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Expeditionen – mångas kärlekshistoria 
 
Nu finns Andréekollektionen i vår butik – vi har fått många positiva reaktioner. Återstår nu 
kavajen. Ett sista prov har granskats och nu är produktionen igång. Vi är medvetna om att 
den är kraftigt försenad men å andra sidan behöver man inte en så varm och gedigen 
kavaj/rock med snölås i armarna mitt i denna underbart sköna sensommar… Vi hoppas ha 
den i butik lördag den 21 september. Vi håller er uppdaterade. 
 
Vill du köpa vår Vinterstation? Vi har idag sex spekulanter på vår kopia av Otto 
Nordenskjölds vinterstation på Snow Hill, Antarktis. Intresseanmälan kan lämnas t o m 31 
aug. Utgångspriset är 100 000 kronor.  
 
Förslagslåda kring utställningar om den lokala historien finns nu utställd i entrén (du kan 
mejla oss också). Vi tar emot era synpunkter och idéer t o m den 15 september för att utifrån 
de förslagen skapa den första utställningen – er utställning – i Franckska gården. Parallellt 
börjar nu arbetet med omgestaltningen av Polarcenter, på två våningsplan. Vi kommer under 
senhösten uppdra åt externa utställningsscenografer/producenter att presentera oss förslag 
på världens bästa Polarcenter på 1000 kvm.  
 
Under hösten följer många program hos oss, till exempel boksläpp med Beu Uusma och 
hennes mycket uppmärksammade Expeditionen. Min kärlekshistoria. Vi vet att Bea har en 
osedvanligt starkt relation till expeditionen, men det finns fler. Numera pensionerade läkaren 
vid Ryhov i Jönköping, Magnus Carlsson, vurmar också för tre män i ballong, men han har 
fokuserat på Knut Frænkel i sin kommande bok. Det blir intressant att lära sig mer om denne 
expeditionens doldis. Vi är också förvissade om att många fler kommer att fastna för 
expeditionen som ges stort utrymme i Louisianas kommande utställning Arktis. Den öppnar 
25 september och på plats finns ett stort bildmaterial inlånat av oss.  
 
Och Skolans polardagar i höst som vanligt. I år infaller de den 9-10 oktober.  
 
 

Tillfälliga utställningar och program på gång  
 

 Från fragment till Andréekollektionen Vi visar fragment, tidigare ej visade 
textilier från expeditionen och berättar om framväxten av Andréekollektionen. I 
Polarcenter, t o m 15 sept.. 

 Boksläpp av Bea Uusmas Expeditionen. Min kärlekshistoria på lördag den 31 
aug kl 11.00: Det blir föredrag, mingel, signering och försäljning i Polarcenter. 

 Arktis Ansikten fotografi av dokumentärfotograf Mareike Timm i Polarcenter, 21 
aug-31 jan 2014. 

 ”Johannes” oljemåleri av Christia Sörensen i Galleriet, 7 sept-6 okt. 

 Boksläpp av Magnus Carlssons bok om Knut Frænkel, ”doldisen” i S A Andrées 
polarexpedition, lördag den 5 okt: föredrag, mingel, signering och försäljning i 
Polarcenter.  

 
Med reservation för ändringar.  
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