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Året som gått präglas på flera sätt 
av återkomst. Efter en lång tid av 
pandemirestriktioner välkomnade 
länsmuseet äntligen alla besökare. 

Det kändes stimulerande att mötas 
av en barnvagnspark i foajén, att se 
fundersamma ansikten böjda över sina 
surfplattor i färd med att lösa ut- 
maningar i Kampen i tiden, och att se 
igenkännande leenden vid åsynen av 
Gusty Olssons Jönköpingsmotiv. 

Vårt länsmuseum blev återigen ett  
museum för alla! Jag hoppas den  
positiva utvecklingen ska fortsätta; att 
fler upptäcker museet och att museet 
kan erbjuda fler spännande och  
utmanande utställningar för alla åldrar.

Alla medarbetare på museet har stora 
uppdrag och utmaningar. Det gäller att 
arrangera utställningar i själva museet; 
men det finns också ett krav på närvaro 
i hela länet. Personligen hoppas jag 
att samarbetet med länets näringsliv 
ska fortsätta att utvecklas och genom 
gemensam kraft göra det möjligt för 
länets skolklasser att besöka museet. 

Mycket av verksamheten i ett museum sker bakom 
kulisserna. Jag vill lyfta fram de viktiga uppgifter som 
konservatorer och arkeologer genomför. Utan deras 
ofta tidskrävande arbete hade mycket av vår historia 
gått förlorad. Det är därför av yttersta vikt att vi – 
både styrelse, medarbetare och politiker på alla nivåer 
– verkar för att museets samlingar kan bevaras i ett 
väl anpassat magasin. Min förhoppning är att nästa 
ordförande ska kunna förverkliga detta.

Till sist vill jag framföra ett varmt tack till alla  
medarbetare och till styrelsen för fyra år av goda  
möten och samtal – allt med länsmuseets fortsatta  
utveckling som mål!

Inger Gustafsson,  
ordförande i museets styrelse 2019-2022

Årets verksamhet bäddar 
för en ljus framtid

Det vi tillsammans i länet tänkt och gjort genom 
historien och det vi tänker och gör idag lämnar 
spår – spår av minnen och berättelser som vi 
kallar vårt gemensamma kulturarv.

Utan att vårda, dokumentera och förmedla vårt  
gemensamma kulturarv, riskerar vårt län att drabbas 
av kunskapsbrist och minnesförlust. Detta utgör  
kärnan i Jönköpings läns museums självklara plats i 
vårt samhälle. 2022 var innehållsrikt på många sätt, 
inte minst publikt där besöksantalet nådde de nivåer 
som rådde innan pandemin!

Att intresset för länsmuseet ökar är naturligtvis inte 
bara roligt utan också verksamhetens mål utifrån 
visionen ”Ditt länsmuseum för ett rikare liv”. 

Det handlar om att vara relevanta för 
människor som lever här och nu, att 
samverka och involvera, sänka trösklar 
och nå nya målgrupper. Det handlar 
också om att inspirera och förmedla 
via digitala kanaler – här ser vi en 
fantastisk utveckling där vi når allt fler 
länsinvånare!

Ett exempel är det partnersamarbete 
som länsmuseet under året sjösatt 
tillsammans med delar av näringslivet. 
Initiativet har gjort att över 1500 elever 
från länets samtliga kommuner genom 
gratis bussresor, fått möta museets 
kunniga pedagoger och ta del av våra 
pedagogiska program. 

Som ett led i vår utvecklingsresa har vi 
infört en delvis ny organisation, med 
utrymme att satsa mer på den publika 
verksamheten, liksom inom arkiv och 
samlingar – själva hjärtat av museet. 

Vidare satsningar görs inom forskning 
och kunskapsuppbyggnad för att be-
fästa museets vetenskaplig grund – en 
spännande utveckling som öppnar upp 

för samarbeten med externa forskare, där framtida 
forskningsresultat kan mynna ut i publik förmedling. 
Likaså är länsmuseets arbete inom kulturmiljö- 
området omfattande.

Allt detta bidrar till kunskapsuppbyggnad som  
samtidigt skapar kollektiva minnen – vårt kulturarv. 
Med tillförsikt och framtidshopp tar vi oss an  
framtidens utmaningar. Vi ses på länsmuseet!

Johan Gärskog, länsmuseichef

Ett länsmuseum med  
gemensamma krafter
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Unga skapar 
historia, kultur & konst

BARN & UNGA I FOKUS

Att träffa andra unga som 
skapar och inspireras är  
viktigt. Därför har vi på 
länsmuseet satsat på unga 
workshopledare!

Vera Zherdev, producent & pedagog

”

För tredje året har vi anordnat Konstsommar i  
Region Jönköpings läns feriepraktikprogram, för 
ungdomar i åldern 14-18 år. Feriepraktiken är en 
konstnärlig praktik där ungdomar får fördjupa sig i en 
konstform.

– Hos oss på länsmuseet fick åtta ungdomar prova på kera-
mik och utställningsproduktion, berättar Vera Zherdev, 
producent och museipedagog. – Resultatet blev  
FORMSTARK, en samverkansutställning som lyfter fram 
verk och skapandeprocesser av unga kreatörer från hela länet.

Kreativa sammanhang
Under året lanserades två nya programserier med 
fokus på att träffas och skapa tillsammans – båda 
inriktade på att skapa i nya material eller tekniker.  
Vi arbetade med referensgrupper som lyfte behovet 
av att ha mötesplatser där människor kan skapa i en 
gemenskap, utbyta erfarenheter och lära av varandra. 

Kreativa händer är ett samverkansprojekt med  
Hemslöjden som vi startade för att det fanns en 
önskan att lyfta hantverk. Vi ger erfarna slöjdare och 
hantverkare en möjlighet att lyfta sitt intresse.  
Besökare får chansen att prova något nytt eller för-
djupa sig i ett befintligt intresse.  

– Jag har gjort sashiko förut, men det var en digital kurs under 
pandemin. Så skönt att gå ifrån allt och bara vara i en bubbla 
här i några timmar. Och att känna på materialen, vilken lyx! 
uttrycker en besökare under workshopen  
Lappa och laga.

Cr3ative Studio är vår nya satsning för att belysa 
konsten på länsmuseet och att fånga upp intresset hos 
våra besökare av att skapa konst. Cr3ative Studio har 
gett våra besökare ett sammanhang och inspiration att 
våga uttrycka sig på nya sätt.

– Jag gillar akvarell eftersom det är väldigt lekfullt och livfullt, 
då det inte finns så mycket rätt och fel. Så borde livet vara, 

menar en av årets workshopsledare Olivia Yeboah.
–  Under året har tre unga konstnärer eller konststudenter 
fått inspireras av våra nya konstutställningar; Ett Naivt möte 
och Vakna upp. Cr3ative Studio startades på önskemål från 
ungdomar som arbetat hos oss under flera års tid. Att träffa 
andra unga som skapar och inspireras är viktigt. Därför har 
vi på länsmuseet satsat på unga workshopledare, förklarar 
Vera Zherdev.

Vikingadag i Sävsjö
Årets arkeologidag 2022 ägde rum i Sävsjö med temat 
vikingatiden. Gravfältet Västragården, intill Sävsjön 
strax väster om Sävsjö, blev en perfekt inramning för 
dagen. Här finns gravar i form av stensättningar,  
domarringar, treuddar men också en runsten.  
Tillsammans med Sävsjö hembygdsförening bjöd 
länsmuseet in barn, föräldrar och skolklasser att lära 
sig mer om vikingatiden. 

– På den stora runstenen går att läsa att Vråe reste den efter 
sin bror Gunne, som enligt runorna, dog i England. Här fick 
barnen prova på att knacka in sina egna namn med runor på 
träplattor, berättar Susanne Nordström, arkeolog.  
– De fick även tillverka snoddar av ullgarn och titta på fynd 
som hittats i trakten. 

Ungefär 30 barn och vuxna samlades och fick lära sig 
om hur man på vikingatiden begravde sina döda, vad 
man hade på sig och vilka grödor och husdjur man 
hade på sina gårdar.

– Till vår glädje kom också Hägneskolans fjärdeklassare och 
lärare cyklande ut till gravfältet! säger Susanne.  
–  De slungade band av ulltråd att använda till armband eller 
sätta i en nyckelring.  De fick även se fynd och höra om livet 
på vikingatiden. Vi avslutade med spel och lekar; kast med 
liten hästsko, kubb och avslutningsvis en dragkamp.
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Tillsammans  
når vi längre

BARN & UNGA I FOKUS

Under höstlovet fylldes länsmuseet med många små 
och stora besökare som var sugna på att bygga lego, 
äta popcorn, spela Kampen i Tiden och inspireras av 
en legoutställning. Över 2 700 besökare kom under  
dagen, för att få tips och bygga tillsammans med 
bland annat Liv Brandt från Lego Masters 2021. 
Besökarna bidrog till det stora legobygget av land-
skapet kring sjön Vidöstern, där flickan Saga hittade 
ett järnålderssvärd. Många fantasifulla och kreativa 
figurer skapades tillsammans. 

Samtidigt fanns Henrik Wahlström, Instagram-profil och 
grundare till Uppochner.nu, på plats och byggde en modell av 
Brahehus helt i lego. Många imponerades också av legobyggena 
som Markus ”legomästaren” Nilsson visade upp, berättar 
Sofie Jarl, digital kommunikatör.

Under hela evenemanget fanns anställda ungdomar 
på plats för att guida besökarna i Kampen i Tiden, 
dela ut gnuggisar och nyckelband och få allt att flyta 
på bra.

Synlighet i länet
Veckan innan höstlovet genomförde vi en större 
kampanj runt om i länet för att synliggöra länsmuseet 
och vår verksamhet. En stark och talande affisch  
skapades, som dels hade unga och museet i fokus, 
dels anspelade på den aktuella serien ”Stranger Things”. 
Den bild som togs fram användes på stora affisch- 
tavlor runt om i hela länet och även i kommunikation 
i sociala medier.

– Satsningen var en del i den positionsförflyttning vi vill göra; 
att påverka hur museet uppfattas, att synas i hela länet och att 
locka dem som besöker oss sällan till nya besök, berättar Åsa 
Rosén, kommunikationsansvarig.

Succé för gratis  
bussresor
Genom ett nytt initiativ under året, har vi på läns- 
museet skapat fler förutsättningar för länets barn och 
unga att ta del av sin historia, genom samarbete med 
näringslivet. 

Att uppleva länets historia och kultur är populärt. 
Men för många skolor kan just kostnaden för resan 
vara ett hinder för studiebesök. Tillsammans med 
Länsförsäkringar Jönköping, Simonssongruppen och 
HAGS Aneby har vi på länsmuseet därför satsat på 
att underlätta resan för pedagoger och elever som vill 
besöka museet.

Genom att erbjuda gratis bussresor för länets skolor, 
har över 1500 grundskole- och gymnasielever kunnat 
resa till länsmuseet under hösten. Det positiva  
gensvaret har gjort att vi nu tar sikte på en för- 
längning. Insatsen är också en del av ett pågående 
arbete för ett mer hållbart samhälle.

– Gensvaret har varit överväldigande! Här finns mycket  
positivt att arbeta vidare med, säger länsmuseichef   
Johan Gärskog.

För våra elever på särskolan 
är det bra att få möjlighet att 

uppleva historia på olika sätt och 
vi hade inte besökt länsmuseet 

tidigare. Det var fint att åka iväg 
och ta del av det vi tidigare hade
 jobbat med i undervisningen!
 
Madelene Andersson, lärare  
Junkaremålsskolan, Tranås kommun

”
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Under året fortsatte vi att erbjuda kaxiga, kreativa och 
oförglömliga upplevelser. På plats i Jönköping gick det 
att ta del av fantasieggande och lärorika utställningar  
som Ett naivt möte, Följa John, Kampen i tiden och Vakna 
upp. Utställningar som visar föremål ur samlingarna 
och fortsätter inspirera både barn och unga, kultur- 
entusiaster och upplevelsesökare.

Vi visade flera tillfälliga utställningar; allt från fotografi 
till glaskonst och produktioner av och med ungdomar. 
En av årets mest välbesökta tillfälliga utställningar var 
Ikoner. Där porträtterades önskan om att få ta plats 
som en idol och förebild, av 21 modeller med Downs 
syndrom.

– Vi är extra glada och stolta över att så många barn och 
unga har fått möta museets pedagoger, för att ta del av  
utställningar och skapande! För en del är dessa tillfällen det 
första mötet med kulturarv i länet, säger Pär Jonsson,  
enhetschef  för publik verksamhet. – Ett exempel är 
våra lovaktiviteter, som varit mycket välbesökta. 

Vår flyttbara utställning I skuggan av ett äppelträd upp-
muntrar besökarna att tillsammans uppleva de fyra 
årstiderna genom äpplets olika mognadsfaser. Under 
året har utställningen befunnit sig på Eksjö stads-
bibliotek, för att sedan vandra vidare till oss här på 
museet. Under de kommande åren finns flera platser 
runt om i länet inbokade.

Våra museivärdar arbetar hela tiden för att förbättra 
servicen för alla besökare, bokar in visningar för skol-
klasser och ser till att alla våra evenemang flyter på. 
Det har gett mycket positiv respons från besökarna 
via TripAdvisor och Google Reviews. Utöver det har 
Museibutiken under året erbjudit flera nya produkter 
med anknytning till aktuella utställningar. Det har 
också funnits möjligheter för flera lokala kreatörer att 
visa och sälja sina produkter.

Digitalt ökar utbudet
Vi har fortsatt utveckla de många sätt som invånarna 
kan ta del av länsmuseets verksamhet på. Livesända 
föreläsningar och digitala visningar av olika slag gör 
kultur och kunskap tillgängligt för fler.

Våra digitala besökare har tagit del av konserverings-
arbete, visningar av utställningar, olika konstnärssamtal 
och korta glimtar från museets breda verksamhet. 
Alla digitala program har varit textade för att öka till-
gängligheten. Genom spridning i digitala kanaler har 
vi öppnat upp möjligheten att ta del av länsmuseets 
innehåll, kunskap och värde för fler av länets invånare 
och även resten av Sverige. 

Sista onsdagen varje månad erbjöds fördjupningar i 
ämnen kopplade till vår verksamhet. Föreläsningarna 
hölls både på plats samt livesändes via vår webbplats 
och i Jönköpings lokal-tv, för att nå en större publik.

Prisvinnande Utflykt  
lyfter länets kulturarv
Ett värdefullt resultat av arbetet för att öka läns- 
invånarnas tillgång till länsmuseets kunskap är  
tidskriften Utflykt. Tillsammans med Jönköpings läns 
hembygdsförbund har vi skapat en tillgänglig och form-
stark publikation. 

Tanken med Utflykt är att locka till intresse för våra 
verksamheter, men också till att besöka alla fantastiska 
kulturmiljöer som finns i vårt län. Vi vill erbjuda 
länets invånare både fördjupning och bredd, för att 
skapa möjlighet för många att utveckla och stärka 
demokratin, genom att visa på vad kulturarv i  
Jönköpings län kan vara. 

Utflykt vann silver i Svenska publishingpriset 2022 i 
kategorin Magasin, geografiska områden!

Upplevelserikt,
färgstarkt & tillgängligt

A colorful, 
modern and creative 

museum. There are information 
about famous personalities 

in Sweden - brave and 
extraordinary ones. Something 

is told about ecology and nature. 
There are also exhibits of art and 
history. Entrance is free, so it is 
must-have-to-visit.

Besökarröst ”

TILLGÄNGLIGHET & LÄNSNÄRVARO
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Bevara & utveckla 
- från lokalt till globalt

Tidskriften Utflykt ges ut en gång om året  
tillsammans med Jönköpings läns hembygdsförbund.

TILLGÄNGLIGHET & LÄNSNÄRVARO

Initiativ för hållbarhet
Fokus för museets hållbarhetsarbete under året var 
att arbeta fram en strategi, plan och metod för hållbar 
utveckling för hela museets verksamhet.

– Vi har genomfört arbetet stegvis; bland annat genom interna 
workshops, en kartläggning av nuläget, samt insamling av 
kunskap, berättar Åsa Rosén, kommunikations- 
ansvarig, som lett hållbarhetsgruppens arbete.   
– Seminarieserien Regionala museer för hållbar utveckling ledd 
av Henry Mc Ghie från Curating Tomorrow var viktig både 
som kunskapskälla och för nätverksbyggande. 

Sju av de globala målen har valts ut som relevanta för 
länsmuseets verksamhet, främst knutna till mänskliga 
rättigheter och samhällsutveckling.

Arbetet har lett till ett konkret mål i länsmuseets 
verksamhetsplattform 2023: Museet är en arena och 
samlingsplats för hållbarhetsinitiativ i nära samverkan med 
civilsamhälle samt genom forskning och kunskapsuppbyggnad.

För att nå målet har ett hållbarhetsråd tillsatts.  
Rådet har en museiövergripande form och ska fung-
era som samordnare, initiativtagare och inspiratör för 
länsmuseets utveckling inom hållbarhetsfrågor. 

Kulturmiljöarbetet
Museets medarbetare inom kulturmiljö hör till dem 
som i hög grad syns och verkar runt om i länet.
–  Det har varit ett innehållsrikt år med många spännande 
uppdrag, nya utmaningar och erfarenheter. Länsmuseets exper-
ter har till exempel hittat tidigare okända bronsålders- 
gravar, lyft fram de kulturhistoriska värdena på kyrkogårdar 
och fördröjt nedbrytningen av kyrkliga föremål, berättar 
Mikael Nordström, enhetschef  kulturmiljö.

Kulturmiljöarbetet vid länsmuseet styrs i stor ut-
sträckning av de uppdrag som externa beställare ger 
oss, till exempel Svenska kyrkan, länets kommuner 
och länsstyrelsen. Det regionala kulturmiljöuppdraget 
handlar om att tillgängliggöra länets kulturarv och 
kulturmiljöer, ge rådgivning till allmänheten, besiktiga 
fornlämningar, ta fram kunskapsunderlag till utställ-
ningar och program, delta i olika forsknings- och 
utvecklingsarbeten och mycket mer.

Att varsamt bromsa tiden

Våra konservatorer har fortsatt sitt arbete att bromsa 
tiden, genom varsamt underhåll och konservering av 
kyrkor och kyrkliga inventarier, men även i miljöer 
som skolor och herrgårdar.

Det omfattande konserveringsarbetet i Varnhems 
klosterkyrka, som pågått i drygt 5 månader avslutades 
lagom till återinvigningen vid påsk. I tre av länets 
kyrkor – Bankeryd, Bjurbäck och Lekeryd – har vi 
genomfört större konserveringsinsatser under året. 
Flera medeltida träskulpturer från Skepperstad,  
Valdshult och Öggestorp kyrkor har också  
konserverats inför bland annat stöldsäkringsåtgärder.

Ett viktigt uppdrag har varit att ta fram en behovs- 
beskrivning och planering inför flytt till nya magasin, 
för föremål med sanerings- och konserveringsbehov.

Kulturhistoriska värden

Arbetet med att dokumentera det byggda kulturarvet 
och ge råd inför ombyggnationer och förändringar 
så att kulturmiljöerna bevaras och utvecklas, pågår 
hela tiden. Ett exempel är inventeringen av gravstenar 
på kyrkogårdar i länet som fortsatte under året. Vad 
är ett kulturhistoriskt värde i en gravsten? Det kan 
handla om dess ålder, utformning eller vem den är 
rest över. Rapporterna som våra byggnadsantikvarier 
tar fram blir viktiga underlag vid skötseln av kyrko-
gårdarna.

En annan typ av uppdrag handlar om att karakteri-
sera viktiga byggnader som ska få nya användnings-
områden. Några av årets exempel är Folkets hus i 
Norrahammar och Mariakyrkan i Värnamo. Vilka 
kulturhistoriska värden är viktiga att ta hänsyn till 
inför eventuella ombyggnationer och nygestaltningar? 
Underlagen används av kommuner och andra  
fastighetsägare. 

Kunskap om  
tidigare generationer

Våra arkeologer fortsätter undersöka och dokumen-
tera fornlämningar inför exploateringar där vårt 
gemensamma kulturarv för alltid försvinner. Genom 
undersökningarna får vi kunskap om tidigare  
generationers livsvillkor. 

Strax sydöst om Värnamo, intill sjön Vidöstern har vi 
delundersökt en stenåldersboplats. Spåren efter 
stenåldersmänniskorna består av mängder med 
skarpkantade avslag från tillverkning av redskap och 
föremål i flinta och kvarts som ligger spritt i mat- 
jorden där bönder i århundraden, troligen årtusenden, 
odlat sina grödor. Tillsammans med föregående års 
undersökningar intill riksväg 40 väster om Eksjö och 
vid Vätterstranden i Vättersnäs, Jönköping, ökar de 
vår kunskap om stenåldern väsentligt.

För första gången på 50 år har vi undersökt gravar 
från bronsåldern i Jönköping. Inför en exploatering i 
Råslätt undersöktes bronsåldersgravar som resulterade 
i flera intressanta fynd – smycken som en tutulus, en 
dubbelknapp och pincetter i brons. Gravarna som är 
drygt 3000 år gamla, utgör ett viktigt komplement till 
tidigare kända och delvis undersökta bronsålders- 
gravar i området som Sagaholmshögen, som togs 
bort 1971 och Dödskallehöjden, som ännu ligger 
kvar.

Schaktningsövervakningar i Jönköpings stad där nya 
ledningar ska ersätta gamla har gett oss möjlighet att 
få små titthål ner i stadens förflutna. Grävningarna i 
Slottsgatan ger oss till exempel kunskap om hur staden 
succesivt byggdes ut från 1600-talet och framåt.
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Samlingarna ska leva

Under året har en förstudie genomförts ihop med 
Länsstyrelsen och Smålands Turism. Syftet var att 
kartlägga hur vi utifrån kunskap, tillgänglighet och 
besöksnäring kan utveckla länets kulturmiljöer till 
hållbara, spännande och tillgängliga besöksmål.
Hylténs industrimuseum är den kulturmiljö som 
tillsammans med Åsens by har störst utvecklings- 
potential. 

Ett besök på Hylténs industrimuseum är som att 
träda in i en metallvarufabrik, där tiden stått still i 
generationer. 

Här finns historien som beskriver en närmast  
osannolik industriutveckling från ett smidesstäd från 
slutet av 1800-talet till en nutida mångfald av moderna 
industriföretag i sann Gnosjöanda. 

Det är ett levande industriminne där besökare bland 
annat kan uppleva en fullt fungerande remdriftsdriven 
produktion med likström från en vattendriven  
elgenerator från tidernas begynnelse, som på sin tid 
var en föregångare för elektrifierad maskindrift. 

–  Detta kan utvecklas till en spännande plats att upptäcka 
för kommande generationer. Länsmuseet har tagit initiativ till 
att med Smålands Turism, Länsstyrelsen, Gnosjö kommun, 
civilsamhälle och näringsliv försöka omsätta möjligheterna som 
framkommit, säger Johan Gärskog, länsmuseichef.

– Som nyanställd vid länsmuseet är en central uppgift att få en 
uppfattning om samlingarna – vad finns och vad gör samman-
sättningen speciell? reflekterar Martin Sundberg, som 
tillträdde under våren som enhetchef  för dokumen-
tation och samlingar. – En samling är alltid mer än de 
enskilda verken. Det handlar om hur de samspelar och bildar 
en helhet, hur föremålen påverkar varandra sinsemellan. 

Eftersom samlingarna består av så olika delar vid 
länsmuseet – med allt från textilier och dockskåp till 
målningar och vattenkannor – är det därför viktigt att 
hitta meningsfulla ingångar. Ingångar som ibland kan 
vara snäva, men ibland också mycket vida.

Där kommer forskningen in i bilden. Den syftar 
till att bygga upp kunskap om föremålen och det är 
genom denna kunskap och ökade förståelse man kan 
bli varse nya frågeställningar och möjligheter. Ju mer 
man vet, desto enklare blir det att se samband och 
kopplingar. Olika vetenskapliga infallsvinklar innebär 

fler trådar som kan flätas samman till en komplex 
helhet. På det sättet kan man använda forskningen 
till att finna nya spår för att förmedla kunskap om 
samlingarna till publiken. Många spår innebär ett 
brett tilltal. 

För att ta ett exempel: om man börjar undersöka  
föremålen i samlingarna utifrån vilka material som 
har använts (till exempel målat med olja på duk, 
snidat i mahogny, fodrat med djurpäls, gjutet i plast, 
byggt i tegel, ciselerat i brons…) kan man sätta 
samman andra kategorier än de man är van vid och 
via materialen förstå konstnärens eller hantverkarens 
intentioner på ett annorlunda sätt. Med vad något 
är gjort ger oss information, liksom hur det är gjort, 
och tillsammans med vad föremålet föreställer eller 
brukas som får man en helhetsbild.

– Samlingarna ska leva – de ska användas, visas, tolkas, 
utforskas och förmedlas, avslutar Martin Sundberg.

SAMHÄLLETS MINNE

Tillsammans lyfter vi Hylténs industrimuseum
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Länge leve Tändsticks- 
arbetarbostaden!
Ett av länsmuseets många uppdrag är att visa och 
berätta om samlingarna för allmänheten, skolelever, 
hembygdsforskare och andra intresserade. Det gör 
museet på olika sätt genom bland annat utställningar, 
program, publikationer, föreläsningar. Ett annat sätt 
är att låna ut konstverk och föremål till utställningar 
på andra museer. En typ av långtidslån kallas depo-
sitioner. Utställningen Tändsticksarbetarbostaden på 
Tändsticksmuseet i Jönköping är just ett sådant utlån, 
där så många som 150 föremål ingår. Utställningen är 
också ett stycke museihistoria.

–  Utställningen består av en autentisk miljöinteriör med kök 
och rum för en tändsticksarbetarfamilj i Jönköping omkring 
1900. I miljön är dockor med tidsenliga kläder placera-
de, berättar Maria Ridderberg, intentent samlingar. 
–  I bostaden pågår bland annat hemarbete åt Jönköpings 
Tändsticksfabrik i form av tillverkning av tändsticksaskar. 
Lägenheten fanns ursprungligen i de så kallade Bostäderna vid 
Västra Torget i Jönköping. Producent för utställningen 1971 
var museilektor Eva Londos.

Under närmare 20 år, 1971-1990, visades utställningen 
på länsmuseet. I samband med länsmuseets om- och 
tillbyggnad i början av 1990-talet plockades samtliga 
basutställningar ner. Ungefär vid samma tid börja-
de Tändsticksmuseet i Jönköping att projektera nya 
basutställningar och museerna kom överens om att 
överföra och bygga upp arbetarbostaden på Tänds-
ticksmuseet. Utställningen har sedan dess visats på 
samma sätt på Tändsticksmuseet under 28 år (1994-
2022). En förbättring av utställningen gjordes 2009, 
då de ursprungliga skyltdockorna ersattes av natur-
trogna dockor skapade av dockmakare Oscar Nilsson.

I september 2022 stängde Tändsticksmuseet för en 
omfattande ombyggnad av sina basutställningar.  
Den mycket uppskattade Tändsticksarbetarbostaden 
kommer att behållas. Därför passade länsmuseet på 
att under hösten inventera, fotografera och  
digitalisera de 150 utlånade föremålen. Vissa av dem 
ska också konserveras innan de återigen visas från 
och med nyöppningen 2023.

En konstsamling  
relevant i nutiden
Vi på Jönköpings läns museum har under året valt en 
ny metod för att ställa ut och göra vår konstsamling 
mer relevant för vår samtid. Det handlar om en norsk 
metod, Tingens metod, som utgår från själva före-
målen. Detta märks tydligt i utställningen Vakna upp 
som öppnade i juni. Ett konstverk med titeln Vakna 
upp valdes ut för att bli central i utställningen, sedan 
tillkom andra verk ur samlingen för att passa ihop 
med det första verkets karaktär. 

– Vakna upp synliggör konstverk med aktuella teman som 
t.ex. konflikter och makt, berättar Jonas Nilsson, produ-
cent. – Det finns verk som pratar om framtidens matproduk-
tion, boende, miljöpåverkan och klimat. Några verk fokuserar 
på kvinnovåld och feminism. Dessutom visas konstverk som 
pratar om var individen befinner sig i allt som händer runt om 
oss i vår samtid.

I utställningen Ett naivt möte valde vi att visa två 
konstnärskap ur museets naiva samling, Gusty Olsson 
och Albert Ernfrid Persson. Genom antalet verk och 
konstnärer, samt sina olika uttryck är länsmuseets 
naivsamling på flera sätt en mycket intressant samling.
Utställningen är ett möte med konstnärerna där vi får 
bekanta oss med deras liv och konstnärskap. Det som 
förenar konstnärerna är det naiva uttrycket, deras 
kraftiga och förenklade sätt att skapa på och stora lust 
att berätta. 

–  Olssons målningar av gårdsinteriörer, trähus och pittoreska 
miljöer berättar om vår gemensamma kulturhistoria. Att det 
är viktigt att vårda och ta hand om det vi har omkring oss här 
och nu. Vilket borde vara en självklarhet för stadsarkitekter 
och stadsplanerare att tänka på när de utvecklar stadsrummet, 
menar Jonas.

Sverige och speciellt Jönköpings län har en stark posi-
tion i internationell möbelindustri. Här kan Perssons 
konstnärliga formgivning inspirera, för utvecklande 
av både möbler och inredning.

SAMHÄLLETS MINNE
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KUNSKAPSUPPBYGGNAD Under 2022 genomfördes en etnologisk dokumentation  
av koloniområden i Jönköpings kommun.

Stadens kolonister 
Vi på länsmuseet har under året dokumenterat två 
koloniområden i Jönköpings kommun med kolonis-
ten i fokus. Samtidsdokumentationen är en del av 
projektet Stadens kolonisatörer där etnolog, fotograf, 
byggnadsantikvarie och kulturgeograf  undersöker 
koloniområden i Jönköpings kommun. 

– Begreppet koloniträdgård är fyllt av positiva associationer, 
menar Ådel Franzén, kulturgeograf. – Även för den som 
ingen koloniträdgård äger framtonar bilden av den svenska 
röda stugan i miniatyr, gärna med hissad flagga framför huset 
och prydliga blom- och grönsaksrabatter. Och det doftar som-
mar! Vi har en sådan koloniträdgård i Jönköping, nämligen 
Eklundshov norr om Strandängen. Här planerades idyllen 
som stod klar 1928, med arkitektritade hus och eftersom 
området i dag är Riksintresse för kulturmiljövården är mycket 
av den ursprungliga karaktären kvar. 

De flesta koloniområden i staden är av en annan 
karaktär; de är odlarföreningar. Stugorna är endast till 
för vistelser dagtid; vissa har en redskapsbod på sin 
lott, andra en liten stuga för rekreation  
och fikapauser. 

I projektet ”Stadens kolonister” är vi nyfikna på  
människan på kolonilotten. Vem är hen? Och vilka 
var tankarna när kolonilotten anskaffades?  
Var drömmen rekreation, hårt arbete med jorden, 
livskvalitet, meningsfull fritid eller matförsörjning? 
Och hur blev det - besannades drömmen? 

Vissa koloniområden lever farligt, inklämda som de är 
på mark som ur ett exploateringsperspektiv är 
attraktiv för mer inkomstbringande ändamål. 
Samtidigt ska staden Jönköping arbeta med ekologisk 
och social hållbarhet. 

Koloniområdena utgör gröna plättar i staden som 
fungerar som en infrastruktur för till exempel  
pollinerare och fjärilar. Kolonirörelsen är också en 
fungerande integrationsplattform som växt fram 
underifrån. Vi hoppas att projektet ska utmynna i en 
bok fylld med bilder och berättelser samt en  
utställning om ett par år. 

En etnologisk studie av  
Jönköpings koloniområden

Den etnologiska dokumentationen har skett genom 
fotografering och intervjuer med kolonister på  
Rosenlunds Odlarförening och Eklundshovs Koloni- 
trädgårdsförening. Samtalen har handlat om vad 
kolonilotten betyder för kolonisten, vad en kolonist 
behöver för egenskaper och föreningslivet. 

– I tolkningen av materialet ser vi att kolonilotten har en 
materiell men också en stark emotionell betydelse för kolonis-
ten. Den skapar ett tillsammans och är en plats för skapan-
de, vila och arbete, säger Patricia Monroy, intendent 
dokumentation. – På frågan vad en kolonist behöver besitta 
för egenskaper är svaret hänsyn. Det behövs för att området 
och föreningen ska fungera. Kolonirörelsen är en plats där 
människor från olika delar av samhället möts. 

Genom utbytet av kolonilottens materiella avkastning 
överbryggar de eventuell språkförbristning, skapar 
nya relationer och lär sig om nya grödor att odla. 
Kolonirörelsen har ett högt demokratiskt värde där 
människor jobbar för att fungera tillsammans sam-
tidigt som de ägnar sig åt praktisk skötsel av koloni-
lotten. Det empiriska materialet ligger till grund för 
en magisteruppsats vid Umeå Universitet; Stadens 
kolonisatörer – en etnologisk studie av två koloniområden i 
Jönköpings kommun.

Att bygga kunskap
& nya perspektiv

Kolonilotten har en  
materiell men också en stark 
emotionell betydelse för  
kolonisten. Den skapar ett  
”tillsammans” och är en plats för 
skapande, vila och arbete.

Patricia Monroy,  

intendent dokumentation

”
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Vi fann en eldstad från 
bronsåldern som vi har  
daterat till omkring 1800 f.Kr, 
den är alltså nästan 4000 år 
gammal.

Anna Ödeén, arkeolog, om  

undersökningen vid Kärnekulla i Habo

”

Att vårda sina fönster
Sista söndagen i maj uppmärksammades Fönster- 
renoveringens dag på museet. Bakom initiativet står 
Sveriges länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsfören-
ingen och Riksantikvarieämbetet. Syftet är att sprida 
kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska 
och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster i 
stället för att byta ut dem.

– Under två timmar kunde ett 30-tal besökare lära sig mer 
om fönsterrenovering, säger Veronica Olofsson, byggnads- 
antikvarie, som själv fanns på plats för att svara på 
frågor och ge råd om byggnadsvård, samt visa olika 
tiders stilideal. 

Fönsterhantverkare visade hur man praktiskt reno-
verar ett fönster. Besökarna fick handfasta råd och 
möjlighet att själv prova på att kitta ett fönster under 
kunnig handledning. Det fanns även möjlighet att 
köpa med sig de produkter man kan tänkas behöva 
för att renovera fönster.

–  Inspirerade, fyllda av ny kunskap, utrustade med rätt ma-
terial och förbättrat självförtroende, kunde besökarna lämna 
museet redo att ta sig an sommarens renoveringsprojekt. För-
hoppningsvis sprider de kunskapen om att vårda sina fönster, i 
stället för att byta ut dem! hoppas Veronica.

Arkeologiska fynd i Habo 
vid Kärnekulla
I samband med att en ny skola ska byggas i Habo har 
vi på Jönköpings läns museum undersökt ett områ-
de som heter Kärnekulla. Kärnekulla var tidigare en 
gård och den finns med på de gamla kartorna från 
1700 och 1800-talen. Efter vår undersökning kan vi 
se att människor har vistats på platsen mycket längre 
tillbaka än så.

– Vi hittade flinta från stenåldern, berättar Anna Ödeén, 
arkeolog. – Vi fann också en eldstad från bronsåldern som 
vi har daterat till omkring 1800 f.Kr; den är alltså nästan 
4000 år gammal! Längre fram arbetade man med järnfram-
ställning och smide i området runt Kärnekulla. Det kunde vi 
se i en grop som var fylld av kol, sot och slagg. Den gropen var 
från 1400-talet, det vill säga medeltid. 

– Under det som vi arkeologer kallar för nyare tid, har man 
också arbetat med smide. Bland annat fanns det två arrenda-
torer på platsen som hette Gabriel och Jöns Ruckman, som äg-
nade sig åt faktorismide. De tillverkade alltså delar till gevär, 
troligen till vapenfabriken i Huskvarna, fortsätter Anna.

Det finns ett par extra fina fynd från platsen, bland 
annat ett bokspänne i brons från medeltid och ett 
vackert dekorerat spismurskrön från 1600-tal. Bok-
spännet har fortfarande lite läder bevarat från rem-
men som höll ihop boksidorna. Spismurskrönet, som 
har inramat en öppen spis, har initialer inristade; GIS 
och KMD. En spis med en sådan inramning fanns 
endast i rikare hem.

Förutom enstaka fynd hittades också spår efter  
byggnader i lergolv och fundament till skorstenar.  
Allt visar på hur människor har levt och verkat på 
platsen Kärnekulla, genom flera tusen år.

KUNSKAPSUPPBYGGNAD

Jönköpings läns museum är inte bara själva byggnaden i centrala Jönköping. 
Vår verksamhet finns i hela länet och vår uppdragsverksamhet  

inom kulturmiljö bedrivs runt om i landet.
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Länsmuseets arbeta med att inventera olika kulturmiljöer,  
ger förutsättningar för att bevara viktiga kulturhistoriska värden.

Kyrkogårdsinventeringar
Under de senaste 10 åren har vi inventerat närmare 
100 begravningsplatser på uppdrag av pastorat och 
församlingar. Syftet är att kartlägga vilka gravvårdar 
som har ett historiskt värde. Att en del äldre gravste-
nar ersätts med nya är naturligt. Däremot är det  
viktigt att detta sker så att kyrkomiljöns kultur- 
historiska värden inte går förlorade.

– Ibland kan ett helt gravkvarter vara så intressant att 
knappast några iögonfallande förändringar bör ske, berättar 
Ander Franzén, byggnadsantikvarie. – Det kan handla 
om områden med gravstenar från en tid innan gravstenstill-
verkningen industrialiserades. Andra miljöer som kan kräva 
varsamhet är sammanhängande områden inom allmänna linjen. 
Allmänna linjen var en form av gravplatser man fick utan 
kostnad och där man begravde personer i en rad allt eftersom 
de dog. Familjemedlemmarna placerades alltså inte bredvid 
varandra. Alternativet var köpegravar där man betalade för  
en gravplats, där man kunde samla sina anhörigas gravar.

Länsmuseets inventeringar har visat att det finns 
många spännande gravvårdar i länet. Granit är det 
vanligaste materialet, men de kan också vara till- 
verkade av kalksten, sandsten, gjutjärn, trä, betong, 
glas och så vidare. 

En av länets största gravstenar är en hög obelisk på 
den Hamiltonska gravplatsen på Skärstads kyrkogård. 
Särskilt små och anspråkslösa är å andra sidan ofta 
barngravar, exempelvis med en kortfattad text:  
”Vår lille son”.

Det är inte bara gravstenar som har ett värde. I grav- 
anläggningarna kan det ingå grusade ytor omringade 
av en låg häck, en stenram eller ett järnstaket. Detta 
har varit mycket vanligt fram till mitten av 1900-talet 
och finns i dag främst bevarat på begravningsplatser  
i städerna.

Omfattande arkiv
Samlingen i länsmuseets arkiv och fotoarkiv ökar för 
varje år. Det som sticker ut för 2022 är en gåva med 
glasnegativ från Göta hovrätt med motiv från hov-
rättslokalerna från tidigt 1900-tal, där flera är sedan 
tidigare okända. 

– Under året förvärvade vi också en digital bildsamling, som 
innehåller 1500 foton med motiv från Jönköping mellan 1950-
2020, säger Henrik Johansson, arkivarie. – Samlingen 
ger en fin översikt över hur staden har förändrats. Här ingår 
till exempel bilder från centrala Jönköping, men också från 
när A6 byggs om till köpcentrum 1985. Färgbilderna fyller 
en stor lucka i vårt bildarkiv från sista halvan av 1900-talet.  
Dessutom överlämnades ca 40 små filmer från åren 1997-
2020 filmade från en bil i rörelse, från Jönköpings gator. Båda 
dessa samlingar hoppas vi kunna publicera publikt inom en 
snar framtid.

I mitten av 1960-talet startar bilprovningen vid gamla 
flygfältet i Jönköping.  En inkommen fotogåva visar 
hur det såg ut den första tiden på platsen. Bilderna 
finns att se på Digitaltmuseum.se.

För vårt interna arbete skull har vi digitiserat vårt äldre 
och omfattande föremålsregister, som innehåller över 
60 000 registerkort. Detta ger en bättre överblick över 
våra föremålssamlingar. Föremålsregistret började 
föras när museet grundades i början av 1900-talet. 
Då gjordes en rivstart med att förvärva föremål och 
byggnader till Jönköpings stadspark.

Under de senaste 10 åren 
har vi inventerat närmare 100 

begravningsplatser på uppdrag 
av pastorat och församlingar. 

Syftet är att kartlägga vilka grav- 
vårdar som har ett historiskt värde. 
 

Anders Franzén, byggnadsantikvarie

”

KUNSKAPSUPPBYGGNAD
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Årets resultat
RREESSUULLTTAATTRRÄÄKKNNIINNGG 22002222 22002211

Rörelsens intäkter 54 916 949           53 223 034           

Rörelsens kostnader 51 057 326 -          50 565 157 -          

Rörelseresultat 3 859 623             2 657 877             

Finansiella intäkter och kostnader 1 090 411             2 107 377             

Skatt på årets resultat -                         -                         

ÅÅrreettss  rreessuullttaatt 44  995500  003344                      44  776655  225544                      

BBAALLAANNSSRRÄÄKKNNIINNGG 22002222--1122--3311 22002211--1122--3311

TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR

AAnnllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Materiella anläggningstillgångar 1 360 898             1 794 419             
Finansiella anläggningstillgångar 18 600 525           17 734 904           

Summa anläggningstillgångar 19 961 423           19 529 323           

OOmmssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Varulager mm 521 092                488 404                
Kortfristiga fordringar 3 311 748             2 092 263             
Kassa och bank 15 890 048           17 007 830           

Summa omsättningstillgångar 19 722 887           19 588 496           

SSuummmmaa  ttiillllggåånnggaarr 3399  668844  331100                  3399  111177  881199                  

EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR

Eget kapital 26 891 468           21 941 434           

Kortfristiga skulder 12 792 842           17 176 385           

SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall  oocchh  sskkuullddeerr 3399  668844  331100                  3399  111177  881199                  

För fullständig resultat- och balansräkning hänvisas till Stiftelsen Jönköpings läns museums årsredovisning  
som finns publicerad på jonkopingslansmuseum.se/om-museet
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Det hänger 
13 saxar i taket 
i utställningen 
Kampen i Tiden

Det finns 110 tofsar 
i gardinen utanför 

utställningen 
Kampen i Tiden

Det såldes 
180 trollfötter 
i museibutiken

924 brev från 
Bauersamlingen 

ligger ute på 
digitaltmuseum.se

Totalt 57 788 
dokument är nu 
digitaliserade

18 057 
besökare på våra 
digitala program

126 086
besökare

Psst...
det är 59 050 fler 

än förra året!

Sammanlagt har 81 
rapporter sammanställts

Antal uppdrag inom:

Arkeologi 83
Byggnadsvård 175
Konservering 70

5518 föremål, konstverk 
och fotografier har 

registrerats

Filmen om Vätterleden 
hade 69 306 visningar 

under 2022

6 sagaholmshällar 
finns upphängda 
i våra utställningar

Vi har 150 föremål utlånade till 
Tändsticksmuseets utställning 

Tändsticksarbetarbostaden

2022
i siffror

skoskydd ligger 
i korgen utanför 
utställningen 
Följa John

37

sponsrade bussar har 
skjutsat elever från 11 olika 
kommuner till länsmuseet35
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Följ oss
jonkopingslansmuseum.se

@jkpglm

@jonkopingslansmuseum + @kulturmiljo

jonkopingslansmuseum.se/bloggportal

@jkpglm

youtube.com/jkpglm 

flickr.com/photos/jkpglm 

digitaltmuseum.se

linkedin.com/company/jonkopingslansmuseum

Webbplats

Facebook

Instagram

Bloggportal

Twitter

YouTube

Flickr

DigitaltMuseum

LinkedIn

Scanna QR-koden för att se en kort film om verksamheten
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jonkopingslansmuseum.se

KAXIGA, KREATIVA
OMVÄXLANDE &
OFÖRGLÖMLIGA
UPPLEVELSER


