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InTe heller I år var det någon egentlig försommarvärme  
när vi möttes den 16:e maj på nordiska museet för Vän
föreningens årsmöte. det påverkade dock inte uppslutningen 
bland vännerna som kom i stort antal. i år var inte heller 
kronprinssesan Victoria, förste hedersledamot sedan  
1997, närvarande då givetvis den nyfödde prins oscar  
gavs prioritet. det blev i alla fall ett mycket trevligt  
och uppskattat årsmöte för både styrelse och vänner.

under ordförande niclas Forsmans ledning avhandlades 
sedvanliga ärenden. årsredovisningen visade en fortsatt  
god och stabil ekonomi i stiftelsen trots att det som  
vi alla vet var ett skakigt år 2015 i världsekonomin. 
Verksamhets berättelsen föredrogs av Viveca axell Hedén 
som berättade om den långa rad arrangemang som hållits  
i föreningen under året bland annat en mycket uppskattad 
resa till Bryssel med underhållande Fredrik Zimmerdahl 
som utmärkt ciceron. Bland övriga arrangemang kan  
nämnas visning av nordiska museets populära utställning 
med smak av humle samt en sensommarutflykt till  
Julita. Viveca redogjorde också för resultaten i den enkät 
undersökning som gjordes bland medlemmarna under 
november 2015. Förutom att det blev en överraskande  
hög svarsfrekvens var det givetvis också roligt att  
konstatera att 93% av medlemmarna uppfattar utbudet  
i medlemskapet som bra eller utmärkt. 

Styrelsen omvaldes utan undantag förutom Bo eriksson 
som valt att avgå på gund av förändrad arbetssituation. 
någon ny styrelsemedlem valdes inte in.

årSmöte med 
många VÄnner

museicheferna berättade om sina respektive verksamheter. 
Vi kommer att återkomma mer omfattande om detta  
i nästa utgåva av artur. gemensamt för båda verksam
heterna är ju dock den stora utmaningen att driva och 
utveckla verksamheten med begränsade resurser. Vännernas 
årliga gåva är givetvis ett tacksamt tillskott. Chefen för 
Skansen John Brattmyhr berättade om ekorrparken vid 
Solliden, en populär lekplats för barn (och kanske några 
ekorrar?) som skall renoveras 2016 med bland annat medel 
från vänföreningens gåva. Styres mannen Sanne Houby
nielsen berättade att stolarna i ett av rummen i paviljongen 
på Svindersvik skall få nytt tyg och att kopian av porträttet 
av Catarina Charlotta de geer skall få en ny ram. tyresö 
slott kommer att få nytt sidentyg till soffor och stolar  
i gula salongen samt bidrag till ytterligare några  
andra inredningsdetaljer.

efter årsmötesförhandlingar delade ordförande  
niclas Forsman ut vänföreningens resestipendier. 

uppmärksammad under kvällen blev också  
Bo Viktor pagels, bror till gurli pagels som testamenterade  
en fantastisk donation om över 3 miljoner kronor  
till föreningen tidigare i vår. Han berättade rörande  
om hennes stora kulturintresse.

kvällen avslutades med vacker solosång av nils norrby, 
son till styrelseledamoten anna norrby. nils, som just  
gått ut sjunde klass i adolf Fredrik, sjunger i Stockholms 
dom kyrkoförsamlings gosskör och har också medverkat  
i kungliga operans barnkör.

efter det berättade och läste dramatenskådespelerskan  
irene lindh om Carl Jonas love almqvist. mycket passande 
då nordiska museet har ett antal föremål från författaren  
i sina samlingar inklusive hans hatt och pipa.

innan kvällen sedan tog slut fick medlemmarna tillfälle  
att umgås och äta tillsammans.

styrelseledamot Meg tivéus,  
Bo Viktor Pagels, John Brattmyhr 
och sanne Houby-nielsen
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nordiSka muSeetS oCH SkanSenS VÄnnerS Stipendier 2016

Nordiska museet 
AnnA WomAck 

”För att delta i the attingham 
Summer School i england. Syftet  
är att få nya och viktiga kunskaper 
inför arbetet med att utveckla 
nordiska museet och dess slott  
och gårdar, såväl antikvariskt  
som publikt och pedagogiskt.” 

Skansen  
lIndA TÖrngren f.d. ASklund 

”För att resa till Fuengirola, Spanien 
och besöka eaZa’s (european 
association of Zoos and aquaria) 
årliga forum för bevarande arbete inom 
djurvård. i syfte att hjälpa Skansen att 
stärka sin bevarandeprofil och skaffa 
sig ett nätverk inom detta område.”

Skansen  
JenS dJupA

”För en resa till two oceans akvarium  
i Sydafrika. Syftet är att ta del av  
och inspireras av deras pedagogiska 
verksamhet inför skapandet  
av Baltic Sea 2020 på Skansen.”

styresman  
sanne Houby-nielsen

nils norrby Viveca axell Hedén

uppskattade volontärer  
eva lena almgren, Gunilla 
Hallsenius och karin uhlmann

skansens chef  
John Brattmyhr

irene lindh
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fredAg 9 SepTember beger vi oss till 
Hälsingland för att besöka ett antal  
av gårdarna som finns på unescos 
Världsarvslista, flera av dem privata.  
Vi besöker två världsarvsgårdar i alfta 
där vi även äter lunch. Sedan fortsätter 
vi vår resa längs ljusnans dalgång  
med första målet gästgivars i Vallsta 
och sedan till Järvsö och Järvsöbaden 

reSa till HÄlSingland  
oCH VÄrldSarVSgårdarna  
9–10 SeptemBer 2016

där vi skall inta middag och övernatta. 
lördag 10 september tar vår buss  

oss över ljusnan till gården kristofers, 
med sin berömda ”gammelbyggning”. 
Vi fortsätter sedan norr ut till ljusdal 
för att besöka ännu en av världs
arvsgårdarna. lunch äter vi i handels 
och köpmannastaden Hudiksvall. 

därefter anträder vi färden söderut, 

men gör ett stopp i den lilla orten 
enånger för att bese deras berömda 
medeltida kyrka. efter det ger  
vi oss av mot Stockholm med fem 
världsarvsgårdar, en medeltida  
kyrka och en titt på en köpmanna stad  
i bagaget. alla med berättelser  
om hur det en gång var i landskapet 
Hälsingland.

TId: Fredag 9 september.  
avfärd kl. 08.00 från Cityterminalen,  
åter 10 september ca kl. 19.00.

AnmälAn: senast fredag 17 juni  
till info@thimon.se, tel. 0703-711 288.  
Begränsat antal deltagare.  

prIS: 4  290 kr per person, enkel-
rumstillägg 240 kr. Priset inkluderar 
samtliga transporter med buss enligt 
program, en övernattning på hotell  
(del i dubbelrum), frukostbuffet,  
två luncher, en trerättersmiddag, 
specialvisningar enligt program.
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ullakarin Warberg, intendent på nordiska museet, tar oss med på en resa till Hälsingland.

Sommardag på 
Julita gård?
InTe nog med ATT Julita gård kan skryta  
med ett ovanligt fint och traditionellt 
midsommarfirande ungefär samma  
tid börjar besökarna strömma till  
för att titta på den berömda pion
trädgården. med en samling av  
omkring 130 olika arter och sorter  
är samlingen en av landets största.  
totalt nästan 400 plantor. Här finns 
dillpioner, rosenpioner, buskpioner, 
bondpioner, många olika sorters 
luktpioner och andra skönheter…
www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard

Premiär för ABBA,  
gosPel, visor och oPerA….

Sommaren på Skansen bjuder alltid  
på mycket musik och i år finns det 
ytterligare en möjlighet att njuta när 
serien körklang på Skansen inleds  
den 7 juli. inte bara det, hela publiken 
får vara med och sjunga i stämmor 
– dessutom tillsammans med en känd 
artist och kör. Varje torsdag har  
ett eget tema. 

Först ut är en kväll inspirerad  
av aBBas musik med gästartisten 
magnus Carlsson och kören som 
specialiserat sig på aBBas musik  
– the Choir est. by aBBa the 

museum. den 14 juli bjuds det på 
gospel med ebbot lundberg och 
immanuel gospel Choir, den 21 juli  
är temat Visor med Charlotte perrelli 
och S:t Jacobs ungdomskör. det sista 
temat i serien är opera med rickard 
Söderberg och romeo & Julia kören.

den största och viktigaste kören 
bildas av Skansens gäster som ska 
inspireras och sjunga med i stämmorna 
under ledning av programledare  
och kapellmästare Simon ljungman. 
Simon har en bred bakgrund inom 
musiken och är känd från på Spårets 
husband augustifamiljen samt som 
Håkan Hellströms gitarrist.

Äkta SkanSendeSign
SkAnSen går från återförsäljare av svensk design och  
hantverk till att bli producenter och grossister. Sedan  
en tid arbetar man med åhléns där Skansen tagit  
fram produkter med inspiration från åhl och dalarna.

den Skansenunika egna produktserien baserar sig  
framför allt på den mönsterskatt som finns i Skansens 
klädkammare. Här kan man se hur den svenska folkdräkten 
utvecklats genom tiderna och hur man blandar färger och 
mönster på ett sätt som inte förknippas med svensk design. 
Färgsprakande glädje där rutor och ränder blandas med 
broderier och dekorationer. 

www.skansen.se/sv/artikel/skansenbutiken 

www.ahlens.se/varumarken/skansen

BeSök ett 
Sommar nöJe  
i rokoko!
SvInderSvIk, Som är för litet för att 
kallas slott eller herrgård, är ett av  
våra äldsta bevarade sommarnöjen.  
det är en exklusiv föregångare till 
gross handlarvillorna och våra dagars 
sommarstugor. Svindersvik är ett 
stycke välbevarat 1700tal mitt  
i det moderna nacka. öppet endast 
sommartid och enkelt att besöka med 
hjälp av kommunala transportmedel.

Visningar på lördagar och söndagar 
från 4 juni–26 juni, kl. 12, 13 och 14.

Visningar endast på söndagar mellan 
3 juli–4 september, kl. 12, 13 och 14.

Svindersvik är öppet för bokade 
gruppvisningar 9 maj–22 september.
www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/svindersvik

nya kuddar från skansenbutiken

aBBa-kören

söt sevärdhet × 4

Fyra halv kilos stora björnungar  
föddes på Skansen 11 januari.  
att björnar föder så många ungar  
är mycket ovanligt i naturen  
och ovanligt även i parker. Senast  
det hände på Skansen var 1993.  
det är väl troligt att tundra,  
tassa, trubbel och tiburtius  
kommer att locka en stor  
och förtjust publik i sommar.
www.skansen.se/sv/artikel/djurens-ungar-2016

morgonpigg?
Från 1 juni till 30 september  

utökar nordiska museet sina öppettider  
till 09   – 18 varje dag!
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salen i kristofers, steneGammelgården ”Bortom åa” i Fågelsjö
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NyA väNNer

ayfer naile, Stockholm
Baud Birgitta, Värmdö
Bendix Carl och Hercules Bendix Sofia, Stockholm
Blomgren Johan, Bromma
Bondarevsky Sten och Sandvall pia, Stockholm
Bornsäter Barbro och Fredin Jan, Vällingby
Cheney annika, Bromma
Clöve Catarina, lidingö
Comoli Christian och pfaffl magdalena, åkersberga
dahlstedt Filip, Stockholm
edenborgh doris, nacka
ekholm Helena och anders, Stockholm
ericsson Birgitta och Jonsson inge, uppsala
eriksson Jesper och Sandbacke lena, Stockholm
evertz antje och Schneider daniel, Stockholm
gaa melanie, upplands Väsby
Harby annika, Stockholm
Hatz elisabeth och Schmidt torbjörn, Stockholm
Hedlund anders och Brandell inger, Spånga
Hedlund Johan och ildiko, Bandhagen
Hedlund linda och poshensigh Joosery, Stockholm
Hedlund ola och ulla, Stockholm
Hertz Sofia och Filip, Stockholm
Hilmersson uno, karlstad
Johansson lars och palley Jennifer, Saltsjö Boo
karlsson kristina och ronny, Stockholm
kåhre anna och karlsson michael, Vendelsö
liljegren lennart och anne, norrtälje
lindfors Christina, Huddinge
olsson lena, Skå
persson eva, täby
rundberg Bengt och maj, Stockholm
Sehlin anna, Stockholm
Skagenfält åsa, djursholm
Slettengren Carl och Westin anna, Stockholm
Sund Johan och lindkvist maria, Stockholm
Sunesson daniel och Vargö niklas, Stockholm
Sverin lena och kjell, Hägersten
Sällström Helen, Stockholm
tham nadja och Barney, Stockholm
Wahlström emmi och dufmats karlJohan, Stockholm
Webrink margareta, Stockholm
Westerlund liselotte och Hallström lars, Stockholm
Westin Jacob, anna, mariana och theodora, Stockholm
White elisabeth och Brian, Stockholm
Wranne nils, Stockholm
ågren marika och Zackrisson kent, Söderby
öhrnlarsson inger, Saltsjöbaden
örtegren lena och tom, Hägersten

kanSliet  
inFormerar
AllA kAnSke InTe känner TIll att man kan lösa ett 
medlemskap för barn eller annan familjemedlem på samma 
adress om man redan har sambo/par medlemskap.

det kallas ”ytterligare familjemedlem på samma adress” och 
kostar 300 kr. För mer information kontakta kansliet.

ANmälAN BiNdANde
anmälningarna till program är bindande. Betalningen  
sker i förskott senast en vecka innan. när man har betalat 
och får förhinder får man alltså inte pengarna tillbaka. 
undantag kan göras i särskilda fall. tänk på att alltid  
anmäla förhinder så någon annan kan få din plats.

PåmiNNelse medlemskorteN
kansliet påminner om att medlems korten är personliga,  
och inte får lånas ut. på baksidan står att man ska  
skriva sin namnteckning, men vi ser hellre att man  
textar sitt namn tydligt. det kan förekomma stickkontroller 
av idhandlingar i entréerna.

sommArstäNgt kANsliet
kansliet stänger den 20 juni och öppnar igen den 22 augusti.

det innebär att telefontiden är stängd, men epost läses 
sporadiskt under sommaren. det går bra att anmäla sig till 
program även under stängningen, men helst via epost.

ProBlem med medlems kort  
uNder sommAreN
många vill utnyttja sitt kort under sommaren och därför  
är det bra att se till, i god tid, att betala sin medlems avgift, 
helst med fakturan när den kommer, så man har sitt  
kort när det behövs.

om man får problem med sitt medlemskort under 
sommaren kan det ibland ta lite tid att få hjälp. kansliet  
har begränsat öppethållande, men det är inte helt stängt,  
så det lönar sig alltid att höra av sig, även om det tar  
lite längre tid att få kontakt.

OBS! Vi vill också informera om att Vänföreningen och  
Nordiska museet med sin butik är två helt olika organisationer. 
Butiken hjälper Vänföreningen med att sälja korten, men  
de ansvarar inte för föreningen. När man förlorat sitt kort,  
tappat det eller blivit bestulen, ska man alltid kontakta kansliet. 
Oftast kan vi lösa det, men det tar alltid lite tid, inte bara  
under sommaren. Vi ber alla att ha överseende med det.

styrelse
niclas Forsman – ordförande
Hans malmsten – skattmästare
Sanne Houbynielsen – nordiska museet
John Brattmyhr – Skansen
elisabeth edholm Fernström
meg tivéus
anna norrby
gunilla von platen
Christina Sollenberg Britton
Johan nordenfalk

kANsli
Viveca axell Hedén, kanslichef 
TelefonTId: mån – tors 09.30 – 12.00 
tel. 08519 546 93 
AdreSS: nordiska museets  
& Skansens Vänner, Box 278 20,  
115 93 Stockholm 
e-poST: vanner@nordiskamuseet.se 
pluSgIro: 1901248

redAktioN
ArTur uTgeS Av: nordiska museets  
& Skansens Vänner 
AnSvArIg uTgIvAre: niclas Forsman 
redAkTÖr: Christina Sollenberg Britton 
e-poST: christina@brittonbritton.com 
Tryck: rolf tryckeri aB, Skövde 

medlemSkap –  
Bli en VÄn
årSkorT:  Från och med 1 juli 2016  
650 kr per person och 850 kr per par/sambo 
(vänföreningen tillämpar rullande medlemskap 
med fyra olika perioder: kalenderårskort,  
mars, juni eller septemberkort)

STändIgT medlemSkAp: 10 000 kr per person  
och 15 000 kr per par/sambo. Betalning på  
plusgiro 1901248, nordiska museet & Skansens  
Vänner eller i nordiska museets butik. Som 
medlem får du fritt inträde till nordiska museet, 
Skansen och Biologiska museet, Svindersvik, 
tyresö slott och Julita gård samt Härkeberga 
prästgård. 

Fler förmåner kan du läsa om på vår hemsida  
www.nordiskamuseet.se/kontakt/nordiska
museetsochskansensvanner eller kontakta 
kansliet: vanner   @nordiskamuseet.se,  
tel. 08519 546 93



Bli VolontÄr 
vårT volonTärArbeTe kAn se väldigt olika  
ut. under Höstmarknaden och Julmarknaden  
på Skansen lånar man kläder ur Skansens 
klädkammare och är med som statist i miljön 
 på marknaden. Vandra med väsen och Slottets  
dag på tyresö slott eller Svindersviksdagen  
är andra exempel på tillfällen då det behövs  
extra hjälp. Just nu inte aktuellt, men före
kommande är att våra museer kan behöva hjälp 
med flyttning eller packning av föremål. 

kansliet kan ibland också behöva hjälp vid 
årsmötet eller andra programpunkter. naturligtvis 
är en anmälan inte bindande. det ska passa med  
din egen kalender och intressen.

Välkommen att höra av dig till kansliet  
om du är intresserad. 

Foto: Mats landin / nordiska Museet

kinesisk 
rispappertapet, 
svindersvik
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Anmälningarna till program är bindande. Betalningen sker i förskott senast en vecka 
innan. När man har betalat och får förhinder får man alltså inte pengarna tillbaka. 
Undantag kan göras i särskilda fall. Tänk på att alltid anmäla förhinder så någon annan 
kan få din plats. För mer information, kontakta kansliet. Alla program, utom resan till 
Hälsingland, anmäls genom kansliet tel. 08-519 546 93 eller vanner @ nordiskamuseet.se 

F
o

to
: P

e
t

e
r

 s
e

G
e

M
a

r
k

 / n
o

r
d

is
k

a
 M

u
s

e
e

t
F

o
to

: a
n

n
a

 Y
u

 / s
k

a
n

s
e

n

sVeriGe
Porto Betalt
Port PaYÉ

nordiska Museet & skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 stockholm
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VÄnnernaS program 
Juli – SeptemBer 2016
skANseNs vildA djur
Vi hälsar på hos björnarna och årets fyrlingar och får höra hur björnarna  
lever sitt liv på Skansen. djurvårdarna berättar bl.a. om miljöberikning  
som är så viktigt för att björnarna ska få utlopp för sina naturliga beteenden.  
Vi går vidare till vargarna och järvarna och får lära oss om de utmaningarna  
det innebär att hålla dessa arter i hägn. Särskilt roligt är det att det är  
en av årets Vänstipendiater, linda törngren, som visar oss. 

TId: oBs! två tillfällen! Måndag 22 augusti kl. 14.00 – ca 15.30  
samt torsdag 25 augusti kl. 17.00 – ca 18.30.
plATS: samling skansens huvudentré.
AnmälAn: senast måndag 15 augusti. Begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr på Plusgiro 190124-8. 

sviNdersvik   
Välkomna till en visning av Svindersvik – sommarnöje i rokokostil  
beläget i nacka. Vi får en guidad rundvandring och efteråt äter  
vi lunch i Café Brygghuset.

TId: Fredag 2 september, kl. 10.30.
plATS: svindersvik, nacka. se sl för resa med buss eller saltsjöbanan från slussen. 
AnmälAn: senast onsdag 22 augusti. Begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 200 kr (inkl. sopplunch med dessert)  
eller 50 kr (endast visning) på Plusgiro 190124-8. 

resA till hälsiNglANd och världsArvsgårdArNA  
9–10 sePtemBer 2016
Vi beger oss till Hälsingland för att besöka ett antal av gårdarna som finns  
på unescos Världsarvslista, flera av dem privata. Ciceron på resan är 
konsthistoriker ullakarin Warberg, bördig från norrala socken i Hälsingland  
och intendent på nordiska museet. Se vidare info i tidningen.

TId: Fredag 9 september. avfärd kl. 08.00 från Cityterminalen, åter 10 september ca kl. 19.00.
AnmälAn: senast fredag 17 juni till info@thimon.se, tel. 0703-711 288. Begränsat antal deltagare.  
prIS: 4  290 kr per person, enkelrumstillägg 240 kr. Priset inkluderar samtliga transporter med  
buss enligt program, en övernattning på hotell (del i dubbelrum), frukostbuffet, två luncher,  
en trerättersmiddag, specialvisningar enligt program.

föredrAg: recePt och liteN PigA
om matlagning och recept i arkiven. kan vi ta lärdom av vad man åt förr?  
Vad finns det i arkiven om människorna som faktiskt lagade maten på slott och  
herresäten? recept på de godaste kakorna kommer att delas ut efter föredraget!  
karin Borgkvist ljung, fil.mag. arkivpedagog och paleograf anställd  
vid riksarkivet i Stockholm berättar och visar bilder.

TId: onsdag 5 oktober kl. 17.00.
plATS: samlingsalen, nordiska museet. oBs! Museet och restaurangen är öppna till kl. 20.00.
AnmälAn: senast måndag 19 september.  
efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr på Plusgiro 190124-8.




