
Ett kvartal har snart gått sedan vi hade anledning 
att önska våra medlemmar God Jul. Nu gör våren 
sitt inträde och lusten till vårt litografiska arbete 
blommar upp med förnyad styrka och kraft. Och 
med detta Allehanda följer en kallelse till årsmötet 

den 6 maj och med den också en fyllig verksamhets
berättelse från Claes Nisell, som spänner över hela 
förra året. Därför blir detta nummer av Litografiskt 
Allehanda mer av kortfattad notiskaraktär men inte 
mindre viktigt för det.

LITOGRAFISKT ALLEHANDA

I tidigare nummer för 
mer än 10 år sedan av 
Litografisk Allehanda har 
denna sällsynta tingest 
presenterats och beskrivits. 
Då besök te en delegation 
från Litografklubbens 
Arkiv Julita Gård i Sörm
land, där Nordiska Museet 
(NM) har magasinerat 
samlingar.  
De var Jan Alvant, Sture 
Björnqvist, Roland Hans
son, Ingvar Magnusson, 
Ture Mattsson och Arne Nordenlöv. 

Vi har erbjudits att låna denna press och ställa ut 
den hos oss. Ulf Hamilton vid NM har besökt oss för 
att kolla att den får en värdig och fin presentation. 
Under våren kommer den att ställas ut för att under 
2010 ingå i den utställning som Nationalmuseum 
gör med anledning av 200 årsjubileet av Karl XIV 

Johans ankomst och trontillträde  
i Sverige 1810. Utställningen 
kommer också att visas i Frank
rike. I slutet av mars besökte 
Claes Nisell, Jan Alvant och 
Göran Wassberg NM för titta på 
denna klenod, som väckte många 
frågor. Var det Karl XIV Johan 
som så tidigt introducerade den 
litografiska metoden i Sverige?

Karl XIV Johans fältpress

UtGIVAre: LItOGrAFKLUbbeNS ArKIV Nr 1/2009

I detta nummer...   Från foto till tryck · Vårsalong · Tryckare sökes · Guideutbildning

Att få stenar att tala är en 
uppgift för gudar. Vi söker en 
eller fler sådana. Men man 
kommer långt med vanliga 
tryckarkunskaper också. Johanna 
behöver en älskare. en riktig 
tryckare! Johanna är en äldre  
dam och litet fordrande. Minst 
tre man krävs för att tillfredsställa 
henne. Lite rolig och spirituell  
är hon också. 

Dubbel infärgning klarar hon 
galant. Johanna är värd all vörd
nad.

Varför inte pröva på en ny färdig
het: att trycka från sten och 
arbeta med konstnärliga motiv 
och träffa nya spännande upp
dragsgivare och kollegor från 
branschen.

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

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

Litografiskt Allehanda utges av Litograf
klubbens Arkiv. Redaktör: Göran Wass
berg. Tryck: Wassberg + Skottetryckeri AB

Folk i farten
Heléne Arebert går i pension och slutar den 30 april. 
Vårt ansikte och vår röst både utåt och inåt. Hon 
började hos oss 2006 för att sköta arkiveringen av 
våra föremål med stöd av Kulturrådets Accessbidrag 
efter en livslång gärning på Dagens Nyheter. 
 Hennes glada röst i telefon och förmåga att vinna 
sympatier bland medlemmar och besökare vid 
museet parad med organisationsförmåga, kunnighet 
och idérikedom har varit och är ovärderliga för 
museet. 

Nu får hon äntligen tid att ägna sig åt sig själv, Hasse, 
resor, barn och barnbarn.  Vi hoppas dock att hon 
inte glömmer oss i föreningen.

Ny medarbetare sedan någon månad tillbaka är Eva 
Karlsson och vi hälsar henne välkommen i gänget. 
Hon har en lång och bred erfarenhet av marknads
föring. Först som marknadsassistent på KF, självstän
digt och med eget ansvar under många år och sedan 
som företagare, evas Keramikstudio, med produk
tion och försäljning och även kursverksamhet. Sedan 
under en tid i bemanningsbranschen,  där också 
flexibilitet och engagemang är uppskattade egen
skaper. Därtill frilansreporter och även anställd vid 
olika tidningar. Många är strängarna på hennes lyra, 
som ni förstår, och vi tror att denna bakgrund är just 
det som behövs i vår verksamhet för att utvecklas. 

Tryckare sökes
Besök 
Glädjande kan berättas att vi 
börjar uppmärksammas mer 
och mer. Under våren har ett 
flertal gruppbesök ägt rum,  
bl a från Svenska turistföre
ningen och än fler besök är 
inbokade, AbF, Karolinska, 
Siemens (billman), Grafiska 
Sällskapet. Flertalet är konst
klubbar i respektive organisa
tioner. Det viktiga är att man 
hittar oss ute på Sundby Gård 
trots dåliga förbindelser och 
långt ifrån stadskärnan. 
Huddinge kommun och Huge 
Fastigheter gör allt för att 
bidra till detta och vi är  
djupt tacksamma för  
deras engagemang.

Helene Arebert.

Eva Karlsson.

Konservator Per Westberg.

Fältpressen med hållaren för rivaren i förgrund.
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Från Foto till Tryck 
Utställningen om fotomekanisk reproduktion

Sedan mitten av januari 
pågår nu utställningen med 
vår ”Holmlundare”, som 
visar hur man gjorde bilder 
innan rippen kom. Foto
klubben repro med Rune, 
Åke och Stig samt Sven 
Öster visar våra besökare 
hur man gjorde med hjälp 
av kameran, objektiven, 
rastren, filmerna och 
retuschtekniker. På väg
garna finns dokumentation 
i text och bilder från bl. a. 
DN:s museum. Utställ
ningen pågår till midsom
mar, eventuellt längre, och 
vi hoppas att många av 
våra yrkesmän och med
lemmar skall uppmärk
samma denna sällsynta 
visning av en teknik som 
alldeles nyss gick i graven.

Dokumentation 
Utställningen om fotomekanisk reproduktion

Dokumentation av det litogra
fiska arbetet vid tillverkningen 
av en affisch. 

   Idag finns 1 380 arbetslivs
museer i Sverige. För dessa 
museer finns en nätverksorgani
sation Arbetslivsmuseernas 
Samarbetsråd – ArbetSam som 
bildades 1998. ArbetSam är idag 
Sveriges största museinätverk.  
En ideell organisation som vill 
främja och utveckla bevarandet 
och gestaltandet av industrisam
hällets framväxt och kulturarv. 
Några av ArbetSams uppgifter  
är att stärka arbetslivs

museernas identitet och sprida 
kännedom om museernas 
verksamhet.

Grudes Ateljé & Stentryckeri 
ingår i detta nätverk och vi har 
fått i uppdrag att ta fram en 
affisch för ArbetSam. Detta 
arbete skall dokumenteras och 
filmas. Kent Andersson håller 
på att ta fram denna affisch i vår 
ateljé. Det blir ett spännande 
uppdrag och vi hoppas att 
dokumentationen kan bli ett 
värdefullt bidrag i gestaltandet 
av en industrigren, som hela vår 
kulturella utveckling vilar på.

Vårsalong 2010  
En vårsalong, en utställning där våra medlemmar får visa sina egna 
alster, litografier tryckta från sten i någon av pressarna i  museet. en 
möjlighet att såväl lära som att ge uttryck för sina talanger, även kanske 
slumrande sådana, och arbeta i ett material med 150 milj år på nacken. 

Vi som mer regelbundet finns på museet tycker detta är en lysande idé 
att ge våra medlemmar något i utbyte för den blygsamma medlems
avgiften. 

Hör av Er så sätter vi igång.  
Tiden är knapp.

Guideutbildning
För att ännu bättre kunna visa 
och berätta om vår verksamhet 
och litografiska historia startar vi 
en utbildning. Huddinge kom
mun bistår med lärare i guide
teknik. 

För att passa in i övrig verksam
het har vi lagt kursen på tors
dagarna 7, 14 och 28 maj klockan 
17.30–19.00 i våra lokaler på 
Sundby Gård. De som medverkar 
i våra visningar hoppas vi kom
mer men också övriga medlem
mar som vill öka sitt kunnande 
och bidra till att hålla vårt 
 museum levande är välkomna.

Xxxxx xxxxx.

– är årets viktigaste händelse!
Då kan du som medlem påverka. Och det är 

viktigt för vår och museets fortlevnad att 
årsmötet är ett vitalt forum. Vi har en 

betydelsefull uppgift att berätta och åskådlig-
göra vår del av tryckerihistorien, 
         den litografiska.     KOM!!

Årsmötet 
den 6 maj




