
önskar oss alla en riktig GOD JUL! Nu går vi in 
mot vårt första 5-årsjubileum på Sundby Gård 
och Litografklubben firar också sitt 15:e år i 
verksamhet. Medlemsantalet stiger sakta men 
säkert och vår ekonomi utvecklas hela tiden. 
Vår ordförande, Claes Nisell, arbetar oförtrutet 
med nya idéer för att säkra vår existens och nya 

ansökningar om bidrag för vår angelägna verk-
samhet. Det är mycket angeläget att beskriva 
och bevara historien om hur bilden och ordet 
gjordes tillgängligt för alla under de sekler som 
gått sedan Johannes Gutenberg (1399–1468) 
och Alois Senefelder (1771–1834) satte mass-
produk tionens verktyg i våra händer.
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Vi vände oss också till SPF, Sveriges Pensionärsförening, vars lokala 
föreningar i Stockholmsområdet och mälardalen omfattar närmare  
en 80 000 medlemmar. tidigare har vi också riktat oss till PrO.

Vad vi gör för att bli kända  
Förra numret av LA ägnades i huvudsak åt att beskriva vår verksamhet 
för de föreningar och sammanslutningar inom vilka vi hoppas hitta nya 
besökare och intresserade. LA skickades ut till Sveriges konstföreningar 
med 1200 föreningar anslutna, varav en är Stockholms Läns konst-
förening, som omfattar 247 lokala föreningar.

Eva Karlsson, Claes Nisell och Göran Wassberg inbjöds i oktober till ett 
distriktsmöte i ABF-huset med SPF:s lokala representanter, för vilka vi 
fick tillfälle att presentera museet. De ägnade en hel dag åt att presen-
tera olika utflyktsmål och begivenheter i Stockholmsområdet. Ett antal 
föreningar har därefter hört av sig till museet för bokningar och mer 
information.

En lyckad värvningsverksamhet!  

Ett viktigt meddelande till våra medlemmar är att museet alltid är 
öppet för dem, eftersom både Eva Karlsson och Thomas Svensson finns 
på plats hela veckan vanlig arbetstid. Eftersom 
många också är medlem i andra föreningar vill 
vi gärna stå till tjänst med visningar för dem. 
ring och kolla tider och möjligheter.

Detta nummer av LA har tryckts 
i vår ”Chief” nr 117 från 1946. 
Det var början till vår svenska 
offsetpress som sedermera kom 
att kallas Solna 124 och 125.

Solna Offset, som tillverkade 
den, hette från början Printing 
Equipment och låg i Solna. Albert 
Bonnier reste efter kriget till USA 
och kom hem med ett patent från 
AtF (American type Founders) 
på denna press som började 
tillverkas på licens här i Sverige.

Att denna tidiga maskin hamnade 
hos oss är Ture Mattssons för-
tjänst. Den har gjorts tryckbar av 
Yngve Roloff och Roland Lindstedt, 
som också tryckte detta LA.

CHIEF 1946

PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION
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Utställningar 
I somras avslutades utställningen kring vår reprokamera och dåtida 
reproteknik, som var ett trevligt samarbete med Fotoklubben repro. 
Intresset från allmänhetens sida var kanske inte så stort som vi hoppats 
på. rasterteknik och trestegsexponering ligger inte särskilt högt på 
listan.

Däremot har utställningen med nöjesaffischer från film, scen och 
cabaret rönt uppskattning och intresse. Den har nu ersatts med en 
utställning om etiketter, icke minst tändsticksetiketter, som pågår hela 
våren 2010. Bägge utställningarna har Jan Alvant gjort på ett som alltid 
förtjänstfullt sätt. 

kom gärna och titta på världens mest reproducerade konstverk! 

Signerat Einar Nerman

Liksom många tidigare år 
ställde vi också upp i Hud-
dinge kommuns ”1000 meter 
konst”, där vi i ett utställ-
ningstält med hjälp av vår 
lilla rivare och sten kunde 
visa litografi. Denna lördag i 
september ställde Bertil 
Andersson, Gunnar Olaus-
son, Tor Åkerwall, Lars 
Andersson, Thomas Svensson 
och Cecilia Frisendahl upp. 
En viktig verksamhet i vår 
strävan att visa vad vi gör.
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För att utvidga våra möjligheter till en levande och 
intresseväckande framställning av museets samlingar 
hade museet under våren och hösten tagit hjälp av 
Ann-Marie Ogalde från ABF för att undervisa om 
guidning. Ett tiotal medlemmar deltog under 4 
veckor 3 tim/1 dag i veckan med en avslutning 
tidigare i höst.

Nyligen har vi också 
avslutat en 3 dagars 
kurs i litografering 
och tryckning i 
rivarpress. Upplagd 
och genomförd av 
Gunnar Olausson. 
Den riktade sig 
huvudsakligen till 
deltagare utanför vår 
närmaste krets och 
besökare som tidigare 
anmält intresse att delta. Maximerat antal var 6 st 
för att Gunnar skulle hinna med att vägleda. 

Utbildning

i Norrköping har beställt en affisch eller ett litogra-
fiskt tryck för försäljning i deras presentavdelning. 
Motivet är den imponerande byggnad som inrym-
mer Arbetets Museum, kringflutet av Motala Ström. 
Avsikten med detta projekt är att också dokumen-
tera framställningen, från konstverkets reproduce-
ring på sten till färdigt tryck i Johanna.

Kent Andersson har gjort bilden och även stenarna,  
4 st för svart, gult, grönt och blått. Kent är en av våra 
flitigaste och mest intresserade nya ”stenarbetare”.  
I hans hylla finns massor av stenar med intressanta 
och välgjorda bilder.

Johannas frälsare, Ture Mattson, leder med sedvanlig 
auktoritet tryckningen. Vi ser ett  framgångsrikt 
projekt växa fram om än inte utan mödor.

Kontakt:
GRUDES ATELJÉ & STENTRYCKERI 
Sundby Gård · SE-141 91 HUDDINGE

Arbetets Museum

Kursen blev mycket framgångs-
rik. Genom Gunnars utsökta 
förmåga att leda och engagera 
fick alla deltagare fram fina alster 
och var mycket nöjda med 
kursen. Vi hoppas på fler kurser 
av detta slag under våren, så att  
vi finner fler som engagerar sig i 
museets verksamhet och får 
uppleva det fina med litografiskt 
tryck.

Telefon: 08 746 90 91
grudesmuseum@telia.com
www.grudesmuseum.se

Litografiskt Allehanda utges av Litografklubbens Arkiv.  
Redaktör: Göran Wassberg. 
Tryck: Grudes Ateljé & Stentryckeri i en Solna 122 på museet

Ture Mattson

Tony Marianne Önnesjö

Thomas Svensson




