Medlemsbrev från Garbosällskapet
Januari 2017

Polska konstnärinnan Sylvia Fronczak skickade över sina sju
Garboteckningar, som vi har haft upphängda på Museet hela året nu.
Hon blev ”årets konstnär 2016”.
Har du något förslag vem som kan bli 2017-års Garbokonstnär? Hör
av dig till mig.
Ännu en fråga: Har någon sett att Greta Garbo finns med på ett av
flygbolaget Norwegians plans stjärtfena? Vi hade kontakt med dem i
våras. Vi har sett att det skrivits om detta i en tidning. Kanske
flyger inte det planet på Sverige, utan bara på långlinjer.

God fortsättning på 2017 önskar vi er alla!
När jag började på detta medlemsbrev hade vi gröna gräsmattor utanför
fönstret här i Småland. Sedan dess har vi fått snö, vilket vi uppskattar.
Allt blir ljusare då.
Här kommer några tillbakablickar från året som gått på Garbomuseet och
för Garbosällskapet.
Redan den 8/2 2016 hade vi årets första grupp på besök. Det var en
läsecirkel, som läste ”Blekingegatan 32”, Lena Einhorns bok om unga Greta
liv, tolkat på Lenas vis.
Nästa var en bussgrupp från Gotland, som varit på utflykt på fastlandet
och i väntan på färjan till Visby lagt in ett Garbobesök.
Under våren skänkte konstnären Hanns Karlewski, Stockholm till
Sällskapet två fina collage, som vi hängde i ”bankvalvet” tillsammans med
Garbos inropade tillhörigheter.

Vid förra årets Årsmöte lördagen den 23/4 var vi på Museet och det
var det 16:e verksamhetsåret. Rune Hellquist valdes då åter till
ordförande. Ulrika Dutschke och Conny Nyholm avgick och
avtackades. Sofia Johansson och Sohaila Tajik ersatte dem. Vi njöt
av Connys goda smörgåstårta och Pontus Brandstedt berättade och
hade en frågesport om Edvard Persson, som han skrivit en bok om.
Vi fick också veta att Inger Wegge Kynastone hade dött. Inger var
den kvinnan, som kommunen 1998 köpte de 1100 filmbolagsbilderna
av, som är grunden för Museet.
ÅRETS ÅRSMÖTE BLIR LÖRDAGEN DEN 22 APRIL KL 15.00 I
MUSEET. Skriv in det i din kalender och var välkommen!
Under maj månad vaknade grupperna till och vi fick besök av fyra
olika, bland annat en stor grupp på 50 personer. Då var vi fyra guider
för att klara det bra.
Även i juni, innan vi öppnat för sommaren, hade vi ett par visningar.
Den 15/6 var det så dags att ”slå upp portarna. Vi ”hittade” en
intresserad man, som skulle hjälpa till att guida i museet, men i elfte
timmen tackade han nej.
Så Rune och jag fick turas om att vara på museet.
Vi fick ”hjälp” enstaka dagar av andra närboende medlemmar. Men
flera av dem har ”riktiga” arbeten (inte ideella) och bara sin
semester att ta till.

Även denna sommar hade vi tre ungdomar som sommarpraktikanter på
Museet. Det är ju viktigt att de får komma ut och jobba lite på sitt
sommarlov. Kommunen betalade deras lön. Det är både trevligt och jobbigt
med sommarpraktikanter. Intressant är hur olika dessa 17-åringar är. En
del behöver ”puffas på” hela tiden, annars tar mobilen över, medan andra
kan ta olika egna initiativ. Vi fick bl.a vår information om Greta Garbo
översatt till persiska av en av sommarflickorna. Så nu har vi den på
svenska, engelska, tyska, holländska, persiska och på katalanska. Det är
kul att så många ställt upp och hjälpt till med att översätta.

I september gjorde Radio Kalmar besök i Högsby och på Museet.
Vi hade då precis fått ett brev med en fransk tidskrift ” Le Figaro”,
av en man som arbetat på ambassaden i Paris. I tidskriften
refererades till en bok, där det stod att Greta Garbo varit spion
under andra världskriget. Det blev en stor sensation under
radiointervjun, när vi berättade denna nyhet. Eftersom vi är dåliga
på franska, har vi bett en medlems väninna att läsa igenom artikeln
och låta oss få veta vad som egentligen står i den. Kanske är det
sant, kanske inte.

I slutet av juni när Fotografiska museet hade sin utställning om Greta
Garbo – ”Bilden av Garbo” - delade Rune ut Garbosällskapets Garbopris
2016 till Lars Nordin. Halmstad. Han har under ca 20 år samlat bilder och
saker om ikonen. Det var en fin utställning och på vernissagedagen var det
mycket folk, som ville njuta av samvaron och se bilder och filmsnuttar.
2009 var Lars Nordin ” årets Garbokonstnär”.

När årets nya pengar från Riksbanken kom ut i oktober, passade vi
på att ha ett styrelsemöte och ta ett foto på delar av styrelsen
tillsammans med den nya hundralappen (se ovan). Vi funderade innan
om vi skulle celebrera mer, men eftersom alla i styrelsen hade lite
för mycket runt sig, tyckte vi att detta fick räcka.

Cinemateket i Stockholm visade under augusti och september hela 10
Garbofilmer. Det är synd att det är lite för långt från Småland till
Stockholm för att åka upp och ”gå på bio”.
Riksförbundet Svensk Trädgård hade sitt årliga sommarmöte i Småland i
mitten av augusti. Det var föreningarna i Högsby, Mönsterås och
Oskarshamn som höll i det. Alla besökare fick ”presenter” från de tre
föreningarna. Vi gjorde 125 små Garbo-tändsticksaskar och sålde via dem.
En liten inkomst för oss men även reklam.
När vi summerar året som gått ligger vi ganska lika som förra året vad
gäller besökare. Även medlemstalet håller sig på ungefär samma nivå. I
december var vi 154 medlemmar.
Till nästa sommarsäsong – (15/6 -31/8) – måste vi ”hitta på” ett annat sätt
att visa runt i museet. Det var jobbigt att vara ”låst” nästan hela
sommaren som guider som Rune och jag var.
Högsby kommun har precis anställt en kulturansvarig person på deltid. Vi
får väl berätta om vårt dilemma för honom och höra vad kommunen kan
hjälpa till med.

I oktober hade vi också en trevlig guidad visning för en grupp Rödakorsdamer från Målilla, som fått visningen som tack för sitt
engagemang för RK.
I november medverkade vi i bibliotekets ”Läsfestival A - Ö”.
Vi hade öppet med gratis entré den 11-12/11 och även i år hade vi
guidad visning på persiska. Detta tack vare Sohaila T. – vår
sommarpraktikant från förra sommaren.
En period hade vi igång en Web-shop med våra souvenirer med hjälp
av företaget Pinea Hantverk. Shopen har vi nu tagit bort. Det blev
för lite försäljning och för mycket arbete med de få saker som
såldes.
Nu i december - 16 har vi beställt nya svarta tygkassar med Garbo
namnteckningen tryckt på. De gamla var helt slut. De nya är gjorda
av återvunnen bomull. Det ligger ju i tiden att försöka begränsa
naturresurserna.

Du kanske vill köpa en Garbo-tygkasse att ha med till din matbutik, i
stället för att köpa en plastkasse varje gång. Våra nya tygkassar kostar
110:- + porto ( =28:-) = 138:-. Meddela via mejl eller brev att du vill köpa
kassen och sätt in pengarna på vårt bg 5700-3360, så skickar jag.
Vi hoppas att ni alla medlemmar vill fortsätta att stödja Garbosällskapet
så vi kan hålla Greta Garbos minne levande. Även nästa år blir
medlemsavgiften 125:- och för det får Du gratis entré till Museet samt
medlemsbrev ett par gånger under året.
Till dem som inte har e-post skickar vi medlemsbrevet med posten och
bilägger då inbetalningskort på medlemsavgiften. Vill Du som har e-post
även få ett inbetalningskort, så hör av dig. Vårt bankgiro är 5700-3360.
Många hälsningar från Småland. / Laila

