
sTÄMNINGsFULL  
hELG på skaNsEN och  
NordIska MUsEET!
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nummer 4, 2016 – årgång 19

nu HAr VI JuL HÄr I VårA HuS...
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AktueLLt Nor dIsk a M UsEET & sk a NsEN
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Julhelg på SkanSen

ALLA HeLger I AdVent – Julmarknad på Skansen
skansens Julmarknad dignar av godsaker‚ mat‚ marmelader, 
glögg, hantverk‚ design, leksaker och fina julklappar.
ÖppettIder: kl. 10.00 – 16.00 lördag och söndag varje helg i advent.

ALLA HeLger I AdVent – Dans kring granen 

Ingen jul utan lek och dans kring granen! häng med  
i svängarna när ayla kabaca eller Ulrika Larsson och 
julorkestern bjuder upp till frejdiga jullekar. se hela 
programmet på www.skansen.se.

noVember ocH december – Musik i juletid 
adventskonserter i seglora kyrka och Missionshuset, låtspel 
i husen, körer och konserter – det finns mycket jul musik på 
skansen i december. se hela programmet på www.skansen.se.

HeLA JuLHeLgen – Jul från förr i hus och gårdar 
Julborden från förr i de olika gårdarna är en av skansens 
mest älskade traditioner. de historiska julborden så som  
de kunde serveras förr i olika delar av landet står uppdukade  
i delsbogården, oktorpsgården, statarlängan, posthuset, 
Väla skola, Järnhandlarbostaden, Boktryckarbostaden och 
Älvrosgården. Mer information finns på www.skansen.se.

ALLA dAgAr – Julkul för barn och julstöpning i Skogens hus
stora och små barn får komma och göra gammeldags 
julpynt, större barn och vuxna kan stöpa ljus. Under hela 
julhelgen erbjuds också en lång rad evenemang för barn.  
Mer information finns på www.skansen.se.

10 – 13 december – Lucia på Skansen
Lucia på skansen är ett folkkärt evenemang som arrangeras 
sedan 1893. Under hela luciadagen och även lördagen  
10 december samt söndagen 11 december hålls luciatåg, 
luciakonserter och andra evenemang. se hela programmet 
på www.skansen.se.

24 december – Fira julafton på Skansen
Ta en paus i julstöket och fira jul 2016 på skansen –  
på självaste julafton. Fri entré hela dagen! har du glömt  
att köpa en julklapp till någon? här finns lösningen.  
de sista julklapparna handlar du i skansenbutiken   
i Logen‚ i Lill-skansen butiken eller i skansen-akvariets 
butik. Ät en god sopplunch på Gubbhyllan,  
besök Lill-skansen och se sälarna äta julströmming.  
se hela programmet på www.skansen.se.

31 december – Tolvslaget på Skansen
stockholms bästa nyårsfirande med anor från 1895.  
Festligt firande med sång, musik och alfred Tennysons  
dikt Nyårsklockan. Efter tolvslaget kan man se det 
storslagna fyrverkeriet från saltsjön med den bästa utsikten 
från skansen. Biljetter säljs via: www.ticketmaster.se. 

Julhelg på nordiSka muSeet

VArJe AdVent – Julstämning i stora hallen
Varje adventssöndag bjuder Nordiska museet in till 
julstämning i stora hallen. Beskåda årets julgran, pyssla med 
barnen och lyssna på våra julpratare – eller ta det lugnt med 
lussebullar och annan julmat i restaurangen. 
ÖppettIder: kl. 10.00 – 17.00 varje söndag i advent.

7 december – Lucia i nytt ljus
hur svensk är Lucia? kan en lucia se ut hur som helst? Är 
manliga lucior något nytt? hör intendent Lena kättström 
höök berätta om sin nyutkomna bok Lucia i nytt ljus 
(Nordiska museets förlag).
ÖppettIder: kl. 18.00 – 19.30

11 december – Lucia på Nordiska museet
Missa inte årets Luciatåg av södra latins kammarkör, och  
museets Luciakonsert med allsång ledd av Gabriel Forss.  
se hela programmet på www.nordiskamuseet.se.
ÖppettIder: kl. 10.00 – 17.00

FIra JUL MEd TradITIoN på 
skaNsEN och NordIska MUsEET
här ett urval av helgernas tilldragelser och aktiviteter.  
En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar vi dig! 
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Nor dIsk a M UsEET s & sk a NsENs VÄ N N Er AktueLLt

den 9–10 September reSte ett antal Vänner till sammans 
med intendent Ulla-karin Warberg i buss till hälsingland 
för att besöka världsarvs gårdar. kl. 8.30, fredag morgon, gav 
vi oss iväg från city terminalen. Vi var 30 personer i bussen  
och vädret var fantastiskt hela helgen.

Efter lunch på Gästgivars i alfta fick vi visning av två gårdar 
med guiden kersti hisved. det var först den så imponerande 
Jon-Lars gården och efter det pallars i Långhed. sedan bar 
det av till Gästgivars i Vallsta. där mötte förre länsantik varien 
Erik Nordin upp för att visa oss gården, som även används 
som hembygdsgård. Vi fick bland annat ta del av en fin och 
intressant utställning om schablonmåleri. Nu var det sen 
eftermiddag och hög tid för oss att ge oss av till Järvsö och 
pensionat Järvsöbaden där våra rum och middag väntade.

Efter frukost på lördagmorgon bjöd Ulla-karin på en 
överraskning. hon tog oss till karlsgården i byn Bondarv, 
utanför Järvsö. En gård som inte räknas till världsarven,  
men ändå är minst lika fantastisk på sitt sätt. sedan bar det 
av mot gården kristoffers och en visning av stephanie cassel,  

som bor på gården med sin familj. Många av oss var eniga 
om att det var mycket fascinerande att få höra om en gård 
som används idag på, i stort sett, samma sätt som den alltid 
gjorts, samt om de problem som det innebär, både ekonomiskt  
och praktiskt. Nästa familj vi besökte var i Letsbo och deras 
gård Bommars. hela familjen var enga gerad i visningen,  
från morfar till barnbarn, och det bjöds på hembakat fika  
på gårdstunet. Efter dessa möten med de två familjerna var 
vi hungriga på lunch, men väldigt mätta på intryck. Lunchen 
intogs på Ystergårn i hillsta. också det en vacker gård som 
inte är världsarv men minst lika spännande och vacker. 
Lunchen blev sen och efter den var det tid att resa hem  
till stockholm igen.

alla i bussen var glada, trötta och omtumlade av alla 
intryck. det var så intressant att få lära sig vad som är unikt 
för hälsingland och hur det kommer sig. Vi är också väldigt 
tacksamma för Ulla-karins guidning och ciceronskap.  
hon delgav många spännande historier för oss om hur det  
kunde gå till förr och även numera i hälsingland. 

VÄNNErNas rEsa TILL hÄLsINGLaNd 
och VÄrLdsarVsGårdarNa
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AktueLLt Nor dIsk a M UsEET s & sk a NsENs VÄ N N Er 

I pytHIAS fÖrtempeL I deLfI fanns  
ord   språket "känn dig själv". Ett  
motto som använts av sokrates och 
andra filosofer efter honom. Även  
vår artur hazelius fann inspiration  
i detta och arbetade i tron om att 
människan förstår sig själv genom  
sin historia. året 2016 är snart  
historia och vi har fått erfara ett år  
av omtum lande händelser som Brexit 
och det ameri k anska president valet,  
ett fort  satt fasans fullt krig i syrien, 
men även ett hoppingivande klimat  - 
avtal i paris. sällan har tanken om 
försöken att lära av historien för  
att förstå vart vi är på väg känts mer 
angeläget än idag. här fyller våra 
museer en viktig uppgift.

det har varit ett vänligt år för  
vän föreningen där vi haft glädjen att  
ge skansen bidrag till Ekorrparken  
och Nordiska museet bidrag till nytt  
siden  tyg och omklädning av stolar på 
svindersvik, en ny ram till porträttet  
av catarina charlotta de Geer och 
sidentyg till interi örer på Tyresö slott. 
Många intressanta programpunkter  
har anord nats och resan gick i år till 
hälsingland för att se världsarvs-
gårdarna. samfundet möttes av en  
stor generositet från en tidigare medlem 
i form av en mycket betydande testa  - 
mentarisk gåva. Våra varmaste tankar 
går till Gurli pagels arvidsson.

Varmt tack till Nordiska museet  
och skansens medarbetare som så 
generöst delar med sig av sin kunskap. 
Varmt tack till alla volontärer och vår 
kanslichef Viveca för lysande insatser 
under året!

God Jul & 
Gott Nytt År!
Niclas Forsman

rEsa TILL osLo 7–10 sEpTEMBEr 2017

kÄra VÄNNEr!

VÄnfÖrenIngen pLAnerAr en resa  
till Norge i september 2017. Vi gör 
resan tillsammans med intendent 
Ulla-karin Warberg och resebyrån 
one Little step. Vi kommer bo på  
ett trevligt centralt beläget hotell  
i oslo. I dagsläget är priset ej fast - 
ställt och dagsschemat är preliminärt.

 avresa i buss från cityterminalen 
den 7 september  kl. 08.00. resan tar 
cirka 7 timmar och lämpliga stopp 
görs längs vägen. Vid ankomst blir  
det incheckning och sedan gemensam 
middag. den första dagen besöker  
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bli fler medlemmar  
i familJen
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.

problem med medlemS
kort och förlorat kort
Vi vill även informera om att Vän - 
föreningen 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.

påminnelSe 
medlemSkorten
kansliet påminner om att medlems-
korten 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 stick kontroller av 
Id-handlingar i entréerna.

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. 

kanSliet JulStängt
kansliet stänger den 16 december och 
öppnar igen den 9 januari. Under denna 
period går det att mejla och lämna 
meddelanden på telefonsvararen.

vi Folkemuseum på Bygdöy, Gol 
stavkirke, Nationalmuseum med 
Munchs mest centrala verk och  
annat norskt måleri – till exempel 
Tidemand och Gude. Lunch och 
middag intas på egen hand. andra 
dagen gör vi en dagsutflykt till  
heddal, Telemark. Vi besöker stav-
kyrkan och frilufts museet med många 
underbara hus och interi örer samt  
intar en gem  ensam lunch i Telemark 
och senare på kvällen en gemensam 
middag. Vi reser hem från oslo till 
stockholm den 10 september.
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Nor dIsk a M UsEET s & sk a NsENs VÄ N N Er AktueLLt

JulgranSplundring på nordiSka muSeet
Välkomna till traditionell julgransplundring. Ta med barn och barnbarn! sjung, 
lek och dansa ut julen runt den höga granen. Lekstugan är öppen att besöka och 
Mor i stugan läser och berättar om gårdstomten. servering fram till kl. 16.30.  
När dansen är slut kommer tomten och delar ut godispåsar till alla barn.

tId: söndag 15 januari kl. 14.00 – 17.00
pLAtS: nordiska museet, stora hallen
AnmÄLAn: ingen anmälan. Biljetter via ticketmaster. Priset är 180 kr för vuxna och 100 kr för barn 
mellan 1 till 12 år. för detta får man kaffe/te, saft, bulle, pepparkaka, godispåse från tomten till alla 
barn. i mån av plats säljs även plundringsbiljetter i museets entrékassor samma dag. obs! Begränsat 
antal platser. för vidare info, se nordiska museets hemsida: www.nordiskamuseet.se.

Varg i månSken, SkanSen
I lyktans sken vandrar vi till varghägnet där vi ser vargarna i konstgjort  
månsken. hur blev man egentligen en varulv? Finns det någon sanning i myterna 
kring vargen och andra djur i folktron? Boel recén, zoolog och museipedagog  
på skansen berättar. Visningen avslutas i Varghuset med varm lingondryck.

tId: tisdag 31 januari kl. 18.00 – ca 19.15
pLAtS: samling huvudentrén, skansen 
AnmÄLAn: senast 19 januari. obs! Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr till Plusgiro 190124-8.

 

JuliuS huS, kulturVåning
Vi går på visning av en unik kulturvåning på södermalm. Efter att ha varit 
privatbostad för fem generationer i familjen Westerdahl och hedberg har  
denna unika södermalmsvåning varsamt låtits restaureras och återställas till sin  
fulla prakt av ann hedberg, husets byggherre Julius Westerdahls barn barns barn. 
Julius var bagare och kakelugnsmakare och blev genom dessa två yrken stor  
inom knäckebröd. Visningen börjar med te och scones som är inkluderat i priset.

tId: tisdag 7 februari kl. 14.00 – ca 16.00
pLAtS: Julius hus, Bondegatan 21 a
AnmÄLAn: senast 23 januari. obs! Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 270 kr till Plusgiro 190124-8. 

klaSSiker på nordiSka muSeet: 
folkkonStutStällningen
Välkommen på visning av utställningen Folkkonst med Ulla-karin Warberg.  
En permanent utställning som har funnits i några år. passa på att återse 
utställningen eller se den med visning för första gången.

tId: onsdag 15 februari kl. 17.00 – ca 18.30
pLAtS: samling nordiska museet, gustav Vasastatyn
AnmÄLAn: senast 30 januari. obs! Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr till Plusgiro 190124-8.

anderS hanSerS biograf 
passa på att gå med på anders hansers biograf som snart stänger. Filmaren  
och fotografen anders hanser, verksam sedan 70-talet, har en egen biograf på 
kommendörsgatan i stockholm. Vännerna bjuds in att se två av hans egen-
producerade filmer, dalmålarnas skatt – om allmogekonsten i hälsingegårdarna 
med Bengan Jansson samt Världsarv i sverige. För mer info se: www.hanser.se.

tId: Måndag 13 mars kl. 18.00 – ca 20.00
pLAtS: anders hansers Biograf, Kommendörsgatan 28
AnmÄLAn: senast 27 februari. obs! Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 200 kr till Plusgiro 190124-8.

Anmälan är bindande. För mer information, kontakta kansliet. Alla program  
anmäls genom kansliet Tel. 08-519 546 93 eller vanner@nordiskamuseet.se
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VÄNNErNas proGraM 
JaNUarI – Mars 2017
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AktueLLt Nor dIsk a M UsEET s & sk a NsENs VÄ N N Er 

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 
Bo Eriksson 
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. kansliet kan ibland 
också behöva hjälp vid årsmötet eller 
andra programpunkter. Naturligtvis är 
en anmälan inte bindande. Välkommen 
att höra av dig till kansliet om du är 
intresserad. Extra aktuellt nu är hjälp 
vid Julmarknaden på skansen!

nya Vänner
andreassen Jonas & Janhart anna, huddinge

Dam helle & heira hicham, Vällingby

Eichhorn Edith, stockholm

Eichhorn Ellinor & Karlsson gustaf, solna

gustad Lisbeth & Dag, stockholm

Jacobi Jenny & Lars, stocksund

Jovic’ rado & Pejic’ nada, farsta

Jungkvist sophie, stockholm

Junko igeta, stockholm

Labacher-Jidell Johanna, Bromma

Lavelle Maeve & gunnarsson stefan, stockholm

Liljemark henrik, stockholm

Lundin Lennart, hässelby

Lundqvist Jenny, stockholm

norman –trolle Madeleine, stockholm

runsten Lena & Jansson Ulf, stockholm

scheppard Karin & andrew, stockholm

schmid Petra, göteborg

setréus Karin & fredrik, stockholm

stigsdotter Kerstin, stockholm

svensson Lena & Bäckström olle, stockholm

säfkvist gun, stockholm

söderholt torgny & gertrud, stockholm

Ulin höglund anne Marie, huddinge

wilén wikström Ellen & wilén niklas, Bromma

Zetterlund Josefin & Eghammer Johan, 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 per par / sambo. 

BLI VoLoNTÄr

Nordiska museet, skansen, Vännernas 
styrelse och kansliet riktar ett stort 
tack till alla volontärer som har ställt 
upp under 2016. det har varit många 
volontäruppdrag i år bland annat med 
anledning av skansens 125 årsjubileum 
och öppnandet av utställningen Nordiskt 
ljus på Nordiska museet. Många har 
hört av sig till kansliet och både berömt 
och tackat våra trogna volontärer. 

tack Volontärer!
Julhandel i butiken  
på nordiSka muSeet
onsdagen den 14 december  
kl. 17.00 bjuder butiken på  
Nordiska museet in Vännerna  
till julhandel. 20 % på hela 
sortimentet och det bjuds på  
glögg och pepparkakor. Museet  
är öppet till kl. 20.00.

MEdLEMskap / BLI EN VÄN

betALnIng: plusgiro 190124-8, 
Nordiska museets & 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. 

kontAkt: 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
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EN JULGåVa FYLLd aV kULTUrarV

Ge bort ett medlemskap i 
Nordiska museets & skansens vänner

årskort 650 kr per person och 850 kr per par/sambo.  
Betalning till plusgiro 190124-8 (ange mottagarens  
namn och adress och märk inbetalningen ”julgåva” så  
skickar vi hem medlemskortet efter jul). alternativt  
köp direkt på Nordiska museet & skansens Vänner  
eller i Nordiska museets butik. 

klipp gärna ut vårt kort här nedan så har du en  
fin gåva att ge bort på julafton.

God Jul & Gott Nytt År!
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sVErigE
Porto BEtaLt
Port PaYÉ

nordiska museets & skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 stockholm

Nordiska museet & Skansen 
hälsar er alla en riktigt God Jul. 

MEdLEMskap I NordIska MUsEETs  
& skaNsENs VÄNNEr 2017

Som medlem får du: 

•  Fri entré till Nordiska museet*, skansen, Biologiska museet,  
Julita gård* och härkeberga kaplansgård

•  Fri entré även till svindersvik och Tyresö slott. För information  
om öppettider se respektive hemsida under rubriken slott & gårdar.

•  Fri entré till Jamtli i Östersund, sverresborg i Trondheim, den gamle by  
i århus, Norsk folkemuseum i oslo och Maihaugen i Lillehammer.

•  10 procents rabatt i museibutikerna på Nordiska museet, skansen och Julita
•  kaffe på maten i Nordiska museets restaurang
•  Gratis audioguide på Nordiska museet
•  Medlemstidningen artur fyra gånger per år
•  årsboken Fataburen

Nordiska museets och Skansens vänner bildades 1918. Syftet är att stödja, främja och 
sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet. Föreningen är ideell och  
som vän gör du en värdefull insats och verkar i museigrundaren Artur Hazelius anda. 
Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Nordiska museet och Skansen  
och till inköp till samlingarna. För närvarande är vi över 3 000 vänner!

* Gäller ej vid evenemang med förhöjd entré.
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