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Nedstängning och ansökan om stöd

Gamla Linköping har byggt upp några ”Vinterland-
skap” i området för att besökarna ska få se lite snö 
då den riktiga snön inte finns just nu. Detta ”land-
skap” finns bredvid Tryckerimuseet.

Den 11:e november stängdes Museet återigen ner 
på grund av pandemi. Även styrelsemötet som var 
planerat till den 16:e november fick ställas in. Under 
tiden som museet är stängt tar vi emot beställningar 
via telefon och mail, vilket vi även gjort reklam för 
på hemsidan och på Facebook.

De planer som gjorts upp för öppettider fram till 
jul fick dessvärre ändras, men vi ställde om och på 
förslag från styrelseledamoten Kenneth Davis har 
vi haft utomhusförsäljning under helgerna 5-6 samt 
12-13 december. Vi hade två mycket bra helger som 
gav ett ekonomiskt värdefullt bidrag till Museet och 
många av besökarna uppskattade att vi hade försälj-
ning utomhus. Gamla Linköping var väldigt fint 
utsmyckat i år och det har satsats stort på att skapa 
trivsamma julmiljöer för besökarna.

Den 27:e oktober hade vi möte med kulturnämn-
dens ordförande Gustaf Appelberg och Tina Karls-
son From, chef för Gamla Linköping, på Grafiska 
Museet. Kulturnämndens ordförande meddelade då 
att kulturen skulle kunna söka 5 miljoner till stöd för 
bland annat minskade intäkter. Grafiska Museet har 
ansökt om 120 000 kr för att hålla verksamheten i 
gång under 2021. Vi har även ansökt hos äldrenämn-
den om bidrag, efter tidningsartikeln i Corren fick vi 

vetskap om att även vi kunde söka pengar till verk-
samhet för äldre efter uttalande av äldrenämndens 
ordförande Liselotte Fager.

Vi har även bjudit in borgmästaren Lars Vikinge 
till Grafiska Museet, men på grund av det rådande 
pandemiläget vill han avvakta med besöket fram tills 
mitten av januari. Vi har haft en bra kontakt med 
borgmästaren och ordförande överlämnade lite jul-
servetter till honom och hans sekreterare på Stadshu-
set, när besöket blev inställt.

Fortsättning på nästa sida
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Försäljning utomhus 2:a och 3:e Advent

Fortsättning från sid 1

Vi fick ett fint mail från borgmästaren som tack 
för gåvan.

”Hej!
Jag vill å mina och Anette Kindvalls vägnar rikta ett 

stort Tack till er för de mycket vackra julservetterna ni 
kom med till Stadshuset för några dagar sedan! Vi lovar 
se till att servetterna kommer till användning i Stads-
huset, inte minst vid officiella besök. Jag och Anette sa 
också till varandra att eftersom det i år är så stillsamt i 
Stadshuset pga pandemin, så gör det ju ingenting om en 
del av dessa servetter också sparas till nästa års jultider, 
då vi förhoppningsvis kan umgås på ett mer normalt sätt 
igen.

Med tillönskan om riktigt sköna helger, med fysisk 
distans men massor av social värme! Med vänliga häls-
ningar

Lars Vikinge
Borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande 

Linköping”

Den ekonomiska prognosen för 2020 är ett kraf-
tigt underskott på ca 60 000 kr. Försäljnings-intäkter 
har minskat med ca 100 000 kr jämfört med 2019. 
Förhoppningen är att vi ska få ett bidrag från kom-
munen för att minska förlusten för 2020.

I dagsläget vet vi inte när museet kommer att 
kunna öppnas igen. Förslaget som ligger nu är att vi 
öppnar upp den 19:e januari, men det är beroende av 
utvecklingen av pandemin i länet samt vilka restrik-
tioner som kommer att gälla.

Kent Ivarsson och Hans-Erik Johansson bemannar här säljståndet utanför museet.

Här är det Helen Johansson som har passet.
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Det kom ett 
mail...

”Hej!
Jag läste i tidningen om 

att ni har det tufft nu i Coro-
natiderna, och skulle gärna 
vilja stödköpa av er. Har ni 
andra saker än servetter att 
köpa?

Vad kostar servetterna?
Ha det fint och håll ut!
--
Med vänliga hälsningar
Elias Aguirre
Kommunalråd (S)”

(Elias beställde sedan 
flera tryck och bilden togs när han hämtade de be-
ställda servetterna på museet.)

Vad betyder
  ordet?

Här presenterar vi ett ord med typo-
grafisk anknytning som kanske inte 
alla känner till vad det betyder.

Manicula (latin: ”liten hand”)

är en typografisk symbol i form av en pe-
kande hand:

Maniculan kan användas som grafisk detalj 
i en tryckt text eller som marginalanteckning i 
en bok eller handskrift, med syftet att styra lä-
sarens uppmärksamhet mot ett bestämt avsnitt 
i texten.

Papperspåsar finns
nu som alternativ

För att försöka min-
ska på användningen av 
plastpåsar har Grafiska 
museet införskaffat pap-
perspåsar som passar i 
storlek till våra servett-
paket.

Vi har tryckt vår logo-
type på påsen vilket gör 
den snygg och ger bra 
reklam för museet.

Frimärkssamlingen nu på plats
Det blev varken invigning eller 

vernissage av vår frimärksutställ-
ning p g a corona.

Men nu är den ändå upphängd 
och klar att beskådas när vi öpp-
nar upp museet igen.

Förutom de frimärken med 

tryckerimotiv som hänger i utställ-
ningshallen, finns även en plansch 
borta vid handpapperstillverk-
ningen.

Där visas några frimärken med 
motiv från just papperstillverk-
ning.
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Grafiska Museet
önskar alla medlemmar

och medarbetare
God Jul

&
Gott Nytt År!


