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UTSTÄLLNINGAR

Kartan är en bild av världen, avritad av någon som i sin 
tur valt ut vad som ska visas. Kartan namnger, förmin-
skar, upphöjer, visar vägen… 
Men kanske finns det andra vägar? 

Nu handlar allt om kartor på Jönköpings läns museum! 
Du borde också vara där! 

Vernissage: lördag 4 oktober kl 18 under KulturDagNatt 
Sergei Muchin, museichef, inviger utställningarna. Kväl-
len fortsätter med happenings från scenen: mode, mat 
musik, lyrik och små överraskningar.

Föreläsningar:
onsdag 1 oktober kl 19
Hur gör man en karta? 
Om mätteknik och lantmätarmödor genom tiderna.
Kulturgeograf Ulf Jansson, Stockholms universitet.
onsdag 8 oktober kl 19
Kartor inom fantasy Ulf Hasselbäck, Sciencefiction-
bokhandeln Stockholm
onsdag 5 november kl 19
Vad berättar skifteskartan om våra gamla hus? 
Om laga skifte som källa för byggnadshistorikern.
Anders Franzén, byggnadsantikvarie.
onsdag 12 november 
Jönköping i kartor 
Om stadsplanekartor från 1600–1900-talet.
Bo E Karlson, 1:e antikvarie. Samarr: Gudmundsgillet

F r o m 4 oktober
Kartor – landskap ur historien
Historiska kartor från Jönköpings län och stad. Följ en 
by och se landskapets förändring från 1600-talet fram 
till idag. Se planer på Jönköpings stad som aldrig kom 
att förverkligas. Lär mer om lantmätaren, om mättek-
nik och kartframställning och om kartan som historiskt 
dokument. Vad visas på en karta? Hur tolkar man en 
karta? Vem har makten över kartan?

Visning: 
onsdag 5 november kl 12.15
onsdag 12 november kl 18
onsdag 26 november kl 12.15

F r o m 4 oktober
Sätt Jönköping på kartan! 
Hur ser ditt Jönköping ut? 
Var fick du din första kyss? 
Vad är livskvalité för dig:
Många uteserveringar? 
Många lekplatser? 
Bra rockklubbar?
Ett rikt kulturliv? 
Öppen och tolerant stämning? 
Låg kriminalitet? Goda grannar? 
Spännande arkitektur? Nära till jobbet? 
Har du några bra idéer om Jönköping? 
Kom till länsmuseet och gör din röst hörd!
I samarbete med Jönköpings kommun

4 oktober – 23 november
Acke Hydén & Katarina Norling 
Med fantasins verklighet som kartbild
Acke Hydén och Katarina Norling har kartan som ge-
mensam referens. Kartan som en abstraktion och en 
spegling av verkligheten – den topografiska, historis-
ka, biologiska, sociala och mentala verkligheten. Två 
konstnärer som båda på olika sätt har anknytning till 
Jönköping.

Visning: onsdag 8 oktober kl 12.15
onsdag 29 oktober kl 18

Fr o m 18 oktober
Vägen till det förflutna
Under flera år har museet genomfört arkeologiska un-
dersökningar för den nya sträckningen av riksväg 31 
mellan Jönköping och Nässjö. Längs vägen har arkeo-
logerna funnit spår av forntidens aktiviteter. 
I utställningen får vi se deras upptäckter – lerkärl, kni-
var och pärlor – samt grafikern Jan-Olof Larssons per-
sonliga tolkning av forntiden. Dessutom får vi kunskap 
om hur man bevarar fynd och hur fakta om forntiden 
vaskas fram med vetenskapliga metoder.
Samarr: Vägverket

Invigning: lördag 18 oktober kl 14–16
•  Presentation av utställningen kl 14
•  Historisk verkstad kl 14–16
 Följ vägen till det förflutna med hjälp av olika gamla  
 tekniker där vi bland annat lagar järnåldersmat och  
 utför järnsmide.

Föreläsning: onsdag 22 oktober kl 19
Livet före döden – om Öggestorp för 2000 år sedan.
Arkeolog Leif Häggström berättar.

Familjesöndag med tema järnålder
Söndag 9 november kl 13–16 
•  Visning av utställningen kl 13
•  Föreläsning kl 14 
 När verkligheten tog slut – om vikingatidens små- 
 ländska idévärld. Arkeolog Tore Artelius berättar.
•  Historisk verkstad kl 13–16: 
  Kom och prova på gamla tekniker.

Visning: onsdag 19 november kl 12.15

John Bauers sagovärld
Kliv in i sagans värld och låt 
fantasin flöda! 
I sagogarderoben väntar prin-
sessan Tuvstarr, trollen, prin-
sen och många, många fler av 
John Bauers sagokaraktärer. 
En upplevelse för barn och 
vuxna i alla åldrar.

4 juni – 11 januari
Bergakungen och John Bauers sista år
Om baletten Bergakungen, John Bauers sista år och 
den tragiska olyckan på Vättern då kanalbåten Per 
Brahe sjönk.
Återigen får vi uppleva textilformgivaren Ulla Eson 
Bodins fantastiska dräkter som hon, i samarbete med 
Textilhögskolan i Borås, skapat med inspiration från 
John Bauers skisser till baletten Bergakungen. Dess-
utom visar utställningen konstverk från John Bauers 
sista år i livet. 

F r o m 13 september
Textilkammaren
Vi får följa tre olika historier 
som återberättas med hjälp av 
museets textila skatter – textilier 
och dräkter som finns förvarade 
i museets samlingar. 
Den första historien 
handlar om hur en 
uniform förvandlas till 
en rya, den andra om 
att bära slöja eller bind-
mössa och den tredje historien 
visar hur folkdräkter blir trendiga.
Samarr: Dräktrådet i Jönköpings län

Invigning: 
lördag 20 september kl 15 
Samtal kring utställningen mellan lärare och elever från 
Värnamo folkhögskola. Riksspelmännen Johan Hedin 
och Erik Pekkari spelar småländska låtar.

Visning: 
lördag 13 september kl 14,  
onsdag 24 september kl 12.15

UTSTÄLLNINGAR

22 november – 11 januari
Tomtar och änglar
Juldekorationer i papper av konstnären Helge Artelius
Helgkort, bonader, 
bokmärken, vikrader, 
illustrationer till jul-
tidningar, advents-
kalendrar… 
är bara några av 
alla de arbeten 
konstnären 
Helge Artelius 
utförde. 
Artelius levde 
under åren 
1895 till 1989 
och utbildade sig 
till konstnär i Stockholm. Han arbetade främst som illus-
tratör i tidskrifter och böcker. Många känner igen hans 
stil och bilder, men konstnären själv är mindre välkänd. 
En utställning av Carina Storm, Nässjö.

Vernissage: lördag 22 november kl 14 
Utställningen presenteras av Carina Storm.
Öppen verkstad för barn kl 13–16:
Vi klipper juldekorationer i papper. 

Visning: onsdag 3 december kl 18

6 december – 18 januari
Länssalong ´08
Till länssalongen är det fritt fram för alla konstnärer med 
anknytning till länet att delta. Varje konstnär lämnar in tre 
konstverk i valfritt material och uttryck. Alla verk bedöms 
av en jury som därefter väljer ut de verk som presenteras 
i utställningen.
Läs mer på www.jkpglm.se

Vernissage: lördag 6 december kl 14

Visning: onsdag 10 december 12.15

25 oktober – 18 januari

Ritat och byggt 
– arkitektur i Jönköpings län under 1900-talet
Det moderna samhället formades under 1900-talet.  
Arkitekterna gav staden gestalt genom bankpalats, kom-
munalhus, tingshus och skolbyggnader. Bostadsbrist och 
industriexpansion gav andra uppdrag. 
Utställning är tematiskt uppbyggd och speglar både den 
visionära och den mera vardagsnära arkitekturen som 
formats av regionalt och nationellt verksamma arkitekter 
och byggmästare.

Invigning: lördag 25 oktober kl 14 

Visning: onsdag 12 november kl 12.15, 
onsdag 3 december kl 18.30

Föreläsning: 
onsdag 3 december kl 19
Samtal om arkitektur – om arkitektrollen genom tiderna
Samarr: SAJK Sveriges arkitekter Jönköping – Kronoberg
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Dräktskiss från 
Värnamo folkhögskola, 
(frilagd och beskuren).



Lunchkonster
Onsdagar kl 12.15
10.9, 17.9, 24.9, 8.10, 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 10.12
Se separat program!

Söndagsbarn
Öppen verkstad för alla barn
Söndagar kl 13-16
7.9, 14.9, 21.9, 28.9, 12.10, 19.10, 26.10, 9.11, 16.11, 23.11, 11.1
Se separat program!
Samarr: Kulturskolan

Höstlov på länsmuseet 
Tisdag 28 oktober till fredag 31 oktober kl 13-16
Vi skapar diverse ting med mat! Av betor och pumpor 
kan man göra lyktor, av frukt kan man göra smycken. 
Vilka matprodukter kan man skulptera med? Kom och 
skapa så inspireras vi av varandra!

Jönköpings Allmogemarknad 
Söndag 14 september kl 11–16. Entré.
I museets närhet, mitt i centrala Jönköping, kan du 
resa 150 år tillbaka. Upplev en myllrande marknads-
dag från mitten av 1800-talet.

KulturDagNatt 
Lördag 4 oktober från kl 11…
Mode, mat, musik och lyrik… allt kan hända på vår 
scen! Öppen ateljé och visningar.
Se separat program!
Samarr: Kultur Jönköpings kommun

Julstämning på länsmuseet 
Lördag 29 november kl 10-17. Entré. 
Mat, musik, hantverk samt aktiviteter för barnen. 
Spelmansstämma från kl 14.
Samarr: Hushållningssällskapet i Jönköpings län, 
Vätterbygdens folkmusikförening

Stadsvandringar i länet
Jönköping: 2 september kl 18 
Bymarken – från funkisvillor till atriumhus
Samling: Statoilmacken, Kortebovägen 
Nässjö: 4 september kl 19
De gestaltade 1900-talets Nässjö
Samling: Stadshuset
Jönköping 9 september kl 18
Göran Pauli – stadsarkitekt under 1930-talet 
Samling: Hoppets torg
Vetlanda 11 september kl 18
Vetlanda, den moderna staden 
Samling: Stadshuset
Värnamo 20 september kl 11
Stadens framväxt  
– byggnader för förvaltning, handel och resande
Samling: Åbroparken

Värnamo 30 september kl 18
Bland villor, radhus och bostadsområden
Samling: ”Mathssonhusen” på Ågatan

FÖRELÄSNINGAR
Jönköpings läns konstförening
Föreläsningsserie onsdagar kl 19. Entré.
Onsdag 17 september 
Från botanik till buketter 
– blomstermåleri från renässans till modern tid 
Görel Cavalli-Björkman.
Onsdag 15 oktober 
Vad spelar roll i samtidskonsten?
Martin Schibli.
Onsdag 19 november 
Konsten sedd med en oftalmologs ögon 
– sämre syn – bättre måleri 
Werner Polland.
Samarr: Jönköpings läns Konstförening

Arkitekturcafé på länsmuseet
Tema byggnadsvård och inredning. Entré.
Lördag 11 oktober kl 14 
Skönhet, flärd och status Arja Karppinen

Lördag 15 november kl 14 
Platsbyggda inredningar eller köpa i kartong? 
Thomas Byman
Samarr: Byggnadsvård Qvarnarp, Eksjö

Fyll ditt skåp med nya idéer
Slöjdföreläsningsserie på onsdagar kl 19. Entré.
Onsdag 24 september kl 19
Min livslånga begeistring för tråd och garn
Textilkonstnär Ingrid Eggiman-Jonsson, Schweiz, 
berättar och visar bilder om vävnader, broderier och 
knypplingar.
Onsdag 29 oktober kl 19
Hård och mjuk folkkonst 
Författare Olle Nessle, Sala, berättar om svensk folk-
lig skulptur i oväntade material och textila mästerverk 
från fjärran länder.
Samarr: Jönköpings läns hemslöjdsförbund, 
Länshemslöjdskonsulenterna, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Medborgarskolan

Övriga föreläsningar
Lördag 6 september kl 11-15. Entré.
Vad är Eko-design? 
Miljöfaktorer är viktiga även för slöjdare, Dag Holm-
gren, professor DH Industriell Design AB
Lördag 18 oktober kl 11-13.30. Entré
Hållbart med fokus på trä och möbler 
Samarr: Länshemslöjdskonsulenterna, 
Jönköpings läns hemslöjdsförbund

Arkiv och bibliotek: 
Öppet: tisdag–fredag kl 11–12 och kl 13–15

Bokning gruppbesök och visningar telefon 036–30 18 23
Entré: gratis f r o m 16 september (med undantag för några tillfällen)

Dag Hammarskjölds plats 2 
 telefon: 036-30 18 00  •  fax: 036-30 18 18 

Öppet: tisdag–söndag kl 11–17, onsdag kl 11–20 (mån stängt)
Vid storhelg se information på www.jkpglm.se 
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