
2008  
Text och bild Gunilla Tronje om inget annat anges 

DECEMBER  
Julpyssel söndag 7 december, 2:a advent  
Liksom tidigare år ägde vårt traditionsenliga julpyssel rum söndagen den 2:a advent. Vi höll till i 
Lenas trevliga lokal på Skytteholmsvägen i Solna. I år gjorde vi en adventskalender med pyttesmå 
paket, som barnen i miniatyrhuset ska öppna istället för luckor. Det blev 24 paket som skulle få 
omslagspapper och band - pilligt - ett paket för var dag från första december fram till julafton. 
Dessutom kunde vi göra chokladdoppade marsipangrisar och annat smått och gott. En skicklig 
deltagare gjorde en pytteliten julbock av lin. Otroligt fin! Innan vi trötta men nöjda gick hem åt vi 
julmat och hade trevligt.  

 
 



NOVEMBER  
Julgranskurs 23/11 i Sundsvall med Gunilla Tronje  
Söndag 23 november tillverkades julgranar på Dansstudion i Sundsvall. Alla granar blev mycket 
olika och mycket fina!  

 
 
 
Julgranskurser 15-16/11 med Gunilla Tronje  
 
Under några timmar tillverkade vi julgranar, som vi sedan klädde med ljus, kulor, 
papperskarameller och allehanda andra julgransprydnader.  



Från kursen lördag 15 november 

 
Från kursen söndag 16 november 

 
Bilder GT  
 
 



Nifstas julmässa 9/11  
Mycket folk och många utställare! Här kommer ett axplock av Annas fina bilder.  

 



 

 



Bilder Anna Werner  
 



OKTOBER  
Föredrag av Cilla Hallbert om elinstallation till dockhus.  
 
På både en torsdag och en fredag i oktober höll Cilla föredrag och gick igenom hur el kan dras in i 
dockhuset. Hon använder tysktillverkade eldelar i bra kvalité, som vi fick pröva på att meka med 
själva. Så nu kanske vi vågar oss på att försöka hemma själva - det är ju magiskt när man får ljus i 
skåpet! 

Bilder 24 oktober GT  
 

APRIL  
Marmorering med Ninni Ahlsel  
Söndag 27 april var det dags för den andra reprisen av 2003 års uppskattade kurser med Ninni 
Ahlsell, marmorering.  
Först fick vi lära oss hur man åstadkommer Kolmårdsmarmor, därefter Siennamarmor och slutligen 
kunde vi prova på att göra granit. Väldigt roligt - och något kladdigt - och jag tror att alla var 
väldigt nöjda med vad de åstadkommit!  



Bilder GT  



 

 

  
Bilder Anna Werner  

Föreningsstämma  
Lördagen 19 april hölls Miniatyrsällskapets föreningsstämma år 2008 i Tulpanens hus, Åkeshov.  
Först fick vi en guidad tur av pelargonutställningen, som pågick fram till slutet av april.  
Innan stämman bjöd föreningen på sallad med dryck, kaffe och kaka.  

 
 



 Vid föreningsstämman valdes Marie Källberg som ledamot i styrelsen. 
Bilder GT  
 



Träådring med Ninni Ahlsell  
Söndagen 13 april samlades vi i Ninni Ahsells atelje i Oskar Fredriksborg på Rindö för att lära oss 
träådring.  
Ninni tillhör en exklusiv yrkesgrupp - hon är dekormålare och förgyllare - och kan med pensel och 
färg förvandla trista ytor till vackra träslag eller marmor och annan sten eller gnistrande guld. Läs 
mer om henne på Oxdjupets Verkstäder.  
Vi fick lära oss hur man efterliknar mahogny, ek och rot. I kursmaterialet ingick både en dörr och 
ett bord, men vi hann också måla diverse småsaker som vi själva haft med oss.  
 

Bilder Anna Werner  



Bilder GT  
 
 

Om du vill läsa mer om dekormålning finns en lista på en del av den litteratur Ninni lagt fram.  
NÅGRA BÖCKER OM DEKORMÅLNING  
Sam Allen: “Classic Finishing Techniques”  
Brian and John Windsor: ”Parry ´s graining and marbling”  
Kevin McCloud: ”Techniques of decorating.”  
Lena Nessle: “Måla där hemma. En bok om nya och gamla material och målningstekniker”  
Lena Nessle: ”Schabloner med traditioner”  
Lena Nessle; ”Så målar jag möbler” Rabén Prisma  
Lena Nessle och Pontus Tunander: ”Skönt målat. Dekorationsmåleri genom tiderna.” ICA 
bokförlag  
Isabel O´Neil: “The art of the painted finish for furniture and decoration.”  
Annie Sloan and Kate Gwynn: “Dekorationsmålning. Rum, möbler, inredningsdetaljer, 
prydnadsföremål.” Forum  
Uve Snidare: Kakel, klinker och mosaik  
Anders Stjernberg och Per Åke Sundholm; ” Dessa fantastiska golv. Engelska tiles i Sverige.”  
Pontus Tunander: ”Målning och träskydd. En praktisk rådbok.” ICA bokförlag  
Pontus Tunander: ”Förgyllning” Bokförlaget Signum 
 
 



Smutsurs med Elaine Mossberg 15-16 mars 2008.  
I mars var det dags för dubblering av Elaines kurs i smutsiga miljööer.  
Även denna gång kunde man göra en fiskebod eller en konstnärsatelje.  
Kursen blev lika uppskattad som förra gången. Ni förstår varför då ni ser Anna Werners bilder!!  

 

 



 



Nifstamässa den 9 mars2008.  
Här kommer att axplock ur Anna Werners bilder från vårens Mininatyrmässa på Gärdesskolan i 
Stockholm.  

 



Påskpyssel – lördagen den 8 mars  
Vårt traditionella påskpyssel hölls i år dagen före Nifstamässan. Vi hoppades på så sätt att fler 
utifrån landet skulle kunna kombinera de två miniaktiviteterna.  
Angela Aldén och Lena Jonsson hade ordnat med en ny lokal, som ligger nära Solna Centrum. 



Under några timmar pysslade vi med allt som hör påsken till.  

 
 
 
 
I samband med påskpysslet fick vi möjlighet att beundra Lena Jonsson fantastiska hus, både det i 
skala 1:12 och det i skala 1:48.  







 



 
Bilder Anna Werner  
 

Bokkväll med föredrag om IGMA kurserna i USA- torsdagen den 14 februari  
Från denna kurs har jag tyvärr inga bilder 
Tillverkning av Rosenhylla - lördagen den 26 januari  
Från denna kurs har jag tyvärr inga bilder 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANUARI  
Helgkurs i smutsiga miljöer med Elaine Mossberg från Göteborg – lördagen och 
söndagen den 12 och 13 januari  
Elaine skulle kommit hit i november, men drabbades av ryggbesvär och måste inställa. Men den 
som väntar på något gott väntar inte för länge.  
Alla vi deltagare blev helt överväldigade när vi fick se vad Elaine dukat upp för oss. Vid våra 
arbetsplatser fanns en tjock påse med allt som behövdes för att göra en fiskarbod eller en konstnärs 
alteljé och en låda ett bygga i. Dessutom en verktygslåda med massor av nyttiga och praktiska 
hjälpmedel. Förutom detta fanns bord med allt extra som man möjligtvis skulle kunna behöva under 
sitt arbete, bets, färger, träbitar, allt allt. Lägg till detta Elaines smittande entusiasm och aldrig 
sinande ström av goda råd och tips. Inte att undra på att vi hade roligt och trivdes!  

 



 
 

 



 

 
Tack Elaine för en fantastiskt trevlig och givande kurs!  
 


