
möt våren på 
skansen och 
nordiska museet 

nummer 1, 2017 – årgång 20

ta del av museernas spännande vårprogram
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Starta våren med Skansens  
populära kväll om våra  
urgamla gråärtor.
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välkommen på Gråärtsskola onsdag den 22 mars  
med kulturvetare och fröodlare agneta magnusson. 
vad vet du om våra urgamla gråärter? Gråärterna odlades långt före de gula 
ärterna och de var en viktig proteinkälla för både människor och djur. Lär dig  
mer om gråärternas kulturhistoria, de olika sorterna, hur man odlar gråärter  
och deras användning. de gamla kultursorterna bär på en smakrik mångfald,  
som snart är borta om vi inte fortsätter att odla dem. 

tid: onsdag 22 mars 2017 kl. 18-19
kostnad: 350 kr, i priset ingår ostsmörgås, kaffe och te samt fröprover.  
(ange om du är gluten- eller laktosallergiker vid bokning)
plats: skånska Gruvan
Bokning: på skansen Bokning tel. 08-442 82 70 eller bokning@skansen.se

den vitryggiga hackspetten har  
länge varit hotad och i september  
2016 invigdes en voljär på skansen  
i samarbete med naturskydds-
föreningen och nordens ark. här  
föds vitryggiga hackspettar upp  
för att sedan släppas ut i naturen.

skansen har även startat ett  
insamlingsprojekt vars insamlade 
medel går till bevarande av arten. 
skansens insamlingsprojekt har  
till ändamål att lämna ekonomiskt  
stöd till verksamhet som syftar till  
att främja arbete med artbevarande  
av i första hand nordiska arter. 

vill du lämna en gåva? 
swish: 1234717757 
kontonummer: 5222-11 538 63  
Bankgiro: 717-1945

en oanvänd resurs i den 
nordiska Gastronomin

vitryGGiG  
hackspett

äppelträd som uppkommer genom 
frösådd kan utvecklas i princip hur  
som helst. alla äppelsorter vi har  
idag är ympade från en kärnsådd  
och är egentligen samma äpple som  
det så kallade moderträdet, säger 
andreas hellström, trädgårdsmästare 
på skansen. chansen att en frösådd  
ska bli ett gott äpple är mycket liten. 

så när andreas hellström beslöt sig 
för att smaka de äpplen som hängde  
på ett litet träd ovanför skansen-
akvariet var han inte speciellt hopp-
full. vilda äpplen är i regel sträva i 
smaken eller mycket sura. men han 
blev glatt överraskad. 

det är ett fantastiskt gott äpple, 
säger han. sötma, syra och arom  
är väl avvägda. Fruktköttet är fast  
och vitt, och det är ett mycket saftigt 
äpple. det är dessutom vackert för 
ögat, med röda strimmor på en gulvit 
botten. nu kommer han att ympa  
nya äppelträd av sorten, något som  
han också lär ut i kursverksamheten  
på skansen. det går under arbets- 
namnet ’skansen’ och om tre-fyra  
år kanske det kan vara möjligt att  

köpa ett litet unikt äppelträd på någon 
av skansens marknader.

den 29 mars hålls kursen ”skapa  
ditt eget äppelträd” på skansen hant- 
verk & slöjd som blivit så populär att 
den redan är fullbokad. det finns dock 
planer på att hålla fler kurser så håll 
utkik efter dem under våren.

skansens aLLdeLes  
eGna äppLe!
en helt ny äppelsort har uppkommit på skansen och visat 
sig vara ett fantastiskt gott äpple. det är väldigt sällsynt 
enligt trädgårdsmästaren andreas hellström som nu kommer 
att föröka äpplet och skapa nya träd av sorten. 
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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. 

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

hela påsken – Påskmarknad på Skansen
Botanisera bland sylt, ost, påskpynt, handmålade ägg,  
fiskdamm, lotterier och mycket mer.  
se hela programmet på www.skansen.se.

8-17 april – Påsklov på Skansen
under påsklovet bjuds det på många aktiviter och  
evenemang för stora och små barn. om ni är sugna  
på att påskpyssla kom till skogens hus, vuxna och  
barn. här får ni göra traditionellt pyssel som påskbrev, 
blåkullepass, deviser och annat pynt till påskriset.  
skansen har dessutom letat lite i äldre tidningar och  
hittat äkta gammaldags påskpyssel i svenska Journalen  
från 1930-talet!
se hela programmet på www.skansen.se.

påsk på skansen
som vanligt bjuder skansen på ett digert program under påsken.  
när den dessutom infaller så sent kan man kanske förvänta sig både  
sol och extra många besökare? här ett axplock av utbudet. 

hela påsken – Hur firade man påsk förr? 
kom och se hur man firade påsk förr – i ett antal hus  
har påsken dukats upp dag för dag. i väla skola visas  
hur man firade skärtorsdagen och man har pyntat med  
ritade påskkort och påskris. i oktorpsgården visas lång- 
fredag som var en djupt allvarlig dag. i skånegården  
visas påskafton då man bland annat dekorerade ägg.  
i Järnhandlarbostaden visas påskdagen och husmor gör  
bland annat flugsvampar av ägg och tomat. 
se hela programmet på www.skansen.se.

13 april – Träffa små påskkärringar 
på skärtorsdagen får alla barn som kommer utklädda  
till små häxor fritt inträde.
se hela programmet på www.skansen.se.
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1 maj öppnar Julita gård. varmt välkommen att njuta av  
våren och den väntande sommaren i en unik miljö med 
anor från 1500-talet och herrgård från förra sekelskiftet  
i hjärtat av sörmland. planera ditt besök i förväg och boka 
guidad visning för ditt sällskap eller för en större grupp. 

den 7 maj är det kosläpp på Julita gård. missa inte denna 
vårtradition då korna släpps ut på sommarbete! i det  
vackra växthuset kan du den 20 maj se en stor samling 
pelargoner, samt ett antal vildarter som visar pelargon- 
släktets stora variation, missa inte heller biets dag den  
27 maj. slutligen så vankas det veteranbilsrally på Julita.  
den 6 juni hålls en veteranbilstävling med start och mål-
gång på Julita gård.

mer information finner du på nordiskamuseet.se/julita

våren väntar på JuLita!

onsdagskvällarna på nordiska museet 
kommer bland annat bjuda på föredrag, 
stickkafé, konserter, poesiuppläsningar, 
workshops och kunskapsutbyten. 

Bland alla de aktiviter som skett och 
sker under våren på nordiska museet 
finns en samtalsserie med arktis och 
nordiskt ljus i fokus. under senare  
delen av våren kommer man bland  
annat den 29 mars kunna lyssna till 
den norska berömda arkitekturstudion 

under vårens söndagar vill nordiska 
museet ladda sina stora och små besökare 
med energi och inspiration inför den 
kommande veckan. i ljusresan, barnens 
väg genom utställningen nordiskt ljus 
kan man med ett magiskt ljus i handen 
få saker att synas som kanske inte andra 
ser... eller bli en tidsdeckare som löser 
ett historiskt mysterium!

mer information finner du på  
nordiskamuseet.se/supersöndag

supersöndaG  
med FamiLJ  
och vänner

onsdaGar med  
nordisk scen
under våren öppnar nordiska museet för inspirerande  
efter jobbet-aktiviteter kring nordisk kultur som  
sporrar hjärnan och tillfredsställer skaparlusten.

snöhetta som intervjuat 100-åringar 
om hur det är att leva norr om pol-
cirkeln med vad det innebär av både  
extremt ljus och mörker. den 26 april 
kommer internationellt kända svenska  
formgivaren monica Förster att berätta  
om hur ett nytt möbeluttryck föds när  
nordiska formgivare arbetat tillsammans  
med bosniska trä- och sniderihantverkare.

se hela programmet på  
nordiskamuseet.se/onsdagkvallar

den numera så välbekanta och  
populära kulturnatten som berör  
ett antal viktiga institutioner i 
stockholm kommer i år att infalla 
lördagen den 29 april. på nordiska 
museet är det som vanligt ett full- 
späckat program! Fri entré mellan 
18.00 och 24.00.

natt med 
kuLtur
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vännernas resa tiLL osLo 
7 –10 septemBer 2017
ulla-karin Warberg, intendent på nordiska museet, tar oss med på en resa till oslo.

tid: torsdag 7 september avfärd 08.00 från 
Cityterminalen, åter söndag 10 september 
ca kl. 19.00.

pris: 8 960 kr per person, tillägg för 
enkelrum 1 790 kr. Priset inkluderar samtliga 
transporter med buss enligt program, logi 
tre nätter inklusive frukost på Hotel scandic 
oslo City, del i dubbelrum, samtliga inträden, 
en lunch, två trerätters middagar, ciceron 
och resemoms. samtliga drycker tillkommer. 

anmälan: info@thimon.se, 0703-711288, 
anmälningsavgift 1000 kr per person. 
slutbetalning senast 45 dagar före avresa. 
för resans genomförande erfordras 25 
deltagare. för mer information kontakta  
lena thimon, 0703-711288.

den 7 septemBer styr vänföreningen 
sin färd mot norge och oslo, med stopp 
i arvika både på dit- och hemväg.

på torsdagen lämnar vi stockholm för 
att ta oss västerut. vårt första mål är 
Rackstad museet i arvika där vi, efter 
den gemensamma lunchen, får ta del  
av sommarens utställning med verk av 
stefan Johansson (1876-1955), som 
betraktas som en av sveriges skick-
ligaste målare när det gäller att fånga 
ljuset och axel törneman (1880-1925), 
känd för sina cafébilder från sekel skiftets 
paris. två konstnärer med starka uttryck 
som man inte glömmer i första taget. 
efter visningen blir det avfärd mot oslo 
och hotellet, där incheckning väntar, 
liksom gemensam middag.

Fredagen ägnar vi åt ett besök på 
Folkemuseum på Bygdöy utanför oslo, 
där vi tar del av deras folkkonst- och 
dräktutställningar. efter lunchen som 
intas på egen hand återsamlas vi för en 
visning av Gol Stavkirke som en gång 
ingick i oscar ii:s samling i kristiania. 
på väg tillbaka till hotellet stannar vi  
för att få en visning på Nasjonalmuseet 

inne i centrala oslo. där kommer vi 
bland annat att få ta del av munchs 
centrala verk, liksom adolph tidemands 
och hans Gudes nationalromantiska 
målningar. middag intas på egen hand 
eller om man vill följa resans ciceron.

på lördagen gör vi som de flesta oslo- 
bor, vi lämnar staden för landet och 
åker söderut mot telemark och heddal. 
det blir en dagsutflykt med besök på 
Heddal bygdetun och i Heddal Stavkirke. 
Lunch äter vi på friluftsmuseets område. 
en plats med vackra byggnader och 
interiörer i ett vidunderligt landskap. 
Gemensam middag väntar när vi är  
åter i oslo på kvällen.

söndagen är hemresedag, men vi  
skall återigen göra ett stopp i arvika 
och återvända till rackstad museet  
för att få en visning av Oppstuhage, 
Gustaf och maja Fjaestads konstnärs-
hem. vi kan inte besöka arvika utan  
att få ta del av konstnärskollektivet 
rackstadgruppens öden och äventyr, 
där konstnärer såsom skulptören 
christian eriksson och målarna  
Björn ahlgrensson, Fritz Lindström, 

Bror Lindh samt ture ander ingick,  
men även Lars Zetterquist, violinist  
och professor vid kungliga musikaliska 
akademien, senare lärare vid Folkliga 
musikskolan, ingesund och anfader till 
konstnären Jörgen Zetterquist. hit 
hörde också bröderna erikssons möbel- 
verkstad, som var christian erikssons 
bröder i taserud. vi äter en god lunch  
i museets kök och café – känt för sina 
närproducerade och ekologiska råvaror.
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Heddal stavkirke nasjonalmuseet, oslo

rackstad museet
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nordiska museets & 
skansens vänner

Inbjuder till årsmöte i närvaro av  
H.K.H. Kronprinsessan Victoria

tid: tisdagen den 22 maj 2017 kl. 17.00
plats: skånska gruvan, skansen

var vänlig medtag medlemskort. platserna skall  
vara intagna senast kl. 16.45

program:
årsmötesförhandlingar

utdelning av stipendier till
nordiska museets och skansens medarbetare

underhållning
Förfriskningar

anmälan:
anmälan senast tisdagen den 2 maj 2017
till nordiska museets & skansens vänner,  

Box 27 820, 115 93 stockholm,  
via e-post vanner@nordiskamuseet.se 
eller kansliets telefon 08-519 546 93

ange namn på samtliga medlemmar som  
kommer och telefonnummer. ange också om ni önskar  

förfriskningar efter årsmötet.

kostnad:
150 kr/person för skagensmörgås,  

1 glas vitt vin/vatten/lättöl, kaffe och kaka.
Betalning till plusgiro 190124-8.

anmälan och inbetalning senast 2 maj  
gällande förtäring är bindande.

Årsredovisningen för 2016 kommer att finnas tillgänglig vid årsmötet.  
Den kan även rekvireras från Vännernas kansli tel. 08-519 546 93  

eller e-post: vanner@nordiskamuseet.se
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kansLiet inFormerar

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 

nya vänner
Algell Marie och fredrik, stockholm 

Berlin Hans och Britt-Marie, stockholm 

Bernestad Kajsa och swärd Jens, nacka 

Björklund Karl-Magnus och  

Björklund von unge Martina, stockholm 

Blomqvist Barbro och Peter, stockholm 

Brodin Carina och Bengt, stockholm 

Bromander ing-Marie och lars, stockholm 

Corell Hedvig och löf olof, stockholm 

elinder suzanne och Pegley scott, stockholm 

Hallert gunnar och Birgitta, nacka 

Hedman lovisa och landin John, Hägersten 

Holm Pär och Monica, enskededalen 

isaksson ingvar och nyrén-Höh Heidemarie, 

sollentuna 

Jernström Mats och nilsson lina, stockholm 

Johansson Björn och Hällén Camilla, Vällingby 

Jäderberg Victoria och Kuhanen simo, 

stocksund 

Jönsson Christoffer och  

Carlstedt Jönsson ulrika, Hägersten 

Kindlund Mia och Karl-Axel, stockholm 

Klevbom Henry och wedin Karin, Kista 

lantto outi, sollentuna 

larsson Heiwe eva och Heiwe Paul,  

Bandhagen 

lefwander Carl-Johan och Kristina, stockholm 

lennerhed gunilla och leif, stockholm  

levin Christer och schjervum levin Helga, 

farsta 

lidström Jessica och forsman fredric, 

stockholm 

liljefors Angerth Margareta, stockholm 

lindgren Anders och friedner liselotte, 

Huddinge 

lindqvist lena, stockholm 

ljungqvist thomas, Hägersten 

löfstrand elisabeth, Bagarmossen 

Moradi niyaz, stockholm 

nathnagel Charlotte och gottsén Alexander, 

Hägersten 

norman Caroline, stockholm 

olsson ulla och Birger, Västervik 

Persson Jin och rasmusson erik, stockholm 

Philipson Agneta och Bo, stocksund 

Phillips eoin och Catherine, stockholm 

rantala Johan och wen lily, Hägersten 

reuterskiöld Marianne, stockholm 

reuterswärd Ander och  

Keskinen reuterswärd Anja, enskede 

richette Ann-Christine, stockholm 

richette Catherine och  

stenhammar richette Anna, Hägersten 

richette Michel, farsta 

ringh Axel och fabre Camille, stockholm 

sjödin Algot och gertrud, täby 

sundberg Hans och larshans rita, enskede 

sundström elisabeth och Alexander, farsta 

svensson Per och Maryline, stockholm 

Valaczkai iulia och stoian Alin, stockholm 

wesslau Monica och göran, eskilstuna 

wård tomas och Hultqvist frida,  

Åkersberga 

Åbinger Anna, stockholm 

Åkerström Anita, Bromma 

östberg Hans och Monica, stockholm

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. 

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.

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.

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

170222 Artur_Nr-1_2017.indd   7 2017-02-28   10:18



SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm
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VÄNNERNAS PROGRAM  
APRil – juNi 2017

”Jak skal på spelhusen vare flink...”
Den tidigare styrelseledamoten i vår Vänförening, tillika grundare och  
redaktör för medlemstidningen Artur, Göran Wessberg kåserar om spel  
och dobbel i Sverige under 2 000 år. Göran Wessberg arbetade i 20 år  
i spelbranschen, är titulärprofessor i spel vid Pekings universitet och skrev  
förra året boken Around the World in 80 Games.

Tid: Onsdag 26 april kl. 17.00
PlaTs: Stallet vid Lusthusporten, Rosendalsvägen 7
anmälan: Senast onsdag 12 april. Obs! Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr till Plusgiro 190124-8.

Besök i DJurgårDskyrkan  
meD minikonsert
Välkommen på en visning av Djurgårdskyrkan med organisten Marie Olhans.  
Vi får höra om kyrkans historia och även träffa ordföranden i deras  
Vänförening. Efter det blir det en kortare vårkonsert och sedan kaffe/te,  
smörgås och kaka på övervåningen.

Tid: Måndag 8 maj kl. 14.00
PlaTs: djurgårdskyrkan, djurgårdsvägen 74
anmälan: Senast måndag 24 april. Obs! Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kr (inklusive fika och minikonsert) till Plusgiro 190124-8.

växtvanDring på skansen
Gamla udda nyttoväxter – för bra för att glömmas bort! Vardagskunskap  
från skog och mark, fäbod och trädgård försvinner i rasande fart. Vad  
vet du om skäfte, pestskråp eller falsariet från Koporje? Välkommen på  
vandring med Agneta Magnusson, kulturvetare, fröodlare och med många  
år på Skansen.

Tid: Tisdag 16 maj kl. 16.00
PlaTs: Samling huvudentrén, Skansen
anmälan: Senast tisdag 2 maj. Obs! Begränsat antal platser.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 125 kr till Plusgiro 190124-8.

årsmöte
Tid: Måndag 22 maj kl. 17.00
PlaTs: Skånska gruvan, Skansen
anmälan: Senast tisdag 2 maj.  
Se kallelse i denna tidning för anmälan och vidare information.

stockholms auktionsverk,  
klassiska och nutiDa
Välkomna på visning av svensk och internationell klassisk och nutida  
konst, konsthantverk och möbler som visas av kunnig expertis. 

Tid: Torsdag 1 juni kl. 16.00
PlaTs: Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32, T-bana Östermalmstorg
anmälan: Senast torsdag 18 maj till kansliet. Obs! Begränsat antal deltagare. 

Anmälan är bindande. Betalning sker i förskott senast en vecka innan programmets datum. 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. 
Alla program anmäls genom kansliet tel: 08-519 546 93 eller mail: vanner@nordiskamuseet.se. För mer information, kontakta kansliet.
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