ”I skuggan av ett äppelträd”.  

I enlighet med verksamhetsplanen för 2020 tog museichefen i höstas initiativ till ett antal 
dialogmöten mellan stiftarna i syfte att få tillstånd ett tydligt avtal och som långsiktigt skapar 
förutsättningar för länsmuseets utveckling. Dialogmötena har varit konstruktiva och ett utkast 
till avtal är nu föremål för politisk beredning.  

Arbetet med att fortsätta etablera kulturarvsnoder i länets kommuner har under året varit 
vilande på grund av flera yttre faktorer såsom pandemin, vattenläckor mm. Denna ambition 
fortgår dock och ligger med i kommande verksamhetsplaner. 

En genomgripande implementering av SPECTRUM för museets förvaltningsuppdrag har skett 
vilket innebär ett modernt stöd i museernas arbete med att förvalta sina samlingar. 

Ett förarbete för genomlysning och utveckling av rutiner för säker digital arkivering har under 
året gjorts, vilket också utgör en grund för en större utredning av arkivets framtida funktion 
som kommer ske under 2021. 

Ett nytt digitalt personalsystem har framgångsrikt implementerats. 

En förstudie samt lokalprogram med målet att tillgodose moderna och ändamålsenliga 
magasins- och arkivlokaler har sammanställts. Utifrån detta väntas ett inriktningsbeslut inom 
kort fattas från projektets styrgrupp. 
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Vissa omfördelningar av resurser och prioriteringar har under året gjorts för att gynna 
institutionens utveckling och det övergripande uppdrag som museet har.  

Ekonomiska nyckeltal 2020 
 kr  

Omsättning 

Varav 

48 576 340 

23 919 000 

6 523 800 

1 508 271 

534 029 

13 672 963 

2 418 277 

 

från Region Jönköpings län 

från Jönköpings kommun 

från länsarbetsnämnden 

från Riksantikvarieämbetet 

från egen konsultverksamhet  

övrig egen finansiering 

Årets förlust - 3 219 476  

 

Beträffande resultat för år 2020 och ställningen 2020-12-31 hänvisas till resultat- och 
balansräkning jämte till dessa hörande noter. Årets resultat har tillförts stiftelsekapitalet,  
se vidare under Förvaltningsberättelse. 

Besöksstatistik 
Antalet anläggningsbesök omfattar besök på Jönköpings läns museum och Stadshistoriska 
utställningen i Arkivhuset. Under våren dalade antalet besökare för att under sommaren fram 
till oktober vara i stort sett normala. Museet anpassade antalet besökare i Följa John efter de 
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderade för att det inte skulle uppstå 
trängsel och med det risk för smitta. Under hösten omfattade begränsningarna hela museet 
inklusive butiken. I november och året ut hade museet stängt för besök.  

 2018 2019 2020 

Antal besökare 134 626 136 873 95 966 
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Utställningar  

Länsmuseet kunde genomföra de planerade utställningarna men på grund av pandemin 
försenades vissa projekt bland annat den nya stora utställningen Kampen i Tiden. En vatten-
läcka i ett av museets arkiv påverkade också utställningarna eftersom den Stora vita salen 
togs i anspråk som evakueringslokal. Även lilla vita salen togs i anspråk när källarmagasinet 
renoverades. Flera av utställningarna som har visats under året har publiken inte haft möjlig-
het att besöka på grund av restriktionerna och senare den totala stängningen. I maj var det 
tänkt att den nya basutställningen om kulturarv i länet skulle öppna, invigningen flyttades till 
november då utställningen öppnade utan någon invigning. 

I länsmuseets entré, den så kallade Stenhallen, har småutställningar visats tematiskt efter 
årets säsonger. De har varit egenproducerade och byggt på material ur museets samlingar 
samt även presenterat olika verksamheter inom byggnadsvård, arkeologi och konservering. 

Kampen i Tiden, länsmuseet utställning om 37 livsöden som berättar olika historier inifrån 
Jönköpings läns. Hela utställningen, från idé till färdig gestaltning har producerats tillsam-
mans med länets barn och unga. I utställningen finns också ett spel där du navigerar genom 
berättelser om kunskap, arbete, kropp, plats och makt. I ord och bild, med ljud och film. Led-
trådar hjälper dig att hitta rätt. Bland fornfynd och hattar, filar och flaggor rör sig utställningen 
mellan födelse och död. Utställningen öppnade den 6 november och på grund av pandemin 
kunde inte den planerade vernissagen genomföras. 

Basutställningar 

Minnen, människor, platser – Jönköpings stads historia 

Visas i arkivhuset sedan 2010 och är en utställning där vi möter stadens spännande historia 
från dess grundande på 1200-talet fram till 2000-talet. Här framträder olika visioner för sta-
den och skildringar av människor, deras liv och villkor. I anslutning till utställningen visas före-
mål i det öppna magasinet. 

Viktors värld och verklighet  

Utställningen är en ny del av den Stadshistoriska utställningen som visas i Arkivhuset i 
Jönköping. Viktors liv och verklighet ger en fördjupad bild av författaren och akademile-
damoten Viktor Rydberg. 
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På spaning – en vandring bland konsten på museet 

6 april 2018 – 10 mars 2020 

Utställningen visar konst och föremål ur länsmuseets och Jönköpings läns konstförenings 
samlingar. 

Följa John 

Utställningen följer John genom korta utdrag ur hans brev, flera originalverk och många 
teckningar. Här och var finns spår och ekon av hans fru Ester. 

I montrarna i det gula rummet har byten gjort för att visa fördjupning kring Ester (vinter-vår). 

Kampen i tiden  

6 november – tillsvidare  

En utställningshybrid, speldramaturgiskt organiserad, med utmaningar och olika nivåer att 
utforska. Berättelsen innehåller fem temakluster med multipla startpunkter. 

I utställningen presenteras 37 faktiska livsöden från länet jämsides, oavsett när i tiden de levt. 
Personerna öppnar ett perspektiv i respektive tema. För att sänka trösklar och öka identifika-
tionen finns minst en nu levande person, presenterad med rörligt media i varje tema.  

I fritt tillgängliga iPads finns en spelplan som lockar besökaren genom en rumslig gestaltning. 
I rummet finns fem interaktiva stationer som spelaren kan öppna allteftersom. 

Tillfälliga utställningar 
Propaganda – Risk för påverkan 9 september 2019 - 23 februari 2020 

Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium 2019 – Jakob Ojanen 30 november 2019 – 
28 januari 2020 

Fira Demokratin! 10 januari – 1 mars 2020 

Den tysta revolutionen, Maria Friberg 18 januari – 29 mars  

Kulturarv Värnamo stad– Nod i Värnamo 28 januari 2019 – augusti 2020 

Tilt – Flipperspelens kultur och historia 29 februari – 26 april 

Länssalong Full Vision 2020, 28 mars – 28 augusti 

Processer: konst & konsthantverk 4 april – 24 maj  

Normstorm 22 april – 30 augusti  
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Kulturkoftor & Sagotröjor 8 maj – 6 september  

Kulturarv Värnamo stad– Nod i Värnamo 29 september – december 

As above so below 5 september – 18 oktober 

EPA Sverige 12 september – 1 november 

Allt det som var heligt ligger nu under vatten 1 november – 6 december  

Kom och lek med Alfons Åberg 7 november 2020 – 11 januari 2021 

Friluftsmuseet  
Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark har under året varit stängt utan någon publik verksamhet. 
Förhandlingar har under året inletts med Jönköpings kommun vad gäller ansvaret för förvaltningen 
av friluftsmuseets byggnader. Sedan ett år tillbaka sker även regelbundna samråd med parkför-
valtningen vid kommunen kring den löpande skötseln av Stadsparken, med fokus på området 
med friluftsmuseet.  

Årets vårdinsatser har fokuserat på den större restaurering av Soldattorpet som länge planerats 
och som nu inletts. Byggnaden har allvarliga rötskador i timmerstommen och för ett tiotal år 
sedan uppdagades även ett hussvampangrepp. Efter utredning och en rad initiala insatser med 
syfte att förbättra de fuktiga markförhållandena på platsen har under året en första etapp av de 
timmerlagningar och saneringsarbete som krävs genomförts. Syllen och den nedersta delen av 
timmerstommen på byggnadens framsida (åt väster) har bytts ut mot nytt timmer och byggnaden 
har samtidigt riktats upp. För att beakta den känslig museala miljön, framför allt byggnadens inte-
riör, har en rad särskilda lösningar krävs vid lagningarna. Under året har även ett mindre läckage i 
Tråddrageriets torvtak åtgärdats. En expert på skötsel av torvtaken har konsulterats som ett 
försök till att komma till rätta med de problem vad gäller takens långsiktiga hållbarhet som ett på 
senare tid uppkommit som följd av ett allt torrare klimat. 

 

Program  

De planerade programmen halverades under året när museet i mars ställde in alla offentliga 
program. I september och oktober genomfördes några program för att sedan helt utgå i 
november igen. Museets populära Onsdagskväll med museet utgick i mars och ersattes inte 
av digitala program eftersom tanken med programserien är att du ska ha möjlighet att träffas 
och samtala innan, under och efter programmet. De allra yngsta som har deltagit i minifredag 
fick istället se på YouTube där pedagogerna skapade med enkla material och tekniker.  
I samband med skolloven fanns färdiga skaparpåsar att hämta på museet. Personalen ställde 
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snabbt om och många filmer producerades tillsammans med kommunikatören som berättade 
om museets verksamhet. 

Program 2018 2019 2020 

Offentliga visningar 42 27 0 

Offentliga program 90 116 58 

Bokade visningar 14 7 1 

Offentliga visningar 0–18 år 15 11 4 

Offentliga program 0–18 år 92 92 47 

Bokade visningar 0–18 år 140 135 16 

Skapande skola, visningar 45 153 45 

Offentliga program på länsmuseet och i länet 

Månad Namn evenemang Samarrangör 

Januari   

2 Öppen visning av Följa John  

3 Minifredag för de allra minsta barnen  

10 Vernissage Fira Demokratin Länsstyrelsen i Jönköpings län 

10 Minifredag för de allra minsta barnen  

14 Vernissage på filmen Människorna och fabriken Värnamo kommun 

17 Minifredag för de allra minsta barnen  

17 Dansföreställning Light pollution  

18 Vernissage Maria Friberg, Den tysta 
revolutionen 

 

22 Slöjdhäng i Cr3ate Kulturarva 

22 Liljeholmen i gamla bilder.  

Liljeholmsgruppen presenterar sitt arbete. 

Gudmundsgillet 

24 Minifredag för de allra minsta  

28 Presentation av Unga tolkar: ARBETE 
Norråsaskolan i Nässjö (Kampen i Tiden) 

 

28 Vernissage: Kulturarvsnod Värnamo stad 100 år Värnamo kommun 
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Månad Namn evenemang Samarrangör 

29 Onsdagskväll med museet: Bödlar i svenskt 
1600-tal med Annika Sandén 

 

29 Täljkväll på museet Peter Svensson 

31 Minifredag för de allra minsta barnen  

Februari   

5 Slöjdhäng i Cr3ate  

5 Filosofiskt kafé om demokrati, Jerry Hansson 
inleder 

Kafé Sokrates  

7 Minifredag för de allra minsta barnen  

8 Smålit Kultur och fritidsförvaltningen, 
Jönköpings kommun 

11 Sagoberättande i Följa John  

12 Familjevisning i Följa John  

12 Ljudlandskap med Jan Carleklev i På spaning  

12 Täljkväll på museet Peter Svensson 

13 Sagoberättande i Följa John  

13 Öppen introduktion i Följa John  

13 Ljudlandskap med Jan Carleklev  

14 Minifredag för de allra minsta  

14 Öppen introduktion i Följa John  

14 Ljudlandskap med Jan Carleklev  

15 TEATERi spelar Diktatorn  

16 TEATERi spelar Diktatorn  

19 Slöjdhäng i Cr3ate Kulturarva 

19 Fototräff med jönköpingsbilder från 1900-talet. 
Foton ur Gustav Andersson och Weine 
Karlstedt och andra bildsamlingar. Lennart 
Lindberg och bildgruppen visar bilder. 

Gudmundsgillet 

21 Minifredag för de allra minsta  

25 Soldatforskning med Henrik Johansson Värnamo kommun 

26 Täljkväll på museet  
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Månad Namn evenemang Samarrangör 

26 Onsdagskväll med museet: Inte din hora med  

28 Minifredag  

29 Vernissage, Tilt  

Mars   

4 Slöjdhäng i Cr3ate Kulturarva 

4 Samtal om MAKT – vem har makten och vad är 
makt idag. 

Region Jönköpings län 

4 Ljudlandskap med Jan Carleklev  

4 Filosofiskt kafé med fritt forum Kafé Sokrates  

5 Cirkla - dans möter konst Region Jönköpings län, 
Konstnärscentrum och Eksjö 
Konsthall 

5 Fössta tossdan i mass – museet bjuder 
besökarna på tårta 

 

5 Ljudlandskap med Jan Carleklev  

6 Cirkla - dans möter konst Region Jönköpings län, 
Konstnärscentrum och Eksjö 
Konsthall 

6 Minifredag  

6 Ljudlandskap med Jan Carleklev  

11 Täljkväll på museet  

April - 
augusti 

 

Alla program inställda 
 

September   

2 Filosofiskt kafé Kafé Sokrates  

5 Hemslöjdens dag Region Jönköpings län 

5 Vernissage: As above so below med Lisa 
Jeannin och Rolf Schuurmans 

Österängens Konsthall 

29 Vernissage för Kulturarvsnod Värnamo stad Värnamo kommun 

30 Onsdagskväll med museet Stadsvandring med: 
Mian Lodalen & Erik Lindfeldt 

 

30 Täljkväll på museet Peter Svensson 
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Månad Namn evenemang Samarrangör 

Oktober   

7 Filosofiskt kafé Kafé Sokrates  

14 Täljkväll på museet  

21 Release mingel för magasinet Utflykt  

28 Täljkväll på museet  

November   

1 Vernissage: Lina Lundqvist  

December   

 Alla program inställda  

Övriga program i och utanför länet 

Månad Namn evenemang Samarrangör och plats 

Januari   

27 Föredrag: Hovrättsjuristens stads- och herr-
gårdsmiljöer. Anders Franzén berättar om Göta 
hovrätt samt juristernas boende i staden och på 
landsbygden.  

Senioruniversitetet 

Jönköping 

Augusti   

29 Jönköpings Öster 400 år. Premiärvisning av 
”Filmen om Kv Arken”. Se vidare under 
Publikationer. 

Jönköpings kommun, Region 
Jönköpings län. Digitalt 
evenemang. 

30 Arkeologidagen. Premiärvisning av filmen 
”Digitalt runstenssafari”. Se vidare under 
Publikationer. 

Riksantikvarieämbetet. Digitalt 
evenemang. 

September   

8–9 Konferens: ”De obesuttnas kulturarv”.  Lunds universitet, Karlstads 
universitet.  

Hotell Högland samt digital 
konferens 

13 Kulturarvsdagen. Premiärvisning av ”Filmen om 
Juneverken”. Se vidare under Publikationer. 

Riksantikvarieämbetet. Digitalt 
evenemang. 
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Månad Namn evenemang Samarrangör och plats 

16 Kursmedverkan: SACER och kyrkans 
inventarier. 

Skara stift 

Skövde 

Oktober   

1 Vandring: industrihistorisk vandring med Britt-
Marie Börjesgård i Anderstorp. 

Gislaveds kommun 

Anderstorp 

29 Föreläsning: Margareta Olsson föreläste om 
antikvariska hänsyn i byggprocessen och 
kulturmiljövård.  

Jönköpings Tekniska Högskola 

Jönköping 

December   

13 60-årsminnet av invigningen av Vätterledens 
första etapp. Premiärvisning av ”Filmen om 
Vätterleden” Se vidare under Publikationer.  

Digitalt evenemang. 

 

Besöksservice 

Värdskapets arbete har påverkats mycket av Corona-pandemin. Värden har rengjort publika 
kontaktytor, uppmanat besökarna till ett smittsäkert beteende och bevakat antalet besökare i 
utställningar och på museet. 

Det skapades en informationsfilm för att presentera museets utbud under sommaren. Den 
skickade ut till hotell, bibliotek, turistbyråer mm, och blev väldigt väl mottagen. 

Trots att den Stora vita salen samt Gröna och Blå salen var stängda större delen av året har vär-
dena i besökarundersökningen varit stabilt höga och mycket höga när de besökare som hemest-
rade bedömde sin upplevelse av museet.  Trots stängda gränser har museet haft några utländska 
besökare från framförallt Tyskland med det blev inte mer än 8%. De flesta besökarna kommer från 
Jönköping (36%) och inifrån länet kommer flest från Nässjö (2%). Besökarna har möjlighet att 
lämna synpunkter och återkommande är kommentarerna om Följa John där många tycker att det 
är en fantastisk utställning andra tycker att den är en lekstuga. En del saknar en kulturhistorisk 
utställning andra är nöjda med det vi erbjuder.  

Butik 

 2018 2019 2020 

Försäljning butik och 
webbshop 

1 069 554 977 131 878 704 
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Försäljningen i januari och februari började väldigt bra för butiken. En bidragande förklaring 
var att museet fick ensamrätten att sälja Jönköpings Postens bok ”En annan stad”. Många 
besökte butiken och detta resulterade i merförsäljning av andra produkter.  

När Corona-pandemin tog fart sjönk försäljningen drastiskt. Sommaren blev okej försälj-
ningsmässigt på grund av att många semestrade hemmavid, dock uteblev våra utländska 
besökare vilket man ser på försäljningen i augusti.  

Vi har haft en positiv utveckling av webbutiken då vi förändrat utseendet och uppdaterat 
utbudet.  

Butiken har under hösten ändrat sin kontoplan, sina varugrupper och sitt artikelsystem och 
rensat bort gamla produkter i systemet.  

 

Pedagogik 

Det finns fem program för skolorna att boka 2020, Värdegrund och mänskliga rättigheter, 
Järnålderpärlan, Följa John, Normstorm, Stadshistoriska utställningen och Vad är kulturarv? 
Utöver det är det visningar inom ramen för skapande skola och där är det Följa John tillsam-
mans med en workshop med skapande som erbjuds. Det är framförallt Jönköpings kommuns 
skolor som bokar visningar i Skapande skola. 

Från den 16 mars ställdes alla visningar in för att minska sprittsmidningen av Covid-19 och 
för pedagogerna har det inneburit ett turbulent år. Utvecklingen att ta fram pedagogiska 
program och testa dem med fokusgruppen i Kampen i Tiden blev inte möjligt. Istället för att 
hålla visningar på plats har pedagogerna testat att hålla digitala visningar men även det har 
varit svårt att genomföra när skolorna själva fick ställa om sin verksamhet. 
Riksantikvarieämbetet kunde snabbt erbjuda digitala utbildningar för landets museipedagoger 
som fått tips på hur man kan anpassa det analoga utbudet för skolorna till digitala erbjudan-
den.  

Länets kulturutbud för skolorna kommer att presenteras på en gemensam portal som projek-
tet Kulturrätten har lanserat och länsmuseets skolerbjudanden finns med. 

I Cr3ate, verkstaden för ungdomar mellan 13–25 år bedrev pedagogerna sommaraktiviteter 
tillsammans med feriepraktikanter. Ungdomarna fick hålla i skapande workshops, prova på 
museirelaterade arbetsuppgifter samt vara handledare på ungdomsgården Underground på 
Råslätt. 
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Under hösten har spelet till Kampen i Tiden samt det pedagogiska programmet utvecklats för 
att vara klart att erbjuda skolorna både som ett skapande skola program men också ingå i det 
pedagogiska grundutbudet. 

Utställningen Följa John har kompletterats med taktila inslag och digital guide för synskadade 
och pedagogiken erbjuder syntolkade visningar. 

 

Samlingsförvaltning 

Arbetet med att professionalisera samlingsförvaltningen har fortsatt och under året har 
användarmanualerna för foto och föremål reviderats. Processerna för samlingsförvaltning 
identifierades och anpassades till Spectrum under förra verksamhetsåret och i år har 
verksamhetsutvecklarna för samlingar påbörjat arbetet med att ta fram samt revidera rutiner 
och policys.  

Den 2 mars blev en akut vattenläcka upptäckt i Tavelmagasinen samt i Norra magasinet. Ett fel i 
befuktningssystemet gjorde att vatten börjat droppa genom ventilationen. Museiledningen beslu-
tade om omedelbar evakuering av konsten till Stora vita salen, som måste stängas av för publi-
ken. Jönköpings kommun, åtgärdade felet under kommande veckor och konsten kunde återföras 
till magasinen under slutet av vecka 12. 

Strax innan jul 2019 gav stiftarna klartecken för en styrgrupp och arbetsgrupp att ta fram ett 
lokalprogram för nya arkiv- och magasinslokaler. Arbetet med att ta fram lokalprogrammet har 
tagit form under våren genom att verksamhetsgruppen för Samlingar har kartlagt och inventerat 
befintliga magasin samt analyserat behovet av nya ytor. I juli lämnades lokalprogrammet till 
projektledaren på Jönköpings kommun och under hösten har en arkitekt tagit fram två alternativ 
för styrgruppen att ta ställning till. 

Jönköpings kommun har under hösten genomfört ett stambyte i Lettströmska fastigheten vilket 
innebar att samlingarna som förvarades i källaren flyttades tillfälligt till andra lokaler. 

Som en del i vårt förebyggande arbete för att förbättra klimat- och miljöförhållandena i museets 
utställningslokaler, arkiv och externa magasin görs regelbundna klimatkontroller med dataloggar 
och enklare digitala klimatmätare. I Arkivhuset görs regelbundna avläsningar och silicagel aktive-
ras varannan vecka i de fristående montrar. Att klimatanläggningen i våra externa arkiv/magasin 
fungerar kontrolleras vid besök. Under 2020 så har nya befuktare installerats i Lettströmska 
fastigheten och klimatet fungerar nu bra. Likaså i utställningshallarna så fungerar klimatet bra  
efter nya inställningar. 

Extern firma genomför skadedjurskontroller och sprutar regelbundet mot silverfiskar i alla typer  
av lokaler. 
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Städning av magasin/arkiv gör 3 gånger per år och extra insatser har gjorts i källaren samt i slut-
arkivet. Alla hyllor i Klimatkammaren är städade och nya lådor har tillverkats till alla svärd och 
avlånga föremål som lieskaft samt stöd till de som behövt detta. 

Kassaskåpet och vapenskåpet har inventerats och placering har registrerats i Primus.  

I övrigt har uppordning skett i flera olika magasin och i samband med det har placering registre-
rats i Primus. 

Ytterligare tio dagerrotyp/ambrotyper har konserverats under året. Totalt är nu 15 stycken  
av de 18 som vi hittills har funnit i arkivet konserverade. 

I samband med produktionen av Kampen i Tiden konserverades två kistplåtar och ett 10 000 
år gammalt älghorn. 

 

Förvärv 
Under året har ett antal förvärv skett, både genom gåvor, fyndfördelning och inköp. 

Bland dessa finns:  

• Ett stort antal arkeologiska fyndfördelningar som har registrerats som accessioner 
 i Primus.  

• Inköp har gjort av konst från två fotografer/konstnärer som ställt ut på länsmuseet  
under året. 

• Länsmuseet fick möjlighet att förvärva ett antal urmakeri- och optikerobjekt när 
Engströms Ur flyttade verkstad och butik. 

• Ett munskydd köptes in i samband med dokumentationerna av pandemin. 

• Den sista ägaren av Maria Mellins handarbetsaffär erbjöd ett urval av kreditböcker, 
broderihandarbeten och mönster i gåva som länsmuseet tog emot. 

• Lars Sundahl erbjöd delar av sin samling av glasbuteljer/-flaskor, glasföremål och 
glasblåsarverktyg från Sunds Glasbruk som museet tacksamt mottog då glasbruket låg 
i Sund, Järsnäs socken och i Äng, Barkeryds socken båda orterna i Jönköpings län.  
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Följande tabell visar antalet nyförvärv inom respektive område, där siffran inom parentes är 
gåvor. Detaljerade förteckningar finns i enhetens tertialrapporter: 

 2018 2019 2020 

Arkiv  5 2 2 

Bild  5 0 1 

Bibliotek  460 491 365 

Ljud och bild  - 29 0 

Objekt 37 37 127 

Konst 5 4 4 

Lån och depositioner 
Alla lån även inlån dokumenteras i Primus från 2020.  

Under året tog länsmuseets styrelse ett mycket sällsynt beslut att återlämna och därmed 
gallra en tidigare deposition av en spiselomfattning till Solveig Böhn, Hörle Herrgård och 
Skogar AB. Spiselomfattningen är inmurad vid en öppen spis i herrgårdsbyggnaden. 

Prins Eugens Waldemarsudde fick låna en begränsad del av det utställda materialet i Följa 
John och ett av de nyinköpta verken av Maria Friberg för att visa på sin stora utställning om 
John Bauer.  

Munksjö Bruksmuseum avslutade sin deposition. 

Följande tabell visar antalet depositioner/utlån och försäljningar under den senaste 
treårsperioden: 

 2018 2019 2020 

Bibliotek 496 451 301 

Bild 41 6 6 

Objekt 10 1 40 

Konst 6 5 2 

Bibliotek är antal böcker. Bild, objekt och konst är antal ärenden.  
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Dokumentation  
Länsmuseet har en stor samling med etnologiska dokumentationer som har genomförts 
sedan 1970-talet och framåt. Museets etnolog arbetar med att registrera och digitiserar 
dessa och under året har 22 stycken blivit tillgängliga i Primus. 

Etnologisk dokumentation 
Följande etnologiska dokumentationer och intervjuer har genomförts och påbörjats under året:  

Intervju med två informanter om modets utveckling i Pingstförsamlingen i Jönköping under 
60- och 70-talen. 

Intervju med länsmuseets chef Sergei Muchin inför pensionering. 

Under vecka 25–27 samlade Feriepraktikanter i Värnamo kommun in berättelser till Minnen 
på följande teman: Coronaviruset i Jönköpings län och Värnamominnen. 

I samband med att Filmen om Vätterleden hade premiär 13 december sammanställde DSP 
och ABK och insamling på Minnen.se för att fånga upp människors berättelser kring denna 
vägsträcka. 

Då länet plötsligt befann oss i en pandemi började insamlingen av bilder och berättelser om 
coronaviruset. Den mesta av insamlingen är förlagd till Minnen.se men även intervjuer, foto- 
och deltagande dokumentation har genomförts. Det har hittills blivit två insamlingar på 
Minnen, en under våren och ytterligare en under den andra vågen hösten/vintern 2020. 
Museets etnolog samt en informant skriver dessutom dagbok sedan slutet av mars/april och 
kommer fortgå med det under hela pandemin. 

Registrering och digitalisering  
Museets arkivförteckning för de enskilda arkiven har exporterats till Riksarkivets Nationella 
Arkivdatabas och är nu tillgängligt. 

Museets årsböcker samt material från det lokala näringslivet har digitiserats av museiassi-
stenter och bibliotekarien har gått igenom företagsmonografier, företagshistoriker samt 
produktkataloger i biblioteket och gjort materialet sökbart i Hanna, båda efterfrågas ofta  
både internt och externt. 

Arbetet med att registrera och publicera familjen Bauers korrespondens har fortsatt med 
hjälp av medel från Grosshandlanden Malmstens fond. 

Från bildarkivet har fokus för digitiseringen i år varit flygbilder från länet, postmästare Knut 
Björlingssons bilder och bilder från uppförandet av museibyggnaden 1956 och utställningar 
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som visades från öppningen och framåt. Även de allra äldsta bilderna i arkivet har publicerats 
på Digitalt Museum. 

Konsultverksamheten vid ABK har fortsatt arbetet med digitisering och publicering av bilder i 
Primus från de externa uppdragen inom arkeologi, byggnadsvård och konservering. 

Nytt för i år är att vi har registrerat och publicerat filmer från arkivet. 

Genomgång av bestånd fortsätter, med gallring, magasinering sekundärkatalogisering  
enligt museibibliotekets förvärvs- och bevarandeprinciper. 

Digitalt museum och Minnen är båda tillgängliga för allmänheten via webben, medan Lexie, 
Hanna och Visual Arkiv är interna databaser för dokument, böcker och arkiv.  
 

 2018 2019 2020 

Digitalt Museum, antal utställningar - 4 2 

Digitalt Museum, antal artiklar - 1 1 

Digitalt Museum, antal publicerade 
föremål/handlingar 

1793 1881 1450 

Minnen, antal insamlingar - 1 4 

Lexie, antal nyregistrerade dokument 4077 1682 3945 

Hanna, antal registrerade böcker 183 838 996 

Visual Arkiv, antal registreringar 20 80 10 

 

Rådgivningar 
Antal rådgivningar 2018 2019 2020 

Arkeologi 44 76 35 

Byggnadsvård 38 80 101 

Konservering 55 66 34 

Arkiv 156 206 217 

John Bauer 14 14 17 

Bibliotek 17 20 35 
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Antal rådgivningar 2018 2019 2020 

Fotografi 253 187 164 

Konst 12 19 11 

Kulturhistoria 69 98 92 

 

Arkeologi 

En viktig ambition för länsmuseets kulturmiljöverksamhet är att vi ska vara fortsatt ledande 
inom våra verksamhetsområden i Jönköpings län. Vår bedömning är att vi har en fortsatt 
ledande ställning inom både arkeologi och byggnadsvård och konservering. För att vidga 
uppdragsbasen är vi verksamma också utanför Jönköpings län, dels genom samarbeten  
med andra länsmuseer, dels i regioner där det inte finns någon museianknuten uppdrags-
verksamhet. Under året har vi samverkat kring flera projekt utanför länet. Uppdragen utanför 
länet blir allt viktigare i takt med att konkurrensen ökar. 

Enheten har arbetat med 376 diarieförda kulturmiljöärenden under året, varav 86 arkeologi-
ärenden, 206 byggnadsvårdsärenden och 84 konserveringsärenden. Sammanlagt har 108 
rapporter färdigställts, varav 30 arkeologirapporter, 29 byggnadsvårdsrapporter och 49 
konservatorsrapporter. 

Bland årets mer intressanta arkeologiprojekt kan nämnas undersökningar av en krukmakar-
verkstad i Jönköping, i kvarteret Domstolen, intill Änkhusgatan och Slottsgatan. Vi påträffade 
lämningar efter en ugn där man bränt olika slags keramiska produkter, bland annat trasiga 
och felbrända krukor, skålar, fat och kakel till kakelugnar. Det visade sig att man även glaserat 
kritpipor. Tomten som krukmakaren bodde på hade rester efter ett flertal byggnader; en verk-
stad med brännugn, drejplats och en trolig torkugn. Dessutom ett bostadshus i anslutning till 
verkstaden. Verkstaden kan dateras till andra halvan av 1600-talet. 

Ett av årets mer omfattande konserveringsuppdrag genomfördes i Hossmo kyrka, strax söder 
om Kalmar. Kyrkan är till sina äldsta delar från tidigt 1100-tal. Som för de flesta kyrkor har 
om- och tillbyggnader gjorts under seklerna som passerat. Under 2020 har en genomgripan-
de invändig restaurering utförts, där bland annat väggar och tak har rengjorts, elinstallationer 
har bytts ut och inredningen fått ändrad färgsättning. En omgestaltning av koret med absiden 
har också inbegripits, bland annat har den tidigare altaruppsatsen plockats bort. 
Konserveringsarbeten har utförts på bemålade inventarier, de flesta från 1600–1700-tal, men 
även på den medeltida kalkmålningen i korabsidens tak.  
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Det utvecklas nya metoder för att säkerställa det byggda kulturarvet. Ett exempel är den app 
som Länsstyrelsen i Jönköpings län utvecklat i samarbete med länsmuseet. Huvudtanken är 
att större delen av insatserna vid en byggnadsinventering skall göras ute i fält med hjälp av en 
mobiltelefon, där registrering, karakterisering, värdering och fotografering sker. Under år 
2020 har denna metod tillämpats i delar av Habo, Jönköpings och Värnamo kommuner.   

År 2020 har också visat hur framgångsrikt vi kan nå ut med vår verksamhet genom filmmediet. 
Under hösten 2020 har vi publicerat fyra filmer av olika karaktär – en film om kvarteret Arkens 
400-åriga historia (vid Hoppets torg i Jönköping), en film om runstensresande i Jönköpings  

län i sambaband med arkeologidagen, om Juneverken i Bankeryd och om bygget av Vätter- 
leden. Tillsammans har filmerna visats över 180 000 gånger på länsmuseets filmkanal på 
YouTube.   

Besiktningar  

Arkeologiska besiktningar Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Gislaveds kommun  

Villstad socken: På gravfälten L1972:5349 och L1972:6445 i Villstad 
kyrkby kunde vid ett besök skador ses, ev. efter borttagna rotvältor. PM 
skickat till Länsstyrelsen.  

 

 

2020–112 

Jönköpings kommun 

Huskvarna socken: Förfrågan om slaggförekomst i grusväg på Bondberget. 
Slaggen bedömdes som påförd i sen tid.  

 

2020–012 

Järsnäs socken: Förfrågan om sabel funnen i fiskenät i Stora Nätaren på 
1960-talet. Sabeln, av typen ”Grosse messer”, kan dateras till 1400–1500-
tal. Fornlämning L2020:9557.  Den lämnades som gåva till Jönköpings läns 
museum (JM 56649).  

2020–247 

Lekeryds socken: Östra Höreda. Förfrågan om fynd från arkeologisk under-
sökning i Östra Höreda, Leker RAÄ-nr Lekeryd 72:1. Undersökningen 
gjordes 1975. Frågeställaren besökte även museet och fick en visning av 
fynden. 

1975–151 

Öggestorp socken: Älgraryd. Besiktning och dokumentation avstensatta 
gropar i skogsmark. Registrerat i Fornreg som L2020:6439 och 
L2020:6440. 

2020–209 

Sävsjö kommun 

Hjälmseryd socken: Föreberg. Anmälan om fynd av flintskrapa, påträffad vid 
rensning i potatisland. Registrerad i Fornreg, L2020:4419. 

 

2020–179 

Vrigstad socken: Lundholmen 1. Besiktning av framgrävd och tidigare 
okänd trävattenledning.  

2020–210 
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Arkeologiska besiktningar Diarienummer JLM 

Vaggeryds kommun 

Byarum socken: Vaggeryds samhälle, kv Vassruggen. Besiktning av lång-
smalt föremål nedstucket i sjöbotten i sydänden av Hjortsjön.  

 

2020–226 

Vetlanda kommun  

Vetlanda socken: Vetlanda kyrka. Förfrågan om rapport över den arkeolo-
giska undersökningen 1953 i Vetlanda kyrka (jlm dnr 1953-532). Bland 
annat påträffades rester av den medeltida kyrkan och en runsten 

 

 

2020–211 

 

Anmälan till länsstyrelsen om trasiga fornlämningsskyltar och behov av vård-
åtgärder gällande runstenarna Sm 71 Norra Sandsjö socken L1973: 7867 
Nässjö kommun, Sm 80 i Vallsjö socken L1971:438 Sävsjö kommun, Sm 
101 Nävelsjö socken L1973:4994 Vetlanda kommun, Sm 59 Upplid 
Rydaholms socken L1972:940 Värnamo kommun, Sm 62 Voxtorp socken 
Ed L1972:6327 Värnamo kommun samt gravfältet L1973:9533, Tånnö 
socken, Värnamo kommun.  

 

2020–191 

ÖREBRO LÄN 

Örebro kommun 

Lännäs socken 28 april genomfördes en besiktning och inmätning av forn-
lämning L1980:1703 i samband med att det aktuella röjningsröseområdet 
skadats svårt av vildsvin. I uppdraget ingick även fotodokumentation och 
åtgärdsförslag för återställning och eventuell utgrävning.  

 

 

2020–126 

 

Dokumentation och inventering – arkeologi 

Arkeologisk dokumentation och inventering Diarienummer JLM 

Karakteriseringsprojekt av biosfärsområdet Östra Vätterbranterna. I projek-
tet ingår att karakterisera delområden nom Östra vätterbranterna samt göra 
storskaliga karakteriseringar av Adelövs socken. I samband med projektet 
skulle en landskapskväll hållas i Adelöv den 27 maj. På grund av den rådan-
de Coronasituationen kommer landskapskvällen att läggas vid ett senare 
tillfälle. 

2019–289 

Jönköpings kommun: Skärstad socken. Utarbetat en fornminnesskylt gällan-
de fornborgen Vista kulle, L1972:2426. Beställare: Jönköpings kommun.  

2019–284 

Jönköpings kommun: Månsarp socken. Utarbetat en fornminnesskylt 
gällande Kåperyds masugn, L1973:7086. Beställare: Länsstyrelsen.  

2019–282 

Jönköpings kommun, Östra Vätterbranterna: LONA-projektet ”Skogsbetet i 
kontinuitetsskog”. Finansierat av naturvårdsverket. Projektet leds av Claes 
Hellsten (ProNatura) och Simon Jonegård och bedrivs inom ÖVB:s fokus-
grupp ”Levande landskap”. Ådel V. Franzén bidrar med historiska land-
skapsanalyser.  

2017–347 
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Arkeologisk dokumentation och inventering Diarienummer JLM 

Jönköpings kommun, Lekeryds socken, Vireda 1:2. Landskapskarakterise-
ring från 1600-talet och framåt.  

2020–301 

Under 2020 har enheten arbetat med flera äldre arkeologiska ärenden. Det gäller projekt utförda 
under 1970-tal, där fynd inte varit fyndfördelade, och där även rapporter har saknats. Dessa har 
hanterats, gåtts igenom och fyndlistor och rapporter kompletterats. 

Arkeologiska utredningar och förstudier 

Arkeologiska utredningar och förstudier Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Gislaveds kommun  

Reftele socken samt Bredaryd och Forsheda socknar i Värnamo kommun: 
Arkeologisk utredning, etapp 1, av nya plankorsningar och tillfartsvägar 
mellan Reftele och Forsheda. Flera möjliga boplatslägen, nya stensättningar 
och högar samt fossil åkermark registrerades. 

 

 

2020–025 

Villstad socken: Rv 26 sträckan Gislaved-Smålandsstenar. Arkeologisk 
utredning steg 1 inför ombyggnation av väg. Drygt 50 nya lämningar 
registrerades som färdvägar, hägnader, kolbottnar och lägenhetsbebyggel-
ser samt möjliga boplatslägen, dock inte fastställda, utan en steg 2 krävs. 

2019–299 

Jönköpings kommun  

Barnarps socken: Barnarp 1:10. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför bygg-
nation av bostäder. Inget av antikvariskt intresse påträffades. 

 

2020–153 

Barnarps socken: Flahult 19:12. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför indu-
stribyggnation. Inget av antikvariskt intresse påträffades.  

2020–310 

Barnarps socken: Barnarp 3:1. Arkeologisk utredning inför bostadsbyggna-
tion. En anläggning av förhistorisk karaktär påträffades. 

2020–046 

Barnarps socken: Granarp 1:2 med flera Arkeologisk utredning, etapp 1, 
inför industrietablering. En kvadratisk stensättning, boplatslägen, fossil åker 
och skogsbrukslämningar registrerades.  

2020–075 

Visingsö socken: Rökinge 15:2. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför om-
dragning av väg och nya tomter. En härd, med keramik och en kokgrop 
framkom.  

2019–290 

Jönköpings socken: Vättersnäs 1:1. Arkeologisk utredning inför ny detalj-
plan för husbyggnation. Två härdar och fyra härdbottnar framkom.  

2020–009 

Sandseryds socken: Stora Åsa 4:3. Arkeologisk utredning, inför byggnation 
av bostäder. Område med skogsbrukslämningar i form av kolbottnar 
påträffades. 

2020–163 

Nässjö kommun  



 
   30  

 

 

Nässjö socken: Axlarp 1:22. Arkeologisk utredning inför nybyggnation av 
villa intill gravröset Dejla rör. Inget av antikvariskt intresse framkom. 

2020–233 

Nässjö socken, Södergården 1:1, Åkershäll. Arkeologisk utredning, etapp 2 
inför planläggning. Tre möjliga gravar, boplatsläge och samt fossil åkermark 
påträffades.  

2020–201 

Tranås kommun 

Tranås socken: Tostås 2:1. Arkeologisk utredning inför kommunal plan-
läggning av området. Förhistoriska anläggningar – härd, stolphål och 
nedgrävningar – påträffades. 

 

2019–308 

Värnamo kommun 

Värnamo socken: Rörstorp 6:3. Utredning av möjlig gravhög/röse med 
anledning av nybyggnation. Inget av antikvariskt intresse framkom.  

 

2020–149 

KRONOBERGS LÄN 

Ljungby kommun 

Ljungby socken: Össlöv 3:11. Arkeologisk utredning. Kartanalys. Ansvarig 
institution: Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum.  

 

 

2020–221  

 

 

Arkeologiska förundersökningar och antikvariska kontroller 

Arkeologiska förundersökningar och antikvariska kontroller Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Eksjö kommun 

Eksjö socken: Österlånggatan m fl, L 1974:6667 Eksjö stadslager. Arkeo-
logisk förundersökning i form av schaktövervakning inför byta av VA-
ledningar. Delar av en äldre mur, vägbeläggning och eventuellt raserad 
kyrkogårdsmur, möjligen 1800-tal. 

 

 

2020–239 

Jönköpings kommun 

Sandseryds socken: Hedenstorp 1:18, L1972:9542. Arkeologisk förunder-
sökning med anledning av planerad nybyggnation. Inga lämningar framkom.  

 

2020–024 

Jönköpings stad: Fastigheten Eremiten 2 m fl L1973:2508 Jönköpings 
stadslager. Arkeologisk utredning inför ny väg. Kulturlager och rustbäddar 
från odlingar, datering 1700–1800-tal.  

2019–086 

Jönköpings stad: Kv Hälsan 2, L1973:2508 Jönköpings stadslager. Arkeo-
logisk förundersökning med anledning av nybyggnation. Äldre kulturlager 
med åderspår, datering okänd. 

2019–285 

Jönköpings socken: Utblicken 1. Arkeologisk förundersökning inför bygg-
nation av trygghetsboende. Boplatslämningar i form av härdar undersöktes 
och borttogs. En sedan tidigare okänd mesolitisk boplats påträffades. 

2020–151 

Tranås kommun  
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Arkeologiska förundersökningar och antikvariska kontroller Diarienummer JLM 

Tranås socken: Förundersökning av fossil åkermark L2019:607 och 
L2019:608 inför byggnation av solcellspark. 

2019–276 

Tranås socken: Förundersökning av boplats L2020:5564 inför planer på ny 
villabebyggelse. Härdar, kokgrop och nedgrävningar påträffades. Fynd av 
förhistorisk keramik.  

2020–194 

Värnamo kommun 

Nydala socken: Dokumentation av tegelmur från Nydala kloster som fram-
kommit i samband med restaurering av kyrkogårdsmuren. Delar av väggen 
till lekbrödernas kapitelsal med en trolig datering till 1300-talet.  

 

2020–100 

Värnamo socken: Förundersökning av bytomt vid Västhorja by. Lämningar 
från både förhistorisk och historisk tid påträffades – bland annat härdar och 
stolphål från järnålder och husgrunder och kulturlager från historisk tid. 

2020–158 

UTANFÖR LÄNET 

ÖREBRO LÄN 

Lekeberg kommun 

Hidinge socken: Rapportskrivande, Arkeologisk förundersökning av 
L2019:776 med flera, fossil åkermark och bebyggelselämningar inom 
Hidinge, Hidinge–Lanna 4:62. 

 

 

 

2019–033 

KRONOBERGS LÄN 

Uppvidinge kommun 

Lenhovda socken: Fornlämningar L1954:5745 och L1954:5744. Arkeolo-
gisk förundersökning av fossil åkermark. Kartanalys. Ansvarig institution: 
Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum.  

 

 

2020–298  

Växjö kommun 

Sjösås socken: Sjösås 1:280. Kartanalys av område med fossil åkermark i 
samband med planerad byggnation. Ansvarig institution: Kalmar läns 
museum.  

 

2020–282 

 

 

Arkeologiska undersökningar 

Arkeologiska undersökningar Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Jönköpings kommun 

Jönköpings stad: Kvarteret Domstolen 1. Arkeologisk undersökning med 
anledning av nybyggnation av bostadshus. En krukmakeriverkstad från förs-
ta halvan av 1600-talet påträffades. Brännugnen, verkstaden, en torkugn 
och bostaden i den norra delen undersöktes. En stor mängd keramikavfall 
bestående av hushållskärl och figurkakel till kakelugnar framkom. Även 
tillverkning av glaserade kritpipor.  

 

 

2020–152 
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Byggnadsvård 

Årets större projekt  

Det kyrkliga kulturarvet omfattar stora kulturhistoriska värden och det är en grannlaga uppgift 
att vårda och utveckla detta. Länsmuseets antikvarier medverkar årligen i många restaure-
ringar och ombyggnader. Under året har flera projekt fokuserat på läktarunderbyggnader och 
hur dessa kan inrättas för att skapa förutsättningar så att kyrkobyggnaden skall kunna använ-
das för ett brett spektrum av verksamheter. Således har läktarunderbyggnader i Bredaryds, 
Eksjö, Hults och Skärstads kyrkor utretts och förändrats på olika sätt.  

Årets största kyrkorestaurering var omläggningen av skiffertaket på Sofiakyrkan i Jönköping. 
Arbetena utfördes under en stor del av året och innebar i vissa delar en återgång till ett mer 
ursprungligt utseende. Ett mer tragiskt ärende rörde klockstapeln vid Hagshults kyrka. I sep-

Jönköpings stad, Kv Götaland 5. Arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning med anledning av nybyggnation. En komplette-
rande undersökning av Jönköpings fästningsvall gjordes. Vallens stenbygda 
avslutning mot Munksjön dokumenterades. 

2019–264 

Vetlanda kommun 

Vetlanda socken: Föreda 5:8. Arkeologisk undersökning av stensättning. 
Bl.a. påträffades brända ben, knivar, slagg och bryne.  

 

2020–189 

KRONOBERGS LÄN 

Alvesta kommun 

Hjortsberga socken: Undersökning av fornlämningarna L1951:179, 
L1954:468, L1954:4752, fossil åker, L1951:156, röjningsröse och 
L1951:170 skärvstenshög. Samarbetsprojekt med Museiarkeologi 
Sydost/Kalmar läns museum (ansvarig institution).  

 

 

2020–224 

Växjö kommun 

Öjaby socken: Undersökning av fornlämningarna L1953:8049, 
L1953:6798, L1951:9, L1951:178, fossil åker, L1953:805, gravröse, 
L1953:7652, skärvstenshög, L2019:3890, L2019:3885, L2019:3889, 
boplatser. Samarbetsprojekt med Museiarkeologi Sydost/Kalmar läns 
museum (ansvarig institution).  

 

2020–073 

HALLANDS LÄN 

Laholms kommun 

Veinge och Tjärby socknar: Kart- och landskapshistorisk analys inom en 
arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 346 inom Vessinge 3:6, Raä 
347–349 inom Veinge 3:4, Veinge socken, samt Raä 69 inom Tjärby 10:2, 
Tjärby socken. Ansvarig institution: Kulturmiljö Halland.  

 

 

2020–251 
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tember eldhärjades den och totalförstördes. Länsmuseet fick efter denna händelse uppdraget 
att i samarbete med en timmerhantverkare gå igenom brandresterna och analysera klock-
stapelns konstruktion och historia. Resultaten planeras att publiceras under 2021.  

Bygglovsärenden kan kräva att kulturhistoriska aspekter vägs in i den kommunala handlägg-
ningsprocessen. Detta har medfört att museet under året upprättat ett 40-tal antikvariska 
utlåtanden i Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda kommuner. Denna typ av 
ärenden har ökat i volym på ett tydligt sätt under de senaste åren.  

Länsmuseet har ramavtal med flera organisationer. Ett av dessa avser Statens fastighetsverk 
och är att inneha rollen som underkonsult till husarkitekten för Göta hovrätt. Under sommar-
halvåret genomfördes en konservering och restaurering av hovrättens östra fasad. Länsmu-
seet har ett ramavtal även med Fortifikationsverket inom vilket byggnader vid såväl Eksjö 
garnison som Skillingarydslägren har hanterats under året. 

 

Dokumentation, utredning och inventering  
Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är sedan länge en viktig del av säker-
ställandet av den fysiska miljöns kulturmiljöer, men i dag sker detta med nya metoder och 
digital teknik. Under året har bebyggelseinventering genomförts i Habo tätort och Värnamo 
stad på uppdrag av respektive kommun samt i Jönköpings östra stadsdelar på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.  

Sedan flera år genomförs inventeringar av gravvårdar på kyrkogårdar och under 2019 har 
sådana utförts på ett femtontal kyrkogårdar i Gislaveds, Gnosjö, Jönköpings och Vetlanda 
kommuner.  

Kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier är skyddade enligt kulturmiljölagen och på 
uppdrag av Skara stift har inventeringen av sådana inventarier fortsatt och avslutats under 
året. Inventeringar har i år genomförts i Habo kommun i Jönköpings län samt i Skara och   
Vara kommuner i Västra Götalands län. Totalt har det inom detta treåriga projekt genomförts 
dokumentation i omkring 100 kyrkor i 10 pastorat/församlingar.  

 

Dokumentation, utredning och inventering – byggnadsvård  Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Gislaveds kommun 

Bosebo socken: Bosebo kyrkogård. Gravvårdsinventering.  

 

 

2019–304 

Båraryds socken:   
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Dokumentation, utredning och inventering – byggnadsvård  Diarienummer JLM 

Båraryds kyrkogård. Gravvårdsinventering.  2019–305 

Gyllenfors kyrkogård. Gravvårdsinventering.  2019–306 

Gislaveds kyrkogård. Gravvårdsinventering.  2019–307 

Gnosjö kommun 

Gnosjö socken: Gnosjö kyrkogård. Gravvårdsinventering.  

 

2020–053 

Habo kommun 

Brandstorps socken:  
Brandstorps kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  

 

 

340/2017  

Gustav Adolfs socken: Gustaf Adolfs kyrka. Antikvarisk konsekvensbeskriv-
ning avseende lagning av balk i torn.  

 

2019–58 

Gustaf Adolfs kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier. 340/2017 

Habo socken: Fiskebäcks kapell. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Fiskebäcks kyrkogård. Antikvarisk konsekvensbeskrivning avseende 
omläggning delar av muren.  

2020–070 

Habo kyrkogård. Antikvarisk konsekvensbeskrivning avseende omläggning 
delar av muren. 

2019–057 

Habo centrum. Kulturmiljöutredning för delar av Habo centrum. 2020–022 

Habo tätort, kulturmiljöutredning för Habo tätort med nära omgivning.  2020–236 

Jönköpings kommun  

Bankeryds socken: Bankeryds kyrkogård. Antikvarisk konsekvensbeskriv-
ning av två askgravplatser.  

 

2020–052 

Järsnäs socken: Järsnäs kyrkogård. Gravvårdsinventering. 2020–188 

Järstorps socken: Järstorps kyrkogård. Kyrkogårdskarakterisering med 
bevarande plan. 

288/2008 

Järstorps kyrkogård. Gravvårdsinventering 282/2018 

Mulseryds socken: Mulseryds kyrka. Antikvarisk konsekvensbeskrivning 
angående hängrännor.  

2020–254 

 

Visingsö socken: Brahekyrkan. Antikvarisk konsekvensbeskrivning av förslag 
till fasadrestaurering.  

2020–111 

 

Ölmstad socken: Ölmstad kyrkogård. Gravvårdsinventering.  2020–129 

Skärstad socken: Skärstad kyrkogård. Gravvårdsinventering.  2020–128 

Jönköpings stad: Östra stadsdelarna. Inventering av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse med utgångspunkt i risker vid högt vattenstånd.  

2019–301 
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Dokumentation, utredning och inventering – byggnadsvård  Diarienummer JLM 

Arkivet 1/Höta hovrätt. Samråd angående staketrestaurering.  - 

Dunkehalla kyrkogård. Kyrkogårdskarakterisering med bevarande plan.  289/2018 

Dunkehalla kyrkogård. Gravvårdsinventering.  283/2018 

Globen, kvarteret. Kulturhistorisk utredning inför detaljplaneläggning.  2020–049 

Graniten 4 och 6. Kortfattad analys beträffande bland annat tidigare 
färgsättning.  

2020–068 

Grävlingen, kvarteret. Kulturhistorisk utredning inför detaljplaneläggning. 2020–049 

Lövet 3. Antikvarisk beskrivning avseende Idas skola.  2020–176 

Åtalet 1/Rosenlunds herrgård. Underlag inför restaurering och ombyggnad 
av Rättarbostaden.  

2019–200 

Östra kyrkogården. Kyrkogårdskarakterisering med bevarande plan.  286/2018 

Östra kyrkogården. Gravvårdsinventering.  280/2018 

Mullsjö kommun 

Bjurbäcks socken: Bjurbäcks kyrka. Antikvarisk konsekvensbeskrivning 
gällande tillgänglighetsramp till kyrkan.  

 

293/2016 

Sävsjö kommun 

Sävsjö: Kopparslagaren 7:1, antikvarisk utredning av Färgeriet.  

2020–308  

 

Tranås kommun 

Säby socken: Rockebro 8:1. Dokumentation inför rivning.  

2020–081 

 

Skillingaryd: Skillingarydslägren, Västra lägret. Antikvarisk utredning och 
karakterisering av byggnaderna 107, 125 och 159.  

2020–156 

 

Vaggeryds kommun 

Hagshults socken: Hagshults kyrkogård, dokumentation av brunnen 
klockstapel.  

2020–273 

Tofteryds socken: Stora Hässlehult 1:5/Studstorp. Dokumentation inför 
rivning.  

2020–122 

Vetlanda kommun 

Bäckaby socken: Bäckaby gamla och nya kyrkogård. Gravvårdsinventering.  

 

2020–037 

Björkö socken: Björkö kyrka. Antikvarisk konsekvensbeskrivning av förslag 
till ändringar i kyrkorummet och vapenhuset 

2020–063 

Frödeyds socken: Fröderyds kyrkogård. Gravvårdsinventering 2020–039 

Lannaskede socken: Lannaskede gamla kyrkogård. Gravvårdsinventering 2020–038 

Myresjö socken: Myresjö gamla kyrkogård. Gravvårdsinventering.  2020–035 
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Dokumentation, utredning och inventering – byggnadsvård  Diarienummer JLM 

Näsby socken: Näsby kyrkogård. Antikvarisk konsekvensbeskrivning av 
förslag till askgravlund.  

2019–303 

Ramkvilla socken: Ramkvilla kyrkogård. Gravvårdsinventering.  2020–036 

Värnamo kommun 

Bredaryds socken: Bredaryds kyrka. Antikvarisk konsekvensbeskrivning 
gällande tillgänglighetsramp till kyrkan.  

 

2020–144 

Hånger socken: Hånger kyrkogård. Antikvarisk konsekvensbeskrivning av 
förslag om asfaltering av huvudgång.  

2020–042 

Dannäs socken: Dannäs kyrkogård. Antikvarisk konsekvensbeskrivning av 
förslag om asfaltering av huvudgång.  

2020–041 

Nydala socken: Nydala herrgård. Antikvarisk dokumentation och analys 
inför restaurering av huvudbyggnaden.  

2020–079 

Rydaholms socken. Rydaholms kyrka. Antikvarisk konsekvensbeskriv-
ning angående åtgärder klocka. 

2020–279 

Värnamo stad: Värnamo stad, etapp II. Inventering och kulturhistorisk 
utredning.  

2019–262 

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 

Skara kommun 

Eggby socken: Eggby kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  

 

 

340/2017 

Skara: Skara domkyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier. 340/2017 

Varnhems socken: Varnhems klosterkyrka. Dokumentation av kyrkliga 
inventarier. 

340/2017 

Öglunda socken. Öglunda kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier. 340/2017 

Vara kommun 

Edsvära socken: Edsvära kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  

 

340/2017 

Elings socken: Elings kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Fyrunga socken: Fyrunga kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Hällums socken: Hellums kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Jungs socken: Jungs kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Levene socken: Levene kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017     

Larvs socken: Larvs kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Longs socken: Longs kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier. 340/2017 

Längjums socken: Längjums kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 
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Dokumentation, utredning och inventering – byggnadsvård  Diarienummer JLM 

Naums socken: Naums kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Norra Vånga socken: Norra Vånga kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventa-
rier. 

340/2017 

Ryda socken: Ryda kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Skarstads socken: Skarstads kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Södra Kedum socken: Södra Kedums kyrka. Dokumentation av kyrkliga 
inventarier.  

340/2017 

Södra Lundby socken: Södra Lundby kyrka. Dokumentation av kyrkliga 
inventarier.  

340/2017 

Tråvads socken: Tråvads kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier. 340/2017 

Vara: Vara kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Vedums socken: Vedums kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Önums socken: Önums kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Öttums socken: Öttums kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Sparlösa socken: Sparlösa kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

Slädene socken: Slädene kyrka. Dokumentation av kyrkliga inventarier.  340/2017 

 

Plan- och bygglovsärenden 
Följande utlåtanden och remisser har hanterats under året: 

Plan- och bygglovsärenden Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 
Jönköpings kommun 

Gränna: Källan 1. Antikvariskt utlåtande angående ombyggnad. 

 

 

2020–020 

Huskvarna stad: Huskvarna gamla stadshus. Medverkan i detaljplanearbete 
för tomtarna Union 2 och 14.  

2020–034 

Kroatorpet. Antikvariskt utlåtande angående förändringar av byggnader. 2020–007 

Kroatorpet, kvarteret. Antikvariskt utlåtande angående tillbyggnader av 
radhus.  

2020–072 

Vetet, kvarteret. Antikvariskt utlåtande angående tillbyggnader av radhus.  2020–072 

Ägir 8. Antikvariskt utlåtande angående takfönster.  2020–305 
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Plan- och bygglovsärenden Diarienummer JLM 

Jönköpings stad: Bägaren 6/Jönköpings teater. Antikvariskt utlåtande 
angående omläggning och byte av yttertak.  

2020–074 

Cikadan 1. Utlåtande angående balkonger. 2020–050 

Fritiden 1. Antikvariskt utlåtande angående byte av takmaterial.  134/2019 

Graniten 6. Antikvariskt utlåtande angående renovering av den östra 
byggnaden.  

2020–292 

Globen och Grävlingen. Antikvarisk utredning och kulturhistoriskt underlag.  2020–049 

Hotellet 8. Remiss angående ändring av detaljplan.  2020–108 

Klosters fabriksområde 7. Antikvariskt utlåtande angående förändring av 
byggnad.  

2020–312 

Kniven 3. Antikvariskt utlåtande angående ny färgsättning.  2020–204 

Lappen 9/Munksjövillan. Antikvariskt utlåtande angående ny färgsättning.  2020–237 

Månen 11/Södra Vätterbygdens folkhögskola. Antikvariskt utlåtande 
angående förändringar av en byggnad. 

2020–274 

Måttstocken 1/Torpaskolan. Antikvariskt utlåtande angående upptagande av 
fönsterhål. 

348/2016 

Pomona 9. Antikvariskt utlåtande angående förändring av villabyggnad. 2020–293 

Strömsbergs gård. Antikvariskt utlåtande angående uppsättande av staket 
och grindar.  

254/2019 

Valutan 4. Antikvariskt utlåtande angående nya entréer.  2020–170 

Åkertegen 1. Antikvariskt utlåtande angående uppförande av balkonger mm.  2020–099 

Norrahammars socken: Sandseryds södergård 1:3. Antikvariskt utlåtande 
angående nybyggnad.  

2020–135 

Bråtens gård. Angående fasadrenovering.  2020–102 

Kniven 3. Antikvariskt utlåtande angående fasadkulör.  2020–204 

Plugghästen. Antikvariskt utlåtande angående rivning. 2020–173 

Visingsö socken: Tunnerstad 2:15. Antikvariskt utlåtande angående 
ombyggnad av bostadshus.  

2020–325 

Mullsjö kommun 

Mullsjö: Havstenshult 1:6/Marston hill. Angående ombyggnad av en 
byggnad.  

 

2020–289 

Nässjö kommun 

Barkeryds socken: Barkeryds kyrka. Angående tillskapande av en ramp.  

 

83/2018 
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Plan- och bygglovsärenden Diarienummer JLM 

Bringetofta socken: Drageryd 2:3. Antikvariskt utlåtande angående 
nybyggnad.  

2020–243 

Norra Solberga socken: Lövhult 1:7. Antikvariskt utlåtande angående 
tillbyggnad av Sankta Valborgs kapell. 

- 

Solberga 1:10. Antikvariskt utlåtande angående förändringar av Norra 
Solbergas församlingshem.  

2020–244 

Nässjö: Banken 3. Tidigt samråd angående åtgärder på takbalkong.  - 

Brandstationen 1. Antikvariskt utlåtande angående ombyggnad.  2019–215 

Hårdvallen 3. Antikvariskt utlåtande angående tillbyggnad av villabyggnad. 2020–222 

Ingsbergs herrgård. Angående nybyggnad invid herrgårdsmiljön.   2020–078 

Nässjö 13:2. Samråd angående telemast invid byggnadsminnet 
Lokstallarna.  

- 

Semaforen 3. Antikvariskt utlåtande angående nybyggnad av sophus. 2020–223 

Äspingen 2. Samråd angående skärmtak. - 

Tranås kommun 

Säby socken: Romanäs f.d. sanatorium. Utlåtande angående rivning av 
badhus.  

 

2020–005 

Tranås: Gumsen 6. Kulturhistorisk utredning angående kontorsbyggnad. 2020–137 

Vetlanda kommun 

Vetlanda stad: Redaktören 8. Utlåtande angående byte av fasadkulör. 

 

2020–093 

Antikvarisk medverkan, kyrkliga miljöer 

Antikvarisk medverkan, kyrkliga miljöer Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Aneby kommun 

Askeryds socken: Askeryds kyrka. Klimatåtgärder.  

 

 

2020–016 

Frinnaryds socken: Frinnaryds kyrka. Klimatåtgärder. 2020–019 

Frinnaryds kyrka. Byte av torntak.  181/2015 

Frinnaryds kyrka. Byte och konservering av kolonnetter i torn.  2019–292 

Haurida socken: Haurida kyrka. Klimatåtgärder mm. 2020–015 

Lommaryds socken: Lommaryds kyrka. Angående restaurering av fönster. 362/2015 

Marbäcks socken: Marbäcks kyrka. Klimatåtgärder.  2020–017 



 
   40  

 

 

Antikvarisk medverkan, kyrkliga miljöer Diarienummer JLM 

Vireda socken: Vireda kyrka. Klimatåtgärder mm. 2020–018 

Eksjö kommun 

Eksjö: Eksjö kyrka, ombyggnad med glasvägg norra korsarmen.  

 

2020–227 

Hults socken: Hults kyrka, ny belysning och ljudanläggning.  181/2020 

Mellby socken: Mellby kyrka. Restaurering av vindflöjlar. 295/2018 

Gislaveds kommun 

Anderstorps socken: Anderstorps kyrka. Fasadrestaurering. 

 

2020–092 

Burseryds socken: Burseryds kyrkogård. Antikvarisk konsekvensbeskrivning 
samt uppsättning av ny belysning.  

2020–090 

Gislaved: Gislaveds kyrka. Om- och tillbyggnad.  24/2016 

Gislaveds kyrkogård: Ny belysning.  2019-283 

Reftele socken: Reftele kyrka. Fasadrestaurering.   2020–175 

Stengårdshults socken: Stengårdshults kyrka. Åtgärder på klockstapeln. - 

Villstads socken: Villstads kyrka. Fasad- och fönsterrestaurering.  2019–201 

Våthults socken: Våthults kyrkogård. Uppsättning av ny belysning. 2019–277 

Habo kommun 

Gustav Adolfs socken. Gustav Adolfs kyrka. Kompletterande belysning 
kyrkorum. 

 

2019–213 

 

Jönköpings kommun  

Angerdshestra socken. Angerdshestra kyrka. Antikvariskt slutintyg efter 
tjärning.  

 

2020–238 

Hakarps socken: Hakarps kyrkogård. Markåtgärder. 2019–096 

Huskvarna: Huskvarna kyrka. In- och utvändiga åtgärder.  288/2015 

Jönköping: Sofiakyrkan. Omläggning och byte av yttertak.  2019–204 

Lekeryds socken: Lekeryds kyrka. Invändiga åtgärder.  - 

Skärstads socken: Skärstads kyrka. Angående ombyggnad av läktaren. 2020–268 

Svarttorps socken: Svarttorps gamla kyrkogård. Omläggning av tak på 
gravkor.  

2020–208 

Mullsjö kommun 

Bjurbäcks socken. Bjurbäcks kyrka. Tillgänglighetsåtgärder ut- och 
invändigt.  

 

293/2016 

Utvängstorps socken: Utvängstorps kyrka. Omläggning av tak. 290/2018 
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Antikvarisk medverkan, kyrkliga miljöer Diarienummer JLM 

Nässjö kommun 

Almesåkra socken: Almesåkra kyrka. Angående byte av gångmattor. 

 

2020–101 

Bringetofta socken: Bringetofta klockstapel. Angående reparationer av 
klockstapeln.  

258/2018 

Flisby socken: Flisby kyrka. Flyttning av dopfunt mm. 2019-188 

Forserums socken: Forserums kyrka. Tillskapande av en ny ramp. 82/2018 

Malmbäcks socken: Malmbäcks kyrkogård. Omläggning av mur. - 

Norra Solberga socken: Norra Solberga kyrka. Angående restaurering av 
fönster.  

2019–036 

Nässjö socken: Nässjö gamla kyrka. Rengöring och avfärgning fasad och 
grindstolpar. 

- 

Nässjö stad: Annefors kyrkogård. Anläggande av urngravplats.  2020–119 

Nässjö stads kyrka. Angående altarring, kyrktorg och bildvisning.  257/2018 

Sävsjö kommun 

Stockaryds socken: Stockaryds kyrka. Åtgärder för att motverka fuktpro-
blem i krypgrunden.  

 

2019–184 

Vaggeryds kommun 

Hagshults socken: Hagshults kyrka. Metodutveckling vid stöldsäkring av 
medeltida skulptur.  

 

2019–303 

Hagshults kyrka. Klimatåtgärder och byte av entréstenar.  2019–159 

Hagshults kyrka. Samråd införplanerad invändig restaurering.  2020–228 

Tofteryd socken: Skillingaryds kyrka, samråd inför invändig renovering. 2020–248 

Vetlanda kommun 

Karlstorps socken: Karlstorps kyrka, nytt styrsystem.  

 

2020–180 

Korsberga socken: Korsberga kyrka. Antikvarisk medverkan vid putsarbeten 
på tornet.  

246/2017 

Näsby socken: Näsby kyrkogård. Anläggande av askgravlund.  2019–302 

Skede socken: Skede kyrka, nytt styrsystem.  2020–188 

Ökna socken: Ökna kyrka, nytt styrsystem.   2020–180 

Värnamo kommun 

Bredaryds socken: Bredaryds kyrka. Läktarunderbyggnad samt rengöring 
och målning. 

 

175/2018 

Dannäs socken: Dannäs kyrka. Klimatåtgärder. 2019–135 
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Antikvarisk medverkan, kyrkliga miljöer Diarienummer JLM 

Forsheda socken: Forsheda kyrka. Reparation av blyspröjsade fönster. 2019–105 

Fryele socken: Fryele kyrka. Fasadrestaurering.  2020–127 

Kärda socken: Kärda kyrka. Klimatåtgärder.  2020–098 

Nydala socken: Nydala kyrkogård. Omläggning av kyrkogårdsmurar. 2020–095 

Värnamo stad: Värnamo kyrka. Avfärgning av fasad.  2020–130 

 

Antikvarisk medverkan, profana miljöer 

Antikvarisk medverkan, profana miljöer Diarienummer JLM 

Eksjö kommun 

Eksjö: Eksjö garnison. Samråd angående olika åtgärder inom garnisons-
området. 

 

2020–202 

Habo kommun 

Gustav Adolfs socken: Sörgården i Övre Starbäck. Restaurering av brygg-
hus.  

 

2020–193 

Jönköpings kommun  

Huskvarna: Södra Huskvarna 1:5/Slottsvillan. Angående omgestaltning av 
herrgårdsparken inom byggnadsminnen. 

 

2020–268 

Jönköpings stad: Göta hovrätt, Arkivet 1. Restaurering och omfogning av 
den östra fasaden.  

2020–197 

Strömsberg 3:6. Antikvarisk medverkan vid nybyggnation inom 
byggnadsminnet Strömsbergs gård. 

2019–310 

Mullsjö kommun 

Bjurbäcks socken: Bönareds f.d. komministerboställe. Åtgärdsförslag för-
stugutak. 

 

 

2020–026 

Nässjö kommun 

Nässjö: Örnen 1/Nässjö stadshus. Byte av fasadbelysning på 
byggnadsminnet. 

 

2020–043 

Snickaren 6, Pinnen. Tak och fasader f.d. panncentralen. 203/2016 

Norra Sandsjö socken: Gamla B-fabriken, Bodafors. Omläggning av tak. 2019–272 

Tranås kommun 

Lindersås socken: Tärenäs 3:18. Reparationer av Lövlada.   

 

77/2017 
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Antikvarisk medverkan, profana miljöer Diarienummer JLM 

Vaggeryds kommun 

Skillingaryd: Skillingarydslägren, byggnad 146. Utvändig ommålning. 

 

143/2018 

Värnamo kommun 

Fryele socken: Rönnhults missionshus. Invändig restaurering.  

 

93/2018 

Värnamo socken: Åminne bruk. Målning av fönster mm.  2020–071 

Rådgivning 
Eksjö kommun, Ingatorps socken: Kålltorp 2:3/Bruzaholms herrgård. Frågor kring skiffertak. 
JLM dnr 2020–291.  

Jönköpings kommun, Barnarps socken: Trånghalla gård. Frågor om äldre källarvalv.  
JLM dnr 2020–030. 

Jönköpings stad: Drömmen 9. Rådgivning angående byte av fasadpanel och ommålning.  
JLM dnr 2020–014. 

 

Konservering  

Årets större projekt  
Ett av årets mer omfattande konserveringsuppdrag genomfördes i Hossmo kyrka, strax söder 
om Kalmar. Kyrkan är till sina äldsta delar från tidigt 1100-tal. Som för de flesta kyrkor har 
om- och tillbyggnader gjorts under seklerna som passerat. Under 2020 har en genomgripan-
de invändig restaurering utförts, där bland annat väggar och tak har rengjorts, elinstallationer 
har bytts ut och inredningen fått ändrad färgsättning. En omgestaltning av koret med absiden 
har också inbegripits, bland annat har den tidigare altaruppsatsen plockats bort. Konserve-
ringsarbeten har utförts på bemålade inventarier, de flesta från 1600–1700-tal, men även  
på den medeltida kalkmålningen i korabsidens tak.  

Konserveringen fick också uppdraget att i Tuna kyrka utanför Vimmerby ombesörja utflyttning, 
transport och förvaring av en mängd begravningsvapen och andra inventarier. Kyrkan från 
1893 genomgår en omfattande inre renovering där hela golvet byts ut och 1800-talets färg-
sättning återställs. Under hösten är det främst den dekorationsmålade absiden som blivit 
konserverad, och arbetet med inventarierna fortsätter under våren, både på ateljén och i 
kyrkan. 

En mängd besiktningar i kyrkomiljöer har också genomförts, i år främst inom Kalmar län.  
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Besiktningar  

Konservatorsbesiktningar, kyrkliga miljöer Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN   
Gislaveds kommun 
Båraryds socken: Båraryds kyrka. Besiktning och åtgärdsförslag för 
oljemålning i mausoleet på kyrkogården.  

 

 

2020–242 

Habo kommun 

Brandstorps socken. Brandstorps kyrka. Uppordning av gravkor.  

 

2020–077 

Jönköpings kommun  

Hakarps socken: Hakarps kyrka. Garantibesiktning av konservatorsarbeten, 
besiktningsbiträde till Arkitekthuset i Jönköping. 

 

2020–219 

Lekeryds socken: Lekeryds kyrka. Kompletterande åtgärdsprogram för 
konservering av inventarier.  

2020–047 

Mullsjö kommun 

Bjurbäcks socken. Bjurbäcks kyrka. Konservering av inventarier. 

 

2020–240 

Nässjö kommun 

Nässjö socken: Nässjö gamla kyrka. Besiktning av utvändig utsmyckning. 

 

2020–232 

Vaggeryds kommun 

Hagshults socken: Hagshults kyrka. Besiktning av kalkmålningar och 
inventarier samt upprättande av åtgärdsprogram.  

 

2020–218 

Svenarums socken: Svenarums kyrka. Besiktning av fragment av 
muralmåleri på norra fasaden.  

2020–148 

 

KALMAR LÄN 

Hultsfreds kommun 

Tveta socken: Tveta kyrka. Besiktning och rådgivning. Skeppsristning på 
fasad.  

 

2020–165 

Nybro kommun 

Bäckebo socken: Bäckebo kyrka. Besiktning och upprättande av 
åtgärdsprogram för konservering av bemålade inventarier.  

 

2020–061 

Hälleberga socken: Hälleberga kyrka. Besiktning och upprättande av 
åtgärdsprogram för konservering av bemålade inventarier.  

2020–054 

Kristvalla socken: Kristvalla kyrka. Besiktning och upprättande av 
åtgärdsprogram för konservering av bemålade inventarier. 

2020–059 

Kråksmåla socken: Kråksmåla kyrka. Besiktning och upprättande av 
åtgärdsprogram för konservering av bemålade inventarier.  

2020–062 

Madesjö socken: Madesjö kyrka. Besiktning och upprättande av 
åtgärdsprogram för konservering av bemålade inventarier. 

2020–055 
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Konservatorsbesiktningar, kyrkliga miljöer Diarienummer JLM 

Nybro socken: Nybro kyrka. Besiktning och upprättande av åtgärdsprogram 
för konservering av bemålade inventarier. 

2020–060 

Oskars socken: Oskars kyrka. Besiktning och upprättande av 
åtgärdsprogram för konservering av bemålade inventarier. 

2020–057 

St Sigfrids socken: St Sigfrids kyrka. Besiktning och upprättande av 
åtgärdsprogram för konservering av bemålade inventarier. 

2020–058 

Örsjö socken: Örsjö kyrka. Besiktning och upprättande av åtgärdsprogram 
för konservering av bemålade inventarier.  

2020–056 

 

 

Konservatorsbesiktningar, profana miljöer Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Aneby kommun 

Lommaryds socken: Degla gård, besiktning av bemålade ytor i kabinettet. 

 

 

2020–177 

Jönköpings kommun  

Järstorps socken: Besiktning av föremål i externt magasin, tillhörigt 
Jönköpings läns museum.  

 

2020–321 

Jönköpings stad, Kristina församling: Besiktning av inventarier i Frimurare-
logen. 

2020–185 

Jönköpings stad, Kristina församling: Göta Hovrätt. Färgskiktsundersökning 
på järndetaljer, fasad.  

2020–197 

Jönköpings stad, Kristina församling: Länsresidenset. Statusbesiktning 
samt åtgärdsförslag för bemålade väggar. 

2020–277 

Jönköpings stad, Kristina församling: Munksjövillan. Färgskiktsundersökning 
inför ommålning av fasad. 

2020–237 

Tranås kommun 

Säby socken: Restad gård 1. Besiktning av tapeter i 2 rum. 

 

2020–171 

KALMAR LÄN 

Kalmar kommun 

Kalmar stad: kvarteret Postejen, Kalmar slott. Besiktning av bemålade 
interiörer. 

 

 

2020–021 

Oskarshamns kommun 

Misterhults socken: Bjurvik 1:11, Bjurstams backe. Besiktning av tapeter i  
3 rum.  

 

2020–147 
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Konservatorsbesiktningar, profana miljöer Diarienummer JLM 

KRONOBERGS LÄN 

Ljungby kommun 

Ljungby stad, Ljungby församling: Teaterbiografen Grand. Besiktning inför 
nedmontering av dekorerat tak.  

 

 

2019–311 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN 

Söderköpings kommun 

Söderköpings socken: Söderköpings Rådhus. Besiktnings av interiör.  

 

 

2020–306 

 

Konservatorsbesiktningar, privatkunder Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Eksjö kommun 

OPD. Stilleben.  

 

Jönköpings kommun  

MPD. Akryl. Gädda. Försäkringsskada, Junehem. 

 

OPD. Gossporträtt med guldram.  

OPD. Nio (9) brandskadade målningar, olika konstnärer. Privat (genom 
SSG saneringsfirma). 

2020–224 

OPD. ”Vrakplundrare”.  

OPD. Ängsparti.  

OPP. Två stilleben, glas och ram.   

Mullsjö kommun 

OPD. ”Mannen med guldhjälm”, kopia.  

 

Nässjö kommun 

OPD. Fjäll i snö av A Lind.  

 

Värnamo kommun 

OPD. Målning av Jolanta Nowaczyk, tillhörande Värnamo kommun.  
 

2020–106 

Bemålat väggfält. Limfärg på väv, 1600-tal.   

KALMAR LÄN 

Kalmar kommun 

OPD. Kvällsmotiv av Per Ekström. 

 

KRONOBERGS LÄN 

Uppvidinge kommun 

Älghults socken: OPD, 2 målningar.  
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Konservatorsbesiktningar, privatkunder Diarienummer JLM 

SÖDERMANLANDS LÄN 

Katrineholms kommun 

OPD, 2 porträtt.  

 

 

Konservering, kyrkliga miljöer 

Konservering, kyrkliga miljöer Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Eksjö Kommun 

Höreda socken: Höreda kyrka. Hantering av inventarier i samband med 
inre renovering. Viss konservering samt borttagning av kalkdamm efter 
renoveringsarbetena.  

 

 

2019–208 

Habo kommun 

Habo socken: Habo kyrka. Inmålning av rökdetektorer.  

 

2020–032 

Jönköpings kommun  

Rogberga socken: Rogberga kyrka. Konservering av äldre takmålning i 
tornet. 

 

2019–227 

Sandseryds socken. Norrahammars kyrka. Konservering, rengöring och 
retuschering av dekorerat tak i sakristia.  

2020–031 

Vaggeryds kommun 

Hagshults socken: Hagshults kyrka. Viss konservering samt medverkan 
vid stöldsäkring av Madonnaskulptur. 

 

2019–303 

Svenarums socken: Svenarums kyrka. Konservering av fragment av 
muralmåleri på norra fasaden. 

2020–148 

KALMAR LÄN 

Kalmar kommun 

Hossmo socken: Hossmo kyrka. Konservering av bemålade inventarier 
(1600–1700-tal) samt av medeltida kalkmåleri och puts i korabsid. 
Rengöring av stenomfattningar och äldre putsytor.  

 

 

2019–049 

Vimmerby kommun  

Tuna socken: Tuna kyrka. Konservering absidmålning samt hantering 
och konservering av begravningsvapen och inventarier.  

 

2020–149 

KRONOBERGS LÄN 

Alvesta kommun 

Aringsås socken: Alvesta kyrka. Konservering av missfärgad kalkmålning.  

 

 

2020–143 
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Konservering, kyrkliga miljöer Diarienummer JLM 

Moheda socken: Moheda kyrka. Viss konservering (rengöring) samt 
komplettering av inskription på Series pastorum.  

2019–217 

 

Konservering, profana miljöer 

Konservering, profana miljöer Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Eksjö Kommun 

Eksjö stad, kvarteret Gulsmeden 2. Aschanska gården. Konservering av 
ådringsmåleri samt innertak, trapphus.  

 

 

2019–241 

Värnamo kommun 

Fryele socken: Rönnhult 1:9, Rönnhults missionshus. Konservering av 
ådringsmålade väggar samt bänkar.   

 

2019–051 

KALMAR LÄN 

Kalmar kommun 

Kalmar stad: kv Postejen, Kalmar slott. Underhållsarbeten av bemålade 
interiörer. 

 

 

2019–263, 
2020–021 

Oskarshamns kommun 

Misterhults socken: Bjurvik 1:11, Bjurstams backe. Konservering av 
tapeter i 2 rum. 

 

2020–147 

Konservering, privatkunder 

Konservering, privatkunder Diarienummer JLM 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Eksjö kommun 

OPD. Stilleben. 

 

Jönköpings kommun  

MPD. Akryl. Gädda. Försäkringsskada, Junehem.  

 

OPD. Gossporträtt med guldram.  

OPD. Konservering och sanering av nio (9) brandskadade målningar, 
olika konstnärer. Privat (genom SSG saneringsfirma).  

2020–224 

OPD. ”Vrakplundrare”.   

OPD. Ängsparti.   
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Konservering, privatkunder Diarienummer JLM 

OPP. Två stilleben, glas och ram.   

Mullsjö kommun 

OPD. Räv i vinterlandskap av M Stoopendahl.  

 

OPD. ”Mannen med guldhjälm”, kopia.  

Nässjö kommun 

OPD. Fjäll i snö av A Lind.  

 

Värnamo kommun 

OPD. Målning av Jolanta Nowaczyk. Värnamo kommun. Lagning av 4 
revor/hål, kittning och retuschering.  

 

2020–106 

Konservering av bemålat väggfält. Limfärg på väv, 1600-tal.  

KRONOBERGS LÄN 

Uppvidinge kommun 

Älghults socken: OPD. 2 målningar. 

 

KALMAR LÄN 

Kalmar kommun 

OPD. Kvällsmotiv av Per Ekström. Privat (Kalmar kommun). 

 

SÖDERMANLANDS LÄN 

Katrineholms kommun 

OPD, 2 porträtt.  

 

 

Konservering, museets samlingar 

Konservering, museets samlingar Diarienummer JLM 

Under perioden har viss konservering och översyn utförts av spridda 
konstverk ur samlingarna med anledning av museets utställning, Kampen 
i tiden (KIT).  

 

Konservering av konstverk som valts ut att hängas upp i tjänsterum.   

Översyn och lättare konservering har utförts av Anna själv tredje från 
Hults kyrka, Eksjö kommun, Jönköpings län, med anledning av utställning 
i stenhallen (entremonter). 
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Avsyning av utställningar samt in- och utlån Diarienummer JLM 

Avsyning av inlånade verk till utställningen KiT.  

Avsyning utlånade föremål och deponi. Löpande  

Avsyning egna utställningar. Avsyning av museets eller Jönköpings läns 
konstförenings egna verk inför utställningarna KiT, Konstpaletten m fl. 

 

Remisser och yttranden 

Remisser och yttranden Diarienummer JLM 

Kvarteret Charaden, Kålgårdsområdet, Jönköpings stad. Jönköpings läns 
museum tog del av remisshandlingar angående detaljplan för kvarteret 
Charaden, Jönköpings stad. I samband med detta framkom att det akt-
uella planområdet täckte stora delar av Jönköpings stads kålgårdsmark 
under perioden 1620–1900. En utvidgning av Jönköpings stads stads-
lager (L1973:2508/Jönköping 50:1) har registrerats i Fornreg. där även 
stadens kålgårdsmark har tagits med. Detta har skett i samråd med läns-
styrelsen i Jönköping. Länsmuseet har också yttrat sig över Charaden 10 
m.fl. till stadsbyggnadskontoret på Jönköpings kommun. 

2020–155 

Planprogram Råslätt, Jönköping. Länsmuseet har yttrat sig över nytt 
planprogram för Råslätt, Jönköpings kommun. Programmet föreslår 
kompletterande bebyggelse i områdets utkanter.  

2021–004 

 

 

Samarbeten och omvärld 

Medverkan och samverkan 
Under året har museets medarbetare deltagit i en rad arrangemang runt om i landet. Följande 
är endast ett urval:  

Riksantikvarieämbetet har med sitt uppdrag blivit en viktig part i länsmuseets utveckling de 
två senaste åren. De har genomfört många utbildningstillfällen för den pedagogiska verksam-
heten, de har samtal kring samlingsförvaltning och de har via, utställningsverkstan och Kultur-
arvsinkubatorn varit med och utvecklat utställningen Kampen i Tiden.  

Flera stora arrangemang fick ställa in eller ställa om till digitala bland annat Folk och Kultur 
där länsmuseet medverkade i ett föredrag tillsammans med Synskadades Riksförbund. Även 



 
   51  

 

 

Samlingsforum fick vi följa på skärmen och även de olika nätverk som vi deltar i hade digitala 
möten eller webbinarier.  

Kultur-IT som utvecklar Primus, Minnen, Kulturnav och andra plattformar genomförde sin 
konferens digitalt och det innebar att vi var fler än vanligt som kunde delta.  

Regionalt har vi under året framförallt fortsatt samarbetet med Värnamo kommun genom 
arbetet med Kulturarvsnoden, vi har också varit stöd för utveckling i Tranås kommun. Utveck-
larna för bland annat dans, bild, hemslöjd och barn och unga har fortsatt och resulterat i både 
utställningssamarbeten, program och utveckling av våra verksamheter.  

Jönköpings läns hembygdsförbund är både en samarbetspart och en uppdragsgivare för 
museet. Tjänstepersonen på museet har i enlighet med verksamhetsplanen arbetat med att 
utveckla nyhetsbreven för att nå personer som inte är involverade i hembygdsrörelsen, strate-
gin har tagits fram tillsammans med företaget Placebrander. Pandemin drev fram en föränd-
ring för flera hembygdsföreningar som fick ställa om och behov av stöd för att genomföras 
styrelsemöten, årsmöten och andra aktiviteter identifierades.  

Arbetet med Cr3ate har stöttats av projektet Kulturarva. 

Lokalt har vi för första gången samarbetat med Österängens konsthall kring en utställning 
och det resulterade i att man både på länsmuseet och konsthallen samtidigt kunde se två 
delar av As above so below. Länsmuseet har fortsatt goda kontakter med Jönköpings kom-
mun och deras kultursekreterare och utvecklare, ett exempel är Normstorm som är ett projekt 
för skolan som resulterar i en utställning som bland annat visas på länsmuseet. 

Externa styrelse- och förtroendeuppdrag  
Personal från museet har haft följande uppdrag under året: 

Organisation Uppdrag 

Bebyggelsehistorisk tidskrift Styrelse 

Byggnadsantikvarisk Regional Krets (BARK) Ordförande samt valberedning 

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna samt 

 Biosfärakademin och Östra Vätterbrantens 
 fokusgrupp ”Levande landskap” 

Medlem 

Dokumentation av samtida Sverige (DOSS) Styrgrupp 

Det medeltida Sverige (DMS) Referensgrupp 

Dräktrådet i Jönköpings län Styrelse 

Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer (FUISM) Styrelse 
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Organisation Uppdrag 

Ingegerd och Arvid Jonas stiftelse Hultet Styrelse 

Jönköpings läns arkivförbund Valberedning 

Jönköpings läns hembygdsförbund Styrelse och arbetsutskott 

Jönköpings läns konstförening Kontaktperson 

Museiarkeologiska branschorganisationen (MARK) Styrelse 

Museiadministrativa föreningen (MUSAD) Styrelse 

Märta och Axel Bengtssons fond för konststudier och vetenskaplig 
konsthistorisk forskning 

Styrelse 

Rudolf och Anna Bomans stiftelse Styrelse 

Stiftelsen Aschanska gården Styrelse 

Stiftelsen Erik E Karlsons Radio- och Teknikmuseum Styrelse 

Stiftelsen Grenna Museum Styrelse 

Stiftelsen Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond 
för kulturhistorisk forskning 

Styrelse 

Stiftelse J E Hylténs Metallvarufabrik Styrelse 

Stiftelsen Regementsheden i Skillingaryd Styrelse 

Stiftelsen Åminne Bruk Styrelse 

Svenska Industriminnesföreningen (SIM) Styrelse 

Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation Styrelse 

 
Publikationer 

Tidskriften Utflykt     
Tidningen Utflykt i tid och rum – ett magasin om kulturarv i Jönköpings län, no. 3 har som 
tema Tid. Perspektivet på tid lyfts ur arkeologiska och byggnadsantikvariska perspektiv 
genom artiklar och bilder. Föremål och fotografier ur Jönköpings läns museums samlingar och 
arkiv berättar också om hur vi ser på tid. Externa medverkande så som konstnär, forskare och 
journalister bidrar med spännande kunskap på tidningens tema.  

Tidningen trycktes i 3000 exemplar varav 600 av dem distribueras via Region Jönköpings län. 
Release 16 oktober.  
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Bloggartiklar 

Månad Titel Skribent 

Januari    

24 När Algot Friberg gjorde en gipsavgjutning av 
Rökstenen. 

 

Mikael Nordström 

Februari   

5 En rad eldstäder i Hedenstorp. Lotten Haglund, Kristina 
Jansson 

6 Den föräldralösa gossen blev konstnär.  Anders Franzén 

20 Tranan bär ljus i säng.  Maria Ridderberg 

27 Svärdet i Svartån. Mikael Nordström 

Mars    

6 Den föräldralösa gossen blev konstnär Andrs Franzén 

8 Med ett arabiskt silvermynt runt halsen. Susanne Haltiner Nordström 

11 Bärnsten. magi, prydnad och valuta. Jörgen Gustafsson 

April 
   

9 Vad hände mellan skiftena?  Anders Franzén 

Maj 
  

5 Järnframställning i Jönköping för tusen år sedan. Ann-Marie Nordman 

22 Järnåldersgravfältet på Himlabackarna i 
Vetlanda. 

Lotten Haglund., Kristina 
Jansson 

30 Fönsterrenoveringens dag. Anders Franzén 

Juni   

5 Ester och John Bauers brevsamling – en skatt. Sarah Billengren 

11 Sexism eller bara bröst. Jonas Nilsson 

13 De gömda målningarna i Rogberga kyrktorn.  Gunnel Rosenquist 

18 Stickat i samlingarna Maria Ridderberg 

Juli   
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Månad Titel Skribent 

2 På tur med Sverigeflaskan. Maria Ridderberg 

7 Begravningsvapen del 1, en del av den sista 
resan. 

Bibi Pålenäs 

8 Begravningsvapen del 2, vad är det?  Bibi Pålenäs 

9 Begravningsvapen del 3, något om heraldik. Bibi Pålenäs 

10 Begravningsvapen del 4, vad finns i Småland? Bibi Pålenäs 

11 Begravningsvapen del 5, bevarande idag.  Bibi Pålenäs 

15 Missionshuset i Rönnhult.  Ninni Ekre 

20 Sommarläsning. Karin Kristoffersson 

Augusti   

4 Svenskbyborna. Henrik Johansson 

20 Resultaten av utgrävningen utanför Växjö.   Lotten Haglund, Kristina 
Jansson 

31 Filmen om kvarteret Arken.  Mikael Nordström 

September 
  

1  Digital runstenssafari.  Mikael Nordström 

8 Krukmakarens verkstad.  Susanne Haltiner Nordström 

14 Juneverken i Bankeryd. Mikael Nordström  

15 Tidens gång. Maria Ridderberg 

Oktober   

27 Flygbilder över Österängen år 1959–1961. Ann-Louise Nero 

November   

25 Knut Björlingson – Postmästare och fotograf. Lisbeth Lagerstrand 

December   

2 Kyrkogårdar och gravvårdar. Charlotte Mårland 

8 Omoderna julklappar. Maria Ridderberg 
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Övrigt publicerat 
Vad betyder vårt kollektiva minne? Habobygden. Tidskrift för släkt och hembygdsforskare. 
Britt-Marie Börjesgård. Nr 1/2020. Habo. (Texten har tidigare varit publicerat som ett 
blogginlägg.) 

Flisby kyrka (med förord av Mikael Eriksson). Kyrkobeskrivning utgiven av Linköpings stift.  
Anders Franzén. 

Ryttmästarbostället Skälsnäs – Tjureda sockens enda byggnadsminne (sid 94–99) i Fler 
berättelser från Tjureda och Åby, del 2. Tjureda hembygdsförening. Franzén, Anders & 
Bloom, Ann Cathrin. 

Filmer 
Kvarteret Arken – en 400-årig historia. Filmen handlar om det kvarter där Smedjegatan 
möter Östra Storgatan, mellan Hoppets Torg och Hamnkanalen. Filmen berättar om männi-
skor och bebyggelse under 400 år. Det är samtidigt en historia om Jönköpings utveckling 
från 1600-talets början till andra världskriget, då hela kvarteret rivs och det nya Handels-
bankshuset uppförs. Filmen är ca 20 minuter lång. Den är producerad av Jörgen Gustafsson 
och Mikael Nordström. Ekonomiskt bidrag har lämnats av Stiftelsen Grosshandlanden Johan 
Adolf Malmstens minnesfond för kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård. Filmen hade 
premiär i samband med jubileet ”Jönköping öster firar 400 år” lördagen 29 augusti, då staden 
uppmärksammade att Jönköping den 26 april 1620 fick Jönköping nya stadsprivilegier av 
Gustav II Adolf i samband med att staden hade flyttats till nuvarande Öster i Jönköping.  

Digital runstenssafari. Besök vid ett urval runstenar, bland annat den berömda Forsheda-
stenen, som berättar om händelser i Finnveden och Skåne och vid Nävelsjöstenen, som res-
tes till minne över Gunnar som dött på resa och begravts i Bath i England. Filmen som är ca 
12 minuter lång är producerad av Jörgen Gustafsson och Mikael Nordström inför Arkeologi-
dagen 2020 och publicerades på länsmuseets YouTube-kanal den 30 augusti 2020. 

Juneverken i Bankeryd. Filmen kom in till museet för mer än 20 år sedan efter att ha legat 
bortglömd på en biograf i Jönköping. Den låg i en ask märkt ”Bankeryd 1924”. Tack vare 
folkhögskollärare Ulf Peterssons efterforskningar stod så småningom klart att filmen handlade 
om Juneverken i Bankeryd. Juneverken i Bankeryd var en avknoppning från Jönköpings 
Mekaniska Werkstad och tillverkade olika slags vägmaskiner. I filmen demonstreras de olika 
maskinerna på vägar i Bankerydstrakten. Sannolikt har filmen varit avsedd att visas för särskilt 
inbjudna personer till biografen i Jönköping, kanske potentiella köpare av Juneverkens vägma-
skiner. Filmen upptagen av Joakim Frenzel 1924 på uppdrag av Juneverken i Bankeryd. 
Redigering 2020 Jörgen Gustafsson. Berättare Ulf Pettersson. Jönköpings läns museum. 

https://www.malmstenjonkoping.se/
https://www.malmstenjonkoping.se/
https://youtube.com/jkpglm


 
   56  

 

 

Filmen är 11 minuter lång och hade premiär på länsmuseets YouTube-kanal på kulturarvs-
dagen i september 2020. 

Filmen om Vätterleden. Bygget av Vätterleden påbörjades 1958 och beskrevs som Sveriges 
vackraste motorväg. Filmen bygger på unika filmupptagningar från byggets olika etapper – 
som pågick från 1950-tal till 1970-tal. Materialet har spelats in av Gösta Mellström, som 
under mer än 30 år arbetade som vägingenjör vid Vägverket. I januari 2019 kontaktade  
Johan Mellström länsmuseet angående de filmer som hans farfar tidigare hade spelat in. 
Mikael Nordström och Johan Mellström har tillsammans arbetat fram en nästan 1 timme lång 
filmberättelse. Filmen innehåller också nyinspelade intervjuer och nyfilmade vyer över dagens 
E4. I filmen visas allt från dåtidens vägmaskiner och teknik, utmanande arbetsmiljöer och 
arkeologiska fynd, rastplatser och Sveriges första vägtoalett samt invigningarna. Den 13 
december har Filmen om Vätterleden premiär i länsmuseets YouTube-kanal. 

Rapporter  
Under 2020 färdigställdes och distribuerades totalt 108 rapporter, varav 30 arkeologi-
rapporter, 29 byggnadsvårdsrapporter och 49 konserveringsrapporter. 

Arkeologi  Rapport nr 

Gravar i kyrkogatan - Arkeologisk för- och slutundersökning med anledning 
av planerat ledningsbyte inom område med stadslager, RAÄ-nr Jönköping 
50:1 (L1973:2508), i Kyrkogatan, Jönköpings stad, Sofia församling, 
Jönköpings kommun och län. Linnéa Kallerskog. Dnr 200/1999, 100/1999. 

2018:27 

Arkeologi i kvarteret Galeasen - Arkeologisk undersökning av stadslager, 
RAÄ-nr Jönköping 50:1 (L1973:2508), inför nybyggnation i kvarteret 
Galeasen, Jönköpings stad, Sofia församling, Jönköpings län. Linnéa 
Kallerskog. Dnr 785/1985 

2018:33  

Kålgårdar i Jönköpings utkant - Arkeologisk undersökning av stadslager 
L1973:2508 (RAÄ-nr Jönköping 50:1) inom del av fastigheten Domherren 
23 i Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län. Susanne Haltiner 
Nordström. Dnr 56/2018. 

2019:45  

Ett järnåldersgravfält på Himlabackarna - Arkeologisk undersökning av 
gravfält RAÄ-nr Vetlanda 490 [L1970:2998] inför planerad husbyggnation 
inom fastigheten Norrby 3:1/Himlabackarna 3, Vetlanda socken i Vetlanda 
kommun, Jönköpings län. Kristina Jansson. Dnr 181/2018. 

2019:47  

Tunnerstad 1:21 - Arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastig-
hetern Tunnerstad 1:21, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings 
län. Anna Ödeén. Dnr 196/2019. 

2019:48 

Vindkraft i Stora Moshult - Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat 
område för vindkraft inom Stora Moshult 1:3 med fler, Ramkvilla socken i 
Vetlanda kommun, Jönköpings län. Ådel V Franzén. Dnr 275/19. 

2020:1  

https://youtube.com/jkpglm
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Arkeologi  Rapport nr 

Röjningsrösen på Föredas utmark - Arkeologisk förundersökning av röj-
ningsröseområden, RAÄ-nr Vetlanda 358 och 359 (L1971:4484 och 
L1971:4824, ihopslagna till L2019:3016) samt två rösen, RAÄ-nr Vetlanda 
234 och 357 (L1971:1010 och L1971:4483), Vetlanda socken och kom-
mun, Jönköpings län. Susanne Haltiner Nordström. Dnr 83/2019. 

2020:02 

Medeltida röjningsrösen och järnåldershärdar i Lanna - Arkeologisk förun-
dersökning av fossil åkermark L2019:776 m fl fornlämningar inför planerad 
ny bebyggelse inom fastigheterna Vreta 2:11 och Hidinge-Lanna 4:62, 
Hidinge socken, Lekebergs kommun, Örebro län. Kristina Jansson, Ådel V. 
Franzén. Dnr 33/2019. 

2020:3  

Undersökning Södra gravfältet RAÄ 53 - Arkeologiskt undersökning av grav 
255, 248 och 236 inom RAÄ 53 (L1972:6515) inför vägbreddning, 
Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län. Anna Ödeén.  
Dnr 186/1964. 

2020:4  

Gravar och boplatslämningar vid Skogslund - Arkeologisk förundersökning 
av L1972:9236 och L1970:3069 m.fl. inom fastigheterna Hedenstorp 1:5 
och Åsen 1:2, Sandseryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län. 
Dnr 35/2018. 

2020:6  

Arkeologi i kvarteret Gladan - Arkeologisk undersökning av stadslager, 
L1973:2508 (Jönköping 50:1), inför nybyggnation i kvarteret Gladan (nu-
mera kvarteret Grundlagen), Sofia församling i Jönköpings stad. Jönköpings 
kommun, Jönköpings län. Linnea Kallerskog. Dnr 556/1985 

2020:7  

Del av Nydala kloster - Arkeologisk undersökning i form av schaktnings-
övervakning inom fornlämning L1973:9036, fastigheten Nydala 1:65, inför 
omläggning av kyrkogårdsmuren i Nydala socken i Värnamo kommun, 
Jönköpings län. Susanne Haltiner Nordström. Dnr 2020–100. 

2020:8  

Spår av fornt mellan Reftele och Forsheda - Arkeologisk utredning, etapp 1, 
inför planerat byggande av plankorsning och tillfartsvägar utmed järnvägen 
mellan Reftele och Forsheda, Reftele, Bredaryd och Forsheda socknar, 
Gislaved och Värnamo kommuner, Jönköpings län. Ådel V Franzén. Dnr 
2020–25. 

2020:9  

Blästplats i Hedenstorp - Arkeologisk för- och slutundersökning inom del 
av blästplats L1972:9119 (RAÄ-nr Sandseryd 190:1), Sandseryds socken 
i Jönköpings kommun och län. Ann-Marie Nordman. Dnr 267/16, 
148/2017. 

2020:10  

Härdar på Sannaängen i Vättersnäs - Arkeologisk utredning inför 
nybyggantion inom del av fastigheten Vättersnäs 1:1, Jönköpings stad och 
kommun, Jönköpings län. Susanne Haltiner Nordström Dnr 2020–09. 

2020:11  

Besiktning av skadad fossil åkermark vid Bönerud - L1980:1703, Lännäs 
socken, Örebro kommun och län. Ådel V Franzén. Dnr 2020–126. 

2020:13  

Rv 26, sträckan Gislaved - Smålandsstenar - Arkeologisk utredning, steg 1, 
inför ombyggnation av Rv 26 sträckan Gislaved södra - norra Smålands-

2020:14 
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Arkeologi  Rapport nr 

stenar, Villstad socken o Gislaveds kommun, Jönköpings län. Anna Ödeén. 
Dnr 299/2019. 

Hedenstorp 1:18 - Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr Sandseryd 9:1, 
L1972:9542, inför nybyggnation inom Hedenstorp 1:18 i Sandseryds 
socken, Jönköpings kommun och län. Susanne Haltiner Nordström. Dnr 
2020–24. 

2020:15 

Medeltida åkrar i Ruder - Arkeologisk förundersökning av fossil åker 
L1970:3194 och L1970:3180 inom fastigheten Nykyrka Ruder 1:7, 
Nykyrka socken i Mullsjö kommun, Jönköpings län. Anna Ödeén. Dnr 
225/2019. 

2020:16  

Tostås 1:2 - Arkeologisk utredning inför planerad bostadsbebyggelse inom 
fastigheten Tostås 1:2, Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län. 
Jörgen Gustafsson. Dnr 308/2019. 

2020:17  

Rökinge 15:2 - Arkeologisk utredning inför omdragning av väg och plane-
ring av nya tomter, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län. 
Anna Ödeén. Dnr 290/2019. 

2020:18 

Södergården 1:1 - Arkeologisk utredning, steg 1, inför planerad exploate-
ring av Södergården 1:1 (Åkershäll), Nässjö socken och kommun, 
Jönköpings län. Ådel V Franzén. Dnr 2020–201. 

2020:20 

Granarp 1:2 mfl - Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad industri- och 
bostadsbyggnation på fastigheten Granarp 1:2 m.fl. Barnarps socken i 
Jönköpings kommun, Jönköpings län. Jörgen Gustafsson. Dnr 2020–1975. 

2020:21 

Axlarp 1:22 - Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Forserums socken 
i Nässjö kommun, Jönköpings län. Anna Ödeén. Dnr 2020–233. 

2020:22  

Medeltida odling i Bredstorp - Arkeologisk förundersökning av fossil åker 
L2019:607 och L2019:608 samt röjningsröse L2019:623 inom fastighe-
terna Bredstorp 3:1 och 4:1 Tranås socken och kommun, Jönköpings län. 
Anna Ödeén. Dnr 276/2019. 

2020:24 

Stora Åsa - Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Sandseryd socken i 
Jönköpings kommun, Jönköpings län. Lotten Haglund. Dnr 2020–163. 

2020:25  

Ingen gravhög i Rörstorp - Arkeologisk utredning inför planerad byggnation 
inom fastigheten Rörstorp 6:3, Värnamo socken och kommun, Jönköpings 
län. Ann-Marie Nordman. Dnr 2020–149. 

2020:26  

Barnarp 1:10 - Arkeologisk utredning inför planerad villabebyggelse inom 
fastigheten Barnarp 1:10, Barnarps socken i Jönköpings kommun, 
Jönköpings län. Anna Ödeén. Dnr 2020–153. 

2020:27 

Svanaholm 1:120 - Arkeologisk förundersökning av angränsande yta till 
fornlämning L1971:639 inför anläggandet av infiltrationsbrunn på 
fastigheten Svanaholm 1:120, Ås socken i Gislaveds kommun, Jönköpings 
län. Jörgen Gustafsson. Dnr 2020–184. 

2020:29  
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Arkeologi  Rapport nr 

Flahult 19:12 - Arkeologisk utredning steg 2 inför industribyggnation inom 
fastigheten Flahult 19:12, Barnarps socken i Jönköpings kommun, 
Jönköpings län. Jörgen Gustafsson. Dnr 2020–310. 

2020:33  

 

Byggnadsvård  Rapport nr 

Barnarps kyrka - Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombygg-
nad, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Växjö stift. 
Britt-Marie Börjesgård. Dnr 76/2006 

2017:18 

Hagshults kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarande-
plan - Hagshults socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Margareta 
Olsson. Dnr 220/2018 

2019:1 

Ås kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan - Ås 
socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Anders Franzén. Dnr 
234/2017 

2019:25 

Våthults kyrkogård, kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan 
- Våthults socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Charlotte Mårland. 
Dnr 216/2018 

2019:26  

Tofteryds kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarande-
plan - Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Margareta 
Olsson. Dnr 14/2019 

2019:28 

Skillingaryds kyrkogård, kulturhistorisk inventering och förslag till bevaran-
deplan - Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län.  
Margareta Olsson. Dnr 15/2019 

2019:29 

Öreryds kyrka, invändiga förändringar - Öreryds socken i Gislaveds kom-
mun, Jönköpings län. Anders Franzén. Dnr 248/2014 

2019:30 

Haurida kyrka, byte av spåntak på tornet - Haurida socken i Aneby kommun, 
Jönköpings län. Anders Franzén. Dnr 335/2016 

2019:31 

Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändigt 
underhåll - Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara 
stift. Britt-Marie Börjesgård. Dnr 231/2017 

2019:32 

Brandstorps kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband 
med utvändig ommålning och tjärning - Brandstorps socken i Habo 
kommun, Jönköpings län. Britt-Marie Börjesgård. Dnr 230/2017 

2019:33 

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med putsarbeten 
på torn och omläggning av torntak - Bredaryds socken i Värnamo 
kommun, Jönköpings län, Växjö stift. Britt-Marie Börjesgård. Dnr 
54/2018. 

2019:34 
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Byggnadsvård  Rapport nr 

Åkers kyrkogård, kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan - 
Åkers socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Margareta Olsson. Dnr 
11/2018 

2020:1 

Lannaskede-Myresjö kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarande-
förslag - Lannaskede och Myresjö socknar i Vetlanda kommun, Jönköpings 
län. Margareta Olsson. Dnr 2019–214 

2020:2 

Barnarps kyrkogård, kulturhistorisk inventering och förslag till bevarande-
plan - Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län. Charlotte 
Mårland. Dnr 30/2018 

2020:3 

Ödestugu kyrkogård, kulturhistorisk inventering och förslag till bevarande-
plan - Ödestugu socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län. Charlotte 
Mårland. Dnr 354/2017 

2020:4 

Värnamo centrum, kulturhistorisk inventering och karakterisering - Värnamo 
stad i Värnamo kommun, Jönköpings län. Britt-Marie Börjesgård och 
Anders Franzén. Dnr 2019–117 

2020:5 

Skillingsrydslägren, Byggnad 146, utvändig ommålning - Tofteryds socken i 
Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Anders Franzén. Dnr 143/2018 

2020:6 

Stockaryds kyrka, utvändig restraurering - Stockaryds socken i Sävsjö 
kommun, Jönköpings län. Anders Franzén. Dnr 212/2018 

2020:7 

Gnosjö kyrkogård, Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan 
- Gnosjö socken i Gnosjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift. Charlotte 
Mårland. Dnr 2020–053 

2020:8 

Kumlaby kyrka - Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaure-
ring, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift.  
Margareta Olsson. Dnr 347/2013 

2020:17 

Kråkshults kyrka, omläggning av plåttak - Kråkshults socken i Eksjö 
kommun, Jönköpings län. Margareta Olsson. Dnr 80/2016 

2020:18 

Gislaveds kyrka, om- och tillbyggnad - Båraryds socken i Gislaveds 
kommun, Jönköpings län. Anders Franzén. Dnr 24/2016 

2020:19 

Rydaholms kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med visst yttre 
underhåll - Rydaholms socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö 
stift. Britt-Marie Börjesgård. Dnr 31/2015 

2020:20  

Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och 
underhållsarbeten utförda 2019 - Värnamo socken i Värnamo kommun, 
Jönköpings län. Britt-Marie Börjesgård. Dnr 2019–070 

2020:21 

Kvarteren Globen och Grävlingen, Jönköping. Antikvarisk utredning och 
kulturhistoriskt underlag inför detaljplaneläggning - Jönköpings stad i 
Jönköpings kommun, Jönköpings län. Veronica Olofsson. Dnr 2020–049 

2020:22 
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Byggnadsvård  Rapport nr 

Habo centrum, kulturhistorisk inventering och karaktärisering - Habo 
socken i Habo kommun, Jönköpings län. Britt-Marie Börjesgård. Dnr 2020–
022 

2020:28  

Kumlaby kyrka, dendro - Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings 
län. Robin Gullbrandsson. Dnr 107/2016 

2020:29  

Bäckseda kyrka - Antikvarisk medverkan i samband med invändig restaure-
ring och ändring av kyrkorum, Bäckseda socken i Vetlanda kommun, 
Jönköpings län. Margareta Olsson. Dnr 70/2017 

2020:30 

Idas skola - Antikvarisk utredning, Lövet 3, Jönköpings stad i Jönköpings 
kommun, Jönköpings län. Britt-Marie Börjesgård. Dnr 2020–176 

2020:33  

 

Konservering  Rapport nr 

Besiktning. F län. Båraryd kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av be-
målade inventarier, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. 
Ninni Ekre. Dnr 130/2018. 

2019:7 

Besiktning. F län. Norra Hestra kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Norra Hestra socken i Gislaveds kommun, 
Jönköpings län. Ninni Ekre. Dnr 131/2018. 

2019:8 

Besiktning. F län. Burseryds kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Burseryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings 
län. Ninni Ekre. Dnr 2019–76. 

2019:13 

Konservering. F län. Sandviks kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Sandviks socken i Gislaveds kommun, Jönköpings 
län. Ninni Ekre. Dnr 2019–77 

2019:14  

Besiktning. F län. Reftele kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier och interiör, Reftele socken i Gislaveds kommun, 
Jönköpings län. Gunnel Rosenquist. Dnr 2019–80 

2019:17  

Besiktning. F län. Södra Hestra kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Södra Hestra socken i Gislaveds kommun, 
Jönköpings län. Ninni Ekre. Dnr 2019–74 

2019:18  

Besiktning. F län. Bosebo kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Bosebo socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. 
Bibi Pålenäs. Dnr 125/2018. 

2019:20  

Besiktning. F län. Stengårdshults kyrka - Åtgärdsprogram för konservering 
av bemålade inventarier, Stengårdshults socken i Gislaveds kommun, 
Jönköpings län. Bibi Pålenäs. Dnr 127/2018. 

2019:21 

Besiktning. F län. Villstad kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Villstad socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. 
Bibi Pålenäs. Dnr 2019–78. 

2019:22 
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Besiktning. F län. Våthults kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Våthults socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. 
Bibi Pålenäs. Dnr 126/18. 

2019:23  

Besiktning. F län. Anderstorps kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings 
län. Bibi Pålenäs. Dnr 2019–71 

2019:24  

Besiktning. F län. Gyllenfors kapell - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings 
län. Bibi Pålenäs. Dnr 2019–72 

2019:25 

Konservering. G län. Göteryds kyrka - Konservering av sju skulpturer, 
Göteryds socken i Älmhults kommun, Kronobergs län. Ninni Ekre. Dnr 
316/2018. 

2019:33 

Konservering. G län. Södra Ljunga kyrka - Konservering av bemålade 
inventarier, Södra Ljunga socken i Ljungby kommun, Kronobergs län. Ninni 
Ekre. Dnr 2019–141. 

2019:38 

Konservering. G län. Hamneda kyrka - Konservering av bemålade inventa-
rier, Hamneda socken i Ljungby kommun, Kronobergs län. Ninni Ekre. Dnr 
2019–142. 

2020:1 

Besiktning. G län. Teaterbiografen Grand - Besiktningsrapport gällande 
dekorerat, pappspänt tak, Ljungby stad, Ljungby kommun, Kronobergs län. 
Ninni Ekre. Dnr 2019–311. 

2020:2 

Konservering. G län. Kånna kyrka - Konservering av muralmålning i korab-
sid, Kånna socken i Ljungby kommun, Kronobergs län. Gunnel Rosenquist. 
Dnr 2019–139. 

2020:3 

Besiktning. H län. Villa Hertha - Åtgärdsprogram för konservering av inte-
riörer, kv Kakelmakaren 4, Kalmar stad i Kalmar kommun, Kalmar län. 
Gunnel Rosenquist. Dnr 2019–47. 

2020:4 

Konservering. G län. Nöttja kyrka - Konservering av inventarier och kalk-
målningar, Nöttja socken i Ljungby kommun, Kronobergs län. Gunnel 
Rosenquist. Dnr 2019–140 

2020:5 

Besiktning. H län. Hälleberga kyrka - Statusbesiktning av bemålade inven-
tarier, Hälleberga socken i Nybro kommun, Kalmar län. Ninni Ekre. 
Dnr 2020–054. 

2020:6 

Besiktning. H län. Örsjö kyrka - Statusbesiktning av bemålade inventarier, 
Örsjö socken i Nybro kommun, Kalmar län. Ninni Ekre. Dnr 2020–56. 

2020:7 

Besiktning. H län. Madesjö kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
fasta och lösa inventarier, Madesjö socken i Nybro kommun, Kalmar län. 
Ninni Ekre. Dnr 2020–055. 

2020:8 
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Besiktning. H län. Nybro kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av bemå-
lade inventarier, Nybro socken i Nybro kommun, Kalmar län. Ninni Ekre. 
Dnr 2020–060. 

2020:9 

Besiktning. H län. Bäckebo kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Bäckebo socken i Nybro kommun, Kalmar län. Ninni 
Ekre. Dnr 2020–061. 

2020:10 

Konservering. F län. Norrahammars kyrka - Konservering av takmålning i 
sakristia, Sandseryds socken, Jönköpings kommun, Jönköpings län. Ninni 
Ekre. Dnr 2020–031. 

2020:11 

Besiktning. H län. Kristvalla kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
inventarier, Kristvalla socken i Nybro kommun, Kalmar län. Ninni Ekre.   
Dnr 2020–059. 

2020:12 

Besiktning. H län. Kråksmåla kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Kråksmåla socken i Nybro kommun, Kalmar län. Ninni 
Ekre. Dnr 2020–062. 

2020:13 

Besiktning. F län. Lekeryds kyrka - Kompletterande åtgärdsprogram för 
konservering av inventarier, Lekeryds socken i Jönköpings kommun, 
Jönköpings län. Bibi Pålenäs. Dnr 2020–047. 

2020:14 

Besiktning. H län. Oskars kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
bemålade inventarier, Oskars socken i Nybro kommun, Kalmar län. Ninni 
Ekre. Dnr 2020–57. 

2020:15 

Besiktning. H län. Sankt Sigfrids kyrka - Åtgärdsprogram för konservering 
av bemålade inventarier, St Sigfrids socken i Nybro kommun, Kalmar län. 
Ninni Ekre. Dnr 2020–58. 

2020:16 

Konservering. F län. Kumlaby kyrka - Konservering av bemålade inventarier, 
Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län. Bibi Pålenäs. Dnr 
402/2007 

2020:17 

Konservering. F län. Barkeryds kyrka - Konservering av bemålade inventa-
rier i Barkeryds kyrka, Barkeryds socken i Nässjö kommun, Jönköpings län. 
Bibi Pålenäs. Dnr 200/2018 

2020:19 

Konservering. F län. Nässjö gamla kyrka - Porträtt, J. Fovelin, måleri på duk, 
i Nässjö gamla kyrka. Bibi Pålenäs. Dnr 204/2018. 

2020:20 

Konservering. F län. Aschanska gården - Konservering av tak och ådring-
smålade dörrar i trapphus, Eksjö socken i Eksjö kommun, Jönköpings län. 
Ninni Ekre. Dnr 241/2019. 

2020:22 

Besiktning. F län. Svenarums kyrka - Besiktning och åtgärdsförslag för 
konservering av fragment av muralmålning på norra fasaden, Svenarums 
socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Gunnel Rosenquist. Dnr 
2020–148. 

2020:23  
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Besiktning. H län. Kalmar slott - Sturesalen - Åtgärdsprogram och budget-
underlag för konservering av väggmålningar, Kalmar stad, Kalmar kommun 
och län. Gunnel Rosenquist. Dnr 2020–021. 

2020:24 

Konservering. F län. Rönnhults missionshus - Konservering av ådringsmålad 
panel, dörrar samt bänkar, Fryele socken i Värnamo kommun, Jönköpings 
län. Ninni Ekre. Dnr 2019–051. 

2020:25 

Konservering. F län. Rogberga kyrka - Konservering av äldre takmålning, 
Rogberga socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län. Gunnel 
Rosenquist. Dnr 2019–227. 

2020:26 

Konservering. F län. OPD - Måleri på duk av Jolanta Nowaczyk. Konser-
vering av målningen ”Night Garden” tillhörande Värnamo kommun. Ninni 
Ekre. Dnr 2020–106. 

2020:27 

Konservering. G län. Christina Nilssons mausoleum - Konservering av tak-
målning, Tegnérkyrkogården, Växjö socken i Växjö kommun, Kronobergs 
län. Gunnel Rosenquist. Dnr 127/17. 

2020:28 

Konservering. F län. Svenarums kyrka - Konservering av fragment med 
muralmålning och äldre kalkskikt på norra fasaden, Svenarums socken i 
Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Gunnel Rosenquist. Dnr 2020–148. 

2020:29 

Konservering. F län. Brandstorps kyrka - Konservering av dopfunt, 
Brandstorps socken i Habo kommun, Jönköpings län. Gunnel Rosenquist. 
Dnr 272/17. 

2020:30 

Besiktning. F län. Hagshults kyrka - Åtgärdsprogram för konservering av 
inventarier och kalkmålningar, Hagshults socken i Vaggeryds kommun, 
Jönköpings län. Gunnel Rosenquist. Dnr 2020–218. 

2020:32 

Konservering. F län. Öggestorps kyrka. Ninni Ekre. Ninni Ekre. Dnr 2020–
241. 

2020:34 

Konservering. G län. Alvesta kyrka - Konservering av nedfläckad målning, 
Aringsås socken i Alvesta kommun, Kronobergs län. Gunnel Rosenquist. 
Dnr 2020–143. 

2020:35 

Besiktning. F län. Brandstorps kyrka - Åtgärdsprogram för uppordning, 
antikvarisk städning och viss konservering av föremål och miljö i gravkryp-
tan, Brandstorps socken i Habo kommun, Jönköpings län. Bibi Pålenäs. Dnr 
2020–077. 

2020:36 

Besiktning. F län. Nässjö gamla kyrka - Åtgärdsprogram för restaurering av 
dekorationsmålning och minnestavla, Nässjö socken i Nässjö kommun, 
Jönköpings län. Gunnel Rosenquist. Dnr 2020–232. 

2020:40 

Besiktning. E län. Söderköpings rådhus - Åtgärdsprogram för konservering 
av interiör i Rådhussalen, Söderköpings socken och kommun, 
Östergötlands län. Gunnel Rosenquist. Dnr 2020–306. 

2020:41 
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Konservering. F län. Internt. Björnebergs ladugård - Besiktning avseende 
utredning av status och hantering av föremål i externt magasin tillhörande 
Jönköping läns museum. Ninni Ekre. Dnr 2020–321. 

2020:42 

Forskning  

Anders Franzén har under senare delen av året varit suppleant i styrelsen för Bebyggelse-
historisk tidskrift och deltagit i redaktionsarbetet för tidskriften och lämnat synpunkter på 
manusförslag och recensioner.  

Ådel V. Franzén har tilldelats 240 000 kr ur Handelsbankens forskningsfonder - Jan 
Wallanders och Tom Hedelius samt Tore Browaldhs stiftelser - till forskningsprojektet 
”Fodermarken som landskapligt kapital under förindustriell tid. Hävd och rikedom – om 
ägane av äng som ekonomisk motor I Emån och Ätrans dalgångar ca 1100–1750.” Forsk-
ningsperioden om fem månader kommer att under 2020 och 2021. 

Ådel V. Franzén har tilldelats 100 000 kr (av sökta 300 000 kr) av Grosshandlanden Johan 
Adolf Malmstens minnesfond för kulturhistorisk forskning för bok- och dokumentations-
projektet ”Jönköping, stadens kolonisatörer” om koloniträdgårdar i och kring Jönköping.  
I projektet ingår även Anders Franzén, Annie Rosén och Patricia Hallman.  

Under året har kulturmiljöenheten arbetat med två arkeologiska syntesprojekt, dels medel-
tidsstaden Jönköping som ska resultera i ett antal artiklar samlade i en bok med utgångspunkt 
i den senaste 40 årens arkeologiska undersökningar, dels ett syntesarbete kring undersökta 
förhistoriskas hus i Jönköpings län. 

Kommunikation  
Länsmuseet har sedan 2017 arbetat med en positionsförflyttning, där vi genom kommunikations-
strategin arbetat målmedvetet för att nå våra målgrupper - Kulturentusiasten, Upplevelsesökaren 
och Den unga besökaren. 

Kommunikationsinsatser för ökad delaktighet, en enhetlig och konsekvent strategi samt en upp-
daterad grafisk profil har stärkt vårt varumärke och tydliggjort verksamhetens innehåll, kärnvärden 
och riktning framåt – och att upplevas som modiga, kunniga, angelägna och nyfikna. 

Ett resultat är den omfattande ökning av följare i museets digitala kanaler, där webbplats, sociala 
medier och nyhetsbrev nått och engagerat många digitala besökare. 
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Samtliga utställningar och program som genomförts under året har kommunicerats i våra egna 
kanaler, men även i externa kanaler genom ett omfattande pressarbete samt annonsering, 
affischering och digitala kanaler. 

Tillgänglighet 
Under året utvecklades användningen av film inom kommunikation väsentligt, vilket ökade 
möjligheten att ta del av museets verksamhet – trots de omständigheter som pandemin förde 
med sig. 18 digitala visningar, presentationer och introduktioner producerades inom 
kommunikation.  

I februari hölls seminariet ”Taktila tavlor och 3D-printade skulpturer”” under Folk och Kultur i 
Eskilstuna, som ett led i att synas i nya sammanhang och för att lyfta samarbetet med Synska-
dades Riksförbund i Jönköpings län kring tillgänglighetsarbetet i utställningen Följa John. 

Fokus på unga 
En betydande satsning på kommunikation kring Kampen i Tiden gjordes. Unga involverades 
kontinuerligt i kommunikationsarbetet, för att hitta rätt tilltal för målgruppen 10–16 år. 

Det bestod bl.a. av koncept, fotografering och produktion av en affischkampanj vid busshåll-
platser i hela länet, inspelade korta filmer där unga presenterade några av utställningens livsöden, 
samt filmade intervjuer med de ungdomar som arbetat med utställningen. Produktion av tryck-
saker och profilprodukter för användning även på längre sikt gjordes, liksom utbredd marknads-
föring i sociala medier och tryckta annonser.  

Inför det stora öppningseventet – som tyvärr inte kunde genomföras – gjordes stora insatser 
kring koncept, innehåll och riktade insatser för målgruppen. 

Ytterligare arbete för att nå barn och unga gjordes bl.a. genom produktion av en ny folder kring 
vårt pedagogiska utbud. 

Övriga väsentliga insatser 
I oktober gjordes en filminspelning av UR Samtiden i samverkan med museet. Fem medarbetare 
från länsmuseet samt representanter från Grenna Museum och Tändsticksmuseet medverkade. 
Totalt sju inslag från länets historia publicerades på urplay.se och visades i Kunskapskanalen. 
Höga tittarsiffror och stor bredd i målgruppen som nåddes. 

Under hösten genomfördes marknadsföring och en anpassad release för tidskriften Utflykt, som 
under året nominerades för andra gången till både Publishingpriset och Svenska Designpriset. 

Ny teknik i form av ett molnbaserat system, YoDeck, för digitala skärmar installerades, liksom ett 
nytt system för vepor på utsidan av museibyggnaden. 
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En ny museifolder på svenska och engelska producerades, där foton med större representation 
samt en uppdaterad besökskarta ingick. Utöver detta togs en ny mall för museets verksamhets-
berättelse med bearbetad struktur och form fram, för att effektivisera produktionen, göra inne-
hållet mer tillgängligt och transparent gentemot museets intressenter. 

Arbetet med partnerstrategin fortsatte under året och konkret material påbörjades tillsammans 
med extern formgivare och copywriter. Partnerstrategin är ett projekt med syfte att etablera 
kontakt mellan museet och näringslivet i länet. Detta ska i förlängningen kunna utvecklas till ett 
långsiktigt samarbete, där fler unga i länet ges möjlighet att ta del av museets pedagogiska 
program och utställningar.  

Webbplats och sociala kanaler 
Ett målmedvetet arbete utifrån kommunikationsstrategin i sociala medier och på vår webbplats 
har gett mycket goda resultat, vilket stärkt det fortlöpande arbetet med positionsförflyttningen. 
Framför allt webbplatsen har ökat med drygt 80 000 besök, ca 45%. För Instagram är ökningen 
ca 21% och för nyhetsbrevet ca 20 %. Störst ökning står YouTube för, genom publiceringen av 
fler och mer populära filmer – bl.a. ”Filmen om Vätterleden” som fick mycket stor uppmärksamhet 
i media. Antal visningar ökade med 1 900% totalt och många nya prenumeranter tillkom. 

Stora insatser med filmade visningar och presentationer under året lockade många digitala 
besökare. Totalt 225 363 personer tog del av länsmuseets 48 digitala program. 

Statistiken avser årets slut. 

Besökare och följare  2018 2019 2020 

Webbplats Jönköpings läns museum  

totalt antal/unika besökare 

95 708 174 178 254 387 

Bloggportal 

- antal blogginlägg 

- totalt antal visningar 

 

32 

15 927 

 

27 

55 135 

 

35 

87 143 

Gamla bloggarna (uppdateras ej) 

- totalt antal visningar 

 

40 000 

 

17 729 

 

26 016 

Facebook, följare 4 175 4 388 4 747 

Instagram, följare 1 974 2 400 2 922 

Instagram, kulturmiljö, följare 1 068 1 114 1 200 

Youtube, visningar 9 941 10 585  215 601 

Digitalt museum, antal besökare - 110 124 119 539 

Flickr 176 843 268 719 112 716 
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Digitala utskick  

 2018 2019 2020 

Museets nyhetsbrev 

- antal utskick 

- antal prenumeranter 

 

- 

443 

 

13 

788 

 

13 

951 

Nyhetsbrev Hembygdsförbundet 

- antal utskick 

- antal prenumeranter 

 

4 

500 

 

3 

800 

 

3 

927 

Nyhetsbrev Skolan 

- antal utskick 

- antal prenumeranter 

 

6 

400 

 

3 

400 

 

3 

450 
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HR  

Museets organisation är uppbyggd på följande sätt: 

 

 

Personal 

 2018 2019 2020 

Antal tillsvidare anställda  

per den 31 dec 

44 45 45 

Andel tidsbegränsat anställda (ej 
timanställda) 

per den 31 dec  

17 % 10 % 6 % 

Helårsverken 

Tillsvidareanställda, visstidsanställda (ordinarie 

tjänst minus tjänstledighet) samt timanställda. 

42,51 45,19 44,94 

Andel deltidsarbetande 

Tillsvidareanställda med deltidsomfattning och 

tjänstlediga per 31 december 

33 % 33 % 34 % 

Andel anställda med lönebidrag 

tillsvidareanställda per den 31 dec 

26 % 22 % 24 % 
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 2018 2019 2020 

Könsfördelning 

tillsvidareanställda per den 31 dec 

67% kvinnor 

33 % män 

69 % kvinnor 

31 % män 

67% kvinnor 

33 % män 

Ålder, genomsnittlig 

tillsvidareanställda per den 31 dec 

53 år 53 år 52 år 

Ålder, andel 50 + 

tillsvidareanställda per den 31 dec 

72 % 68 % 64 % 

 

Personalförändringar 
Under året har följande ändringar i organisationen genomförts: 

• Museistyrelsen fattade den 30 jan beslut om att erbjuda Johan Gärskog tjänsten som 
museichef, då Sergei Muchin avslutade sin tjänst på grund av pension den 31 juli. 
Johan tillträdde tjänsten den 18 maj. 

• Länsmuseets fotograf har avslutat sin tjänst och en ny funktionsbeskrivning har tagits 
fram. Den nya funktionsbeskrivningen innebär att fotografen ska fokusera på fotogra-
fering av museets samling och utställningar. Fotografering/filmning av museets publika 
aktiviteter och övrig marknadsföring, flyttas över till en nyinrättad tjänst som digital 
kommunikatör. Båda tjänsterna har tillsatts.   

• Verksamheten har utökats med en tillsvidare tjänst som museiassistent, en tjänst som 
projektledare, samt en tjänst som museipedagog, vid enheten för dokumentation, 
samling och publika aktiviteter. 

• En organisationsförändring avseende tillhörighet för Besöksservice har genomförts. 
Från den 1januari 2021 flyttas Besöksservice från museets kansli till enheten för 
dokumentation, samling och publika aktiviteter.  

• Inom enheten för dokumentation, samling och publika aktiviteter har 2 projektkoor-
dinatorer tillsatts; för besöksservice och publika aktiviteter.  Projektkoordinatorerna 
fördelar det dagliga arbetet och rapporterar till enhetschef. 

• En tjänst som museiassistent, med inriktning bildarkiv har inte ersatts inte då befatt-
ningshavare avslutat sin tjänst. Tjänsten har varit anpassad och finansierats med 
lönebidrag via Arbetsförmedlingen. Framöver finns inte utrymme för att finansiera  
en sådan tjänst utan lönebidrag. 
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• För att ersätta uppgifter som utförs av museiassistenten inom bildarkivet tillsätts 
tillfälliga resurser under 2021, samtidigt kommer en utredning genomföras kring 
framtida funktion och arbetssätt för arkivet.  

• Vid enheten för arkeologi, byggnadsvård och konservering har en arkeolog avslutat 
sin tjänst. 

• För att förstärka kompetens inom GIS (geografiska informationssystem) och databas-
hantering har en ny funktionsbeskrivning tagits fram. Tjänsten har inte tillsatts då 
ingen av de sökande hade tillräckliga kvalifikationer, vid rekryteringsprocessen som 
genomfördes under hösten. 

Coronapandemi 
I samband med att coronapandemin bröt ut i mars, aktiverades museets krisgrupp. Kris-
gruppen har därefter träffats regelbundet och har fattat beslut om ett antal åtgärder för att 
förhindra smittspridning vid arbetsplatsen. Förhoppningsvis har åtgärderna bidragit till att  
det hittills inte varit någon smittspridning inom verksamheten.  

I samband med att Folkhälsomyndigheten rekommenderade allmänheten att inte besöka 
muséer, stängde museet för besökare från den 21 november. Detta innebar att personal 
främst inom besöksservice och pedagogisk verksamhet fick ställa om till andra arbetstider 
och arbetsuppgifter. Inbokade pass för timanställda ställdes in.  

Kompetensutveckling     
Kompetensutveckling har delvis genomförts i enlighet med länsmuseets kompetensutveck-
lingsplan. På grund av pandemin har många kurser, konferenser och seminarier ställts in. 
Statistiken visar att använda timmar mer än halverats, jämfört med tidigare år. Det har dock 
skett en snabb omställning och många fysiska möten har ändå lyckats genomföras digitalt. 
Pandemin har drivit den digitala utvecklingen framåt och har redan medfört en omställning i 
arbetssätt och en ökad digital kompetens.  

Den digitala omställningen kommer med all sannolikhet fortsätta i snabb takt och verksam-
heten kommer behöva utveckla digitala arbetssätt och rutiner, vilket kräver en ökad organi-
satorisk och individuell digital kompetens.   

En gemensam kompetensutvecklingsinsats har genomförts. Den 3 februari som Länsstyrelsen 
var på plats för att informera om de globala målen och agenda 2030. Syftet var att all perso-
nal skulle få en grundläggande, gemensam kunskapsplattform i ämnet och att respektive en-
het därefter skulle arbeta vidare utifrån den egna verksamhetens behov.    
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 2018 2019 2020 

Kompetensutvecklingstid, 
omvärldsbevakning, konferenser, 
seminarium, nätverk, timmar 

2338 2383 908 

Forskning och kunskapsuppbyggnad, 
timmar 

304 311 243 

 

Nytt Lön- och HR-system 
Implementeringen av det nya Lön- och HR-systemet FLEX har fortsatt. Rutiner har utvecklats 
för on- och offboarding, stöd vid lönerevisionsprocess, hantering av dokument och utrust-
ning, individuella kompetensplaner samt mallar för olika former av medarbetarsamtal. 

Medarbetarundersökning  
Under hösten har medarbetarundersökningen ”Dialogen” genomförts. Undersökningen har 
genomförts vart tredje år, sedan 2011. 93 % av personalen svarade på undersökningen, 
vilket är en mycket hög svarsfrekvens vid en nationell jämförelse.  

Regionens Arbetsmiljöenhet har genomfört enkäten och tolkar resultat enligt nedan: 

”Som helhet visar resultaten att en majoritet av museets personal även denna gång har en 
förhållandevis god arbetsmiljö samt känner en stolthet och lojalitet i relation till sin arbets-
plats. Medarbetarna trivs på sitt arbete och med sina arbetsuppgifter, känner att man utveck-
las, samarbetar och tar ansvar. Vidare upplever medarbetarna att krav och förväntningar är 
tydliga, att man har goda påverkansmöjligheter och att man arbetar målinriktat. Resultaten är 
lika bra eller något bättre inom det psykosociala området och skattningarna av närmaste 
chef. Däremot har inte samma förbättringar uppnåtts när det gäller fysisk miljö, när man ser 
till hela museets resultat”. 

Arbetsmiljö  

 2018 2019 2020 

Sjukfrånvaro 2,78 % 1,73 % 3,61 % 

Olycksfall, antal 0 0 4 

Tillbud, antal 3 4 2 

Färdolycksfall, antal 1 0 0 

Arbetssjukdom, antal 0 0 2 

Motionstid, timmar 512  663  508  
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 2018 2019 2020 

Friskvårdsersättning, kronor 26 250 26 396 25 799  

 

Löneutveckling 

 2018 2019 2020 

Revision 2,01 % 2,12 % 2,01 % 

Översyn 0,13 % 0,73 % 0,00 % 

 

 

Verksamhetsstöd 

IT 
- Konferensrummet och Röda salen gjordes om till digitala mötesrum. 

- Wifi-mätning gjordes och nya accesspunkter installerades för att säkra upp 
tillgängligheten. 

- Inventering av licenser och hårdvara påbörjades för att inventera IT miljön. 

- IT tekniker från Nordlo har varit på plats 4h timmar i veckan för att supportera. 

- Under året påbörjades kvartalsmöten med Nordlo IT för att säkerställa IT miljön. 

- Utökning av VPN licenser gjordes för att säkerställa hemarbete för anställda. 

- Översyn av backup-lagring gjordes för att säkerställa funktion och kostnad. 

- I samband med utställningen Kampen i tiden togs ett flertal säkerhetslösningar fram 
för att säkerställa en trygg miljö för anställda och besökare 

- Installation av digitala skärmar för kommunikation. 
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Säkerhet 
- Ventilation-/klimatlarm har tagits fram för att underlätta för Jönköpings kommun 

Tekniska kontoret jour och drift.  (A-larm). 

- Samarbete mellan Jönköpings kommun, Tekniska kontorets jour och vårt 
bevakningsbolag upprättades. 

- Uppgradering av passersystem implementerades under året (licensuppgradering). I 
samband med restvärdesräddningen för museets samlingar med räddningstjänsten 
togs fluorescerande skyltar fram för att säkerställa rätt släckmetoder i arkiven på 
länsmuseet. Varje arkivdörr har en fluorescerande skylt med beteckning A-01 - A-33. 

- I samband med skyddsronden framkom behov av att komplettera med handbrands-
läckare på plan 0 (källarplan). 

- Utökad kameraövervakning gjordes under året. 

- Utrymningsskyltar kompletterades i samband med färdigställandet av utställningen 
Kampen i Tiden på plan 2 med räddningstjänsten. 

Faciliteter 
Lokalprogram framtaget för nya magasinslokaler. Redovisning av arbetsmaterialet kommer 
ske 2021 för styrgruppen där Jönköpings Hembygdsförbund, Region Jönköping och 
Jönköpings kommun är våra huvudstiftare. 

Omfattande källarrenovering har gjorts under året i samband med stambyte. 

Samlingarna flyttades till ett annat föremålsarkiv och kommer vara fram tills digitaliseringen av 
föremålen är klara, därefter kommer föremålen att flyttas tillbaka till ett av våra föremålsarkiv. 

2020 påbörjades projektering av huvudentrén, utförare Tekniska kontoret. 

Montering av ledstång, plan 1, för att underlätta tillgängligheten. 

Klimat 
I vårt förebyggande arbete för att förbättra klimat- och miljöförhållandena i museets utställ-
ningslokaler, arkiv och externa magasin görs regelbundna klimatkontroller med dataloggar 
och enklare digitala klimatmätare.  

I utställningslokalerna avläses klimatloggrar vid behov, dessa larmar när klimatet inte följer 
inställda värden. Att klimatanläggningen i våra externa arkiv/magasin fungerar kontrolleras  
vid besök. 
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Under året har nya befuktare installerats i Lettströmska byggnaden. 

I utställningssalarna gjordes en översyn av klimatet med nya inställningar av företaget 
Munhters. 

Skadedjur 
Har avtal med SSG när det gäller skadedjurskontroller, sprutar regelbundet mot silverfiskar. 

Städning magasin 
Städning av magasin/arkiv görs 3 gånger per år. 

Externa lokaler 
I dagsläget har inte skadedjur intagit våra samlingar. 

SSG har gjort en luftanalys av en av våra föremålsarkiv. Handlingsplan upprättad.
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