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Museets äldste medlem har fyllt 95 år
Nu äntligen kunde vi fira Grafiska Museets äldsta medlem Stig
Nilson.
Stig fyllde 95 år den 21 april
2020, men på grund av pandemi,
blev det då gratulationer via ett
telefonsamtal. Vi bestämde att när
pandemin är över kommer Grafiska Museet att bjuda Stig på lunch.
Det dröjde enda till onsdagen
den 27 april innan lunchen kunde
bli av. Den hölls på Wärdshuset i
Gamla Linköping och det bjöds på
hjortburgare med potatismos och
grönsaker. Vi som var med på lunchen, utöver Stig, var Jan Åndell
och Hans-Erik Johansson.
Stig är den siste levande medlemmen som har varit med från
början vid bildandet av Grafiska
Museet, och som var med i de
arbetsgrupper som ledde fram till
Museets grundande.
Den senaste stora insatsen Stig
gjorde för museet var att bidra
till Jubileumsboken som kom ut
2019, där Stig var med i arbets-

gruppen och bl a gjorde en resumé
om de 25 åren som Grafiska Museet funnits.
Efter en dryg timma på Wärds-

huset skildes våra vägar åt och
Stig tackade för lunchen och önskade Grafiska Museet all lycka
och välgång.

Jan Åndell och Stig Nilson.
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Museet på plats på flera julmarknader
Grafiska Museet har varit på plats på flera julmarknader i år, Slaka, Landeryd och Gamla Linköping. Julmarknaderna har varit välbesökta och
det blev rekord i antal besökare i Gamla Linköping
första och andra advent med sammanlagt ca 45 000
besökare.
Vi på Grafiska Museet hade under dessa två helger nästan 5 000 besökare.
Helgen till andra advent bjöd på snö i Gamla Linköping, även om det var lite snö så lyste det upp och
bidrog till julstämningen.
Dock har det varit kalla temperaturer ute och blå-

sigt under båda helgerna. I år hade vi ingen försäljning på torget i Gamla Linköping utan fick i stället
två bord för att kunna sälja utanför museet.
De av våra aktiva som ställde upp och sålde
både servetter och lotter utanför museet har gjort ett
mycket förtjänstfullt arbete i det bistra vädret.
Julmarknaderna har gett ett mycket bra resultat.
Under 2021 har marknadsdagarna stått för ungefär
en tredjedel av museets omsättning. Detta är ett välkommet tillskott till 2021 års resultat, då försäljningen varit haltande p g a Coronan och de restriktioner
som funnits under året.

Beviljat stöd
Överst bemannar Kent marknadsståndet utanför
museet på Julmarknaden i Gamla Linköping medan
Britt på bilden därunder har hand om försäljningen
i Landeryds Hembygdsgård.

Grafiska Museet ansökte om Coronastöd från
Riksantikvarieämbetet i september och museet
beviljades 17 900 kr som kommer att betalas ut
före jul. Även det blir ett värdefullt tillskott till
museet för att vi inte skall gå med en alltför stor
förlust i år.
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Studiebesök från Katedralskolan
Under två tillfällen under november månad har läraren Dag Karlsson
besökt museet med olika klasser för
studiebesök.
Dag är en återkommande gäst och
har besökt oss med sina elever under
sju års tid.
Det var Monica, Krister, Kenneth,
Eric och Maria som guidade vid det
första besöket medan Hans-Erik, Birger, Eskil, Johnny och Eric tog hand
om gästerna vid det andra tillfället.

Överst visar Monika runt i utställningshallen och till vänster berättar
Maria om vårt handgjorda papper.

Foto: Dag Karlsson

Museet håller
STÄNGT
23–27 december
samt

31 december till
18 januari 2022

Mer tryck på påsar
Som vi berättade i förra nyhetsbrevet har vi fått
fart på vår gamla tryckpress från 1880 som vi kallar
”Amerikanaren”. Efter tryckning av papperspåsar till
vår granne Tvålmakaren har
vi nu också fått en beställning av en annan granne,
nämligen ”Humlans Gröna”
som ligger vid torget. Så nu
har den gamla tryckpressen
åter varit i gång och levererat
tryck på påsar.
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Julpyntat på museet
Lagom till skyltsöndagen den 21 november passade några
av oss i föreningen att
julpynta inne på museet och i våra fönster.
Hans-Erik placerade ut adventsljusstakar och tomtar i fönstren, Kenneth och Eric
hängde upp julpynt i
tak och valv medan
Maria gjorde fint i det
stora fönstret vid papperstillverkningen.

Grafiska Museet önskar alla
medlemmar och medarbetare

God Jul & Gott Nytt År!
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