
Grafiska
Museet
i Gamla Linköping
NYHETSBREV     Nr 2    Maj-Juli 2019   

Grafiska Museet i Gamla Linköping, Rådmansgatan 3, 582 46 Linköping                                                    www.tryckerimuseum.se

Tryckeri
Museum

Grafiska Museet fanns på plats under National-
dagsfirandet den 6:e juni 2019 på Landeryds Hem-
bygdsgård och representerades av Kerstin Blomberg 
samt Britt och Helen Johansson. Vi hade med oss 
lotter samt servetter och övrigt tryck. Störst intresse 

väckte de handtryckta Wettexdukarna som många 
skrattade åt och köpte som presenter till familj och 
vänner. Det var en solig och trevlig dag med mycket 
aktiviteter och uppträdanden som Hembygdsfören-
ingen hade anordnat.

Försäljning på Landeryds Hembygdsgård
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Vykort finns nu att köpa på Grafiska Museet. Det 
är en nyhet som vi startade upp lagom till semsterti-
der. Vi har 12 olika motiv att välja med och samtliga 
motiv är från Gamla Linköping. Fotograf är Göran 
Billeson. 

Eftersom det inte finns någon annan som säljer 
vykort i Gamla Linköping tror vi detta kan bli ett bra 
komplement till övriga produkter.

Som en service säljer vi också frimärken.

Vykort med bilder från Gamla Linköping
finns nu till försäljning på museet

Vi på Grafiska Museet söker hjälp till vårt mu-
seums verksamhet! Du kan vara ung eller gammal, 
kvinna eller man. 

Om du är medlem men inte aktiv – kom gärna 
med i det dagliga arbetet. Du kanske har någon be-
kant som är intresserad.

Du kanske tycker om att prata med människor 
eller trött på att inte ha något att göra. All utbildning 
får du av oss som jobbar på museet. Vi som jobbar är 
mest pensionärer, vissa är utbildade Typografer och 
andra inte. Alla trivs tillsammans och tycker om att 
visa vårt fina museum för besökare. En positiv anda 
och ett glatt humör är bra egenskaper.

Du kanske vill lära dig att trycka servetter eller 
paketera och slå in paket eller varför inte guida våra 
besökare. Du bestämmer själv hur mycket du vill 
jobba.

Alla arbetar på ideell basis, men vi får kaffe och 
kaffebröd varje dag – ibland flera gånger. 

Är du intresserad så kom in till oss så berättar vi 
mer!

Rådmansgatan 3 är vår adress i Gamla Linköping 
och du kan maila grafiskamuseet@telia.com eller 
ringa 013-31 86 19.

Välkomna!

Arbetande medarbetare sökes till museet
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Vecka 27 har vi med hjälp av Einar Ljungström från 
Alunda i Uppsala rustat upp vår Intertype sättmaskin 
som vi har på lagret. Den är av nyare modell än den 
Linotype som står på museet i dag och därför är det 
lättare att få tag i reservdelar till Intertype-maskinen.
Med hjälp av Kenneth Davis, Eric Gunnarsson och 
Gunnar Johanzon har Einar efter ett par dagars hårt 
jobb fått maskinen i kördugligt skick. Några mindre 
utbyte av delar återstår innan den är helt klar. Detta 
kommer att ske under augusti.
Denna sättmaskin kommer senare under hösten att 
ersätta vår Linotype-maskin på museet.
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Sättmaskin rustas upp inför byte i höst
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I augusti utkommer Grafiska museet i Gamla 
Linköpings jubileumsbok med anledning av mu-
seets 25-årsjubileum. 

Boken omfattar 180 sidor och innehåller mäng-
der med bilder i färg och svartvitt och skildrar 
det dagliga arbetet på museet. Där finns många 
intressanta avsnitt som beskriver museets historik, 
museets material och museets alla invigningar och 
utställningar.  

Ett kapitel beskriver den omfattande reseverk-
samheten. Medarbetarna har i stort sett vartannat 
år begivit sig ut på studieresor och besökt grafiska 
museer i andra länder för att insupa lärdomar  om 
hur andra museer presenterar sin verksamhet. 

Två tidigare borgmästare berättar om samarbetet 
med museet. 

Ett långt kapitel ägnas boktryckarkonstens upp-
finnare Johann Gutenberg och hans verksamhet i 
Mainz och alla hans framgångar och motgångar. 

Boken avslutas med ett kapitel som beskriver 
Linköpings tryckerihistoria och där berättas även 
om andra tryckerier. T.ex. om den driftige Linkö-
pingsbiskopen Hans Brask, som anlade ett tryckeri 
i Söderköping 1523. Sedan kom det att dröja innan 
nästa tryckeri  etablerades. Man är lite osäker på 
årtalet. 1635 eller 1637 kom nämligen den förste 
kungl. gymnasieboktryckaren Christopher Günter 
till Linköping. 

År 1743 fick Gabriel Björckegren kungligt till-
stånd att starta ett tryckeri. Han kallade sig Linkö-
pings läns och Stichts boktryckare och han avled 
1757. Hans änka drev sedan tryckeriet ända till 
1795. Det kan nämnas att i Linköpings domkyrka 
har boktryckaren Björckegren med familj sin grav. 

I denna gedigna bok kan alla bokvänner och 
andra som är  intresserade av tryckeriverksamhet 
läsa många redogörelser om boktillverkning och om 
Grafiska Museets verksamhet. Skickliga medarbe-
tare behärskar alla moment i en trycksaks framställ-
ning.

Boken har framtagits av en kommitté bestående 
av sex medarbetare från Grafiska museet. Layout 
Per-Åke Hedén.

Medlemmar i Graifiska Museet får denna bok i 
gåva.

Premiär för Museets 
Jubileumsbok

Museet har försäljning på Mickelsmäss
Söndagen den 29 september anordnar Gamla Lin-

köping Mickelsmäss skördefest på Valla Gård. 
Vi på Grafiska Museet kommer att ha ett stånd 

där och sälja våra produkter.

För er som inte varit där tidigare kan vi berätta 
att det är en mat- och hanverksmarknad med utställ-
ningar, föreläsningar, traktorparad och en massa 
barnaktiviteter, t ex ponnyridning.
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Stort jubileumsfirande den 31 augusti
Jubileumsprogrammet inleds kl 13.15 
med att musikanterna Lasse Ström och 
Jacek Malisz underhåller på dansba-
nan. Kl 14 inleds själva jubileumsdelen 
med hälsningsanförande av Museet 
ordförande Hans-Erik Johansson. 

Landshövding Carl-Fredrik Graf kom-
mer därefter att hålla högtidstalet och 
presentera boksläppet för Grafiska 
Museets jubileumsbok, 
vilken handlar om fören-
ingens första 25 år. Han 
inviger även Grafiska 
Museets jubileumsutställ-
ning, som finns att be-
skåda på museet fram till 
mars 2020. Efter lands-
hövdingens tal kommer 
det att finnas möjlighet till 
uppvaktning av Grafiska 
Museet med anledning av 
25-årsjubileet. 

Efter talen bjuds det på 
varmkorv med bröd samt 
cider eller vatten och 
musikanterna börjar spela 
igen.

Alla medlemmar kommer 
att få ett exemplar av Ju-
bileumsboken i gåva och 
den kommer att finnas för 
avhämtning på anvisad 
plats på dansbanan. För 
övriga intressenter kom-
mer den att finnas till 
försäljning på Grafiska 
Museet för 150 kronor.
 
Grafiska Museet håller 
öppet från 11.00 till 17.00 
under jubileumsdagen 

och kommer att vara bemannat av våra 
aktiva medlemmar.

Under hela jubileumsdagen kommer 
det att finnas lotter till försäljning för 
att stödja Grafiska Museets verksam-
het.

Välkommen!


