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Åtta miljoner på tre veckor! 
 
Just nu är det riktigt varmt och skönt i Gränna. 
Högsäsongen har inletts med flera grupper, unga som gamla, varje dag. Många har läst Bea 
Uusmas Expeditionen. Till exempel den lilla killen som kom med boken under armen och 
ville titta på Nils Strindbergs långkalsonger. Jo, just då var det ett sådant tillfälle att han 
tillsammans med sina morföräldrar fick uppleva dem på riktigt. Gissa om han blev glad! 
 
Monika Frelin. Så heter hon vars förslag styrelsen nyligen tog beslut om att jobba utifrån när 
det gäller utvecklingen av Polarcenter på två våningsplan med helt ny gestaltning: en 
pendling mellan expeditioner då och nu på ett digital våningsplan, till en stillhet och 
sinnesupplevelse på en ö i Arktis på ett annat våningsplan.  
 
Det tog S A Andrée endast tre veckor att samla ihop motsvarande åtta miljoner kronor för att 
skapa världens bästa polarhistoria. Nu behöver vi endast ¾ av det beloppet på tjugofyra 
veckor för att berätta den historien på ett nytt fascinerande sätt i världens bästa Polarcenter. 
Så, nu börjar äskandet och sökandet efter medel för att förverkliga det nya Polarcenter. Hör 
av er om ni vill vara med på resan…   
 
Grännabergets audioguide invigdes nyligen och för närvarande är stadsvandringsleden – 
Mellan tullarna i Gränna – under produktion. Vi har en förhoppning om att kunna inviga den 
redan den 6 juni – håll utkik på vår hemsida. 
 
Den lokalhistoriska utställningen har öppnat sen sist – med fri entré. Den återfinns i 
Franckska gården, det lilla gula 1600-talshuset på museigården. Öppnat har även 
Refotografi gjort; Tyrone Martinssons fotoutställning med historiskt och modernt fotografi från 
nordvästra Svalbard.   
 
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.  
Kika på www.polarquest.se eller beställ prospekt från oss. 
 
 

Tillfälliga utställningar och program på gång  
 

 Min historia – berättelser från vårt Gränna Lokalhistoria i Franckska gården.  

 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.  
I samarbete med Akademi Valand, Göteborgs Universitet. 

 Borderline, måleri av Olle Schmidt i Galleriet, till och med 22 juni. 

 S A Andrées Polarexpedition¸ visning kl 15.00 varje dag under perioden 23 juni-
17 aug. Ingår i entrébiljetten 

 
 
Med reservation för ändringar.  
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