Slottet kan rustas för 1,5 miljoner
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MOTALA Museiverksamheten på
Charlottenborgs slott kommer att vara stängd även
nästa år. Motala kommuns kulturförvaltning
hoppas kunna ägna året åt renovering och
ombyggnad av utställningsmiljöerna. 2019 ska
museet kunna erbjuda en modern
besöksupplevelse.
I nästa vecka behandlar bildningsnämnden en begäran från
kulturförvaltningen om 1,5 miljoner till investeringar i
Charlottenborgs slott.
Det handlar dels om rent fastighetsunderhåll – taket läcker och väggmålningar som flagnar – dels om att förbättra
utställningsmiljöerna. Arbeten som beräknas ta ett år.
I bakgrunden finns den kommunala museiutredningen där avsikten är att samla Motala museum/Charlottenborgs slott,
Industrimuseet, Museilägenheterna på Svarta Raden och Rundradiomuseet under ett samlat kommunalt
huvudmannaskap.
Det här innebär att kommunen tar över ansvaret för visningarna från
Hembygdsföreningen vad gäller de två förstnämnda besöksmålen.
– Och där måste Charlottenborgs slott moderniseras som utställningsmiljö.
Exempelvis behöver samlingen av Sophia Isbergs träsniderier lyftas fram på
ett helt annat sätt om besökaren verkligen ska förstå hur fantastiska föremålen
är, säger kulturstrateg Eva Modén.
Hon tänker sig i det fallet ett återskapande av Sophia Isbergs arbetsmiljö från
1800-talets mitt och framåt i det lilla huset i hörnet KungsgatanBorgmästaregatan i Motala. Med en docka, verktyg, träspån och förstås alla
föremål – piphuvuden, servettringar och snusdosor – med alla dess fint
utskurna detaljer.
– Bara en sådan sak, att föremålen idag är belysta uppifrån gör att mycket av
upplevelsen av dem går förlorad, säger Eva Modén.
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Högaktuellt är också att skapa ett utrymme för alla utgrävningsfynd som under senare år gjorts lokalt och som nu
daterar Motalas historia långt bakåt i stenåldern.
Även om bildningsnämnden beviljar anslaget på 1,5 miljoner till Motala museum och Charlottenborgs slott är det ännu
oklart när museiutredningens intensioner kan realiseras i alla delar.
Ambitionen är hursomhelst att länka samman de olika museerna i en tidsresa från stenåldern och fram till Motalas
långvariga epok inom radio- och tv-tillverkningen.

Dessutom ska det satsats personellt. I dag är en tjänst kopplad till museiverksamhet, i framtiden ska det vara fyra.
Satsningen är motiverad, menar Eva Modén:
– Det finns ett oerhört stort intresse för museer idag, i synnerhet för gamla slott som Charlottenborgs. Bara de bokade
visningarna i Motala uppgår till 100 om året, det är väldigt mycket i sammanhanget.
Sedan i höstas har också bokade visningar varit den enda möjligheten att besöka Motala museum. Det tidigare dagliga
öppethållandet fick avbrytas på grund av personalbrist. Under 2018 måste det hållas helt stängt, i varje fall från
februari, om renoveringsanslaget går igenom

