
Flera konstverk av lite 
större dignitet och storlek 
sitter kvar i och på gamla 
stadshuset sedan 
byggnaden övergavs 2018. 
 
 Filip Zezovski Lind är 
konstintendent i 
Jönköpings kommun och 
han säger att 
möjligheterna till skydd 
utretts på riksnivå. 
Statens konstråd tog sig an 
frågan ihop med flera 
lokala konstintendenter, 
varav Filip var en. 
Resultatet blev 
nedslående.
 
Byggnadsanknuten fast 
konst kan inte skyddas 
utan följer vid försäljning 
med till ny ägare.Det blir 
därför intressant att följa 
Vätterhems hantering av 
konsten i Huskvarnas 
gamla stadshus.



  Posthuset entré med sin 
rikt skulpterade portal är 

från 1917.
 

Den specialritade 
ytterdörren med sina 

rombiska profilslipade 
glas är gjord med 

teakfanér hos Hovslätts 
snickerifabrik.

Längst upp finns en 
sandstensskulptur med 

kärlekens gudinna 
Afrodite tillsammans med 

en  Vätterrelief och till 
höger smideskonstens gud 
Hefaistos med slägga och 

en bild av fabriken!



Förvaltningar flyttade 
in i sitt nya stadshus 
1953 efter att det 
tidigare Bank och 
Posthuset byggts om. 
I samband med detta 
skänkte Husqvarna 
Vapenfabrik en 
större mosaiktavla 
med lokalt motiv. 

Konstnären bakom 
tavlan, Inga Hellman 
Lindahl från Österlen 
baserade konstverket 
på en saga av Werner 
von Heidenstam, 
”Vätterns blåa sten.”
Mosaiktavlan som 
mäter 1,5 x 2m 
murades in i väggen i 
borgmästarens 
väntrum och bedöms 
som ej flyttbar.



Alla tycker 
inte lika. 

En skröna 
berättar att 
personen 
som hade 
rummet som 
sitt kontor 
bad om ett 
annat då 
tavlan 
tycktes 
anskrämlig.



Detta är målat på en vägg 
i gamla bibliotekets 

barnavdelning.
Konstnären Sigvard 

Broman kallade 
målningen 

”Trompe l´oiel” 
som är franska och 

betyder  ”det som lurar 
ögat” 

vilket är ett 
illusionsmåleri som 

försöker göra det omöjligt 
för ögat att skilja mellan 

ett målat och verkligt 
föremål. 

Målningen gjordes i 
samband med att 

bibliotekets 
barnavdelning 

renoverades i början av 
2000-talet. 



Foajén på fjärde 
våningen med 
sitt kassettak 
och 
marmorgolvet i 
samma mönster. 

Längst bak syns 
entrén till 
Wilhelm 
Thamsalen.



Stora 
plenisalen, 
benämnd 
Wilhelm 

Thamsalen är 
fortfarande till 
största delen 
intakt med 
fungerande 
dekorativ 
belysning.



En 
placerings-
lista 
finns 
kvar 
i 
stora 
plenisalen



Här på golvet i plenisalen 
låg tidigare en 
specialvävd matta med Huskvarnas 
stadsvapen.

Mattan ersattes vid en 
renovering av denna intarsia.



På ytterväggen till 
vänster om 
biblioteksentrén sitter 
sedan 1970 en större 
trärelief av Calle 
Örnemark, benämnd 
Eldsvådan 
och 
skildrar ett dramatiskt 
ögonblick ur Alexis 
Kivis roman Sju bröder.  

Tyvärr har tidens tand 
farit illa med konstverket 
trots regnskydd och det 
är på flera ställen som 
bara färgen håller ihop 
det hela.





När stadshuset byggdes 
till 1967 flyttades entrén 
till hörnet och 
samordnades med 
Handelsbanken. På 
väggen av svart skiffer 
sitter ett integrerat 
konstverk av brons 
utfört av lokale 
konstnären Rune 
Karlzon. Verket har 
namnet ”Många 
ärenden” och handlar 
bland annat om 
miljöfrågor, ett 
onekligen framsynt 
ämne på 60-talet. Det 
svarta utförandet i den 
mörka placeringen har 
säkert gjort att många 
Huskvarnabor inte har 
uppmärksammat detta 
exklusiva konstverk



Innanför nya 
entrén (vid 
Handelsbanken) 
finns en fondvägg 
med en 
stenmosaik av 
Sture Wikström.

 Denna var 
försedd med ett 
vattenfall från 
taket och en 
uppsamlingsränna 
i marmor på 
golvet. 

På senare tid har 
en kontorsvägg 
satts emot 
mosaiken. Bilden 
visar hur det såg 
ut innan 
kontorsväggen 
sattes upp.



Mittemot 
receptionen finns en 
vägg av glasbetong 
som delas med 
Handelsbanken på 
andra sidan.
 
Man ser inte igenom 
men man ”delade 
ljuset” med varandra.



Den lösa konsten i 
Stadshuset

Speciellt i fjärde våningens 
officiella större rum fanns 
fram till utflyttningen 2018 

många konstverk framför allt 
av lokala konstnärer som 

Gösta Nyrén, Gunnar Zilo, 
Gillis Lundqvist, Ingvar 
Enghart med flera. Dessa 

omhändertogs av 
Kulturförvaltningen, 

omplacerades till andra 
kommunala byggnader i 

Jönköping eller arkiverades. 
Förteckning finns så borta är 
de inte. I en film av Christer 

Möller från 2011 berättar Stig 
Jonsson om denna konst. Här 
berörs också de stora vaser 

som fanns i Vigselrummet. En 
av dem återfinns idag hos 
socialförvaltningen i nya 

Stadshuset, en finns i arkiv 
och en försvann!



 

Det är inte bara 
konstverken som är 
värda att syna 
närmare. 

En kommande 
film:
Hela komplexet, 
biblioteket, 
stadshuset och 
tillbyggnaden har 
många detaljer att 
uppmärksamma,
vilket vi kommer
att göra med hjälp 
av Länsmuseets 
byggnadsantikvarie 
Margareta Olsson. 

Konsten i gamla stadshuset 
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