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Till Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänners medlemmar

GLÄDJANDE NYHETER!
Kulturarvsbidrag från Riksantikvarieämbetet
Vi kan med glädje berätta att föreningen den
25 maj beviljades 205 000 kr för det kulturarvsprojekt vi ansökt om tidigare i år.
Projektet Kulturarv Gustavsberg - minnen och
berättelser från förr till nu kan nu starta under
ledning av Marika Bogren.
Syftet med projektet är att intervjua
människor och dokumentera berättelser som
på ett eller annat sätt haft koppling till
porslinsfabriken, samhället eller till Gustavsberg som plats för kulturarv.
Vad innebär projektet?
De beviljade medlen finansierar projektets
kostnader till och med december i år. Då ska
Marika ha genomfört cirka 30 intervjuer både
enskilda och gruppsamtal. I kostnaderna ingår
också förberedelser och efterarbete samt möten
och övriga arbetsuppgifter kopplade till
projektet. Återrapportering av resultatet till
RAÄ sker i slutet på januari 2023. Löpande
under projektets gång stäms arbetsinsatsen av
med föreningens styrelse och vi kommer också
bjuda in till medlemsmöten kring projektet.
Formellt utgör styrelsen styrgrupp.
Projektledare och utförare är Marika.
En arbetsgrupp bestående av medlemmar som
vill delta på mer regelbunden basis kan bildas,
beroende på intresse. Denna kan bidra till
arbetet på olika sätt. Till denna grupp kan du
anmäla dig med ett mejl till Marika.
Vad händer nu?
Marika har satt i gång planeringen av
projektet och kommer att inleda med att göra
inventering, upplägg, research och lista
personer som kan bli aktuella för intervjuerna.
En första gruppintervju kommer att
genomföras 21 juni med Marianne Preissler,
Margareta Hennix och Bengt Berglund.

Vad kan och vill föreningens medlemmar göra?
Arbetet ska vara transparent, engagerande och
inkluderande – det är föreningens projekt!
Medlemmar som vill bidra till projektets
utveckling är varmt välkomna att kontakta
Marika direkt. Det kan handla om att hjälpa
till med namnförslag på intervjupersoner,
föreslå frågor eller teman man vill veta mer
om, eller att delta i arbetet med att skriva ut
protokoll av inspelade intervjuer, fotografera/
filma eller samla in arkivmaterial och fakta.
Man bidrar med det man kan och vill - om
man vill.
Detta är en fortsättning på liknande arbeten, i
form av böcker och insamlat material. Marika
kommer att inventera dessa och också bredda
kretsen av informanter till andra som bär på
erfarenheter av eller idéer om ”gustavsbergsandan”. Exempelvis ungdomar, konstnärer
aktiva i Gustavsbergsateljéerna och företagare.
Hur kan man få veta hur arbetet fortlöper?
Ett informationsmöte kommer att äga rum i
september då en första återrapportering av
arbetet sker. Nyhetsbrev på mejl kommer
också löpande. Anmäl dig till Marika om du
vill ha nyhetsbrevet.
Hör av er med alla era frågor, tankar, idéer och
förslag.
Styrelsen: info@porslinsmuseetsvanner.se
Marika Bogren: marikabogren66@gmail.com

Grattis till oss alla och trevlig
sommar, hoppas vi ses på porslinets
helg i augusti!

