
 
 
 
 
                                       
  

 

 
 
Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 1 år 2009 
 
När du håller det här brevet i handen är det bara några få veckor kvar till jul och som vi alla 
vet rusar tiden snabbt. Vi i styrelsen ser fram emot att träffa dig på våra aktiviteter under det 
nya årets första månader. Kurserna under januari, februari och mars hittar du i det här brevet. 
Det blir tillfälle att lära mycket nytt och användbart, så som att måla trompe l´oeil, förgylla 
med bladguld och tillverka ett Art Nouveau fönster. Vi avslutar denna period i mars med 
traditionsenligt påskpyssel. 
Till föreningsstämman i slutet av april (någonstans runt 23-25 april) är du välkomna in med 
motioner kring allt som rör vår förenings verksamhet. Vi behöver få dem skriftligt senast den 
31 mars 2009. 
I samband med att det här brevet delades ut på Nifstamässan den 9 november, sålde vi 
Värmlands Museums Årsbok för i år. Den handlar om dockskåpshistoria och inte minst om 
Berit Bergstöm, skaparen av Nolbymöblerna i skala 1:10. Boken är skriven av Birgitta 
Lindencrona, medlem i Miniatyrsällskapet sedan många år. Ytterligare en miniatyrist och 
aktiv medlem, Leena Holmgren har tagit de flesta bilderna på Nolbymöblerna.  
Boken är en av få, om inte den enda, på svenska som ger ett globalt perspektiv på vår hobby. 
Boken hjälper oss med sina många referenser att hitta ännu mer information. Den kommer att 
finnas till försäljning även på kommande mässor. Man kommer också att kunna beställa den 
från Miniatyrsällskapet. Missa inte den!! 
 
 
 
I JANUARI är det dags för inbetalning av medlemsavgiften för år 2009. Avgiften är 
oförändrad 150: - Sätt in pengarna på Miniatyrsällskapets Pg 407 12 52-3. GLÖM 
INTE ATT UPPGE DITT NAMN. Vi har tyvärr fått in betalningar utan namn och haft 
stora svårigheter att finna avsändaren. 
 
Styrelsen 
 
 
VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ: 
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter 19.00 på vardagar 
Marie Källberg (sekreterare) 08- 753 14 61 
Anette Åhlstad (kassör)  08-756 24 30 
Gun Rudeberg  08-646 78 24 
Ma-Lou Mathias  08-768 62 22 
Gunilla Tronje (webmaster) 08-86 08 07 
Hemsida: http:// www.miniatyrsallskapet.nu 
e-post: g.tronje@telia.com 
Pg 407 12 52-3 

http://www.miniatyrsallskapet.nu/


 
 
VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER 
 
Att tänka på när du anmäler dig till en kurs: 

• Din anmälan gäller först när du betalat in kursavgiften  
• Vid avbokning efter sista anmälningsdag, får du inte tillbaka kursavgiften om det 

inte finns någon annan på väntelistan som kan ta din plats  
• Kom ihåg att alltid avboka dig även om aktiviteten är gratis för det finns ofta en 

väntelista  

Tack för att du följer de här rutinerna. Det är till glädje för andra och även för kursledaren som 
förberett och införskaffat material till sina elever. 

FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR AKTIVITETERNA I DETTA MEDLEMSBLAD ÄR: 
Onsdagen den 7 januari  2009 
 
 
AKTIVITET I JANUARI 
 
Ninni lär oss att förgylla - lördagen den 24 januari  
 
Ninni Ahlsell är känd restorationsmålare med kunskaper om ådringsmålning, marmorering, 
förgyllning och trompe l´oeil målning. Hon höll en av våra första kurser för Miniatyr-
sällskapet och nu har vi efter vårens succékurser i marmorering och ådringsmålning bett 
henne att hålla kurs igen. Du får lära dig att förgylla med hjälp av bladguld och guldgrund t ex 
speglar, små detaljer på möbler, hela möblemang m.m. 
Vi kommer även att hinna med lite patinering, så att det liknar t ex ärgad brons, oxiderad 
mässing, gammal förgyllning m.m. 
Allt material ingår i priset och det finns möjlighet att till en billig peng få köpa med sig lite 
hem. 
 
TID: Lördagen den 24 januari kl.10.00 – 17.00 
PLATS: Vi kommer att hålla till i Ninnis verkstad på Oskar Fredriks borg på Rindö straxt 
utanför Vaxholm. Färjan går från Vaxholm till Rindö varje hel och halv timme kl. 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 osv. Du kan även gå in på http://farjerederiet.se/ för att se tidtabellen. 
Kör tvärs över hela Rindö tills du kommer fram till nästa färjeläge. Tag vägen in till vänster 
precis nere vid vattnet, in på grusvägen och kör 200 m där ligger verkstaden. Om du behöver 
skjuts så meddela detta när du anmäler dig. Vi kommer att ha en mötesplats vid T-banan i 
Mörby Centrum klockan 09.20. 
KOSTNAD: 500 kr 
TA MED: Lunch (mikrovågsugn finns). Tag gärna med dig egna saker i obehandlat trä om vi 
hinner göra mer, eller lite provbitar (i trä eller papp) som du kan spara för att komma ihåg hur 
du gjorde. 
ANTAL DELTAGARE: Max 12 personer. 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 4 personer. 
ANMÄLAN: Till Anna Werner på tel. 08-660 04 01 alternativt på mail 
annawernerpuig@gmail.com senast måndag den 12 januari. 
(Annas mobil om ni behöver nå henne på lördagen är 0704 90 89 90 och Ninnis är 0709 14 96 59). 
BETALNING: Pengarna tillhanda på Ninnis Bg 52648193 så fort du fått en bekräftelse.  
 

http://farjerederiet.se/


Ninni lär oss att måla trompe l’oeil - lördagen den 31 januari  
 
Ninni Ahlsell är känd restorationsmålare med kunskaper om ådringsmålning, marmorering, 
förgyllning och trompe l´oeil målning.  
Lura ögat! Måla en vägg i ditt dockskåp så att det ser ut som om det fortsätter en trädgård 
utanför fönstret långt borta…eller måla en nisch med en kruka med blommor i t ex. För mer 
inspiration har det precis kommit ut en ny bok som heter ”Bländverk” av Britt Thunander. 
Pelare i bakgrunden av ett rum är också en idé. 
Allt material ingår i priset och det finns möjlighet att för en billig penning, köpa med sig lite 
hem. 
 
TID: Lördagen den 31 januari kl.10.15 – 17.00 
PLATS: Vi kommer att hålla till i Ninnis verkstad på Oskar Fredriks borg på Rindö straxt 
utanför Vaxholm. Färjan går från Vaxholm till Rindö varje hel och halv timme kl. 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 osv). Kör tvärs över hela Rindö tills du kommer fram till nästa färjeläge. 
Tag vägen in till vänster precis nere vid vattnet, in på grusvägen och kör 200 m där ligger 
verkstaden. Om du behöver skjuts så meddela detta när du anmäler dig. Vi kommer att ha en 
mötesplats vid T-baba i Mörby Centrum klockan 09.20. 
KOSTNAD: 500 kr 
TA MED: Lunch (mikrovågsugn finns). Lite olika penslar. Tag gärna med dig egna saker i 
obehandlat trä om vi hinner göra mer, eller lite provbitar (i trä eller papp) som du kan spara 
för att komma ihåg hur du gjorde. 
ANTAL DELTAGARE: Max 12 personer. 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 4 personer. 
ANMÄLAN: Till Anna Werner på tel. 08-660 04 01 alternativt på mail 
annawernerpuig@gmail.com senast måndag den 16 januari. 
BETALNING: Pengarna tillhanda på Ninnis Bg 52648193 så fort du fått en bekräftelse.  
 
 
 
AKTIVITET I FEBRUARI 
 
Tillverkning av Art Nouveau fönster i artificiellt glas - söndagen 
15 februari  
 
Denna kurs går över två 2 söndagar. Första kursdag är den 15 februari, sen fortsätter vi kursen 
den 8 mars. Lärare är Kia Nordström.  
Så nära du kan komma i att tillverka ett Art Nouveau fönster eller en belyst tavla. Vi kanske 
hinner med en liten solfångare till trädgården också. Du får lära dig att löda ett mönster med 
ram av metall- vilket ska patineras i olika färger såsom bly, koppar, brons och svart + 
slutligen lägga i glasfärg.  
 
Tekniker: lödning, patinering och infärgning av glaspartiet. 
 
Detta material ingår i kursen: 
Glasfärg, patineringslösning, metalltrådar/stänger, lödmaterial och en hel del små ”verktyg” 
som är ett måste. Beskrivning + inköpslista för nödvändigt material om du vill tillverka flera 
fönster hemma efter kursen. 
 



 

OBSERVERA: 
Alla måste ha en lödkolv med 12 volt spänning som kan kopplas till en 12 volts 
transformator, samma som du har till belysningen i dockskåpet. En 12 volts lödkolv kan du 
köpa genom föreningen till det förmånliga priset av 145,50 kr beroende på att vi köper in 
flera. Meddela Kia vid anmälan om du önskar köpa en lödkolv. 
 

 
 
 
TID: Söndagen den 15 februari kl. 9.30 – 16.30 och  
          söndagen den 8 mars kl. 9.30 – 16.30 
PLATS: Kvartesgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby. (Buss 611 från tunnelbanestation 
Danderydssjukhus eller Mörby Centrum. Åk till Erikslund. Gå över gatan och följ 
Vallatorpsvägen fram till första husgruppen på höger sida, gula trähus. Mitt i gruppen vid 
gästparkeringen är kvartersgården.  
Med bil till Erikslund, kartblad 11 B8 i telefonkatalogen. Parkera vid ICA Dragonen. Gå 
sedan Vallatorpsvägen enligt beskrivningen ovan. 
KOSTNAD: 1000 kr + kostnad för lödkolv. Se separat ruta.!!!! 
TA MED: Lunch.  
ANTAL DELTAGARE: Max 12 personer. 
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 8 personer. 
ANMÄLAN: Till Kia Nordström tel. 08-626 77 54 alternativt på mail: nalle.kia@mail.ip-
only.net  senast den 15 januari. 
BETALNING: Pengarna tillhanda på bankkontonummer. 5267-2914869 (SEB) 
Kia Nordström så fort du har fått en bekräftelse.  
 
 
AKTIVITET I MARS 
 
Påskpyssel – lördagen den 21 mars 
 
Vårt traditionella påskpyssel kommer vi i år att ha i en ny lokal på Söder i Stockholm. Under 
några timmar pysslar vi med allt som hör påsken till. Har du några idéer på påskpyssel så tag 
gärna med dig dem. Styrelsen har redan en del förslag, men vi behöver alltid flera. Föreningen 
bjuder på kaffe och smörgås. 
 
TID: Lördagen den 21 mars kl.12.00 – 16.00 
PLATS: Lokalen ligger på BV, med stora fönster mot en gård. Ingången är antingen från 
Maria Bangata 13 eller Ringvägen 29. Man kan åka till T-bana Zinkensdamm, buss 4 till 
Zinkensdamm eller pendeltåg till Södra station. Bil kan parkeras vid Zinkensdamms idrotts-
plats, om det inte råkar vara match. 
KOSTNAD: Självkostnadspris för ev. material. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. 
TA MED: Dina verktyg, lim, papper, sax och vad du tror dig behöva.  
ANTAL DELTAGARE: Max 20 personer. 
ANMÄLAN: Till Ma-Lou Mathias tfn 08-768 62 22 eller  
e-mail: ma-lou.mathias@comhem.se  senast den 13 mars. 
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