Grafiska
Museet
i Gamla Linköping
NYHETSBREV

Nr 4

Nor-Dec 2019

Tryckeri
Museum

Ansv utgivare: Hans-Erik Johansson

Utbildning för att göra handgjort papper
Under fyra tillfällen under september och oktober
har vår ”pappersmästare” Sten Andersson haft tre
lärlingar och utbildat dem i konsten att göra handgjort papper.
Det var Hans-Erik Johansson, Birger Carlsson
och Eric Gunnarsson som var elever och som nu fått
lära sig de grundläggande momenten för papperstill-

verkning. Även Berit Holm har varit med vid några
utbildningstillfällen. Hon är verksam i Vävstugan i
Gamla Linköping och har tidigare erfarenhet av papperstillverkning.
Under kursen har det förutom bomullslakan även
använts jeanstyg som råmaterial och därigenom har
ett ljusblått papper tillverkats.

Hans-Erik lyfter här av däckeln från formen som han
tidigare lyft ur kypen, där pappersmassan finns.

Birger agerar här guskare och ”guskar” massan mot en
våt filt.
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Linotype lämnar museet

Sättmaskins-skifte

Skiftombyte vid lagret

Fredagen den 4 oktober gjordes ett skiftbyte av sättmaskin på museet.
Vår gamla trotjänare, Linotype, som stått
på museet i 15 år, byttes då ut mot en nyare
Intertype som vi rustat upp. Detta har vi skrivit om i ett tidigare nyhetsbrev.
Denna maskin är skänkt till museet av
Göran Hallberg och är nu i full verksamhet
på museet.
Linotype-maskinen kommer att kopplas
in på lagret och startas upp då och då som en
backup.

Intertype stämplar in
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Större papperspress flyttad till museet
I samband med flytten av sättmaskinerna passade
vi på att även flytta en större papperspress från lagret
till museet. Pressen är tillverkad av firma James
Rohdin i Stäket och kommer närmast från fängelsemuseet i Gävle.
Den används nu vid papperstillverkningen för att
pressa de handgjorda pappersarken.

Almanacka för 2020

Jubileums-gåvor
Här nedan är en bild på de gåvor museet mottag vid 25-årsjubileet. Gratulationskorten m m är
numera samlat i en ram som är uppsatt på väggen i
utställningsdelen av museet.

Almanackan
”Grafisk historisk
Almanacka 2020”
från Gramus är
nu klar och har
anlänt från tryckeriet.
Alla medlemmar får en
almanacka
gratis.
Den finns
nu för avhämtning på
museet.

Mailadress, tack!

Eftersom museet har en ansträngd ekonomi
och portot kommer att höjas vid årsskiftet är det
önskvärt att detta nyhetsbrev kan skickas ut via
e-mail.
Därför är vi tacksamma om ni, som får detta
nyhetsbrev fysiskt, skickar in eventuell emailadress till oss på mailadress keda@live.se.
Även ändring av mailadress eller postadress
kan anmälas till ovanstående mailadress. Det
går också att ringa till Kenneth Davis, tel 072174 41 88.
Styrelsen
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Försäljning på flera julmarknader även i år
Nu har julmarknaderna startat runt om i länet och
Grafiska Museet är på plats på flera av dem. Dessa
bilder är från Trädgårdsföreningen och Landeryds
Hembygdsförening. Sedan återstår julmarknaderna i
Gamla Linköping som i år pågår tre helger.
Det är Kerstin Blomberg, Lilian och Torsten Hil-

ding, Britt Johansson och Helen Johansson som har
bemannat våra stånd.

Corren-bilder från 30-talet uppsatta
Ett antal gamla
bilder från Östgöta
Correspondenten
på 30-talet finns nu
uppsatta på en vägg i
utställningsdelen på
Grafiska Museet.
Dessa har tidigare varit uppsatta i
Correns tryckeri på
Torvinge men togs
ner för ett antal år
sedan i samband

med att Correns tryckeri blev Pressgrannar och var
då på väg att kastas. De räddades dock av Hans-Erik
Johansson från att förstöras och har nu fått en synlig
plats i museet.

Stängt v 1-2
Museet stänger de två första veckorna
år 2020.
Öppnar igen tisdagen den 14 januari.

Styrelsen önskar alla
medlemmar och medarbetare
en God Jul och ett Gott Nytt År!
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