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Kära vänner, här kommer vårt 
höst/vinterprogram 2021 

För alla höstens aktiviteter 
behöver man boka plats eller 
anmäla sitt intresse! 
I november kommer ett nytt utskick med 
kompletteringar till detta program.  
För bokning eller intresseanmälan använd 
nummer på aktiviteten. 
Kontakta: 
Gunilla Lindholm  
gunillalindholm123@gmail.com 
mobil 070 366 28 43 
Följ oss på www.porslinsmuseetsvanner.se där vi 
publicerar datum för kommande aktiviteter. 
 

Porslinets helg blev lyckad. Trots lördagens 
fuktiga väder kom det många till vårt tält, 
prövade frågesport och tittade på affischer. 
Några nya medlemmar fick vi också.  

 
Vår ordförande Gunilla berättar om Gula byggningen under 
sin vandring bland de gamla byggnaderna i fabriksområdet. 

Visningar på porslinsmuseet 
1. Förmiddag: 4 oktober 11.00 
2. Kväll: 11 oktober 17.00 
Ulrika Schaeder kommer att visa oss museets 
basutställning och berätta om föremålen som 
valts ut ifrån samlingen. Endast för medlem-
mar och på en måndag då museet är stängt för 
allmänheten. 
Boka plats, max 20 personer  
 

Magnus samlade samlingar 
19 oktober 18.30, lokal Kyrkettan - mittemot 
Gustavsbergs kyrka. 
Magnus Palm grundade tidningen Retro och 
ligger bakom publikationer som Stora boken om 
Upsala-Ekeby och Stora boken om Stig Lindberg. 
Idag driver han retrobutiken Moderna 
Magnus. På Instagram kan man följa honom 
som magnus_samlade_samlingar.  
För Gustavsbergs porslinsmuseums vänner 
berättar han om sina många privata samlingar, 
med ett litet extra fokus på Gustavsberg. 
Meddela Gunilla om du kommer! 

Museets nya Karin Björquist-
utställning öppnar 30 oktober 

 
Teservis ”Kobolt” 

Visning av Karin Björquist- 
utställningen 

1 november 11.00 
Ulrika Schaeder visar oss Karin Björquist-
utställningen. Endast för medlemmar.  
Boka plats, max 20 personer.  
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Museets keramikverkstad 
Den nya keramikverkstaden iordningsställs 
under hösten. En museipedagog kommer 
också att rekryteras.  
Porslinsmuseums vänner har donerat två 
stycken drejskivor till museets keramik-
verkstad. Medel tas ur museifonden. 
Museet bjuder in vänföreningen att under en 
kväll prova på drejning och modellering. Mer 
information kommer i nästa utskick. 
 

Millesgårdens utställning  
om Stig Lindberg 

 

18 november 10.00, innan museet öppnar! 
Utställningen är ett samarbete med Lars 
Dueholm Lindberg, son och förvaltare av Stig 
Lindbergs arv. Lars Dueholm Lindberg 
kommer att visa utställningen för oss. 
Entré 120 kr/person. 
Anmäl ditt intresse redan nu.  
Adress: Herserudsvägen 32, T-banan till 
Ropsten, därifrån finns flera bussar till 
Torsvikstorg, sedan 7 minuters promenad eller 
byte till buss 238 till Millesgården. 
Fri parkering mittemot huvudentrén. 
 

Besök på Villeroy & Boch 
Gustavsberg AB  

Torsdag 11 november, kl. 10 och kl. 14  
Visning av monteringsverkstaden på Eko-
backen, Leveransgränd 48. Välj vilken tid som 
passar. Resväg: Buss 468 till hpl Ekobacken, 
från Gustavsbergs centrum 9.35 och från 
Värmdö marknad 9.43. Alternativt från 
Gustavsbergs centrum 13.35 och från Värmdö 
marknad 13.43.  
Anmäl till: gunillalindholm123@gmail.com 

Glöggmingel med lotteri 
7 december 18.30, lokal Kyrkettan - mittemot 
Gustavsbergs kyrka. 
Berättarkväll 
Gösta Arvidsson berättar om glada fester i G-
studion på 1950-talet. Vi är också intresserade 
av berättelser från vänföreningens framväxt.  
Anmäl ditt intresse! 
 

ANMÄL REDAN NU OM 
INTRESSE FINNS FÖR RESOR! 

Resa till Vänge i Uppland 
och Uppsala Ekeby 

Skall den vara i höst eller till våren?  
Göran Ulväng och Roland Johansson står gärna 
som värdar för en exkursion till Vänge med 
omnejd. Här finns lämningarna efter den första 
Gustafsbergsfabriken (vid Kvarnberg, Vänge), den 
andra (Bredsjö), och den tredje (Fredriksberg). 
"Gula byggningen" är sannolikt densamma som 
stod vid Kvarnberg på 1750-talet - grunden har 
exakt samma form och storlek. Strax utanför Vänge 
finns detta privata porslinsmuseum med ca 800 
objekt från Gustafsberg. 

Rörstrands museum i 
Lidköping 

Vårresa i maj 2022 med buss och övernattning 
till ett nyrenoverat museum samt förslag på 
sevärdheter längs vägen: 
 Läckö slott 
 Stola Herrgård  
 Godegård  
 Konst på hög i Kumla, en skulpturpark 
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Styrelse 2021-2022 
Ordförande  Gunilla Lindholm  070-366 28 43 
 gunillalindholm123@gmail.com 

Vice ordf. 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 datum för kommande aktiviteter. 

 

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

 
 


