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Grafiska Museet återöppnande på Nationaldagen 
den 6 juni efter att ha varit stängt cirka 200 dagar, 
sedan den 7 november 2020. Några av de aktiva 
medlemmarna har jobbat på tisdagar med att klara 
av de mail- och telefonbeställningar som inkommit 
under tiden. Vi hade även utomhusförsäljning på 
Långfredagen och Påskafton.

Många av de aktiva på Grafiska Museet har fått 
sina två vaccinsprutor och det känns väldigt lovande. 
Vi kommer att ha öppet på tisdag, onsdag, torsdag, 
lördag och söndag mellan klockan 11 och 15, vilket 

det förhoppningsvis kommer att vara under hela 
sommaren och hösten.

Under de första tre veckorna, som museet har 
varit öppet, har många besökare tackat för att vi har 
öppnat och försäljningen har varit bra. Det behövs, 
eftersom resultatet för de första fyra månaderna visar 
på ett stort underskott.

Pandemi är inte över och det finns fortfarande res-
triktioner, vilket innebär att vi bara kan släppa in 6 
besökare åt gången på museet. Arbetsstyrkan räknas 
inte in i besöksantalet.

Museet har öppnat igen!
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Pether Nordin, ny revisor.

Årsmötet avhölls på Friluftsteatern
Tisdagen den 1 juni hade Grafiska Museet sitt 

årsmöte i Gamla Linköping. Det hölls på Frilufts-
teatern liksom förra året, då det här är lätt att hålla 
avstånd. Ordförande Hans-Erik Johansson hälsade 
välkommen till årsmötet. Han inledde med att ge en 
tillbakablick på verksamhetsåret 2020 och tog bland 
annat upp det bidrag som Grafiska Museet, efter 
ansökan, erhöll från Linköpings Kommun. Bidraget 
har möjliggjort att Museet har kunnat betala sina 
räkningar.

Efter inledningen hölls en parentation för Lars 
Bjällander. Lars tillhörde den skara av medlemmar 
som var med från starten av museets verksamhet, 
han var föreningens förste sekreterare mellan 1994 
och 2004. Han var med i de arbetsgrupper som för-
eningen hade innan bildandet av Museet. Han var 
under en tid även sekreterare i GRAMUS.

Årsmötet fortskred med godkännande av verk-

samhetsberättelsen för 2020, samt revisionsberät-
telsen och årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet.

Därefter kom punkten val och det blev förutom 
en del omval på ordförande och styrelseledamöter, 
även nyval på revisorsidan. Pether Nordin valdes till 
ny revisor efter Christer Hultin som avböjt omval. 
Pether har ett förflutet på 
Corren och har även varit 
VD på Tryck & Media, 
som idag är Pressgrannar 
AB.

Efter årsmötet bjöds 
deltagarna på kaffe och 
smörgås. Det var 38 
medlemmar som hade 
hörsammat inbjudan till 
årsmöte.
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– Släpp ”vingarna” loss, det är vår!
Det kom ett telefonsamtal från anstalten i Skän-

ninge om att de hade två Heidelberg tryckpressar, så 
kallade ”vingar”.

Tryckeridelen på anstalten skall flyttas och då 
kommer de få mindre lokaler och då fanns det inte 
plats för ”vingarna”.

Frågan var om vi på Grafiska Museet kunde ta 

hand om dessa, annars skulle de gå till skroten. Valet 
för oss på museet var inte svårt och vi sa ja till för-
frågan.

Fredagen den 14 maj återfick de två maskinerna 
friheten efter många år på anstalten. Det är andra 
gången vi har fått tryckeriutrustning från anstalten i 
Skänninge och det är vi mycket tacksamma för.

”Vingarna” lastade och klara för avfärd... ... och lämnar här anstalten och återfår friheten.

Hemsidan återuppbyggs med nytt utseende
Vår hemsida kraschade tyvärr i vintras efter lång 

och trogen tjänst!
Vi kunde snabbt lägga upp en infosida men inte 

mycket mera, och sedan dess har vi jobbat med att få 
igång en ny sida på en ny plattform.

Nu har vi fått extern hjälp att lägga 
grunden för den nya hemsidan som får 
ett nytt utseende. Nu finns också lite mer 
information på sidan.

Fortsättningsvis kommer vi själva att 
bygga upp och underhålla sidan, men det 
kommer att ta sin tid innan vi har lika 
mycket innehåll som tidigare. Men vi job-
bar hela tiden med att lägga in nya avdel-
ningar, så kolla gärna in på sidan då och 
då så kommer ni att se att det fylls på med 
material efter hand.

Ansvariga för sidan är Eric Gunnars-
son, Kenneth Davis och Annica Jonsson.


