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Min historia… 
 
 
Oj, det är visst första Polare för i år. Det är mer ett tecken på mycket sysslor än stillastående. 
 
Vi befinner oss nu i ett skede där mycket är på gång. Nyligen gjorde vi klart vilka fem 
utställningsscenografer/producenter som har gått vidare i gestaltningen av ett utvecklat 
Polarcenter. Av dessa fem ska en utses i maj som vår samarbetspartner. Ett utvecklat 
Polarcenter innebär att vi expanderar till 1000 kvm utställningsyta för historiska 
polarexpeditioner som kopplas till nutida forskning. En viktig del blir också en pedagogisk 
förankring i närområdet – i biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Det är vår förhoppning att 
börja sätta utställningen på plats under 2015. Vi tar tacksamt emot tips om sponsorer eller 
andra finansieringsmöjligheter. 
 
Vi inleder Polarcenters utveckling – på entréplanet – med utställningen Refotografi den 10 
maj. Det är en fotoutställning baserad på Tyrone Martinssons forskningsprojekt på Svalbard 
dit han återvänt med historiskt fotografi och tagit en ny bild. Det är inte bara förtjusande 
vackert utan också en påminnelse om ett påtagligt förändrat landskap. Ett antal föreläsningar 
kommer att knytas till denna utställning under hösten. 
 
Under året kommer vi att införskaffa en ny föremålsdatabas genom vilken vår 
föremålssamling blir tillgänglig på internet. Vi räknar också med att ha en ny hemsida igång 
före årets slut – vi hämmas idag av inbyggda applikationer som begränsar åtkomst från t.ex. 
iPhone. 
 
Men, närmast framför oss ligger öppnandet av Min historia – berättelser från vårt Gränna, en 
ny lokalhistorisk utställning baserad på Grännabors förslag. Utställningen finns i Franckska 
gården, ett av stadens äldsta hus daterat till 1600-talet mitt, som nu åter blir en del av 
museets dagliga verksamhet. I samma hus öppnade det första Andréemuseet 1931. 
 
Franckska gården blir tillsammans med en informationsled mellan tullarna vårt nya sätt att 
förmedla lokalhistoria. Informationsleden kommer på plats under våren och anknyter till dels 
en motsvarande på Grännaberget (i Jönköpings kommuns regi i samarbete med Grenna 
Museum) som invigs 17 maj samt dels fyra informationstavlor i det nya hamnområdet som 
också ska vara plats under våren. Det betyder dygnet-runt-information och dessutom gratis, 
även på Franckska gården!  
 
I år är det 33 år sedan Jan Troells Ingenjör Andrées luftfärd hade premiär (i Gränna!). 
Påpassligt uppmärksammas det i helgen med en träff i Oslo; med Troell, skådespelare med 
flera. Museichefen deltar och reser med kappsäck full av Andréekollektionen och skillingtryck 
från tiden då det begav sig. 
 
Det blev mycket den här gången.  
Jag avrundar och påminner om den polarhistoriska ”expeditionen” till Svalbard med fartyget 
M/S Quest som PolarQuest arrangerar i samarbete med Grenna Museum den 12-25 sept. I 
resplanen finns förstås Danskön och Vitön men även de nordliga Sjuöarna och A E 
Nordenskiölds vinterläger inför Nordpolsförsöket 1873 med mera. Vi avslutar i Tromsö via 
Björnön. Kika på www.polarquest.se eller beställ prospekt från oss. 
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http://www.polarquest.se/


 
Polare   
ett nyhetsblad från Grenna Museum 

Stiftelsen Grenna Museum – Andréexpeditionen Polarcenter 
Box 104, 563 22 Gränna 

036-10 38 90   andree@grennamuseum.se    www.grennamuseum.se 

 
 
 
 
 

Tillfälliga utställningar och program på gång  
 

 Vättern – en fotografisk resa Fotografi av Mattias Johansson, Scandinavian 
Photos stipendiat 2013. I Galleriet t.o.m. 30 mars. 

 Smålandsvatten Akvareller av Anders Andersson, i Galleriet 5 april-11maj. 

 Min historia – berättelser från vårt Gränna Lokalhistoria i Franckska gården. 
Öppnar 5 april och visas tills vidare. 

 Äggpromenad i Grenna Kulturgård. Ett påsklovsprogram för barn 6-12 år, 14-17 
april kl 10-13 och 14-15. I samarbete med Gränna bibliotek. 

 Röttledagen Natur- och kulturdag i Röttle med bland annat öppen kvarn, 4 maj kl 
13-16. Grenna Hembygdsförening i samarbete med Grenna Museum. 

 Refotografi: dialog med historia i ett föränderligt landskap Fotoutställning 
baserad på Tyrone Martinssons forskningsprojekt om ett föränderligt landskap 
med utgångspunkt från historiskt fotografi från Svalbard och återkomsten idag. 
Öppnar i Polarcenter 10 maj och visas tills vidare. 
I samarbete med Akademi Valand, Göteborgs Universitet. 

 Byggnadsvårdsdag på Grännaberget, 17 maj kl 12-16. En halvdag vid 
friluftsmuseet med hantverkare inom byggnadsvård. Demonstration, öppna stugor 
med mera. I samarbete med Grenna Hembygdsförening. 

 Måleri av Olle Schmidt i Galleriet, 17 maj-22 juni. 
 
 
Med reservation för ändringar.  
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