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Program hösten 2022 
Kära porslinsmuseivänner! 

Nu har vi påbörjat planerna för hösten program. Vi återkommer med  
mer information och kommer även att lägga ut detta på vår hemsida  

så snart vi är klara: www.porslinsmuseetsvanner.se 
 

 

Herbert Bergschölds husmodeller 
Måndag 7 november kl 18.30. 

Plats: Gustavsgården, Trallbanevägen 3-5, Gustavsberg. 

                

En kväll när vi berättar om husen i Gustavsberg som byggdes under sekelskiftet på 
Odelbergs tid. Här finns både arbetarbostäder och andra kända byggnader. 
Husmodellerna har stått i en korridor på Gustavsgården sedan 1980-talet men har nu 
fått en fin plats i stora samlingssalen, tack vare Gustavsbergs vänner. 
Vår styrelsemedlem Mats Björkman och några som känner till husen kommer att 
berätta. 
Kaffe, te och smörgås serveras. 

Hallwylska museet  
November/december, datum och tid ej klart. 

Besök på den kommande utställningen "En ny stil för en ny tid - 
Utflykter i Art nouveau" med föremål inlånade från samlarna 
Göran Bratt, Magnus Palm och Markus Dimdal, som 
tillsammans skrivit boken ”Utflykter i Art Nouveau” Vår 
styrelseledamot Markus Dimdal ordnar denna visning. 
Visning i mindre grupper. Entréavgift. 
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Glöggmingel på Kyrkettan  
Tisdag 6 december kl 18.30 -21.00 

Marika Bogren kommer att berätta om intervjuprojektet ”Kulturarv Gustavsberg”. 
Någon som blivit intervjuad kommer att delta.  
Förslag och synpunkter på hur vi i vänföreningen ska använda resultatet kommer att 
diskuteras under kvällen. 
Glögg och pepparkakor serveras och vi ordnar ett lotteri. 
Ytterligare en punkt på programmet denna kväll är ett slutligt beslut om stadgeändring 
som antogs på årsmötet 2022.  
Läs mer på vår hemsida www.porslinsmuseetsvanner.se 

Vänge och Rörstrand 
Besök på porslinsfabriken och butiken väntar vi med till 2023. 

Anmälan till samtliga program: gunillalindholm123@gmail.com, mobil 0703662843 

Kom ihåg att meddela ny eller ändrad mejladress till: 
info@porslinsmuseetsvanner.se 

 

Styrelse 2022-2023 
Ordförande  Gunilla Lindholm 070-366 28 43 gunillalindholm123@gmail.com 

Vice ordförande  Johan von Seth 070-661 20 61 johan.vonseth@telia.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.m.nehm@gmail.com 

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

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

 Markus Dimdal   markus@dimdal.se 

 
Följ oss på www.porslinsmuseetsvanner.se  

där vi publicerar våra aktiviteter 


