
  
 

 

 

Kära vänner, välkomna 
till ett nytt spännande år! 

 
Det är i år det händer. 

Vi kan se fram emot att vårt museum åter öppnas i Torkhuset. 
Den 6 juni invigs Gustavsbergs porslinsmuseum med en 

separatutställning, Lisa Larson. 

 

Program våren 2020 
 

Artipelag 
Torsdag 19 mars klockan 18.15 

Visning av den nya utställningen Signature Women 
Utställningen, som öppnar den 8 mars, lyfter fram några av de mest 
framträdande kvinnliga konstnärerna på den svenska konstscenen från förra 
sekelskiftet och fram till i dag. Här presenteras cirka 350 verk av ett femtiotal 
svenska kvinnliga konstnärer, både kända och tidigare marginaliserade namn. 
Buss 468 från Gustavsbergs centrum 
via Hästhagen och Värmdö marknad 
avgår 17.35. Från Stockholm byte 
från buss 474 vid Värmdö marknad.  
Visning 1 timme, kostnad 150 kr + 
entréavgift 150 kr=300 kr, för 
medlemmar i Artipelag endast 
visningskostnad 150 kr.  
Betalas till plusgiro 44344460-4. 
Antalet platser är begränsat, anmälan 
snarast till 
gunillalindholm123@gmail.com  
eller 070 3662843. 
 

  
Sigrid Hjertén, Ivan i fåtöljen, 1915 
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Kallelse till 

Årsmöte 24 mars 18.00  
på Gustavsgården 

Årsmötesförhandlingar. Smörgås och dryck serveras. 

Program: 
 Gösta Arvidsson "Minnen av vardag och fest under åren då hjulen 

snurrade som mest".  
 Ulrika Schaeder från Nationalmuseum berättar hur långt 

planeringen av museet kommit. 
 Bilder från Gotlandsresan september 2019, bidrag från deltagarna.  

Villeroy & Boch Gustavsberg AB  
Onsdag 15 april 10.00 

Visning av monteringsverkstaden på Ekobacken, Leveransgränd 48. Vägen börjar 
vid Värmdö marknad. Buss 468, 9.35 från Gustavsbergs centrum till Ekobacken. 
Anmälan till gunillalindholm123@gmail.com eller 070 3662843. 

Vandring i Porslinskvarteren  
Onsdag 29 april 17.00 

Marianne Landqvist berättar om konstnärerna som gett namn åt de nya gatorna 
och gränderna i det gamla fabriks-området, numera benämnt Porslinskvarteren.  
Samling utanför Iittalabutiken. Efter 
vandringen, som beräknas ta högst 1 ½ 
timme, kan de som så önskar följas åt till 
Bistron för en bit mat och fortsatt 
samvaro. 
Avgiften 50 kr betalas på plats, kontant 
eller Swish. Antalet platser är begränsat.  
Anmälan: Carola Stuart, 
carola.stuart@columbusforlag.se, tel 070 
308 89 64. 
Varmt välkomna till en kväll med historia i ny miljö! 

Gustavsbergs Porslinsfabrik 
Tisdag 12 maj 10.00  

VD Oskar Julin berättar, vi börjar i butiken med en presentation av framtid och 
vision. Sedan en rundvandring i fabriken.  

"Det händer mycket just nu och vi håller på och förbereder för 
renoveringen av fabriksdelen av lokalen. I maj kan det finnas mycket 
att säga om vår då pågående renovering och även den större bilden 
med förverkligandet av vår vision". 

Kostnad 120 kr betalas i butiken.  
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Förhandsvisning av museet 
Exklusivt för våra medlemmar  

Veckan innan återinvigningen av Gustavsbergs 
Porslinsmuseum kommer vi att få en förhands-
visning av det renoverade och upprustade 
Torkhuset. Datum är ännu inte bestämt, vi 
återkommer med mer information om detta 
spännande arrangemang. 
 
 

Bänkinsamling 
Föreningen bidrar till bänkar i det renoverade museet. 

I samband med att museet öppnar till sommaren 2020 kommer Gustavsbergs 
Porslinsmuseums Vänner att överlämna en invigningspresent i form av två 
bänkar till en kostnad av 30 000 kronor, medel som tas från föreningens 
museifond. 
Bänkarna är särskilt framtagna för Porslinsmuseet av arkitektbyrån TAF, samma 
arkitektbyrå som hade stor del i inredningen av Nationalmuseums nya 
restaurang. De är tillverkade av stål med läderklädsel och har samma utförande 
som de bänkar som finns på Nationalmuseum men är anpassade till 
Porslinsmuseet i proportion och kulör. Se bilder nedan. 
Det kommer att sättas upp en skylt i museet att det är Porslinsmuseets Vänner 
som donerat de nya bänkarna. 

Nu fortsätter vi att samla in pengar till fler bänkar  
– målet är minst en till! 

Vi hoppas att många medlemmar och 
andra intresserade kan hjälpa oss att 
bidra genom att sätta in pengar på 
föreningens plusgirokonto 4434460-4. 
Märk inbetalningen ”Bänk” och ditt 
namn. Du bestämmer själv hur mycket 
du vill skänka. 
Om du vill skänka en större summa 
tag kontakt med vår kassör:  
Inger Hasselberg, 
inger.hasselberg@gmail.com eller 
telefon 070 7667186.  
 

 
Skiss på bänkar till Porslinsmuseet. Illustration: TAF Studio 

Bänk på Nationalmuseum 

Modell av entrén och 
utställningslokalen 
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Medlemsavgift för 2020 
För att få delta på årsmötet och våra olika aktiviteter  

måste du betala avgiften senast 15 mars 2020.  
Medlemsavgiften är oförändrad och kostar 125 kr per år, familj 200 kr, 
studerande 50 kr. Betala till plusgiro 4434460-4, se till att ditt namn finns 
med på inbetalningen. 

Senaste nytt från vänföreningen finns på 
www.porslinsmuseetsvanner.se eller på Facebook:  

Porslinsmuseets vänner 

 

Styrelsen 

Ordförande  Gunilla Lindholm  070-366 28 43 
 gunillalindholm123@gmail.com 

Vice ordf. Maria Grunditz 070-722 51 71 
 maria@ggarkitekter.se 

Sekreterare  Roine Fredriksson  073-800 94 12
 roinefredriksson@gmail.com 

Kassör  Inger Hasselberg  070-766 71 86  
 inger.hasselberg@gmail.com 

Ledamöter  Mats Björkman 070-245 51 55 
 mats.bjorkman@telia.com  

 Ursula Malmström-Nehm 070-738 69 49 
 ursula.nehm@tele2.se 

 Johan von Seth 070-661 20 61 
 johan.vonseth@telia.com 

 Carola Stuart 070-308 89 64 
 carola.stuart@columbusforlag.se 

 Sarah Westerling 070-316 34 27 
 sarah@westerling.se 

 

Medlemsfrågor: info@porslinsmuseetsvanner.se 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl din mejladress till  
roinefredriksson@gmail.com 

för att få aktuell information och 
vänföreningens nyhetsbrev 
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Verksamhetsberättelse 2019 
 

Styrelsen för föreningen Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner får härmed avge följande berättelse 
för verksamhetsåret 2019 

 

Styrelsens sammansättning:   

Björkman Mats, ledamot Malmström Nehm Ursula, ledamot 

Fredriksson Roine, sekreterare von Seth Johan, ledamot 

Grunditz Maria ledamot, vice ordförande Schaeder Ulrika, adjungerad 

Hasselberg Inger, kassör Stuart Carola, ledamot 

Lindholm Gunilla, ordförande Westerling Sarah, ledamot 

    

    

 

 

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer: 

Föreningens revisorer har varit Marianne Preissler och Ulla Broman och suppleant Cecilia Landmark. 

 

Valberedning: 

Valberedningen har bestått av Estrid Landmark, sammankallande och Marianne Landqvist 

 

Verksamhet 

I slutet av 2019 hade föreningen 390 medlemmar. Årsavgiften har varit 125 kr för enskild medlem,  
200 kr för familj, studerande 50 kr och företag 500 kr.  

Resultat- och balansräkning redovisas separat. 

 

Gustavsberg i mars 2020 

 

 

 

Mats Björkman 

 

 

Maria Grunditz Gunilla Lindholm 

Carola Stuart 

 

 

Inger Hasselberg Ursula Malmström Nehm 

Roine Fredriksson Sarah Westerling Johan von Seth 
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Porslinsmuseet 

Följande information har lämnats under 2019 

 På årsmötet informerade Fredrik Nornvall att ombyggnadsarbetet fortskrider med målsättning 
att kunna visa interiörerna på Nationaldagen. Ulrika Schaeder presenterade hur evakueringen 
av Porslinsmuseets utställningar, innehållande cirka 1 700 föremål, inför renoveringen gick till. 
Flera av museets föremål kan ses på Nationalmuseum. 

 Senare under våren kom beskedet att bl.a. ventilationen i museet skall bytas ut. Detta medför 
att museet inte kan öppna förrän sommaren 2020. Alltså ett års försening, men också en 
förbättring – att museet 2020 kan välkomna fler besökare. 

 Medlemmar i föreningen fick en förhandsvisning av museet den 23:e maj. Johan Roos, 
projektledare Värmdö kommun, och Patrik Nordmark, Veidekke, var våra guider i de tomma 
nyrenoverade lokalerna. Från Nationalmuseum medverkade Ulrika Schaeder. Det blir också en 
förhandsvisning för allmänheten den 6 juni. 

 Den 1:a oktober på lokalen Kyrkettan informerade Ulrika Schaeder och Helena Kåberg nuläget 
vad gäller renoveringen av museet. Layout visades på plan 2 och tankarna bakom den 
permanenta utställningen. Ca 40 deltagare. Museet planeras öppna försommaren 2020. 

 

Nya Nationalmuseum 
Vi hade två guidade visningar på Nya Nationalmuseet. Den 12 februari med temat ”Nyfiken på 
Nationalmuseum” Och den 6 mars med temat ”Nyfiken på design”!  

 

Mars  
Årsmöte 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar bör nämnas att Marianne Landqvist efter 19 år 
lämnade uppdraget som föreningens ordförande. Marianne och Jan Landqvist utsågs av mötet 
till hedersmedlemmar i vår förening! Till ny ordförande valdes enhälligt Gunilla Lindholm. 
Efter årsmötet fick vi information gällande Porslinsmuseet, se ovan, samt ett intressant föredrag 

av keramikern Lisa Wallert om den skulpturala konst hon skapar i Chamottehuset. 
Ca 80 medlemmar deltog i mötet. 
 

Visning Gustavsbergs Hamn. 

Eftersom Värmdö kommun har planer på att sälja flera av sina byggnader bl.a. i 
hamnen, arrangerade vi tillsammans med Gustavsbergs Vänner vandringar då vi 
berättade om några av de äldsta byggnaderna. Ca 100 deltagare! 

 

April  
Besök på Sveriges VVS-museum i Bromma, som tidigare varit placerat i Katrineholm. 
Föreningen Sveriges VVS-museum står bakom projektet att skapa en mötesplats för VVS-
branschen i Sverige med museet som utställningsdel. 
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Juli 
Sommarutställning 

Tillsammans med företagare i hamnen hade vi tagit fram en tillfällig aktivitet under 
denna sommar. En liten men välmenande gest för besökare som kom till 
Porslinsmuseet och upptäckt att det fortfarande är stängt. 
Värmdö Kommun lånade ut kakelugnsrummet på Porslinsmuseet för detta ändamål. Där 
arrangerade entusiastiska medlemmar en fotoutställning, "Återblick", med gamla bilder från 
Gustavsberg, som tidigare visats i Gula byggningen. 
Det var en mindre utställning med både äldre och nyare porslins- och plastföremål som 
tillverkats i Gustavsberg. Flera av föreningens medlemmar ställde upp som guider.  
Ca 800 besökare! 

 

Augusti  
Porslinets dag 

 Porslins- och keramiktorg framför museet med gammalt och nytt. 
 Öppna ateljéer hos konstnärerna i Ateljéföreningen G-studion. 
 Gustavsbergs blåsorkester underhöll besökarna. 
 Nationalmuseum hade workshop med lera för barn. 
 Vi avslutade årets sommarutställning, se ovan! 

 
September  

Gotlandsresan 5-8 september 
 
Ca 30 medlemmar deltog i en 
oförglömlig resa till Sveriges 
största ö där vi guidades av 
vår egen Marika Bogren. Här 
ges endast en kort resumé av 
vad vi upplevde. 

 
 

 Vårt första besök var på konstnärshemmet Brucebo där konstnärerna Caroline och William 
Bruce, representerade i Nationalmuseum och i Gotlands museums samlingar, levde och 
verkade från 1900. Hanne Ödin, ledamot i Brucebostiftelsen, var vår guide. 

 Gotlands Konstmuseum I Visby där Marika visade utställningen Kalkstensdrömmar där ett 20-
tal gotländska keramiker är representerade med i huvudsak bruksgods. Övernattning i Visby. 

 Vi hann med ytterligare tre besök innan vi inkvarterades på pensionat Grå Gåsen, känt från tv-
programmet Så mycket bättre. 

 Under fredag och lördag besökte vi bl.a. en Glaskonstnär, ett flertal krukmakerier och en av 
Gotlands museums museigårdar. Middagarna på Grå Gåsen var lite utöver det vanliga! 

 Sista dagen besökte vi Fide Kyrka där Tyra Lundgren är begraven. Vi gjorde ytterligare besök 
innan resan avslutades på Gotlands Museum och Fornsalen med de historiska samlingarna från 
stenåldern till nutid. Innan vi klev på färjan blev vi alla hembjudna till Marika! 
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Gustavsbergs konsthall 
Vi blev av Evelina Hedin guidade genom Signe Persson-Melins utställning ”Tingen måste ha 
utstrålning” med många välkända föremål. 

 

Oktober 
Stockholms Stadsmuseum 
Ännu ett nyöppnat museum besöktes under oktober, nämligen Stockholms Stadsmuseum vid 
Slussen. Vi kunde konstatera att renoveringen var allt igenom lyckad! Inriktningen på besöket var 
keramiska föremål. En mycket kunnig guide visade oss samlingarna med många för oss välkända 
föremål. 

 

November 
Delselius Tornhuscafé 
Vår förening och Gustavsbergs Vänner hade tillsammans sammanställt ett stort urval av 
personaltidningen Gustavsbergaren från 1950-1977 som visades nov-jan på Delselius Tornhuscafé 
som en liten gest för besökare som letat sig till Porslinsmuseet och funnit det stängt!  
Utställningen var tillgänglig från november 2019 t.o.m. januari 2020. 
 

December  

Julmingel  

Vi bjöd, som traditionen kräver, på glögg,  pepparkakor och lotteri på kyrkettan.  
Carola Stuart, som är styrelseledamot i vår förening, presenterade den nyutkomna boken  
”Gustavsberg som försvann ˗ och kom igen”. 

 

 


