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FÖRORD

Föreliggande rapport beskriver arbetet med att ta fram under-
lag för att genomföra en gestaltning och förnyelse av tre rum 
på Fornminnesgården (nuvarande cykelmuseet, entrédelen 
samt stallet på gården). 

Arbetet har genomförts genom aktiv medverkan från föreningen 
tillsammans med Lisa Ugarph från Eksjö museum och process-
ledare Rolf Danielsson. Ett flertal möten med samtal och diskus-
sioner om frågor kring museets unika karaktär har skett under 
hösten 2018. Gallring av föremålssamlingen och möjligheterna 
av att hitta fler intresserade besökare till museet har även stått 
på dagordningen.

Vår process fortsätter under vintern med ambitionen att under 
2019 genomföra konkreta insatser.

Rolf Danielsson, processledare

Fornminnesgården troligen 1940/50-tal
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ARBETET MED ATT FÖRNYA 
UTSTÄLLNINGARNA I FORNMINNES-
GÅRDEN

BAKGRUND

Efter föregående möte som hölls den 3 september 
2018 enades gruppen om att det främst är tre rum/
ytor som är aktuella i projektet med att förnya 
utställningarna i Fornminnesgården. 

Dessa är saluboden/entrén, rummet för nuvarande 
cykelutställningen samt stallet ute på gården. Det 
sistnämnda har i första hand tagits med för att 
frigöra utrymme. Dels för att komma åt att under-
söka de fragmentariska väggmålningar som finns 
på den bakre väggen, dels för att kunna använda 
lokalen som utställning och förrådsutrymme då 
disponeringen av föremål inne i huset kommer att 
förändras. Brist på bra förvaringsutrymmen har för 
övrigt varit ett ständigt återkommande problem i 
föreningen.

DE TRE RUMMEN UR ETT HISTORISKT 
PERSPEKTIV

Nedan följer ett försök att utifrån ett historiskt 
perspektiv redogöra för vad de tre utvalda rummen 
har använts till. Tillbakablicken sträcker sig från 
tidigt 1900-tal och framåt, med vissa luckor och 
osäkerhet gällande exakta årtal. Texten beskriver 
också hur rummen utnyttjas idag. 

I minnet kan man ha att gårdens i särklass längsta 
historia är att den tjänat som bostad och arbetsplats 
för människor sedan början av 1600-talet. Vid 
tiden för föreningens förvärv av gården, 1924/-25, 
fanns här åtminstone fem separata lägenheter, med 
hyresgäster kvar i åtminstone en del av dem. 

1.

2.3.

Dagens tillgänglighet, med genomgångar mellan 
alla rum i gården, verkar vara något som skapats 
efter museets tillkomst.
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1. SALUBODEN/ENTRÉN 
Den är den ursprungliga utställningslokalen tillsam-
mans med det som idag benämns 1700-talsrummet 
(då Fornstugan). Uppgifter finns om att den södra 
väggen mellan hallen och saluboden inte skulle ha 
funnits från början, dock finns den med på Nordiska 
Museets uppritning av gården 1933. 

Genom fotografier kan man få en uppfattning om 
hur den tidigaste utställningen kan ha sett ut. Allt-
eftersom föreningen kunde ta fler delar av gården 
i besittning, sorterades samlingarna upp i de olika 
rummen.

På 1990-talet visades en del biografutrustning i 
saluboden. Denna togs bort i slutet av decenniet i 
syfte att istället visa tillfälliga utställningar om olika 
hantverk. (Intervju med Carina Carstensen 1999)
Idag tjänar rummet som reception, där man möter 
besökaren och tar entré. Här finns tryckta guider 
som besökaren kan få med sig på sin vandring 
genom huset. Guiderna finns på svenska, tyska och 
engelska. I rummet visas en del av föreningens tidi-
gast insamlade föremål. I ett skåp visas tennföremål, 
förmodligen tillverkade av far och son Justelius. På 
väggarna finns biografprogram från stadens biografer, 
samt en del andra föremål.

I den smala hallen som föregår saluboden finns en 
lös väggmålning med okänt ursprung. Här finns 
också en pulpet med gästbok. 

2. RUMMET MED CYKELUTSTÄLLNINGEN 

Det är försett med väggmålningar. Enligt Gustav 
Lövberg, tidigare intendent vid Fornminnesgården, 
är de troligtvis från sent 1700-tal. På vad baseras 
den dateringen? Vem bodde här då?

Rummet utgjorde, i alla fall under 1920-talet, en 
separat lägenhet med egen ingång från gården via 
förstugan. Den hyrdes då av en Emma Petters-
son. Hon lagade mat i den ännu befintliga spisen. 
Hon tog emot nattgäster som fick sova på golvet. 
Målningarna på väggarna var då förmodligen täckta 
med tapeter. 

Cykelsamlingen förvärvades till föreningen i början 
av 1970-talet. De inrymdes då i lokalen där bok-
binderiet finns idag. Bokbindarna kom till gården 
1990. En bit av stallet avdelades för att de skulle få 
tillräckligt med utrymme för sin verksamhet. 

Cykelutställningen flyttade till nuvarande lokal. 
Det är oklart vad som fanns i lokalen innan. 
Föremålen kommer uteslutande från Johan August 
Karlsson i Bänarp och består av cyklar, cykeldelar, 
maskiner, urmakeriverktyg, fotografier mm.

3. STALLET 

Det tjänade som stall, förmodligen fram till 1938 
då den kända hästhandlarfamiljen Lövgren flyttade 
från gården. I stallet fanns plats för sex hästar. 

På bottenvåningen finns cyklar och större föremål 
samt sparade dörrar.
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BESKRIVNING

FYRA SAKER ATT TA FASTA PÅ

• Gården (miljö, funktion och människor)
• Föreningen (i vilket sammanhang, förtjänster)
• Hantverket (speciellt för staden, speciellt för          
   Eksjö, speciellt för gården)

• Byggnaden är skyddad genom beslut av 
   Länsstyrelsen

Byggnadsminnesförklaring 
Kopparslagaren 2, Fornminnesgården
Beslut 1978-06-30

Kringbyggd gård i trä, som i sina äldsta delar är från 
1620. Den äldste kände ägaren av gården är Håkan 
Larsson-Bijtare som år 1655 var ca 63 år gammal. 
Gården har varit en kopparslagaregård, där samma 
hantverk bedrivits i generationer. Från år 1924 kallas 
gården Fornminnesgården och är Eksjö fornminnes 
och hembygdsförenings museigård.

Skyddsföreskrifter:
1. Byggnaderna må ej utan länsstyrelsens samtycke 
rivas, flyttas eller eljest till sitt yttre ombyggas eller på 
annat sätt förändras.

2. Arbeten i byggnadernas inre, som medför förändring 
av befintlig rumsindelning eller ingrepp i byggnads-
stommen eller äldre inredningsdetaljer, skall utföras i 
enlighet med av länsstyrelsen granskade och godkända 
förslag.

3. Byggnaderna skall ägnas för deras bestånd erforder-
ligt löpande underhåll.

4. Till Kopparslagaren 2 hörande obebyggd mark 
må ej utan länsstyrelsens samtycke bebyggas eller bli 
föremål för annan väsentlig förändring.

Fotografiet ovan är taget omkring 1914. På bilden syns 
Emma och Frida Lundqvist och kopparslagare Venström.
Från Aschanska gårdens samlingar.

HUR VISAR VI DETTA PÅ BÄSTA SÄTT?

HUR BLIR DET INTRESSANT?

HUR TILLGÄNGLIGGÖR VI? 

MERÖPPET?
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1. ENTRÉRUMMET 

Tydliga skyltar bör sättas upp på insidan av ytter-
dörrarna, vilka markerar att det är ett museum 
och att det är öppet. På väggen mitt fram i farstun 
häktar man bort en av innerdörrarna och sätter upp 
en vepa som kortfattat berättar vad som finns att se 
inne i gården. Med en pil visas också åt vilket håll 
besökaren ska gå för att komma till entérummet.

Entrén ska ha plats för en mottagningsdisk med 
kassa, informationsmaterial och eventuellt försälj-
ningsmaterial. Det finns uppgifter om att den korta 
väggen mellan boden och hallen inte funnits från 
början. Om man kan ta bort den finns större möj-
ligheter att jobba med rummet. I entrérummet ska 
också göras plats för utställningsytor. 

Tre områden har identifierats som viktiga att lyfta fram: 

• Gården
En av de mest genuina och välbevarade gårdsbild-
ningarna i Gamla stan, både exteriört och interiört. 
Anor från 1600-talet. Kopparslagaregård. Har tjänat 
som kombinerad bostad, arbetsplats och bondgård 
ända in på 1900-talet. 

• Eksjö Musei- och Hembygdsförening
Bildades 1911 som en av de första i sitt slag i 
Sverige. Hela hembygdsrörelsen var ett resultat 
av de nationalromantiska strömningar som rådde 
kring sekelskiftet 1900. Man såg industrialismen 
och massinflyttningen till städerna som ett hot mot 

det gamla och äktsvenska och man började samla 
på allmogens föremål, med Nordiska museet och 
Skansen som starka förebilder.

I Eksjö har Föreningen spelat en viktig roll:
- Opinionsbildare mot rivningar av gammal 
  bebyggelse
- Dokumentationer
- Tillvaratagande av interiört måleri 
- Inköpet av Fornminnesgården 1924

• Hantverket
Det som skiljer samlingarna på Fornminnesgården 
från många andra hembygdsföreningars samlingar 
är hantverksföremålen. Hantverk fick endast bedri-
vas i staden av skråanslutna, professionell hantverk-
are. Eksjö har varit en betydande hantverksstad 
och idag betingar bl a silver- och tennföremål med 
eksjöstämplar höga priser bland samlare.

Varje område presenteras med en kortfattad text, 
helst på både svenska och engelska. Varje område 
bör också illustreras med bilder och föremål, kanske 
en gårdsmodell.

Här tar man emot grupper och informerar om museet. 
Varierande föremål är utställda. och i entrédelen finns även 
en bevarad målad pannå.



8

2. NUVARANDE CYKELMUSEET   

När cyklarna försvunnit ska först och främst vägg-
målningarna undersökas.
 
Det förslag som ligger är att fördjupa ett av de tre 
ämnen vi tar upp i entrérummet - det om gården. 
Kan man plocka fram några av gårdens levnadsöden 
och här låta dem berättas i filmformat? Hur har det 
sett ut på gården genom tiderna? Hur var lägenhet-
erna indelade? Vilka bodde här? Hur levde man? 
Om väggar kunde tala…

Eftersom lokalen har en separat ingång från gården 
skulle man även här kunna erbjuda meröppet. Till 
exempel genom att låta stadsvandringsguiderna ha 
tillgång till en nyckel för att ta med grupper in och 
titta på filmen. Eller att Eksjö museums pedagog 
kan komma med skolklasser.

Lokalen skulle också kunna rymma en mindre yta 
för utställningar som byts någon gång per år. Det 
kan röra sig om enstaka laddade föremål som kan 
berätta en historia.

Från nuvarande cykelmuseet där många 
objekt samlas på lite yta. Det finns även 
målade interiörer i rummet.
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3. STALLET

Förslaget som ligger just nu är att flytta cykelmuseet 
till stallet. En idé som Föreningen själv haft planer 
på sedan tidigare. Tanken är att frångå en uppbyggd 
miljö, d v s att utställningen ska likna Johan August 
Carlssons cykelverkstad, och i stället bygga på idén 
öppet magasin. 

Föremålen exponeras på hyllor längst in i lokalen. 
Sidoväggar utnyttjas också för föremål. Cyklar och 
motorcyklar placeras i förgrunden. Ett par cyklar 
kanske hängs upp i taket. Cirka 1-2 meter innanför 
stallportarna monteras ett skyltfönster som avgrän-
sar utställningsytan från ”åskådarplats”. Väggarna 
på åskådarplats kan vigas åt textinformation, foton 
eller digitala presentationer. Insidan av portarna 
utnyttjas också för text-/bildskyltar. Skyltfönstret 
måste vara tvådelat och skjutbart för att man ska 
kunna ta sig in för städning och eventuella juste-
ringat av utställningen.

På det här sättet kan cykelmuseet vara öppet för 
allmänheten även om själva museet är stängt. När 
Turistbyrån öppnar portarna in mot gården på 
mornarna öppnar de även stallportarna. Det blir 
så att säga meröppet. Det kan också skapa intresse 
för att komma tillbaka och se vad som finns inne i 
själva gården.

Vinden används som förråd och har 
mängderav föremål som skall gallras.

Skissförslag Öppet magasin
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ÅTGÄRDER - 
UPPHANDLINGSUNDERLAG

Inom ramen för Leaderprojektet har vi valt att 
fokusera på tre olika rum på Fornminnesgården. 
Tidigare i rapporten finns en beskrivning av hur 
byggander förändrats och i samband med detta  
har de olika rummen / lokalerna haft olika använd-
ningssätt och använts av många människor  
i området.

Förändringar har skett, men både stomme, vägg-
ar, golv och tak är förvånansvärt väl bevarade. De 
åtgärder som nu föreslås och som skall gestaltas 
bygger på:

a. Byggnadens unika karaktär innebär att den utgör 
ett byggnadsminne och stor respekt skall tas till de 
skyddsföreskrifter som finns. (se sid 6)

b. Befintliga samlingar och föremål som av Eksjö 
museum och föreningen bedöms vara viktiga för 
att förklara och berätta om huset och människornas 
historia skall exponeras på lämpligt sätt genom olika 
medier.

c. Nära samverkan i gestaltnings- och byggprocessen 
skall ske med Eksjö Musei- och Hembygdsförening.

De arbeten som skall upphandlas med formgivare / 
arkitekt är angivna med # (i rött)

ENTRÉDELEN

För detta rum skall vi undersöka om man kan ta 
bort hela, eller delar av den mellanvägg som kom-
mer omedelbart innanför entrédörrarna. Samråd 
med antikvarisk expertis och Länsstyrelsen skall ske 
snarast.

Golv: Trägolven bibehålls och behandlas som 
tidigare.

Väggar:  Befintliga ytor bibehålls och kompletteras 
med färgsättning anpassad till rummets karaktär.
Samråd med målare om nytapetsering är möjlig på 
befintlig spänd papp.

Innerdörrar: Ses över och kompletteras med bätt-
ringsmålning.

Fönster, bodlucka: Bra skick, rengöres

Tak: Innertaket i bra skick, ses över och rengöres.

# Inredning: Ny inredning för mottagning av besö-
kare formges och anpassas till rummets karaktär. 
Nya hyllor för litteratur och kort skapas. 6-8 ut-
ställningsskärmar formges (i likhet med stallets) och 
skall kunna anbringas på väggen med möjligheter 
till utbyte mm. 2-3 montrar för värdefulla föremål 
skall formges. Bildskärm för film skall anpassas och 
placeras på lämplig plats. Textframtagning med 
avseende på typsnitt, färg, storlek mm tas fram för 
att användas för föremåls presentation.

# Belysning /teknik: Vissa objekt skall kunna för-
stärkas med belysning av LED. Teknik för bildvis-
ning skall dras fram och skärmprojektor anslutas.

GAMLA CYKELUTSTÄLLNINGEN

Inom projektets ram så töms denna lokal och skall 
användas för tillfälliga utställningar och filmvisning. 
Här kommer även husen på Kopparlagaren 2 att 
visas liksom en presentation av föreningens verk-
samhet och historia.

Golv: Ytorna rengöres och trägolvet behandlas i 
likhet med befintliga ytor. Viss komplettering vid 
entrén. Sockellisten bibehålls och rengöres, event, 
viss komplettering

# Väggar: De befintliga väggmålningsfragmenten 
dokumenteras i text och bild. De inklädda delarna 
(masonite) i rummet friläggs med hänsyn till de 
antikvariska värdena för att se vad som döljer sig 
bakom. Antikvarisk expertis medverkar. Beslut tas 
efter detta om åtgärder. I övrigt rengöres befintliga 
ytor försiktigt.

Tak: Taket är ett s k kasettak med tre fält av äldre 
takbrädor Befintliga brädor säkras och visst kom-
plement kan ske. Här finns fragment av målningar 
där speciella hänsyn skall tas avseende material och 
teknik.
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# Fönster. Översyn och viss målningsbättring med 
traditionell oljefärg. Förslag till formgivning av 
fönsterytor för marknadsföring av museet ut med 
gatan skall ske.

# Inredning m m: Utställningsskärmar skall form-
ges och tas fram för att visa på ovan angivna inne-
håll. De skall ha samband med övriga skärmar i de 
andra rummen. Beräknas att 8-10 stycken behövs 
med format kring 80 x 140 cm. Utställningspodier 
för vissa modeller och föremål skall tas fram som ett 
modulförslag med material, färg och form.

# Belysning, teknik: Skenor för spotlights skall 
anpassas till rummet. LED – belysning samt viss 
belysning för montrar tas fram. Textframtagning 
med avseende på typsnitt, färg, storlek mm tas fram 
för att användas för föremåls presentation.

STALLET

För denna lokal så måste byggnadstekniska åtgärder 
genomföras som säkrar bjälklaget som har sättnings-
skador mot söder. Arbete pågår i samverkan med 
Eksjöfastigheter Ab med antikvarisk medverkan. 
När detta är avklarat och bjälklagets brädor åter-
ställts så skall följande genomföras:

Golv: Befintliga ytor bibehålls (cementgolv)

# Väggar: Bibehålls på tre sidor med bart timmer. 
Målningsfragment mot söder och öster dokument- 
eras och sparas. Ny vägg skapas mot norr så att 
karaktären av cykelverkstad skapas, äldre öppning 
markeras men skall vara igensatt. Övriga luckor 
mot söder och väster sparas.

# Ny glasvägg skall uppföras cirka 1-2 meter innan-
för portarna så att man kan ta del av utställningen 
om cyklar. Se skiss i rapporten. Formgivning beak-
tas noga samt att man kan komma in för rengöring, 
byte av objekt m.m

Tak: Undertaket på bjälklaget rengöres och doku-
menteras. Lagning av masoniteskivor borttages.

# Ytterdörrar: Rengöres och målas med falu röd-
färg.Se även nedan

# Inredning: Utställningsskärmar formges för ytter-
dörrarnas insida (2 st) samt för timmerstommen 
mot norr. Se skiss. Ny skärm, samt projektering 
skapas för att visa bilder, film på ytan mot söder i 
gången. ”Verkstadsinredning” skapas i utställnings- 
ytan som även skall innehålla disponering av cirka 
8 -10 cyklar. Mindre skyltar med text för applice-
ring vid golv /cykelobjekt formges.

Belysning: Spotlights med LED- belysning tas 
fram för utställningsdelen. Teknik för bildvisning 
skall monteras på gångdelen.




