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Stor museisamling överlämnad till kommunen 

 

Cirka 4000. Så många föremål av alla möjliga typer och storlekar har Motala 

Musei - och hembygdsförening nu överlämnat till Motala kommun. 

-Det känns jättekul, säger Camilla Gullin, museiintendent på Motala kommun. 

Hon konstaterar att kommunens viktigaste drivkraft i detta är: 

- Att vi kan jobba för att den här fina samlingen tas om hand och sparas till 

framtiden. 



Föreningens ordförande P-G Andersson känner: -En lättnad. 

Ett skäl till det förklarar han är att de nu vet att samlingarna kommer att skötas 

på en längre tid eftersom kommunen har hand om både Charlottenborg och 

Motala Industrimuseum. En annan orsak till lättnadskänslan är enligt honom 

att föreningen inte har mäktat med samlingarna. 

-Vi kan koncentrera oss på det som vi tycker att vi klarar bättre än att sköta två 

museer. Föreningen behåller sin bildsamling samt dokumentation. Bilderna 

används till deras årsskrifter och böcker. 

I och med överlämnandet sker även en annan förändring för föreningen. 

- Idag heter vi Motala Musei- och Hembygdsförening. När det här nu sker så 

bildar vi Motala Hembygdsförening säger sekreterare Gert Holmberg. 

Föremålen ska inventeras för att skapa en bättre ordning berättar Camilla 

Gullin. Det var också länge sedan de inventerades, systemet som användes är 

ganska gammaldags och det finns ingen egentlig bra förteckning över objekten. 

- Men när vi har fått en ordentlig inventeringsplats så kan ju vi också få helt 

andra verktyg för att titta på och använda samlingarna. Då kan man till 

exempel lyfta fram intressanta föremål, vi kan visa det digitalt och man kan 

även ta fram föremål ur samlingarna för att visa för allmänheten vid tillfälliga 

utställningar. 

Man håller också på med att flytta många föremål från vind- och källarlokaler 

på slottet till kommunens magasin på Verkstadsvägen, ett magasin som är nytt 

sedan i somras. Det är en mycket bred samling av olika sorts föremål. Gullin 

anser att bredden skapar en viktig pusselbit i Motalas historia. Det är också 

små såväl som stora föremål som ingår. Till de senare hör exempelvis svarvar 

som finns på Motala Industrimuseum. 

Sophia Isbergs träsniderier som sedan länge visas på Charlottenborgs slott 

ingår också. 

- Men sedan är det mycket bruksföremål som kanske inte har ett lika stort 

musealt värde utan bara ska bevaras och sparas, säger hon. 



Det finns ekonomiskt värdefulla saker i samlingen, som sniderierna men även 

en del annan konst. Camilla Gullin framhåller det stora lokalhistoriska värdet i 

samlingens föremål. 

David Wickström 


