
 

  

 

 

 

 

 
Bilder i Muséet från Greta Garbos sista film ”Tvillingarna” 

 

På styrelsemötet förra veckan beslutades att 

Årsmötet skall hållas 23 oktober kl. 13.00  

på Garbomuseet i Högsby. 

 

 

 

 

 

 

Hej alla Garbovänner. 

 

Nu har hösten kommit till Småland. Vi har hittat lite svamp i 

”vår” skog, nära där vi bor och temperaturen ute är skön 

tycker jag, som inte gillar mycket värme. 

Vi har stängt Museet för ”sommarbesökare” och har nu bara 

öppet för ”bussresor”. Guiderna Margareth och Sohaila har 

slutat. Stort tack till dem! 

 

Sommaren blev besöksmässigt ganska bra. Under juli hade vi 

172 antal besökare (mot 113 förra året) och under augusti kom 

det 119 besökare (mot 68 förra året). Vi har hittills bara haft 

ett ”bussbesök”. Den kom den 6/9 med 31 personer från Öland. 

Besökarna har också handlat fler souvenirer.  

 

Att Museet har en roll att spela i världen visar den senaste 

veckans mail. En man från Italien, som vill skriva en bok om 

Garbo, kommer nästa vecka på besök. Han flyger till Stockholm, 

åker tåg till Högsby för att se museet och sen hem igen!!!! Vidare 

har en annan man från San Francisco hört av sej. Han har ett 

foto på Garbo från "Swedish Pavilion - 1939 San Francisco 

Golden Gate Exposition”. (Bilden i vänsterkanten på bifogat foto 

från utställningen.) Vill han sälja eller kanske donera den till 

Muséet? Vi vet inte ännu. Vi har tillskrivit honom.  

 

 

    Medlemsbrev september 2021 

       och Kallelse till årsmöte  

         med Garbosällskapet,  

 



Lite längre tillbaka hörde ytterligare en man av sej. Han höll i allt 

rörande i Gretas gravsättning 1999. Han frågade om vi var 

intresserade av alla hans papper – osorterat! Jag tackade ”ja” och 

sen skickade han över en stor bunt papper, brev till och från 

berörda personer och tidningsurklipp från gravsättningen. De finns 

nu i en egen pärm – grovsorterade. 

 

När jag sitter och skriver på detta Medlemsbrev är det flera olika 

känslor som infinner sig. Härom dagen träffade jag Högsbys 

kommunalråd /kommunstyrelsens ordförande och beklagade mej för 

henne att det var så svårt att hitta nya ledamöter till styrelsen i 

Garbosällskapet. Hon kom med ett intressant förslag hur vi ev. kan 

gå vidare för att inte behöva stänga Museet - som ju inte heller 

kommunen vill. T.ex. att kommunen går in och tar över Museet på 

något vis?? Kan Sällskapet leva vidare i t.ex. Stockholm om ”någon” 

tar hand om den biten? I Sällskapets stadgar står i §12 att ”om 

sällskapet upplöses ska tillgångarna överföras till Högsby kommun”. 

 

Jag hade hoppats att vi skulle kunnat ha det uppskjutna Årsmötet 

den 18 september på Gretas 116-årsdag.  Men med hänsyn till Covid-

19 gick det ju inte!  

 

Som framgår ovan beslutade vi på styrelsemötet förra veckan att 

Årsmötet ska bli 23 oktober. Vi ska väl också passa på att fira att 

Garbosällskapet har funnits i hela 20 år!   

Men den viktigaste punkten blir att besluta om hur vi ska gå vidare 

med Museet och Sällskapet. Vi måste också bli fler i styrelsen för 

att orka hålla i gång ett fint Museum och intressant Sällskap.  

Vi hoppas att ni medlemmar hör av er med goda idéer och även 

kommer till Högsby, så jag/vi får veta vad ni tycker. 

 

Nu aktuella i styrelsen har vi bara två nya och tre ”gamla” 

ledamöter, varav en kommer mer sällan.  

Både jag och Rune (min man och fd ordförande i många år, som 

brukar hjälpa mej med Garbo-arbetet) har nu passerat 80 år 

och orkar inte med allt längre – trots att det är trevligt, 

lärorikt och har gett oss många intressanta kontakter. 

 

Jag bilägger dagordning för Årsmötet. 

 

            
         

             En bild från Svenska Paviljongen på Golden Gate utställningen  

             i San Fransisco 1939 
                         

                    Hoppas att vi ses snart! / Laila 

 


