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Museet tilldelat kulturbidrag av kommunen
Brevet som Grafiska Museet skrev till Borgmästaren har resulterat i att Grafiska Museet fick en fin
julklapp på 100 000 kr för att täcka den försäljningsförlust som museet har gjort under 2020, och det
innebär att Grafiska Museet kan betala hyran under
2021, även om vi inte kan öppna under detta år.
Ett stort lobbyarbete har gjorts för att få dessa
pengar; med artikeln i Corren, en skrivelse till Linköpings kommun samt ett besök på museet av kulturnämndens ordförande Gustaf Appelberg och Tina
Karlsson From som är chef för Gamla Linköping.
Vi har även bjudit in borgmästaren Lars Vikinge
till museet men på grund av rådande Coronapandemi har besöket skjutits upp fyra gånger. Den

23 februari hade ordförande ett telefonsamtal med
borgmästaren och kom överens om att när vi har fått
vaccin kommer han till museet, vilket torde bli under
senare delen av sommaren.
Museet stängt för besökare
Grafiska Museet stängde ner en andra gång den 7
november 2020 och museet är fortfarande stängt för
besökare. Att vi ska kunna öppna till påsk är mycket
tveksamt, men med rådande bestämmelser kan museet ha utomhusförsäljning. Vi planerar för att ha försäljning helgen före påsk mellan kl 11 och 15, båda
dagarna, om vädret tillåter.
Under tiden som vi har haft stängt har några av
våra medlemmar jobbat på museet på tisdagarna med
att göra sådant som inte har blivit gjort förut, och
som kan göras när museet är stängt. Vi har även fått
beställningar via mail och telefon och detta har vi
även tillverkat på tisdagarna.
Styrelsen för Grafiska Museet får återkomma
med när vi kan öppna upp för besöksverksamhet på
museet igen.
Planeringen för museets verksamhet pågår för
fullt, samt arbete med verksamhets-berättelsen och
planering för årsmöte 2021. Vi har bokat Folkets
Park i Gamla Linköping tisdagen den 1 juni kl 18.30
och hoppas att vi då kan ha årsmötet. Kallelsen kommer lite längre fram på våren.
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Press och regal skänkta av Astra Zeneca
Hans Linder på Astra Zeneca hörde av sig till oss
i höstas och undrade om vi var intresserade av en
tryckpress och en regal som stod hos dem i Södertälje och som det nu tyvärr inte fanns plats för längre.
Då pressen, som är tysktillverkad och av märket
Monopol, var i bra skick tog vi med glädje emot
denna plus regalen. Kenneth Davis och Göran Hallberg var och hämtade en del av föremålen i februari.

Tryckpressen var dock för tung för vår bil, så den har
senare tansporterats av PostNord till vårt lager.
Planen är att vi senare i vår flyttar pressen till
museet och ställer den vid trappan upp till vindslagret där den får ersätta den trampdrivna press som står
där nu.
Även en litografisk sten ingick i gåvan och den
ställer vi upp i utställningslokalen.

Regal och tryckpress som de var uppställda på Astra Zeneca.

Pressen levererad till vårt lager.

Rune Hallberg har skänkt tavlor till museet
Vår mångårige medlem Rune Hallberg har tidigare skänkt en mängd föremål till Grafiska Museet
och nu har vi blivit förärade två tavlor som kommer
att hängas upp på lämplig plats på museet.
Tavlor föreställer gammaldags bokbinderiutrust-

ning. Vi vet dock inte exakt vad verkygen har för
funktion, så om någon har mer information är vi
tacksamma för detta.
Mailadressen är grafiskamuseet@telia.com.

Besök av taltidning

Onsdagen den 28 oktober var Errol Tanriverdi
hos Grafiska Museet för att göra ett inslag för Östgöta Taltidning. Inslaget sändes den 10 december.
Östgöta Taltidning är en ljudtidning som går ut en
gång i veckan och då till personer som har svårt att
läsa skriven text.
Kenneth Davis och
Krister Pettersson stod för
guidningen som senare redigerades till ett inslag på ett
par minuter.
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