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SOCKRETS VÄG — 
FRÅN SKRYT TILL 
SKRÄCK 
DEN STOR A UTSTÄLLNING EN SOCK ER ÖPPNAR 

PÅ NORDISK A MUSEET 
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ÄLDREOMSORGEN ÄR ETT POLITISKT ständigt brännande ämne. 
Här hoppas Nordiska museet spela en viktig roll som debattarena 
med den pågående utställningen Gamlingar — hur var det och hur 
vill du ha det?. Under valspurten i september erbjuder Nordiska 
museet ett ambitiöst program i samband med utställningen, med 
bland annat politiska debatter, föreläsningar och samtal. 

I utställningen visas förstås föremål ur samlingarna, bland annat 
en ätteklubba. Den legendariska klubban har aldrig använts, men 
mytbildningen kring den är intressant. Här visas också många fina 
bilder av äldre liksom interiörer från ålderdomshem och fattigstu-
gor ur museets enorma fotosamling.

Dagens äldreomsorg är ett historiskt relativt nytt fenomen. 
Förändringen har varit dramatisk. Fram till slutet av artonhundra-
talet levde generationerna ofta tillsammans. Idag bor bara ett par 
procent tillsammans med sina äldre släktingar. Utställningen 
Gamlingar — hur var det och hur vill du ha det? inriktar sig på det 
som kallas den fjärde åldern, den fas i livet då vi inte längre klarar 
oss själva utan är beroende av hjälp från andra. En nutida utveck-
ling är att allt fler bor hemma, med hemtjänst, i allt högre åldrar. 
Sextio- och sjuttiotalens omfattande äldreboende verkar ha varit 
en historisk parentes. 

”Ofta framställs det som att problemen med äldreomsorgen är 
ett nytt fenomen — som att generationerna förr levde naturligt 
tillsammans”, säger utställningsproducenten Lena Landerberg. 

”Vi vill nyansera den bilden och visa att omsorgen om våra äldre 
är en fråga som alltid har debatterats, om än kanske inte lika 
intensivt som idag.”

Tillsammans med det historiska materialet visas på 
utställningen även en helt ny dokumentation i ord och bild av 

hur gamla runt om i Sverige lever idag och hur de själva ser på 
sin situation, bortom skandalrubrikerna. Intendenten Cecilia 
Wallquist har intervjuat omkring femtio äldre och samlat in 
tankar och synpunkter från ett stort antal därutöver. Även 
anhöriga och personal i äldrevården har intervjuats i denna 
omfattande dokumentation.

”Det har varit ett fantastiskt intressant arbete”, berättar 
Cecilia Wallquist. ”Bland dem vi har intervjuat finns också 
äldre från minoritetsgrupper som utlandsfödda, äldre med 
medfödda funktionsnedsättningar och äldre med missbruks- 
och sociala problem. Hur de upplever sin livskvalitet är väldigt 
individuellt”.

”En gemensam erfarenhet är dock den ensamhet som de allra 
flesta berättar om att de upplever”, fortsätter Wallquist. ”Det 
behöver inte nödvändigtvis vara en fysisk ensamhet utan en 
ensamhet som man upplever i att inte klara av sådant man 
gjorde förr utan vara beroende av andra. Många upplever också 
att de inte riktigt blir tagna på allvar med hur de vill leva. I våra 
samtal har vi däremot inte stött på något exempel på den 
vanvård som det har skrivits om i skandalreportage. De flesta 
äldre är nöjda med hur de blir bemötta av personalen. I så fall är 
det vanligare att anhöriga har klagomål.”

Gamlingar — hur var det och hur vill du ha det?  är en viktig 
utställning som berör alla och som vi hoppas att så många som 
möjligt skall ta del av. För mer information om programmet 
under hösten se: 
www.nordiskamuseet.se/utstallningar/gamlingar

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR T.O.M. 15 MARS PÅ NORDISKA MUSEET

ATT BLI GAMMAL — 
VAR DET BÄTTRE FÖRR?

SOCKER är ett av våra mest älskade men även missbrukade 
livsmedel. Under det senaste seklet har sockret gått från att vara 
en vördad lyxvara som stolt visades upp i finsalongen till något 
som vi inte kan undvika i vår vardag ens om vi försöker och som 
allt mer allmänt anses som en av våra största hälsofaror, kopplat 
till sjukdomar som diabetes och fetma men också cancer, demens 
och adhd. Sockret finns överallt omkring oss —  i färdigmat och 
konserver, korv och skinka, läsk och juice, bröd och ost, ja rent av 
i tandkräm och floursköljning!

”Socker är något som berör oss alla, vare sig vi vill eller inte, 
och som verkligen har varit intressant att arbeta med i 
utställningsform”, säger Amanda Creutzer, projektledare och 
utställningsproducent.

I den stora utställningen Socker, som öppnar 3 oktober på 
Nordiska museet, visas sockrets historia i Sverige med början på 
Gustav Vasas tid fram till idag. Entrén sker genom en stor mun in 
i en biograf där det visas en film om sockerkonsumtionens 
utveckling. Därefter vandrar besökaren genom fem olika rum i 
vilka sockrets historia berättas kronologiskt, med mängder av 
objekt ur museets samlingar. I det första rummet finns många 
intressanta föremål från femton- och sextonhundratalen, då 
sockret i första hand användes inom läkekonsten. Nästa rum är 

ett konditori från sjutton- och artonhundratalen och visar 
borgarskapets ståtliga sockerskålar, fat och andra tillbehör, samt 
konfekt från tiden. Därefter följer ett rum från trettiotalet då vi 
fick en inhemsk överproduktion av socker, ett betberg, och då 
Sockerbolaget i kampanjer uppmanade husmödrarna att sylta 
och safta — då vår mat blev söt.  Utställningen avslutas med en 
”kiosk” med rön och nyheter från olika tider om sockrets faror, 
följt av en matbutik från vår egen tid där sockret finns överallt 
runt omkring oss

Utställningen Socker berättar en viktig och allvarlig historia 
men blir också en lustfylld upplevelse som kommer att locka 
många. Den är resultat av ett forskningsprojekt som bedrivits av 
Ulrika Torell vid Nordiska museet, finansierat av Riksbankens 
Jubileumsfond. 

”Det är mycket spännande att redovisa forskningsresultat i en 
utställning — något jag hoppas att vi ska få se mer av i framtiden”, 
säger utställningens sakkunniga Ulrika Torell.

Till jul kommer även boken om det sötas konsumtionshistoria.
För utställningens formgivning svarar JoAnn Tan Studio.

SOCKER — JUST EN SÖT HISTORIA...

NATTA SKANSENS BJÖRNAR 
INNAN DE GÅR I I DE!
DU SOM VILL HÄLSA PÅ Skansens björnar innan de går i ide för vintern har på dig fram 
till slutet av november. Därefter försvinner de älskade björnarna — ett par med en 
hane och en hona samt en hona med tre 1,5-åriga ungar — för att inte komma ut i 
dagsljuset igen förrän våren nalkas i mitten av mars. Inför vintervilan äter björnarna 
upp sig på främst bär som innehåller mycket socker att förbränna under vintervilan. 
Idet fylls på med gott om halm och temperaturen sänks till två plusgrader i idet. 
Björnarnas egen kroppstemperatur sjunker med omkring fem grader, från 38 till 
omkring 33-34, liksom även hjärtverksamheten — en förklaring till att björnarna kan 
klara mer än tre och en halv månad utan vare sig mat eller dryck. Björnarna ligger dock 
inte i dvala utan kan vakna till då och då och tittas till regelbundet av djurskötarna.

”Det är många som säger att de också gärna skulle gå i ide men skulle vi människor 
gå och lägga oss i november och sova utan mat och dryck till mars skulle vi inte vakna 
igen”, säger Linda Askelund, chef för Skansens djurvårdarenhet.

Du som vill se björnarna innan de går i ide gör det lämpligen i aktiviteten Möt 
björnskötaren, under högsäsongen, som pågår september ut varje dag, därefter 
helgdagar, då björnskötaren berättar om björnarna. 

SKANSEN KL. 12.30. UNDER SEPTEMBER VARJE DAG, DÄREFTER HELGDAGAR 

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR 3 OKTOBER - 6 SEPTEMBER 2015 

PÅ NORDISKA MUSEET
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Här hoppas Nordiska museet spela en viktig roll som debattarena 
med den pågående utställningen Gamlingar — hur var det och hur 
vill du ha det?. Under valspurten i september erbjuder Nordiska 
museet ett ambitiöst program i samband med utställningen, med 
bland annat politiska debatter, föreläsningar och samtal. 

I utställningen visas förstås föremål ur samlingarna, bland annat 
en ätteklubba. Den legendariska klubban har aldrig använts, men 
mytbildningen kring den är intressant. Här visas också många fina 
bilder av äldre liksom interiörer från ålderdomshem och fattigstu-
gor ur museets enorma fotosamling.

Dagens äldreomsorg är ett historiskt relativt nytt fenomen. 
Förändringen har varit dramatisk. Fram till slutet av artonhundra-
talet levde generationerna ofta tillsammans. Idag bor bara ett par 
procent tillsammans med sina äldre släktingar. Utställningen 
Gamlingar — hur var det och hur vill du ha det? inriktar sig på det 
som kallas den fjärde åldern, den fas i livet då vi inte längre klarar 
oss själva utan är beroende av hjälp från andra. En nutida utveck-
ling är att allt fler bor hemma, med hemtjänst, i allt högre åldrar. 
Sextio- och sjuttiotalens omfattande äldreboende verkar ha varit 
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”Ofta framställs det som att problemen med äldreomsorgen är 
ett nytt fenomen — som att generationerna förr levde naturligt 
tillsammans”, säger utställningsproducenten Lena Landerberg. 

”Vi vill nyansera den bilden och visa att omsorgen om våra äldre 
är en fråga som alltid har debatterats, om än kanske inte lika 
intensivt som idag.”

Tillsammans med det historiska materialet visas på 
utställningen även en helt ny dokumentation i ord och bild av 

hur gamla runt om i Sverige lever idag och hur de själva ser på 
sin situation, bortom skandalrubrikerna. Intendenten Cecilia 
Wallquist har intervjuat omkring femtio äldre och samlat in 
tankar och synpunkter från ett stort antal därutöver. Även 
anhöriga och personal i äldrevården har intervjuats i denna 
omfattande dokumentation.

”Det har varit ett fantastiskt intressant arbete”, berättar 
Cecilia Wallquist. ”Bland dem vi har intervjuat finns också 
äldre från minoritetsgrupper som utlandsfödda, äldre med 
medfödda funktionsnedsättningar och äldre med missbruks- 
och sociala problem. Hur de upplever sin livskvalitet är väldigt 
individuellt”.

”En gemensam erfarenhet är dock den ensamhet som de allra 
flesta berättar om att de upplever”, fortsätter Wallquist. ”Det 
behöver inte nödvändigtvis vara en fysisk ensamhet utan en 
ensamhet som man upplever i att inte klara av sådant man 
gjorde förr utan vara beroende av andra. Många upplever också 
att de inte riktigt blir tagna på allvar med hur de vill leva. I våra 
samtal har vi däremot inte stött på något exempel på den 
vanvård som det har skrivits om i skandalreportage. De flesta 
äldre är nöjda med hur de blir bemötta av personalen. I så fall är 
det vanligare att anhöriga har klagomål.”

Gamlingar — hur var det och hur vill du ha det?  är en viktig 
utställning som berör alla och som vi hoppas att så många som 
möjligt skall ta del av. För mer information om programmet 
under hösten se: 
www.nordiskamuseet.se/utstallningar/gamlingar
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livsmedel. Under det senaste seklet har sockret gått från att vara 
en vördad lyxvara som stolt visades upp i finsalongen till något 
som vi inte kan undvika i vår vardag ens om vi försöker och som 
allt mer allmänt anses som en av våra största hälsofaror, kopplat 
till sjukdomar som diabetes och fetma men också cancer, demens 
och adhd. Sockret finns överallt omkring oss —  i färdigmat och 
konserver, korv och skinka, läsk och juice, bröd och ost, ja rent av 
i tandkräm och floursköljning!

”Socker är något som berör oss alla, vare sig vi vill eller inte, 
och som verkligen har varit intressant att arbeta med i 
utställningsform”, säger Amanda Creutzer, projektledare och 
utställningsproducent.

I den stora utställningen Socker, som öppnar 3 oktober på 
Nordiska museet, visas sockrets historia i Sverige med början på 
Gustav Vasas tid fram till idag. Entrén sker genom en stor mun in 
i en biograf där det visas en film om sockerkonsumtionens 
utveckling. Därefter vandrar besökaren genom fem olika rum i 
vilka sockrets historia berättas kronologiskt, med mängder av 
objekt ur museets samlingar. I det första rummet finns många 
intressanta föremål från femton- och sextonhundratalen, då 
sockret i första hand användes inom läkekonsten. Nästa rum är 

ett konditori från sjutton- och artonhundratalen och visar 
borgarskapets ståtliga sockerskålar, fat och andra tillbehör, samt 
konfekt från tiden. Därefter följer ett rum från trettiotalet då vi 
fick en inhemsk överproduktion av socker, ett betberg, och då 
Sockerbolaget i kampanjer uppmanade husmödrarna att sylta 
och safta — då vår mat blev söt.  Utställningen avslutas med en 
”kiosk” med rön och nyheter från olika tider om sockrets faror, 
följt av en matbutik från vår egen tid där sockret finns överallt 
runt omkring oss

Utställningen Socker berättar en viktig och allvarlig historia 
men blir också en lustfylld upplevelse som kommer att locka 
många. Den är resultat av ett forskningsprojekt som bedrivits av 
Ulrika Torell vid Nordiska museet, finansierat av Riksbankens 
Jubileumsfond. 

”Det är mycket spännande att redovisa forskningsresultat i en 
utställning — något jag hoppas att vi ska få se mer av i framtiden”, 
säger utställningens sakkunniga Ulrika Torell.

Till jul kommer även boken om det sötas konsumtionshistoria.
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inte i dvala utan kan vakna till då och då och tittas till regelbundet av djurskötarna.
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gå och lägga oss i november och sova utan mat och dryck till mars skulle vi inte vakna 
igen”, säger Linda Askelund, chef för Skansens djurvårdarenhet.

Du som vill se björnarna innan de går i ide gör det lämpligen i aktiviteten Möt 
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SKANSEN BJUDER IN till en riktigt frodig och prunkande 
höstmarknad så som den kunnat te sig en hösthelg i slutet av 
artonhundratalet, komplett med krogmadamer, hästkarlar 
och bönder och torpare vilka saluför sina höstskördar. 

På höstmarknaden, som arrangeras av Skansens byalag, kan 
du förstås också passa på att  fylla vinterskafferiet med årets 
honungsskörd, fina hemkokta sylter, safter och marmelader 
samt närodlade frukter, grönsaker och rotsaker, delikata 
getostar, hembakt bröd och bullar och mycket annat 
lockande. I marknadsutbudet finns också trä- och hornslöjd, 
handgjorda husgeråd, färgpigment, leksaker, handslagna rep 
och mycket annat som hör en riktig marknad till.

På krogarnas menyer står klassisk husmanskost och 
svenska delikatesser som ärtsoppa med ångande varm snaps, 
kroppkakor och färsk fisk. Du kan också roa dig med dans i 
vägkorset, mäta dina krafter i dragkamp och brottning, testa 
balansen på knuffstocken och få utlopp för ett och annat 
genom att krossa porslin. Varmt välkommen att fira höstens 
ankomst på Skansens historiska höstmarknad!

HÖSTMARKNAD 27-28 SEPTEMBER, SKANSEN

HÖSTMARKNAD 
SOM PÅ DEN GAMLA 
GODA TIDEN!

I ÅR INFALLER LUCIA på en lördag. På Skansen förbereder man sig 
därför på en extra stor publiktillströmning och vill möta upp alla 
förväntansfulla gästers behov av ett stämningsfullt Luciafirande i 
vintermörkret. Även i år kommer Skansens Lucia med tärnor att 
anlända till Sollidenscenen i kortege dragen av hästar från 
Kungliga Hovstallet.

Skansens Lucia infördes som begrepp 2013, då man beslöt att 
slopa den omröstning som under många år har utsett Sveriges Lucia. 
Istället har Skansen valt att satsa på en egen Luciaprofil. I det syftet 
har man inlett ett fruktbart samarbete med Kungsholmens 
Gymnasium/Stockholms Musikgymnasium som driver en av landets 
främsta körutbildningar.

 ”Genom att gå från en omröstning till att styra över vårt eget 
firande vill vi få bort alla tendenser till en skönhetstävling till 
förmån för Lucia som en musikens och ljusets högtid”, säger Simon 
Törnqvist, producent för Skansens Lucia.

 På Skansen firas Lucia, utöver konserten på Sollidenscenen, i 
både Ordenshuset Brofästet och i Seglora kyrka.

 Sedan länge pågår planeringen för ett uppsluppet Luciafirande, 
med ett Luciatåg så som det kan ha sett ut under första halvan av förra 
seklet. I samarbete med Profilrestauranger kommer Skansen från 2014 
att under Luciahelgen 13-14 december erbjuda sina gäster en 
kombinerad mat- och musikupplevelse i Restaurang Högloftet, där du 
till ett gott Luciakaffe med alla tillbehör får njuta till vacker sång med 
inslag av det spex som en gång i tiden var kännetecknande för Lucia.

LUCIA PÅ SKANSEN, 13-14 DECEMBER

SKANSENS LUCIA I NY 
OCH EGEN SKRUD

INGET ANNAT RUM har väl genomgått en sådan utveckling som 
badrummet, detta centrala men också privata och intima rum i 
våra bostäder. Under det gångna seklet har badrummet 
förvandlats från ett glömt och gömt rum till ett statusrum. 
Badrum med varmt vatten började bli tillgängliga för många 
under trettiotalet men först under fyrtio- och femtiotalen blev 
de standard i våra bostäder.  Bostadskooperationen HSB var en 
föregångare när det gällde att bygga badrum för alla.

Under hösten visar Nordiska museet fotoutställningen 
Folkhemmets rum: Badrummet, med ett trettiotal bilder från 
olika tider ur vårt arkiv, fotograferade av bland andra Karl Heinz 
Hernried och Karl Erik Granath. Utställningen är den tredje i 
serien Folkhemmets rum där i tur och ordning vardagsrummet, 
köket, badrummet och sovrummet presenteras i fotoutställ-
ningar med bilder hämtade ur museets rika fotografiska arkiv. 
Missa inte denna nostalgiska tillbakablick på tiden då den 
personliga hygienen tog plats i våra bostäder!

UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR T.O.M. 7 DECEMBER PÅ NORDISKA MUSEET

BADRUMMETS 
REVOLUTION I BILD – 
FRÅN BALJA TILL SPA
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I Nordiska museets butik finns ett stort sortiment för 
den inredningsintresserade. En unik produkt är krukan 
av grönglaserat lergods med maskaroner – framtagen 
efter ett original från 1800-talets första hälft, ur 
Nordiska museets samlingar. 

Handdrejad kruka med fat. Höjd ca 16 cm, diameter ca 16 cm.
(10% rabatt för Vänner i butiken). 

Pris i Nordiska museets 
butik och webbutik 575 kr. 

INREDNINGSTIPS FRÅN BUTIKEN 
PÅ NORDISKA MUSEET

VÄLKOMMEN VÄNNER TILL 
SKANSENBUTIKERNA! 

6 NOVEMBER 
Trendspana julens klappar och smaker i Skansenbutiken. 

Fyrfatet är tänt i trädgården, glöggen är varm 
och butiken är laddad med erbjudanden. 

kl. 11.00 - 18.30
 

15 DECEMBER 
Extra öppet för våra Vänner i Logen vid Vännernas  

Luciafirande. 
kl 16.00 - 17.00

(10% rabatt för Vänner i butiken).
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UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR T.O.M. 7 DECEMBER PÅ NORDISKA MUSEET
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OMSLAGSFOTO: Dragantfigur till 
fadderkrona, 1927. I borgerliga skikt 
blev bröllops- och dopkarameller pop-
ulära under 1800-talets senare hälft. 
Lyckönskningar att spara. Foto Karolina 
Kristensson, Nordiska museet.
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Mellan den 21-25 maj 2014 besökte ett antal 
Vänner Wien tillsammans med den 
utmärkte antikhandlaren och ciceronen 
Fredrik Zimmerdahl. Med anledning av Fred-
riks dokumenterade kunnande av arkitektur 
och konst med 1900-talet som specialitet, 
samt även mat, kunde vi alla se fram mot ett 
par spännande dagar i staden Wien.

Vädret var varmt, runt 25 grader varje 
dag och solen värmde oss, frusna nordbor. 
En dag fick vi regn och åska men det störde 
oss inte då det gick över ganska fort. Redan 
den första dagen hann vi med att se 
kejsarnas Hofburg, Stefansdomen och 
Adolf Loos bankpalats.

Dag två var den första anhalten Otto 
Wagners modernistiska Postsparkasse. 
Efter ett kafébesök var det dags för MAK, 
Museum für Angewandte Kunst. På 
eftermiddagen begav vi oss till museikvarteren och Museum Leopold med samlingar av 
Egon Schiele, Gustav Klimt m.fl.

Dag tre gick vi upp tidigt för att resa med tunnelbana och buss till Werkbundsiedlung. 
Ett modernistiskt bostadsområde, bestående av villor och radhus, som till en början 
visades som en utställning. Åter i Wien på eftermiddagen besökte vi Secessionshuset och 
såg där Gustav Klimts berömda Beethovenfris.

Dag fyra, lördagmorgon, var det några som följde med Fredrik tidigt för att gå på 
loppmarknad, och de som var med gjorde visst några fynd där. Resten av dagen ägnades åt 
eget strosande och shopping. På kvällen samlades vi för att resa ut till en av Fredriks 
favoritkrogar värdshuset Heurigen vid Beethoven Platz i förstaden Nussdorf. På vägen dit 
visade Fredrik oss även Karl Marx Hof, Europas största boendekomplex uppfört 
1927-1930 av Karl Ehn, en av Otto Wagners efterföljare. 

Den sista dagen gick i det judiska Wiens tecken, vi besökte flera av de många monu-
ment som uppförts för att hedra de österiskiska judar som omkom i förintelsen. En 
mycket gripande dag, inte minst på grund av att vi nåddes av nyheten från Bryssel om 
dödskjutningarna vid Judiska museet, som ägt rum dagen innan.

Innan det var dags att flyga hem åt vi avskedslunch på en gemytlig kvarterskrog. Det 
bjöds på soppa med knödel, wienerschnitzel eller tafelspitz och apfelstrudel. Hela resan 
gick, som sagt, helt utan krångel, tack vare exemplarisk planering och alla trevliga 
deltagare. Många nya vänskapsband knöts och vi ser fram mot nästa resa med Fredrik som 
preliminärt går till Bryssel, hösten 2015. Missa inte den!

Till sist- har du verkligen sett Wien om du inte varit där tillsammans med Fredrik 
Zimmerdahl? Jag tror inte det.

Viveca Axell Hedén

VÄNNERNAS RESA TILL WIEN

ÅRSKORT:  Fr. o. m.1 juli 2014  
550 kr per person och 750 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/sam-
bo. 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 Bio-
logiska museet, Svindersvik, Tyresö 
slott och Julita gård samt Härkeberga 
Prästgård. 

Fler förmåner kan du läsa om på vår 
hemsida www.nordiskamuseet.se/
nordiska-museets-och skansens-van-
ner eller kontakta kansliet  
vanner@nordiskamuseet.se,  
tel. 08-519 546 93. 

FÖR HELA 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. 

Vår guide Fredrik Zimmerdahl

Vännerna och Fredrik 

KANSLIET 
INFORMERAR:

Det kallas ”ytterligare familje-
medlem på samma adress” och 
kostar 300 kr. För mer information 
kontakta kansliet.

MEDLEMSANTALET ÖKAR 
I sommar har det varit extra stor 
tillströmning av medlemmar. Sedan 
vi införde ”rullande medlemskap” 
(eller rättare sagt kvartalskort) har 
det varit många som köpt kort på 
sommaren och i år ännu fler än 
vanligt vilket har gjort att vi snart är 
uppe i 3000 medlemmar!
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eget strosande och shopping. På kvällen samlades vi för att resa ut till en av Fredriks 
favoritkrogar värdshuset Heurigen vid Beethoven Platz i förstaden Nussdorf. På vägen dit 
visade Fredrik oss även Karl Marx Hof, Europas största boendekomplex uppfört 
1927-1930 av Karl Ehn, en av Otto Wagners efterföljare. 

Den sista dagen gick i det judiska Wiens tecken, vi besökte flera av de många monu-
ment som uppförts för att hedra de österiskiska judar som omkom i förintelsen. En 
mycket gripande dag, inte minst på grund av att vi nåddes av nyheten från Bryssel om 
dödskjutningarna vid Judiska museet, som ägt rum dagen innan.

Innan det var dags att flyga hem åt vi avskedslunch på en gemytlig kvarterskrog. Det 
bjöds på soppa med knödel, wienerschnitzel eller tafelspitz och apfelstrudel. Hela resan 
gick, som sagt, helt utan krångel, tack vare exemplarisk planering och alla trevliga 
deltagare. Många nya vänskapsband knöts och vi ser fram mot nästa resa med Fredrik som 
preliminärt går till Bryssel, hösten 2015. Missa inte den!

Till sist- har du verkligen sett Wien om du inte varit där tillsammans med Fredrik 
Zimmerdahl? Jag tror inte det.

Viveca Axell Hedén

VÄNNERNAS RESA TILL WIEN

ÅRSKORT:  Fr. o. m.1 juli 2014  
550 kr per person och 750 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/sam-
bo. 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 Bio-
logiska museet, Svindersvik, Tyresö 
slott och Julita gård samt Härkeberga 
Prästgård. 

Fler förmåner kan du läsa om på vår 
hemsida www.nordiskamuseet.se/
nordiska-museets-och skansens-van-
ner eller kontakta kansliet  
vanner@nordiskamuseet.se,  
tel. 08-519 546 93. 

FÖR HELA 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. 

Vår guide Fredrik Zimmerdahl

Vännerna och Fredrik 

KANSLIET 
INFORMERAR:

Det kallas ”ytterligare familje-
medlem på samma adress” och 
kostar 300 kr. För mer information 
kontakta kansliet.

MEDLEMSANTALET ÖKAR 
I sommar har det varit extra stor 
tillströmning av medlemmar. Sedan 
vi införde ”rullande medlemskap” 
(eller rättare sagt kvartalskort) har 
det varit många som köpt kort på 
sommaren och i år ännu fler än 
vanligt vilket har gjort att vi snart är 
uppe i 3000 medlemmar!



TOBAKSMUSEET, SKANSEN

Vännerna får en visning av Tobaksmuseet som ligger i Gubbhyllan på Skansen.

TID: Tisdag 14 oktober kl. 16.00

PLATS: Tobaksmuseet, Gubbhyllan. OBS! Samling huvudentrén.

ANMÄLAN: Senast 29 september. Efter platsbekräftelse inbetalning 75 kr till pg 190124-8. 

SOCKER, NORDISKA MUSEET

En ny utställning som visar vårt förhållande till socker från Gustav Vasas tid till idag.  
Ett av våra mest älskade men även missbrukade livsmedel. Under det senaste seklet har 
sockret gått från att vara en vördad lyxvara till något som vi inte kan undvika. Vi visas 
av Ulrika Torell, vars forskningsarbete utställningen är ett resultat av.

TID: Måndag 3 november kl. 17.00

PLATS: Nordiska museet, samling vid Gustav Vasa. OBS! Museet stänger kl. 17.00. Kom 
i tid!

ANMÄLAN: Senast 13 oktober.  Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till pg 190124-8.  

EINAR HYLANDERS MILJÖBYGGE

Välkommen på en exklusiv visning av den så kallade vita lägenheten. I ett gårdshus på 
Östermalm i Stockholm levde och arbetade Einar Hylander (1913-1989) under de sista 
åren av sitt liv. Lägenheten förvandlades av Einar Hylander till ett unikt allkonstverk. 

TID: OBS! Två visningar! Tisdag 11 november kl. 15.00 och 16.00

PLATS: Narvavägen 29, Stockholm

ANMÄLAN: Senast 20 oktober. Efter platsbekräftelse inbetalning 220 kr till pg 190124-8.

STOCKHOLMS AUKTIONSVERK, KLASSISKA

Välkomna på visning av svensk och internationell klassisk konst, konsthantverk och 
möbler som visas av kunnig expertis. 

TID: Måndag 24 november kl. 17.00

PLATS: Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32, T-bana Östermalmstorg

ANMÄLAN: Senast 10 november till kansliet. 

LUCIAFIRANDE I SEGLORA KYRKA

Traditionsenligt och stämningsfullt Luciafirande i Seglora kyrka på Skansen. Luciatåg 
från Oscars församling under ledning av Hanna Sandman. Även solosång utlovas.  
Nyhet för i år:  Kl. 16.00 samlas vi för ”glöggmingel” med servering på Bollnästorget. 
Logen, med Skansenbutikens julsortiment,  har extra öppet kl 16-17. Passa på att 
införskaffa de sista klapparna inför julen.

TID: Måndag 15 december från kl. 16.00 i Logen på Bollnästorget, kl. 17.00 Lucia tåg i 
Seglora kyrka.

PLATS: Logen, Skansenbutikens filial på Bollnästorget och Seglora kyrka, Skansen

ANMÄLAN: Senast 1 december. Efter platsbekräftelse inbetalning 220 kr till pg 190124-8. 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA KANSLIET. ALLA PROGRAM ANMÄLS GENOM KANSLIET  

TEL. 08-519 546 93 ELLER VANNER@NORDISKAMUSEET.SE

VÄNNERNAS PROGRAM, 
OKTOBER–DECEMBER 2014
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