Grafiska
Museet
i Gamla Linköping
NYHETSBREV

Nr 17

Aug 2022

Tryckeri
Museum

Ansv utgivare: Hans-Erik Johansson

Bra försäljning på årets nationaldag
Linköpings Kommun hade i år förlagt
firandet av nationaldagen den 6 juni till
Gamla Linköping.
Under de senaste
två åren har firandet
av nationaldagen
varit av det mindre
slaget på grund av
pandemin. Men i år
var det som vanligt
igen och det var
cirka 10.000 som
besökte Gamla Linköping den dagen.
Det var tal av Linköpings Borgmästare
Lars Vikinge och
Maria visar här hur vi tillverkar handgjort papper för några besökare på nationaldamycket musik och
gen den 6 juni.
marknadsstånd. Det
gjorde även att vi fick många besökare till Grafiska
program med tal och musik. Även detta firande hade
Museet, som hade extraöppet denna dag.
varit inställt under de två pandemiåren.
Grafiska Museet var även representerade av Britt
och Helen Johansson med ett försäljningsstånd på
Sammantaget var försäljningen mycket bra under
Landeryds Hembygdsförenings NationaldagsfiNationaldagen och uppgick till motsvarande en dags
randen. Det var cirka 1500 besökare där, och fullt
Julmarknadsförsäljning i Gamla Linköping.
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Studiebesök av Damlogen Idavall
Den 1 juni besökte 13 damer från logen Idavall
Grafiska Museet. Gruppen delades upp på fyra stationer och damerna fick en noggrann genomgång av
respektive område. Hans-Erik förevisade handsättning och handpressen. Kenneth demonstrerade hur
sättmaskinen fungerade och svarade på många frågor
som uppstod till hur den kunde fungera. Kent körde
”Vingen” och alla var mycket fascinerade över hur
en sådan press kunde fungera och smidigheten i

tryckningen. Längst ner stod Eric och berättade om
tillverkning av handgjort papper samt visade hur det
går till.
Efter rundvandringen köptes det en hel del servetter samt mycket lotter. Alla var mycket nöjda med
studiebesöket och damerna tyckte det var mycket
intressant och trevligt att få förevisning av maskinerna som kördes samt se hur tillverkning av papper
och trycksaker gick till förr.

Föreningen Grafiska Museet i Gamla Linköping inbjuder till

Medlemsmöte
Onsdagen den 21 september kl 18.30
på verandan i Dahlbergs Cafés trädgård.
OBS! Ej uppvärmd lokal.
Ärende: Nya stadgar
Kaffe och fralla

NTM:s koncernchef och VD Lina Hedenström besöker oss
och pratar om dagens tidningsutgivning.
Anmälan sker på listan i Grafiska Museet senast den 13 september.
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Trivselkväll för museets aktiva
Då studieresan för våra aktiva tidigare i sommar blev inställd p g a för
få anmälda, anordnade museet den 1
augusti en trivselkväll för att tacka vår
styrelse och våra aktiva medlemmar för
det jobb som man gjort under de senste
åren. Även de aktivas respektive var
inbjudna.
Det var uppdukat på planen framför
museet och det började lite oroväckande med ett lätt duggregn men sedan
blev det bara sol hela kvällen!
En tipspromenad väntade först och
här hade man 13 frågor om museet och
dess historia där alla svar var hämtade
från vår jubileumsbok. Skiljefråga var
hur många ”älgbajspluttar” som fanns i
en glasburk.
Ingen lyckades pricka alla 13 rätt, men Lars-Öje
Johansson, Ulla Johansson och Monica Engblom
lyckades bäst med 12 rätt. Närmast i skiljefrågan var
Lars-Öje som vann första pris som var en flaska röd-

vin av märket Museum. Det fanns mängder med priser så det var många som fick ett pris med sig hem.
Under trevlig samvaro serverades sedan varm
korv med dricka och senare blev det även kaffe och
kaka. Lotteriförsäljning fanns också.
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Tryck på Apotek
Hösten 2020 lämnade Lars Pettersson två gamla
tryckpressar till Grafiska Museet.
Lars har varit tryckeriägare i Linköping och hade
förvarat de två pressarna i sitt garage.
Vi konstaterade snart att de ena av pressarna fick
gå till skrot. Den andra pressen började Kenneth Davis och Hans Gustavsson hjälpas åt att iordningställa
till nyskick. Det återstår fortfarande en del arbete,
men den är målad så att den nästan ser ut som ny. Ni
ser den på bilden till höger.
Museets förhoppning är att den skall ställas ut på
Gamla Linköpings apotek, då pressen har använts på
apotek för att trycka påsar och läkemedelskuvert, i
vilka man förr stoppade de utskrivna tabletterna i.
Fakta om Typotryck:
1952 startade Olle Pettersson sitt tryckeri i en
liten källarlokal på Hagmarksgatan. Det var ett litet

Delar av pressen före renoveringen.

Pressen putsad och målad!
försök för att kunna starta eget lite senare. 1956 inregistrerades Typotryck.
Den första lilla handpress som inköptes kom från
Apoteket Wasen. Olle hade fått någon kontakt med
apoteket som hade denna handpress.
Han köpte den och lovade att under en tid ta över
tryckning av en del påsar. Apoteket hade haft denna
press under ganska många år, men hur länge och
sedan när är okänt.
Med maskinen följde lite utrustning, form för att
gjuta valsar, en del utslutningsmaterial, några väldigt
gamla slutsteg, lite olika klichéer och några div lådor
med stil. Lite osorterat var det nog, för mycket av
detta försvann snabb när nytt material inköptes.
Under några år producerades det väldigt mycket
familjetryck i denna maskin. Alla pappershandlare
beställde sina trycksaker från Typotryck. Allt från
landshövdingens inbjudningskort till konfirmanders
minneskort.

NTM:s VD besöker museets medlemsmöte
Vid medlemsmötet den 21 september
kommer vi att få besök av NTM:s koncernchef och VD Lina Hedenström. Hon
kommer att prata om utmaningarna med
dagens tidningsutgivning.
Som ni kanske vet ingår Östgöta Correspondenten i NTM-koncernen sedan
2008.

NTM har sitt ursprung i Norrköpings
Tidningar och är en stiftelseägd koncern
som idag är en av de största koncernerna
i Sverige för lokal media.
NTM verkar i Östergötland, Västervik, Vimmerby, Uppland, Gotland, Sörmland, Västerbotten och Norrbotten.
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