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Årsmötet 2022 åter på Café Dahlberg
Efter att ha haft vårt årsmöte utomhus på Frilufts-

teatern under två år pga pandemin, var årets årsmöte 
åter tillbaka på Dahlbergs Café den 19 maj.

Det var 46 medlemmar som hade hörsammat in-
bjudan och ordförande Hans-Erik Johansson hälsade 
välkommen. Mötet inleddes med en tyst stund för 
vår avlidne medlem Rune Carlsvärd.

Årsmötet fortskred med val och två personer av-
gick ur styrelsen. Det var Annica Jonsson och Rolf 
Blomberg som tackades för allt arbete  de lagt ner 
genom åren och också fick en gåva. Ersättare för 
dessa blev Maria Öhrling och Per Wiman.

Mats Jägbro informerade om innehållet och för-
ändringarna i de nya stadgarna som framlagts av 
styrelsen.

Efter årsmötet bjöds det på kaffe och smörgås.
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Studiebesök av museifolk och ukrainare

Vi har haft flera studiebesök under april och maj.
Under påskhelgen hade vi besök av tre studenter från 
Ukraina. De studerar grafisk design på Linköpings 
universitet och besökte museet med sin mentor.

De tyckte vårt museum var intressant och till-
bringade en längre stund här. Dessutom tackade de 
för att vi hade ett informationsblad på deras språk.

Även en möhippa hittade till vårt museum och det 
var den 14 maj de var på besök.

Sedan har vi också haft besök av museifolk från 
hela Europa som gjorde ett fem dagars besök i Gam-
la Linköping och tittade då även in hos oss den 17 
maj.

De var intresserade av vårt arbete och var mycket 
imponerade av vårt museum och att vi kunde hålla 

en sådan bra bemanning. Alla som ville fick också 
möjlighet att trycka en servett.

Tre studenter från Ukraina var på besök med sin 
mentor.

Museifolk från hela Europa var på besök i maj.

Under sommaren har vi följande ordinarie öppettider:

Öppet kl 11–15 tisd, onsd, torsd, lörd, sönd
Måndagar och fredagar stängt!
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Representanter på ArbetSams årsmöte
Vi hade två representanter på ArbetSams årsmöte 

som avhölls i Nyköping den 22 april. Det var Eric 
Gunnarsson och Kenneth Davis som var på plats i 
Sörmlands Museums lokaler. Både 2020 och 2021 
var det digtala årsmöten men nu kunde personal från 
Sveriges Arbetslivsmuseer träffas fysiskt igen.

ArbetSam är en förkortning för Arbetslivsmuseer-
nas Samarbetsråd. Föreningen bildades 1998 och är 
idag Sveriges största museiförening med drygt 600 
arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam är en ideell för-
ening och en samlande resurs 
för Sveriges arbetslivsmuseer 
som verkar för att synliggöra, 
stötta och fortbilda. Mer info 
kan ni hitta på www.arbetsam.
com.

ArbetSam ger bl a ut en  
Museiguide över de flesta ar-
betslivsmuseer i Sverige. Kata-
logen har vi på museet för gra-
tis utdelning. Den finns även 
som en app.

Efter en del information från 
Riksantikvarieämbetet och pris-
utdelning för Årets arbetslivs-
museum, som blev Karmansbo 
Bruksmiljö i Västmanland, var 
det guidning i Sörmlands Mu-
seums magasin vilket var en 
intressant vandring.

Dagen avslutades med 
sedvanligt årsmöte.
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Gutenberg-broschyr och ukrainskt infoblad
Vi har tryckt upp en egen, li-

ten broschyr om tryckerikonstens 
fader Johannes Gutenberg där 
texten är författad av Kerstin och 
Jan Trygg som är eller har varit 
medlemmar hos oss. Jan är tyvärr 
inte med oss längre, men var en 
av grundarna till vårt museum.

Denna text är ett särtryck ur 
vår jubileumsbok som utkom 
2019 och är en bra sammanfatt-
ning av Gutenbergs liv och gär-
ning.

Vi tar ut en avgift på 10 kr/st 
för broschyren.

Infoguide även på ukrainska
Då kriget i Ukraina har gjort 

att många flyktingar kommer till 
Sverige från det landet, har vi be-
ställt en översättning av vårt in-
foguide även till ukrainska vilket 
nu finns tillgängligt på museet.

Därmed har vi nu info-guider 
på totalt tio olika språk att erbju-
da våra besökare, vilket är mer 
än något annat museum i Gamla 
Linköping kan visa upp.

Du har väl inte glömt att betala

MEDLEMSAVGIFTEN
för 2022

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

Inställd resa
Vår studieresa som vi planerade att göra till de 

grafiska museerna Skansen och Rosenlöfs den 30-31 
maj blev tyvärr inställd då det var för få anmälda.

Vi gör ett nytt försök nästa år. Kanske vågar vi då 
åter åka utanför landets gränser.

Vad betyder
  ordet?

Här presenterar vi ett ord med typo-
grafisk anknytning som kanske inte 
alla känner till vad det betyder.

Skepp
Plåt med falsad kant på tre sidor där sättaren 

bygger upp sitt arbete och tryckformar förva-
ras. Skeppen förvaras i en skeppregal.


