
en hyllning till 
vårt världsberömda 
nordiska ljus
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aktuellt  sk a nsen & nor disk a m useet

För drygt hundra år sedan var mörkret en självklarhet  
när solen inte sken eller månen lyste. Föreställ dig att klara  
dig med tio talgljus under ett helt år. i nordiskt ljus vill 
museet berätta om hur ljuset från naturen och det vi har 
skapat med belysningsteknik påverkar hur vi lever våra liv. 

med människan i centrum i högtider och vardag berättas 
historien om ljusets betydelse från eldstad till Ph-lampa. 
besökaren får uppleva fascinationen med artificiellt 
återskapat norrsken och reflektera över ljusets betydelse  
för traditionella högtider som halloween, advent, ny dag 
(nouruz), valborg och midsommar. en utställning med 
över hundra år av nordisk belysningsdesign visar i en  
visuell tidsresa hur utvecklingen har sett ut sedan 
elektricitetens genombrott. 

nordiskt ljus – en stor utställning 
om ljuset som Format oss

nordiskt ljus är en rik, generös, lustfylld utställning  
som bjuder på en riktig ljusupplevelse och en hyllning till 
vårt världsberömda nordiska ljus. 

”det är en jättesatsning från vår sida”, säger amanda 
Creutzer, projektledare för ”nordiskt ljus”. ”det känns som 
att det är tjugo år sedan vi gjorde en så här stor presentation. 
den fyller hela det nya galleriet i entréplan, både södra och 
norra delen av hallen och dessutom alla valvmontrar. det  
är en utställning som står på olika ben. tyngdpunkten  
i utställningen är kopplad till vår kulturhistoria men här  
ryms även design och upplevelser.

liksom tidigare så har nordiska museet samarbetat med 
externt anlitade designer och andra kreatörer i gestaltningen 
av utställningen. några av de formgivare som museet arbetar 
med är joann tan studio och note design studio.

”det uppstår alltid kreativ dynamik när man arbetar  
med externa partners – antingen att det passar som hand  
i handske eller att det blir en spännande krock. jag är ju 
väldigt partisk men jag tror faktiskt att det blir spännande 
och intressanta utställningar”.

vad betyder det att bo i en del av världen 
som har begränsat med ljus under vintern 
och ljust nästan dygnet runt under 
sommaren? den frågan ställs i nordiska 
museets stora utställning nordiskt ljus som 
öppnar 29 oktober och fyller stora hallen 
under ett helt år. 

utställningen nordiskt ljus öppnar 29 oktober och pågår 
under omkring ett år (avslutningsdatum ännu ej bestämt).
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AKTUELLT

Fotografen kerstin bernhard (1914 – 2004) är mest ihåg-
kommen som pionjär inom svensk matfotografi. hennes 
bilder finns i klassiska kokböcker som ”novisen vid spisen” 
och ”bonniers kokbok”.

bernhard inledde dock sin karriär som skicklig och 
nyskapande mode- och porträttfotograf. hon fotograferade 
många kända modeller från filmens och teaterns värld och 
hennes bilder prydde ofta omslag på fashionabla magasin. 

kerstin bernhard anlitades flitigt av modeindustrin  
och fick 1947 chansen att arbeta i Paris i samband med  
den historiska lanseringen av Christian diors ”new look”. 
kerstin bernhard var själv blygsam och jordnära till sin 
personlighet men det hindrade inte att hon blev erkänd  
som mycket framstående, både konstnärligt och tekniskt. 
under den senare delen av sin karriär övergav kerstin 
bernhard sin ateljé för att porträttera människor och  
miljöer på ett friare sätt. 

”hennes framgångar i det som då var ett mans dominerat 
yrke har tjänat som inspiration för yngre kvinnliga fotografer”, 
säger jonas hedberg, fotointendent vid nordiska museet 
som har ansvarat för urvalet av bilder till utställningen  
Att fånga ögonblicket. Porträtt och modefotografi av Kerstin 
Bernhard tillsammans med fotografen Peter segemark. ”det 
känns kul att här kunna visa en del av kerstin bernhards 
karriär som inte så många känner till – främst hennes 
porträtt- och modebilder. Flera av bilderna vi ställer ut har 
inte visats eller publicerats tidigare”.

i samband med utställningen publicerar nordiska museets 
förlag även en bok om kerstin bernhard som fotograf.  
boken visar hela vidden av hennes fotografiska gärning, även 
hennes berömda mat- och brödbilder. därmed kompletterar 
utställning och bok varandra.

utställningen med kerstin bernhard är den andra i en serie 
med fotografer från nordiska museets arkiv som inleddes 
med förra årets utställning om tore johnsons Parisfotografier 
och samtidigt publicerade bok.

”det är ett koncept som vi vill föra vidare. vi har många 
fina fotografer att lyfta fram i vårt arkiv”, säger marie 
tornehave, producent för utställningen om kerstin bernhard. 
”genom att här presentera kerstin bernhards fotografi  
både som en utställning på vägg, i ett innehållsrikt bildspel 
och i en bok får vi chansen att visa hennes fantastiska  
bredd som fotograf”.

kerstin bernhard –

att Fånga  
ögonbliCket
en utställning som återupptäcker den 
nyskapande svenska mode- och 
porträttfotografen kerstin bernhard.

utställningen att fånga ögonblicket på nordiska museet 
öppnar i vecka 47. utställningen kommer att visas under 
cirka ett år.
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helgen 24 – 25 september bjuder nordiska museet  
på en riktigt mustig äppelfest för hela familjen.  
kom och upplev, smaka och njut av vår svenska  
äppelskatt när lusthusportens trädgård fylls med 
äppelutställning och äppelmarknad. handla cider,  
vinäger, marmelad eller äppelträd och få tips om  
odling och beskäring. efter tävlingar och lekar kan 
besökaren njuta av fika i trädgården.

äppelfestivalen erbjuder även ett unikt tillfälle  
att se insidan av korkfabrikör Wicanders berömda 
jugendvilla som genom åren har varit både privat- 
bostad, presskontor och arrest. 

äPPelFestival  
För hela Familjen!

skansen inleder ett unikt samarbete med naturskydds-
föreningen för att rädda den utrotningshotade vitryggiga 
hackspetten. Fåglar som föds upp på skansen kommer  
att kunna sättas ut i naturen. naturskyddsföreningen och 
nordens ark har arbetat med detta i flera år, men nu ansluter 
även skansen till det viktiga arbetet.

anläggningen med vitryggig hackspett blir ett komplement 
till arbetet med att bevara berguv som pågått sedan 80-talet 
och där berguvar från skansen släpps ut i stockholms 
skärgård varje år.

den vitryggiga hackspetten är en av sveriges mest hotade 
fågelarter. För att bevara arten kvar i landet krävs förutom 
stödutsättning av ungar att gammal lövskog bevaras och 
återskapas. de svenska lövskogarna har minskat kraftigt de 
senaste hundra åren, vilket är ett problem för många arter. 

”att vi får vitryggig hackspett till skansen är en tydlig 
signal om att vi kan, och ska, inrikta oss mer på arbete med 
hotade arter och folkbildning”, säger tomas Frisk, chef för 
den zoologiska verksamheten. ”att vi dessutom får ett nära 
samarbete med naturskyddsföreningen och nordens ark är 
väldigt roligt och en förutsättning för att lyckas i detta 
viktiga arbete.”

naturskyddsföreningen har sedan 1996 arbetat med 
Projekt vitryggig hackspett tillsammans med nordens ark. 
Förutom att föda upp och placera ut ungar arbetar projektet 
med att både skydda och restaurera gammal lövskog, följa 
fåglarna i det vilda, stödmata dem på vintern och ringmärka 
de ungar som föds. den vitryggiga hackspetten är en av 
sveriges mest hotade arter.

”vi är glada att skansen med 1,4 miljoner besökare per  
år engagerar sig för den vitryggiga hackspetten i sverige”, 
säger johanna sandahl, naturskyddsföreningens ordförande. 
”skansen är en viktig arena för att sprida kunskap så vi 
hoppas att samarbetet ska ge hotade arter och naturmiljöer 
ännu större uppmärksamhet och att vi tillsammans kan se 
till att räddningsprojektet utvecklas i en snabbare takt.”

i ett första steg har skansen byggt en voljär för att hålla 

skansen oCh naturskyddsFöreningen 
i unikt samarbete

och visa den vitryggiga hackspetten. Planen är att längre 
fram bygga ytterligare en anläggning så att skansen kan  
ta hand om två par som kan få ungar. genom naturskydds-
föreningens försorg kan de sedan slussas ut i naturen.  
en rolig detalj i sammanhanget är att den nya voljären för 
hackspettarna var skansens 70-årsgåva till hmk Carl 
gustaf med anledning av hans stora naturintresse och 
engagemang i miljöfrågor.
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den sällsynta 
vitryggiga 

hackspetten
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 aktuellt

här kommer det att myllra av aktiviteter, och man kan 
uppleva stadens puls på gammalt vis med hantverk, liv  
och rörelse. stadskvarterens kulturhistoriska miljöer håller 
öppet, det bjuds på körsång och positivhalare, konstapeln 
håller ordning i staden och museipedagoger i tidstypiska 
kläder och skickliga hantverkare ger en levande bild av hur 
livet kunde te sig i en stad i sverige i slutet av 1800-talet  
och in på 1900-talet.

det blir visningar i tottieska malmgården som just nu 
genomgår en omfattande ombyggnation med en helt ny 
övervåning som öppnas för gäster permanent i början av 2018. 
till födelsedagen kan man få en exklusiv förhandsvisning 
8 – 9/10 och 11/10. det blir löpande visningar under dagen  
så ingen förbokning krävs, först till kvarn gäller. en  
visning pågår i cirka 40 min.

de här dagarna kan man också ta ett par årtag med 
skansens roddarmadam. madammerna var kvinnor som
transporterade människor och gods över vatten i utbyte  
mot en slant. i stockholm fanns sådan sorts ”sjötaxi” ända 

skansen Fyller 125!

fram till mitten av 1800-talet. vid Fågeldammen kan man 
träffa skansens egen roddarmadam.

under året har skansen samlat in minnen och berättelser 
från gäster genom tiderna både på hemsidan och i berättar-
boden, men under programpunkten ”oss andra” lyfts de 
berättelser som ligger gömda i vår historira. ofta handlar 
det om personer som inte ägde eller bestämde, och därmed 
inte heller skrev historien. i seglora kyrka träffar man på 
berättelser om de människor som fick skammen som straff.

berättarboden är öppen och här kan du dela med dig av 
just din berättelse i en knallorange berättarbod, skapad av 
konstnären Peter johansson. här går det att spela in sina 
skansenminnen i en kort film eller ljudupptagning. 

och grädden på moset är förstås skansenbakelsen,  
framtagen till chokladälskaren artur hazelius ära med 
anledning av skansens 125-årsjubileum. den finns att köpa  
i restaurangerna och kaféerna.

helgen 8 – 9 oktober & födelsedagen 11 oktober

skansen fyller 125 år den 11 oktober men redan i helgen den 8 – 9 blir det ett  
rejält födelsedagsfirande i stadskvarteren.
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styrelse
niclas Forsman – ordförande
hans malmsten – skattmästare
sanne houby-nielsen –  
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. 08-519 546 93 
adress: nordiska museets  
& skansens vänner, box 278 20,  
115 93 stockholm 
e-post: vanner@nordiskamuseet.se 
plusgiro: 190124-8

redaKtion
artur utges av: nordiska museets  
& skansens vänner 
ansvarig utgivare: niclas Forsman 
redaktör: Christina sollenberg britton 
e-post: christina@brittonbritton.com 
tryck: rolf, skövde 

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 är det 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  
dina intressen.

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

Påminnelse 
medlemsKorten
kansliet påminner om att 
medlemskorten är personliga, och 
får inte 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 id-handlingar 
i entréerna.

medlemsKort för barn 
och familjemedlemmar 
På samma adress 
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.

kansliet inFormerar
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.

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. 
om man förlorat sitt kort, 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.

bli volontär
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nya Vänner

asghari Parrviz, bromma
balaton anita och attila, sollentuna
bennett robert och monica, helsingborg
bentsson rune och ahrnes sylvia, stockholm
berglund Per, åkersberga
boardman benjamin, järna
bodin jon, säter
broberg viola, stockholm
Carlsson åke och sofie, skå
Castlin agneta och olsson magnus, vendelsö
Cervinger maggan och janryd marie-louise, kungsängen
Charani sofia, lidingö
Christensson monica, skärholmen
eklund robert, norsborg
emmerfors anna, spånga
engver gunnar och lundin åsa, södertälje
Franzen hilary och bylander Per, stockholm
gertz martin och michaela, stockholm
gille madeleine och Wendel owe, huddinge
glock margareta och lyckeborg håkan, stockholm
graflund jennie och lee, sollentuna
groth tina, stockholm
gummesson madelene och Prom johan, stockholm
gustafsson rolf å och szebelely, stockholm
heffler eva och bo, solna
häggström gunilla och ulrika, hägersten
häll birgit och Pyyny sune, saltsjö-boo
inghe ola, bromma
ivansson lars och milena, stockholm
jacobson anne och andersson haldo, stockholm
jaeger johan och louise, stockholm
johansson irene och radecrantz Per-anders, stockholm
johansson jacob och ranelius helén, stockholm
karlsson barbro och ingemar, solna
karlsson ulla och Persson lars, spånga
khil anastasiya och kharyton vsevolod, stockholm
kroon maria, stockholm
körling margaretha, sundbyberg
lagerdahl Clary och Fredriksson johan, sundbyberg
lagerdahl susanne och almgren roger, sundbyberg
lagergren Christina och björn, stockholm

årskort:  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. 

medlemskaP – bli en vän
betalning på Plusgiro 190124-8, 
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-museets-och-skansens-
vanner eller kontakta kansliet: 
vanner   @nordiskamuseet.se,  
tel. 08-519 546 93

lagergren gerd, stockholm
larsen helga, nacka
larsson Cajsa och Poblador i garcia david, stockholm
larsson michael och buxbaum eva, älvsjö
ledin erica och söderlund ludvig, stockholm
liljencrantz axel och anna, stockholm
lindell yvonne, åkersberga
lindh göran och Carlsson monica, täby
lindkvist kjell, stockholm
lundén kent, vaxholm
lundgren leif och Carlsson ulla, tyresö
magnusson dam hanne och björn, kungsör
malutchenko boris och Flyhammar eva, solna
mikaelsson margit, spånga
nilsson thor och johnsson helena, kista
nordahl hans och skoog anna, bromma
nylander leif, johanneshov
olander hans och anita, stockholm
olsson marianne, stockholm
Palm jessica och daniel, trångsund
Palmqvist björn och gunilla, stockholm
reinerdahl gunnar, stockholm
renheim gunnar, bromma
rydberg lena och kjell, tullinge
rönnstedt berit, stockholm
schultz ann-marie, lidingö
sjöström susanne, stockholm
skans annica, rimbo
skeppstedt Camilla, huddinge
stensmo anders och hjorth anita, lidingö
stolpe Camilla och arvidsson karl-eric, ösmo
stoops madeleine och johann, hägersten
svedberg john och ayalon doritti, åkersberga
söderhielm louise och holm axel, stockholm
takeuchi haruna, stockholm
thiel Claes och sedin kerstin, stockholm
tornberg Peter och Caroline, stockholm
toudert therese och harry, uppsala
Wilkins david P och meagher gabrielle, stockholm
åqvist erica, stockholm
åqvist thomas och holmén anna, stockholm
öman bengt, bromma
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sveriGe
Porto betalt
Port PaYÉ

nordiska museet & skansens vänner 
box 27820 
115 93 stockholm

föredrag: recePt och liten Piga
om matlagning och recept i arkiven. kan vi ta lärdom av 
vad man åt förr? Finns det något i arkiven om de som faktiskt 
lagade maten på slott och herresäten? recept på de godaste 
kakorna delas ut efter föredraget! karin borgkvist ljung, fil.
mag. arkivpedagog och paleograf 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 29 september.  
efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr på PG 190124-8.

det sVensKa äPPlet – ett äPPle i särKlass
andreas hellström, trädgårdsmästare och pomolog,  
från skansens Park och trädgård, talar om äpplets historia, 
äppelodling och varför det svenska äpplet är det bästa  
i världen. vi tittar på äpplen i skogaholms köksträdgård  
och promenerar sedan till skogens hus för bildspel och 
föreläsning. efteråt kan du få dina äpplen sortbestämda.  
ta med fem äpplen från solsidan av trädet.

tid: tisdag 11 oktober kl. 13.45 – 15.30. 
plats: samling skansens huvudentré. 
anmälan: senast 3 oktober. begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr på PG 190124-8.

migrationens ansiKte
vad skulle du ta med som minne om du skulle lämna ditt 
land, ditt ursprung, ditt sammanhang? utställningens kärna 
är en rad föremål som några valde att ta med sig när de först 
kom till sverige. dessa föremål har lånats in från medlemmar 
i föreningen grekinnornas lyceum, en organsation grundad 
1911 i athen av författaren och journalisten kalliroi Parren, 
en av greklands främsta förespråkare för kvinnans rätt till 
utbildning och arbete. ulla-karin Warberg visar och berättar 
om utställningen för oss.

tid: onsdag 2 november kl. 17.00 – ca 18.00. 
plats: nordiska museet, samling vid Gustav vasa.  
obs! museet och restaurangen är öppna till kl. 20.00. 
anmälan: senast 19 oktober. begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr på PG 190124-8.

stocKholms auKtionsVerK, moderna 
välkomna till visning av svensk och internationell klassisk 
konst, konsthantverk och möbler som visas av kunnig expertis.

tid: torsdag 10 november kl. 17.00 – 18.00. 
plats: stockholms auktionsverk, nybrogatan 32, t-bana Östermalmstorg 
anmälan: senast 26 oktober till kansliet. begränsat antal deltagare.

handtrycKta taPeter, långholmen
välkommen med på en visning av tapetverkstaden på 
långholmen. vi besöker familjeföretaget som i över 30 år 
har rekonstruerat och nytryckt historiska tapeter, bårder och 
rullgardiner till hembygdsgårdar och slott, torp och herrgårdar, 
lägenheter och muséer i hela norden, däribland skansen.

tid: måndag 14 november kl. 15.00 – ca 16.00. 
plats: knaperstavägen 7a, långholmen. 
anmälan: senast 1 november. begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 130 kr på PG 190124-8.

nordisKt ljus
välkommen på visning av den nya utställningen på nordiska 
museet. vad betyder det att bo i en del av världen som har 
begränsat med dagsljus under vintern och ljust nästan dygnet 
runt under sommaren? över hundra år av nordisk lamp design 
visas i en visuell tidsresa över hur formgivningen av armaturer 
har sett ut i norden sedan elektriciteten gjorde sitt intåg.  
det och många andra aspekter av ljus tas upp i denna 
utställning. en av de ansvariga, maria maxén, visar och 
berättar för vänföreningen.

tid: onsdag 23 november kl. 17.00 – ca 18.30. 
plats: nordiska museet, samling vid Gustav vasa.  
obs! museet och restaurangen är öppna till kl. 20.00. 
anmälan: senast 7 november. begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr på PG 190124-8.

stocKholms auKtionsVerK, KlassisKa
välkomna på visning av svensk och internationell klassisk 
konst, konsthantverk och möbler som visas av kunnig expertis. 

tid: torsdag 1 december kl. 17.00 – 18.00. 
plats: stockholms auktionsverk, nybrogatan 32, t-bana Östermalmstorg 
anmälan: senast 21 november till kansliet. begränsat antal deltagare.

vännernas Program, oktober – deCember 2016

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 anmäls genom kansliet tel. 08-519 546 93 eller vanner @ nordiskamuseet.se

jul På sKansen
välkommen på en stämningsfull och varm julvisning. vi får 
följa med till boktryckarbostaden och järnhandlarens familj 
och få en inblick i hur de firade och förberedde sig för julen.

tid: obs! två tillfällen: tisdag 6 december kl. 17.00 – ca 18.00. 
och onsdag 7 december kl. 16.00 – ca 17.00. 
plats: skansen, samling skansens huvudentré. 
anmälan: senast 21 november. begränsat antal deltagare. 
efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr på PG 190124-8.
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