
 

 

 

 

 

      
 

 

Nu är det snart dags för sommarens öppet-hållande. 

Men vi ska visa Museet för några grupper innan det är 

dags för ”allmänheten”.  

En grupp kommer på Mors dag och vill fira en 

födelsedagsfirande mamma. På tisdagen därefter 

kommer en stor grupp på 50 personer. Vi blir 4 

personer som tar hand om dem, så det blir trångt om 

saligheten. Och dagen efter har vi en annan grupp på 35 

personer. 

 

 

 

    Sedan förra medlemsbrevet har vi haft 

årsmöte i Garbosällskapet. Rune valdes om till 

ordförande för ytterligare ett år. Troligen blir 

det hans sista år som ordförande. Det tar 

mycket ork och kraft även om han tycker att det 

är ett trevligt ”jobb”.  

Två medlemmar ur styrelsen avgick – Conny 

Nyholm och Ulrika Dutschke, vilka avtackades 

med blommor.  

Vi fick två nya ledamöter: Sohaila Tajik, som 

praktiserade på Museet förra sommaren, samt 

Sofia Johansson, mamma i en nyinflyttad familj 

till Högsby. 

Pontus Brandstedt berättade och höll en 

frågesport om Edvard Persson, som han skrivit 

en bok om. Jättetrevligt! 

Eftermiddagen avslutades med Connys goda 

smörgåstårta. 
 

I Resemagasinet Buss har Garbosällskapet 

tillsammans med andra turistföretag i Högsby 

haft en facebook-tävling, som pågick till 1/6. 

Just idag har vi fått en vinnare! Grattis Lena 

Eriksson fd Sandquist, som vi hälsar välkommen 

till Småland och Garbomuseet. 

Medlemsbrev från Garbosällskapet 

maj-juni 2016 
 



 

Tävlingen och tävlingsbilden har setts, kommenterats 

och delats av mer än 2000 personer. 
 

På Fotografiska Museet i Stockholm kommer Lars 

Nordin, Halmstad att visa flera av sina Garbo-bilder, 

den 23/6 – 21/8, i en Greta Garbo-utställning. 

Sommaren 2009 var Lars Nordin ”Årets Garbokonstnär” 

hos oss i Högsby. Några av er som besökte oss då, 

kommer nog ihåg bilderna? 

 

Styrelsen har beslutat att ge Lars Nordin 2016 års 

”Garbopris” för hans mångåriga intresse, konst, och 

kunnighet om Greta Garbo.  

Passa på att besöka Fotografiska under sommaren. 
 

Vi har haft diskussioner med Högsby Konstförening, 

som vill ordna en konstutställning i Museets lokaler. Det 

blir lördag – söndag 17-18 september 2016, med två 

konstnärer från kommunen. (Det blir inte Garbobilder). 

Det kommer att bli så att tavlorna hängs upp på 

skärmar som sammanfogas och ställs på golvet i de olika 

rummen. Vi tror det kommer att bli fint och intressant. 
  

Inger Wegge Kynaston har dött. Det var hennes samling 

av foton av Greta Garbo som köptes in av Högsby 

kommun 1998 och som blev grunden till utställningen. 
 

 

 

 

Hennes kusin, som bor i Sverige, hörde av sig och 

berättade detta. 

 

Årets Garbokonstnär är från Polen och heter 

Sylwia Fronczak . Vi har hängt upp 7 av hennes  

tavlor i entrén – se fotot. De utgör ett fint 

blickfång när man kommer in i museet. 

 

Vi försöker hitta en ersättare till förra årets 

bra och duktiga utställningsvärdinna och guide 

(Eva Perman). Vi har haft möte med en man och 

pratat med ytterligare någon, men ännu inte 

funnit någon som vill bli vår sommarguide. 

 

 Vi har anmält vårt intresse till Kommunen och 

får tre ungdomar som sommarpraktikanter i år. 

Det ska bli roligt. De är välkomna! 

 

Vi hoppas också att det blir stor uppmärksamhet 

i höst när äntligen den nya 100-lappen med Greta 

Garbo lanseras. 

 

Sommarhälsningar från ett vackert men torrt 

Småland.  

/Laila 
 


