
 

 

 

 

 

 
Tavlor / stenmålning av Rita Hedelin / Östra Karup 

 

 

  

 

 

 Hej Garbovän 

 

 

Ute har det blivit så sommarvarmt, till och med i vattnet, så man 

kan bada! 

 

Men nu ska det handla om Museet. Vi har öppet som vanligt till 

siste augusti, men kanske hela hösten!  Ring om ni tänker komma 

och kolla att vi har öppet. 

 

Vi har inte summerat besöksantalet än, men det känns som att det 

är ungefär som förra året. Kanske lite färre bussar. Men det 

kommer några till i sept. – okt. 

 

I år har vi haft en konstnär, som heter Rita Hedelin / Östra Karup 

vid Båstad, som har ställt ut ett antal målningar av Greta Garbo. 

Hon målar både på duk, glas och sten. Vi tycker verkligen att de är 

fina. Eftersom hon ska visa dem på annat håll, måste vi ta ner och 

lämna tillbaka dem den 1:e sept. 

 

Specialutställningen om filmen ”Tvillingarna”, som vi ordnat i 

”Studierummet”, blev mycket fin och har uppskattats av 

besökarna.  Pontus Brandstedt har gjort utställningen baserat på 

vårt material. 

 

 

 

 

Medlemsbrev från Garbosällskapet 

augusti 2015 
 



På den stora TV-skärmen i ljudfilmsrummet har vi i år kunnat visa 

ett collage av bilder och filmklipp från både gamla ”Garbo-filmer 

/-bilder” och nyinspelat från teater-föreställningen  ”I was Greta 

Garbo” med Ottiliana Rolandsson. Slutbearbetningen av det 

materialet pågår och några nya scener har tagits i sommar. 

Resultatet ska bli en DVD med teaterpjäsen. 

 

Nya sedlar!  Greta Garbo på 100-kronorssedeln! 

Riksbanken anordnar en utställning på Sagabiografen på 

Kungsgatan i Stockholm.  Den 9 sept -15 blir det pressvisning och 

invigning. Sen pågår utställningen till den 27/9-15.  Etthundra- 

och femhundra- kronorssedlarna kommer i oktober 2016 medan 

övriga (20-, 50-, 200- och 1000-kronorssedlarna) kommer redan i  

oktober i år. 

 

   

       
 

  

 

 

Vi ska fira Greta Garbos födelsedag!  

Den 18 september är det 110 år sedan Greta Gustavsson föddes. 

Den dagen mellan kl. 11 - 15 bjuder vi på kaffe och tårta på 

museet. Gratis för medlemmar naturligtvis och för icke 

medlemmar tar vi 30:-, (samma som entrén till museet).  

Vi tänkte också bjuda in kommunens tjänstemän och politiker till 

kaffet. Vi får ju hjälp bl.a. med hyran, av kommunen.  

Vid kl.18 öppnar vi igen för ”bubbel”, mingel och lite snittar. Vi 

tänker visa en Garbofilm, som vi sen kan diskutera.  

Birger Svanström , initiativtagare och hedersledamot, som varit 

med sedan utställningen öppnades, berättar gärna hur allt 

startade med Garbosällskapet. 

Så välkomna alla!  

Det är bra för oss om vi får veta vem som kommer, tack! 

 

Vi vet att vi har många medlemmar i Stockholmstrakten och även 

runt Göteborg. Rune har meilat några personer i 

Stockholmsområdet för att fråga om någon kan ordna något där 

också. Men vi har inte ännu fått så mycket respons. Garbos Café 

på söder bygger om/renoverar just i september. Otur för oss! Har 

du någon idé och kan hjälpa till så hör av dig. Vi hoppas att någon 

kommer på något 

 

 

 

Många sommarhälsningar från Garbosällskapets styrelse / Laila 

 

                                                              


