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Detta är det första nyhetsbrevet från Grafiska Museet i  Gamla Linköping. 
Vår förhoppning är att detta nyhetsbrev ska utkomma fyra gånger per år. Här 
kommer vi att berätta vad som händer och sker på museet så alla medlemmar får 
en insyn i verksamheten.

Nyhetsbrevet skickas ut till alla medlemmar i föreningen. För de som har 
e-mail skickas en PDF till er mailbox medan övriga får en fysisk pappersutskrift 
skickad till sin hemadress.                                                               STYRELSEN
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Jubileumspaket i samarbete med Corren
I sommar kommer vi i samarbete med Corren 

erbjuda speciella Jubileums-paket för att uppmärk-
samma vårt 25-årsjubileum.

Dessa kommer att säljas för 90 kronor till Cor-
ren-prenumeranter (ord pris 125 kr).

Man kan välja mellan två paket. Båda paketen 
innehåller 20 st ”slipsar” i två olika färger plus ett 
paket med 12 st mellanservetter.

Paket 1 innehåller:
10 st ”slipsar” svart/grå
10 st ”slipsar” vanilj/lime
12 st 33-servetter lime med grönt tryck

Paket 2 innehåller:
10 st ”slipsar” svart/grå
10 st ”slipsar” vanilj/rosa
12 st 33-servetter vita med purpur-tryck
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Victoria-pressen åter
på plats i museet

I november 2018 kom åter Victoria-pressen till-
baka till museet efter en tids förvaring på vårt lager. 
Den var en av de första tryckpressarna som fanns 
på museet, men plockades tillfälligt bort i samband 
med utbyggnaden 2014. 

Nu står den åter bredvid vår ”vinge” och ska 
rustas upp för att kunna användas i produktion. 
Kenneth Davis och Kent Ivarsson var ansvariga för 
flytten.

Palmær-utställning av DIS i sommar
Under sommaren kommer vi att ha en uställning 

som DIS-Filbyter, släktforskarföreningen, har sam-
manställt om Correns grundare, Henrik Bernhard 
Palmær och hans anfäder.

Skärmutställningen har tidigare stått i Correns 
foajé. Den kommer att stå hos oss fram till den 31 
juli. Den kommer att ersättas av vår egen utställning 
om museets 25 år som invigs den 31 augusti.
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”Holländaren” klar för användning
Vi har fått en s k ”holländare” till skänks som nu 

har rustats upp av Kent Ivarsson och Sten Andersson 
med hjälp av Dan-Iwe Johansson som hjälpt till med 
det elektriska.

Detta är en maskin som smidigt mal ner råvaror 
till en massa för att göra papper. Bl a kan vi nu an-
vända lump i pappersmassan.

Så här såg den ut innan renoveringen (obs att den 
ligger upp och ner på denna bild):

Nu har den fått ny motor, nya packningar och 
skruvar, fått skydd mot kugghjul samt nya elled-
ningar med nödstopp.

Så här ser den ut efter renoveringen:

Studiebesök på Vingaards Officin
Den 31 mars åkte 31 aktiva medlemmar med res-

pektive på ett studiebeök till Danmark. Nämligen till 
Vingaards Officin i Viborg som är Danmarks största 
grafiska museum. Vi bodde i Flensburg och besökte 
museet i Danmark den 1 april. Vi blev väl motttagna 
och fick först en rundvandring och sedan lite egen 
tid i museet. 

Dessutom blev det smörrebröd och öl till lunch!
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Klart för betalning 
via Swish på museet

Fr o m den 5 maj kan nu museeet ta emot betal-
ning via Swish. Det blir ett komplement till konto-
kort och kontanter som vi tidigare har hanterat.

Grafikpress såld
En nyare grafikpress som stått på lagret har nu 

sålts. Den var inte tillräckligt gammal för vårt mu-
seum och vi behöver plats på lagret så styrelsen 
beslöt i våras att vi skulle försöka sälja denna för att 
få in lite pengar till föreningen. Pressen är lämplig 
för konstnärer eftersom det går att trycka både djup-
tryck, högtryck och koppartryck i pressen.

Den las ut på Blocket och vi sålde den till en man 
från Stockholm. 

Objekt från Mjölby Hembygdsförening
Mjölby Hembygdsförening har haft ett rum med 

maskiner från den grafiska branschen på Hembygds-
gården men har inte möjlighet att ta hand om dessa 
längre. Vi på Grafiska Museet har då fått förfrågan 
om det var något vi var intresserade av.

Hans-Erik, Kent, Torsten och Eric var i Mjölby 
och hämtade en handpress, en del trästil och lite 
övrig ”lågmaterial”. 

Vi har också skickat en förfrågan till övriga gra-
fiska museer via Gramus och därigenom har Einar 
Ljungström från Uppland tagit hand om en sättma-
skin, en tryckpress samt några regaler.

Vi firar 25 år 31 aug
Den 31 augusti är det 25 år sedan Föreningen 

Grafiska Museet bildades. Det ska vi fira med bok-
släpp och utställning m m. Boka det datumet redan 
nu. Mer information i nästa nyhetsbrev.

Grafiska Museets
tider i sommar

Veckorna 25–32 gäller följande
öppettider på museet:

Tisdag-söndag   11–16
Måndagar STÄNGT


