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FÖRENINGEN GRAFISKA MUSEET I GAMLA LINKÖPING

Årsmöte onsdagen den 19 augusti 2020
Kl 18.30 på Folkparksteatern i Gamla Linköping, OBS! Ny lokal

Program:
Årsmötesförhandlingar

Inga externa gäster på Årsmötet med anledning av Coronapandemin

Efter årsmötet bjuder föreningen på förtäring; kaffe/te och smörgås

Anmälan till förtäring fordras för antalets skull!
Anmälan senast 10 augusti 2020 till:

Grafiska Museet, 013-31 86 19
Hans-Erik Johansson, 0708 28 08 06.

Eller på mail: grafiskamuseet@telia.com

Anmälningslista finns på museet, uppge om det finns
några allergier.

Grafiska Museet följer FHM rekommendationer.



NYHETSBREV från Grafiska Museet i Gamla Linköping

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

2

Terapijobb under karantäntider

Sättmaskinen på
lagret inkopplad

Många av våra medlem
mar har suttit, eller sitter 
fortfarande, i karantän under 
dessa pandemitider.

En som var sysslolös un
der en tid i karantän var Eric 
Gunnarsson som dök ner i 
barnbarnens Lego-låda och 
skapade denna modell av en 
Linotype sättmaskin!

Om ni andra har skapat 
något med anknytning till 
tryckerimuseet under karan
täntider så tar vi gärna emot 
ert bidrag. Kanske pub
licerar vi resultatet i nästa 
nyhetsbrev.

Maila ert bidrag till    
grafiskamuseet@telia.com.

Den sättmaskin som tidigare stod i musseet, av 
fabrikat Linotype; flyttades till lagret vid bytet hös
ten 2019 och har nu kopplats in elektriskt av Dag-
Iwe Johansson.

Nu är den 
testkörd av 
Kenneth Davis 
och Eric Gun
narsson och är 
åter i full funk
tion.

Detta gör 
att vi nu har 
en backup 
om Intertype
maskinen på 
museet av nå
gon anledning 
skulle strejka.

Grafiska Museet
finns nu på Facebook

Sedan den 22:e juni finns 
Grafiska Museet även på Fa
cebook. Följ och gilla gärna 
sidan ”Grafiska Museet i Gamla 
Linköping”. Vi uppskattar även 
om ni vill dela inläggen och 
hjälpa till att sprida sidan och 
den informationen vi publicerar där till så många 
som möjligt. Vid besök på museet går det nu även att 
”checka-in” för att sprida sidan.

Toppnoteringen efter en månad är inlägget med 
Kent Ivarsson vid Vingen respektive Kenneth Davis 
vid sättmaskinen, där bilderna hittills har ”gillats” av 
77 personer men visats över 1 000 gånger!

 I skrivande stund har sidan 26 följare. Sidan ad
ministreras av Helen Johansson, som ni kan kontakta 
på helenbjohansson@gmail.com, ifall ni exempelvis 
har förbättringsförslag eller tips om vad vi kan visa 
på Facebook-sidan.

Fr o m vecka 26 har museet haft öppet tre dagar i veckan. Tisdag, onsdag 
och lördagar är de dagar vi haft öppet mellan kl 11 och 15.

Vecka 30 och 31 planerar vi att ha öppet ytterligare en dag då det är de 
veckorna som vi historiskt brukar ha den största försäljningen.

Öppettider i sommar


