Sammanställning – från uppstartsmöte kring den museinod som
planeras i Gummifabriken. Tid för mötet: 2017-01-10
Mötet öppnades med en presentation kring den museinod som under året påbörjar sin
process i Gummifabriken i samverkan mellan Jönköpings läns museum och Värnamo
kommun.
Projektledaren Anna Lindahl från Jönköpings läns museum samt Värnamo kommuns
kulturchef Lars Alkner och kommunantikvarie Peter Andersson höll i presentationen.
Jönköpings läns museum har i uppdrag att synliggöra ett levande kulturarv i länet men anses
relativt svaga på detta. Ett samarbete har startat med Värnamo kommun för att skapa ett
rum för kulturen i Gummifabriken. Värnamo kommun har sedan tidigare bra samarbete med
länsmuseet och detta blir en fortsatt satsning när Jönköpings läns museum åker ut i länet.
Under Gummifabrikens invigningsvecka 15-24 september 2017 sker det officiella startskottet
för noden. Det handlar snarare om starten för en process att synliggöra kulturarvet i
samverkan med civilsamhället och skolan än en färdig utställning!
Att rummet skapas i Gummifabriken känns naturligt då huset i sig är ett kulturarv samt att
det är en mötesplats för kultur, akademi och näringsliv.
Hembygdsrörelsen har vid flera lokala kulturting efterfrågat en plats för det lokala
kulturarvet och önskat att just Gummifabriken kan bli ett nav för detta. Det finns
förutsättningar att skapa ett sådant nav i just detta rum.
Jönköpings läns museum ser detta samarbete i en del av ett uppdrag där de behöver skapa
nya möjliga arenor för samarbeten och interaktion och en bredare samverkan med
civilsamhället.
Projektet kommer primärt att rikta sig till barn och ungdomar då det ligger i Jönköpings läns
museums uppdrag. Den valda målgruppen gör även att material blir tillgängligt för fler
grupper, såsom funktionsnedsatta och nyanlända. Det innebär inte att uppdraget inte riktar
sig till övriga allmänheten, men en tydlig målgrupp finns. Ett samarbete med regionens
skolor kommer att påbörjas i samråd med kulturpedagog Cecilia Gustavsson i Värnamo och
Josefine Ottosson, pedagog Jönköpings läns museum.
Museinoden kommer att placeras på entréplan i Gummifabriken, i nära anslutning till barnoch ungdomsavdelningen. Det är två rum avsatta för detta på 20-25 kvm vardera.
Anna Lindahl berättade att nya arbetsmetoder nu utvecklas och en del är att skapa
workshops och samarbeten med civilsamhället för att hitta de berättelser och skatter som
finns i länet.
Efter presentationen fick deltagarna lyssna till Conchi Gonzales som berättade om digitalt
berättande, storytelling. Conchi arbetar som fotograf och producent på Jönköpings läns
museum. Digitalt berättande är en modern metod som fångar den enskildas berättelse på
ett dramaturgiskt sätt. Hon visade filmer från den pågående utställningen på Jönköpings läns

museum ”Hundra år av glömska” som handlar om att det inte finns så många kvinnor med i
våra historieböcker.
Deltagarna fick även lyssna till Ola Hugosson från hembygdsrådet i Vaggeryds kommun som
berättade hur de arbetar med digitalisering av hembygdsrörelsens omfattande material.
Kvällen avslutades med en gruppuppgift där deltagarna fick 4 frågor att diskutera.
Sammanställningen av gruppuppgiften hittar du i ett eget dokument.

