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Grafiska Museet har varit på plats på flera Jul-
marknader förra året: Slaka, Landeryd och Gamla 
Linköping. Tyvärr har vädret inte varit med museet 
utan det var blåsigt och snö i november.

Däremot julmarknaderna i Gamla Linköping har 
varit välbesökta och det blev rekord i antal besökare 
för Grafiska Museet. 5 800 personer besökte Grafiska 
Museet första och andra advent. Helgerna har varit 
både kalla och blåsiga, men till andra advent bjöds 
det på lite snö i Gamla Linköping.

Förra året hade vi ingen försäljning på torget i 
Gamla Linköping utan istället hade vi två bord ut-
anför museet. De av våra aktiva som ställde upp 

och sålde både servetter och lotter utanför museet 
har gjort ett mycket förtjänstfullt arbete i det bistra 
vädret. I år var även första gången som museet hade 
hand om Tombolan (chokladhjul), som finns vid 
Folkparksteatern, under adventshelgerna.

Julmarknaderna och chokladhjulet har gett ett 
mycket bra resultat. Under 2022 har marknadsda-
garna stått för ungefär en tredjedel av museets om-
sättning. Detta är ett välkommet tillskott till 2022 års 
resultat.

Vi har i år haft stängt under januari och under den 
tiden har en del underhåll gjorts, bl a på sättmaski-
nen. Vi har även städat och rensat bland våra stilar.

Fr o m tisdagen den 31 januari öppnar vi museet 
igen. Då kommer vi som vanligt ha öppet  kl 11-15 
alla dagar utom måndag och fredag.

Bra försäljning på julmarknaderna 
Nu öppnar vi igen efter januarivilan

Grafiska Museet hade fått förtroendet att sköta Tom-
bolan med chokladhjul under julmarknaderna.

Stora verkyg krävdes när vi gjorde underhåll på sätt-
maskinen under januari.
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Besök av kommunalrådet Niklas Borg

Torsdag den 24 november så träffade representan-
ter för Grafiska Museet kommunalrådet Niklas Borg 
(M) i Gamla Linköping. Värdar för besöket var Ken-
neth Davis och Hans-Erik Johansson.

Vi började med att äta lunch på Värdshuset, där 
källarmästare Marcus Andersson bjöd på lunch. Han 
ville framföra företagarna syn på verksamheten i 
Gamla Linköping.

Under våren och hösten är det för lite aktiviteter 
som lockar besökare till Gamla Linköping, vilket 
gör att många av verksamheterna drar ner på öppet-
tiderna under de månaderna.

Detta leder till att det blir färre personer i omlopp 
i området, vilket ytterligare bidrar negativt till be-

söksnäringen. Önskemålet är att Visit Linköping ska 
bli mer aktivt i detta arbete.

Besök på museet
Efter lunchen gick vi till Grafiska Museet där 

Niklas Borg blev bjuden på kaffe. Vi informerade om 
Grafiska Museets verksamhet. Vi berättade även för 
honom att Grafiska Museet skulle behöva ett hyres-
bidrag/eller ett avdrag på hyran till verksamheten, 
då det är de fasta kostnader som tynger bokslutet de 
senaste sex verksamhetsåren.

Vi som jobbar på museet blir äldre och de maski-
ner vi använder sliter vi mycket på, vilket leder till 
ökade kostnader då vi måste serva maskinerna.

Rundvandring
Efter kaffet blev det rundvandring på museet med 

torsdagsgruppen som visade sina olika hantverk från 
servettryckning till papperstillverkning. Kommunal-
rådet fick även en påse med jul- och nyårsservetter 
med sig hem.

Detta var det första besöket i att visa upp museet 
för de nyvalda politikerna i kommunen i arbetet med 
att få ett verksamhetsbidrag från kommunen.

Niklas Borg guidas här runt i vår utställningshall av 
Hans-Erik Johansson.

Du har väl inte glömt att betala

MEDLEMSAVGIFTEN
för 2023

150 kr sätts in på bankgiro 614-8191
Glöm inte att ange ditt namn

Niklas Borg fick även prova på att trycka på servet-
ter vid sitt besök på museet.
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Flera studiebesök under januari
Under januari hade vi besök av ett 40-tal gym-

nasieelever  under ledning av läraren Dag Karlsson. 
Eleverna kom från flera skolor men huvudsakligen 
från Katedralskolan.

Det var vid två olika tillfällen som vi besöktes, 
varje gång var det drygt 20 elever som närvarade.
Båda gångerna var det sedvanlig presentation av vårt 
museum.

De fem stationerna vi har vid studiebesök är Ut-
ställningslokalen (med den historiska delen), Hand-
sättning (med visning av servettryck), Sättmaskinen, 
Heidelberg-pressen och Papperstillverkning.

Guider under dessa studiebeök var Hans-Erik, 
Kenneth, Eric, Johnny, Per och Marcus.

Foto: Dag Karlsson och Eric Gunnarsson

Vykort från Taiwan
Vi har fått ett vykort till museet långväga 

från. Det är skickat från Taiwan och då vi inte 
kan kinesiska vet vi inte vad där står, men att vi 
önskas ett Gott Nytt År förstår vi. Kanske nå-
gon som ser detta kan ge oss en översättning av 
texten?

Vi har genom en QR-kod på kortet listat ut 
att kortet kommer från Taiwans enda stilgjuteri. 
Det heter Ri Xing typgjuteri.
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Julfest för museets aktiva på Dahlbergs Café
I mitten av december bjöds museets aktiva 

medlemmar med respektive på en julfest på 
Dahlbergs Café.

Här fick man en rejäl julsmörgås och till-
hörande dryck att inmundigas under tiden som 
ljuv musik förmedlades av dj Kenneth Davis.

Chokladvinster delades också ut till ett stort  
antal lyckliga lotterivinnare.

Detta är ett tack från styrelsen till alla aktiva 
för ett bra jobb på museet under året som gått.


