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400 år 
av svenskt 
boende 
en ny och utök ad permanent 

utställning på nordisk a museet
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så har vi bott: 
från renässansen 
till millennieskiftet
En ny utställning knytEr ihop nordiska musEEts avdElning för möblEr, 
inrEdning och boEndE till En stor Exposé övEr 400 år av svEnskt boEndE 
och stilhistoria .

det som från början var tänkt som en mer modest förnyelse 
av nordiska museets möbelavdelning har med tiden utveck-
lats till en mycket ambitiös och omfattande ombyggnad, 
utökning och ny gestaltning. 21 maj öppnar den förnyade 
utställningen på plan fyra i museet där alla med intresse för 
svensk möbelkonst, inredning och formhistoria utan avbrott 
kan vandra genom fyra sekler av svenska boendemiljöer och 
samlingar av inredningsföremål. 

”Projektet har utvecklats till en jättesatsning”, säger 
anna Womack, intendent och ansvarig för den nya utö-
kade avdelningen för möbler, inredning och boende. ”det 
är otroligt roligt att få möjlighet att visa besökarna vårt 
fantastiska kulturarv på det här sättet. vissa föremål har 
aldrig tidigare visats, andra är omtyckta och efterfrågade 
möbelikoner som inte varit framme på mycket, mycket 

länge. däribland flera intressanta objekt som under årens 
lopp skänkts som gåvor till museet av vänföreningen! det 
här blir en kunskapsrik utställning, hoppas jag, en vacker, 
färgstark gestaltning fylld av kulturhistoriska godbitar. 
min förhoppning är att den ska kännas inspirerande för 
alla som är intresserade av form, estetik, möbler, inredning 
och boendekultur.”

På plan fyra på museet har fram till nu funnits två 
utställningar på temat inredning och boende. det är dels 
utställningen svensk bostad som öppnades 1973, dels 
utställningen möblerade rum från 2002, med möbler och 
miljöer från andra halvan av 1800-talet till millennieskiftet 
2000. de har nu byggts ihop till en utställning med det nya 
samlande namnet hem och bostad 1600-2000. nu erbjuds 
alltså besökaren att fritt vandra genom svensk möbel- och 

ny utställn i ng öppnar 21 maJ  nordiska mUseet



inredningshistoria från renässansen på slutet av 1500-talet 
till vår egen samtid.

en av många nyheter är att bondstugan som tidigare haft 
en inredning från mitten av 1800-talet nu visar en bondes 
hem i början av 1700-talet. här finns också sedan tidigare 
öppna miljöer, en paradsängkammare från Ulvsunda slott 
från omkring 1700 och en borgerlig hemmiljö från brygga-
ren Johan ernst hartmans hus från 1740-talet. insprängt 
bland dessa kommer att finnas stora montrar som visar ett 
varierat smörgåsbord av inredningsföremål. den första av 
dessa visar renässans och barock, med ett skrin från 1562 
som det äldsta föremålet i utställningen. den andra visar 
rokokotiden och den tredje den gustavianska tiden vid 
1700-talets slut. tvärgången, med föremål från 1800-talets 
karljohans-tid, binder ihop de båda delarna. Utställningen 
bjuder även på bildspel med såväl interiörmålningar som 
fotografier från de olika inredningsepokerna. Ytterligare ett 
nytt inslag är pedagogiska rekonstruktioner av historiska 
möbler utförda av studenter vid Carl malmsten-skolan. 

”att visa möbelhantverkets tekniker har också varit en 
tydlig vilja från vår sida”, säger anna Womack.

i arbetet med den nya utställningen har några av stolarna, 
som tidigare varit klädda i ”museal” brun linneklädsel nu 
fått nya tidstypiska textilklädslar.

”en så kallad bevarandetapetserare arbetar just nu med 
att klä stolarna i de för tidsepokerna korrekta tygerna”, säger 
amanda Creutzer, projektledare för den nya utställningen. 
”det blir spännande att visa de här sittmöblerna i ny klädsel 
för våra besökare. flertalet av möblerna är förstås fortfaran-
de klädda i sina originalklädslar.”

 ”en viktig målsättning har varit att man tydligt skall kunna 
följa den stilhistoriska utvecklingen som ju påverkas av 
samhällsutvecklingen i sverige och händelser ute i världen”, 
fortsätter Womack: ”Under 1600-talet finns inte någon utta-
lad svensk stil. vi hämtar inspiration från inredningsmoden 
på kontinenten och från skickliga invandrade hantverkare. 
Under 1700-talet formas en ny generation skolade yrkes-
män i sverige. inspirationen kommer fortfarande utifrån 
men anpassas här till svensk smak och svenska plånböcker. 
en inhemsk möbel- och inredningskultur växer fram – en 
tradition och ett möbelideal som i allra högsta grad fortfa-
rande lever kvar i dag”. 

”man bör ha i minnet att det som visas i den nya ut-
ställningsdelen, som illustrerar tiden 1600–1850 nästan 
uteslutande är möbler och föremål för en köpstark grupp i 
samhället, framförallt från stockholm. det såg naturligtvis 
väldigt annorlunda ut i de flesta hem vid tiden”, tillägger 
anna Womack. 

den nya utställningen öppnar som nämnts 21 maj. som 
medlem i vänföreningen kan du vänta dig en exklusiv spe-
cialvisning och kanske även något annat evenemang.

”inget är bestämt ännu men vi planerar alltid något 
särskilt för vänföreningen så håll ögonen öppna!”, säger 
amanda Creutzer.
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Min förhoppning är att 
utställningen ska kännas 
inspirerande för alla som 
är intresserade av form, 
möbler, inredning och 
boendekultur.”

”

ANNA WOMACK, ANSVARIG INTENDENT
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Några av de föremål som kommer att visas i utställningen:

Sengustavianskt sybord som tillhört Anna Maria Lenngren.

Armlänstol, barock, klädd med gyllenläder.

Gustaviansk imitationsmålad byrå.

Modellskiss



CirkUs 
skansen 
fYller 40 år
kärt barn har, som talesättet lyder, 
många namn. Cirkusen på skansen 
har genom åren fått heta skansens 
barncirkus, Cirkus brage och numera 
Cirkus skansen. det som från början 
var ganska enkla föreställningar 
med och för barn har utvecklats 
till en avancerad cirkus med unga, 
synnerligen professionella, aktörer. i år 
firar cirkusen 40-årsjubileum.  

de som medverkar i årets föreställ-
ning är felicia Westring, karin 
schmidt, ella svensson blomdahl, 
hannes axell, inga Jonés, oona 
dyrander, hanna svedin, saga Palmér, 
frida böling, lova Carlsson, numa 
kolb, theo lindh, david Jonsson, elin 
berglund, tove hector och felicia 
formo. konstnärlig ledare och regissör 
är Jan norrman från Cirkus normal, 
producent är maria kirsch och för 
tekniken står Jakob mellin, ingebjörg 
borg Pedersen, Cecilia tagesson och 
Joel roxendal. 

Den 19 januari var det dags för premiär. 

Cirkus blir det sen 12.00 och 14.00 varje 

söndag fram t.o.m. 27 april.

För alla som vill lära sig riktiga cirkus-

konster blir det också öppen cirkusskola i 

bragehallen varje lördag från 22 februari till 

och med 26 april, 11.00–15.00. 

aktu e llt  skansen

trots snöbrist och gråväder slog skansen rekord för julsäsongen 
2013/14. hela perioden fram till trettonhelgen räknade in fler besökare 
än de senaste tjugo årens jular. nytt för i år var att besökarna kunde 
boka biljetter i förhand på ticnet samt en satsning på reklam i tv4. 
2012 producerades en julfilm med stämningsfulla bilder från
seglora kyrka, stallet och julborden. den återanvändes i år som reklam-
film i tv4 och på Youtube.

snart blommar det 
i skansenbUtiken — 
oCh På alhambras 
innergård 
vi glädjer oss åt att intresset för folkkonst, hantverk och broderier växer 
snabbt inte bara i sverige utan över hela världen. detta var en av de tydligaste 
trenderna på årets formex-mässa. På skansen är dock som bekant folkkonst 
och allmoge långt ifrån någon trend utan vårt själva hjärta och själ. i skansen-
butiken slår kärleken till folkkonsten i vår ut i full blom i form av färgsättning 
och utbud, med ett spektrum av klara oemotståndliga färger som hämtar 
inspiration från folkdräkter. 

en annan stark trend i nutiden är odlande i stadsmiljö. allt fler upptäcker 
den fulländade njutningen i att odla sina egna grönsaker, örter, kryddor och 
blommor. På alhambras innegård driver vi sedan några säsonger tillbaka en 
idétäppa för att bjuda våra besökare och kunder på tips och idéer. välkommen 
in och låt dig inspireras nästa gång du besöker skansen!
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Livtröja för kvinna, Gagnef, 
Dalarna. Maskinbroderi på 
ylletyg , samt rynkat ylleband. 
1900-talets början.

Påsömtröja för kvinna, Floda, 
Dalarna. Yllebroderi (”påsöm”) 

på kläde. 1900-talets början
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ÖlandshÖnan intar 
stadskvarteren!

skansen aktu e llt
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från och mEd i vår kommEr alla våra 

gästEr från hEla världEn att på 

stadskvartErEns kullErstEnsgator få 

sällskap av praktfulla ölandshöns.

de praktfulla hönsen bor i en gåva från vänföreningen – 
ett fint hönshus som nu uppförts på garverigården. Under 
några veckor i början av februari acklimatiserade hönsen 
sig i sin nya bostad och spatserar nu fritt i stadskvarteren. 
tanken är att de ska sprida trivsel och medverka till att 
återskapa känslan av hur gatulivet tog sig ut i en mellan-
svensk stad i mitten av artonhundratalet. hönsen är redan 
ett uppskattat inslag i gatubilden och har blivit mycket 
populära bland besökare och personal.

varför valde då skansen just Ölandshöns? kenneth 
eklund, zoolog på skansen, berättar att höns har funnits i 
vårt land sedan 100 år före kristus och att Ölands-hönan 
anses vara sveriges äldsta opåverkade lantras.  

liksom de flesta lantraser är Ölandshönan mycket härdig. 
den tål kyla och vind bra, vilket krävs i det öländska klimatet. 
Ölandshönan är sveriges näst största lantras-hönsfågel. en 
höna väger i genomsnitt två kilo och en tupp omkring tre 
kilo. hönorna tar väl hand om kycklingar och ungfåglar. 

Ölandshönan är också känd för sin skicklighet i att undvika 
rovfåglar. detta är en fördel på skansen då här finns gott 
om sådana, bland annat duvhökar. Ölandshönorna är också 
sällskapliga. de alla har unika färgteckningar så de är lätta 
att känna igen i en flock.

som många andra lantraser minskade Ölandshönan 
snabbt i antal när hönshållningen moderniserades på Öland. 
i början av 1990-talet var läget akut. 1992 återfanns de sista 
sex fåglarna, en tupp och fem hönor, på gården kåtorp på 
Öland. svenska lanthönsklubben har bedrivit avelsarbete 
på dessa och nu finns det ett fyrtiotal genbanker och om-
kring 500 Ölandshöns i sverige.

lantraserna har många egenskaper som kan komma till 
stor nytta i framtiden. de är härdigare och klarar sig på 
mindre resurser än produktionshöns. lantraser är också en 
del av vårt levande kulturarv. de vittnar om våra förfäders 
hårda förhållanden och krav på djur som klarade att försörja 
sig och producera under torftiga förutsättningar.
djuren är viktiga för forskningen och för att kunna förstå 
hur domesticering påverkar egenskaper. genetiska studier 
kan klargöra hur människor har rört sig i världen och vilka 
husdjur de har fört med sig.
den mångfald i färg, form och egenskaper som lantraser bi-
drar med berikar också våra liv och gör djurägandet roligare.



mÖt sommaren 
i Wien med 
vännerna

i slutet av maj reser vänföreningen till 
de sköna konsternas metropol Wien i 
försommarskrud, med antikhandlaren 
och Wienkännaren fredrik Zimmer-
dahl. med på resan är även vännernas 
kanslichef viveca axell hedén. från 
vårt centralt belägna hotell beger vi 
oss ut på vandringar i konstens och 
arkitekturens Wien, med fokus på 
förra sekelskiftet då staden var ett 
dynamiskt kosmopolitiskt centrum för 
nya strömningar inom konst, arkitek-
tur, samhällsplanering och vetenskap. 

för mer detaljerad beskrivning av 
resan se www.herodotos.se

Tid: 21–25 maj 2014. den 21 maj 
09.50 avgång arlanda 12.10 ankomst 
Wien, fredrik Zimmerdahl möter. 
den 25 maj 12.55 avgång Wien, 15.15 
ankomst arlanda.

Pris: 11 650 sek med del i dubbel-
rum. obs! begränsat antal platser

informaTion: ola olsson, herodotos 
resor, www.herodotos.se, telefon 0704-
22 01 74, e-post info@herodotos.se. 

anmälan senasT: 15 april till e-post 
info@herodotos.se eller på telefon 
0704-22 01 74 

BeTalning: depositionsavgift 2 000 
sek oss tillhanda senast den 15 april 
och slutbetalning 9 650 sek senast 
25 april 2014. använd herodotos 
resors bankgiro 698-5212 eller Plus-
giro 576856-9. obs! märk inbetaln-
ing med faktura nummer, ”vännerna 
Wien” och ditt namn!

i PriseT ingår: flyg arlanda–Wien 
tur och retur, del i dubbelrum med 
frukost fyra nätter på 4-stjärniga 
grand hotel biedermeier i centrala 
Wien, två luncher, avslutningsmiddag 
med vin, samtliga inträden och trans-
porter enligt program. 

enkelrumsTillägg: 2 200 sek
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årskorT: 500 kr per person och 
700 kr per par/sambo (vänförenin-
gen tillämpar rullande medlem-
skap 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 
biologiska 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-
vanner eller kontakta kansliet 
vanner@nordiskamuseet.se, tel. 
08-519 546 93. 

årsmöte

nordiska mUseets & 
skansens vänner

inbjuder till årsmöte i närvaro av 

h.k.h. kronPrinsessan viCtoria

tid: tisdagen den 6 maj 2014 kl. 18.00
plats: nordiska museet, stora hallen

program:
årsmötesförhandlingar, utdelning av stipendier till 

nordiska museets och skansens medarbetare, underhållning, 
förfriskningar

var vänlig medtag medlemskort. Platserna skall 
vara intagna senast kl. 17.45

•

anmälan senast den 15 april 2014 till 
nordiska museets & skansens vänner, box 27 820, 115 93 

stockholm, via e-post eller kansliets telefon

ange namn på samtliga medlemmar som kommer och telefon-
nummer. ange också om ni önskar förfriskningar efter årsmötet.

kostnad: 
275: -/person för mingeltallrik, 1 glas vitt vin/vatten/

lättöl, kaffe och vitchokladtryffel med lime.

anmälan och inbetalning senast 15 april gällande 
förtäring är bindande.

Årsredovisningen för 2013 kommer att finnas 
tillgänglig vid årsmötet. Den kan även rekvireras från Vännernas kansli 

tel. 08-519 546 93 eller e-post: vanner@nordiskamuseet.se

medlemskaP/bli en vän



Varför medlem?
anna maria kjellström, Vän sedan 2012.

”Jag har varit medlem i drygt två år. 
Jag skaffade årskort för att fritt kunna 
gå på skansen och nordiska museet 
med min son Philip som nu är tre och 
ett halvt år. Under sensommaren/
hösten har vi besökt skansen nästan 

varje helg. Philip gillar bilbanan, tivolit 
och alla djuren och jag alla gamla 
gårdar och allt hantverk. mina bästa 
tips är att utnyttja möjligheten att 
grilla korv under vinterhalvåret, att 
handla gott vetebröd på bageriet och 
att äta egen matsäck i värmestugan. 
det behöver därför inte bli så dyrt att 
gå på skansen för en barnfamilj. när 
vi varit på skansen somnar ofta Philip 
i vagnen och då går jag in en sväng på 
nordiska museet. Jag gillar alla former 
av hantverk och jag får ofta idéer till 
mina egna projekt när jag går runt på 
utställningarna, särskilt i textilgal-
leriet. vidare vill jag slå ett slag för ut-
ställningen högtider och traditioner. 
när man har ett litet barn blir årets 
högtider extra roliga och utställningen 
är verkligen inspirerande.”

nYa vänner, 
artUr 1, 2014

alexandersson tommy och 
tägtström lotta, stockholm
ascari anna och barbieri roberto, 
stockholm
barkman Clas och Charlotte, 
enskededalen
belli from katarina och from gunnar, 
farsta
bentemark anders och Carina, nacka
bertelson lena och Pettersson rickard, 
Järfälla
bidö sofia och ekgren Urbal, stock-
holm
blomberg gabriella, stockholm
brandberg nils och Carina, stockholm
Carlehed magnus och katarina, 
stockholm
Collin-hagberg kerstin och hagberg 
Peter, segeltorp
duhs Peter, stockholm
emilsson Per och nordh katarina, 
stockholm
eneqvist Jan, saltsjö-boo
eriksson Joanna, stockholm
eriksson maj-lis, spånga
florin magnus och Persson bodil, 
stockholm
friberg stina, årsta
glader marcus och neha, stockholm
glanberg vivianne, solna
goldberg barbro, hässelby
grahn lars och bodfält Carolin, 
saltsjö-boo
hammarlund ingrid, stockholm
hjelmqvist lars och Jonson Catharina, 
stockholm
holm elisabeth och herman, lidingö

holm stig och nancy, ekerö
holmberg lennart och inger, 
stockholm
husberg barbro och Per, saltsjöbaden
Johansson elin
Jungkvist Per och hélène, stockholm
kvarnström kenny, huddinge
liberg ann och mikael, åkersberga
lindberg Caroline och lefvert tomas, 
stockholm
lindroth lena, nacka
lindskog gun britt, vällingby
linse gudrun och ragnar, stockholm
lyberg gabriel, stockholm
marie nordenfelt hogfors, djursholm
norrman maria och erik, djurhamn
nylander Ulrika och lundborg 
michael, bagarmossen
nylund Patrick och saara, stockholm
osterman Carin, hägersten
rinaldo ingela, stockholm
sedwall britt-marie och larsson Johan, 
stockholm
sennerdahl robert och högberg sofia, 
stockholm
skarke birgitta, stockholm
skoglund Christer, Järfälla
sors annika och bengt, nacka
sten lars-olov och rönne-Petersen 
liv, saltsjö-boo
sundman Christine, stockholm
svahn ingvar, hägersten
södergren britt-marie, kista
telenius eva, stockholm
vahlquist elisabeth och fredrik, 
stockholm
Walles björn och irma, täby
Wenström Joachim, stockholm
Westergren Christina, huddinge
von rettig Clara, stockholm
Ögren eva, stockholm

styrelse

niclas forsman – ordförande
hans sterte – skattmästare
Christina mattsson – nordiska museet
John brattmyhr – skansen
elisabeth edholm fernström
meg tivéus
anna norrby
gunilla von Platen
bo eriksson
Christina sollenberg britton

k ansli

viveca axell hedén – kanslichef
Telefontid: må–to 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 och 
skansens vänner
ansvarig utgivare: niclas forsman
redaktör: Christina sollenberg britton
e-post: christina@brittonbritton.com
Tryck: bergs grafiska, stockholm 
omslagsfoto: interiör av sängkammare 
1830-tal. okänd konstnär. foto Peter 
segemark/nordiska museet
 
Tack! 
kansliet och styrelsen tackar följande 
volontärer för ovärderlig hjälp i Vänner-
nas monter under antikmässan 12–16 
februari 2014:
maud sundin, barbro Weberg, karin 
Uhlman, Ulla ottoson, eva lena 
almgren, Ulla sewelin, lena Cronvall 
morén och Claes näslund
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anders hansers Biograf, Zorn x 2
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 
egenproducerade filmer, en om anders Zorn och en om hans syster mejt, som 
bland annat var folkdansare och besökte skansen flera gånger.
Tid: onsdag 9 april kl. 17.00–19.00
PlaTs: anders hansers biograf, kommendörsgatan 28
anmälan: senast 26 mars. begränsat antal deltagare. efter platsbekräftelse in-
betalning 200 kr till Pg 190124-8.

lär känna nordiska museet, VänkVäll
tillsammans med intendenten Cecilia hammarlund-larsson, tillika vännernas 
stipendiat 2013, får vi veta mer om nordiska museets historia och fram till idag. 
Passa på att ta med en vän som ännu inte är medlem. två till priset av en.
Tid: 23 april kl. 17.00–ca 18.30
PlaTs: nordiska museet, samling vid gustav vasa
anmälan: senast 7 april. begränsat antal deltagare. efter platsbekräftelse 
inbetalning 60 kr, för dig och en ny ”vän”, på Pg 190124-8.

årsmöte
Tid: 6 maj kl. 18.00
PlaTs: nordiska museet
anmälan: senast 15 april. se kallelse i tidningen för vidare information.

Wienresa
vännerna reser till Wien med antikhandlaren fredrik Zimmerdahl, lund. med på 
resan är även vännernas kanslichef viveca axell hedén.
Tid: 21–25 maj 2014
informaTion: ola olsson, herodotos resor, www.herodotos.se, tel. 0704-22 01 

74, e-post: info@herodotos.se. 
anmälan: senast 15 april till e-post info@herodotos.se eller på telefon 0704-22 

01 74. för vidare information, se separat annons.

stockholms auktionsVerk, klassiska
välkomna på visning av svensk och internationell klassisk konst, konsthantverk 
och möbler som visas av kunnig expertis. 
Tid: måndag 2 juni kl. 17.00
PlaTs: stockholms auktionsverk, nybrogatan 32, t-bana Östermalmstorg
anmälan: senast 19 maj till kansliet.

gökotta
vännernas samlas till gökotta tillsammans med lars-erik larsson från biologiska 
museet, skansen. vi beger oss till isbladskärret, djurgården, och avslutar sedan i 
biologiska museet. meddela om du har möjlighet att ta bil så vi kan samåka till 
isbladskärret. medtag egen matsäck, kikare och kläder efter väder.
Tid: tisdag 10 juni kl. 07.00–ca 9.30
PlaTs: samling nordiska museets entré för samåkning till isbladskärret.
anmälan: senast 26 maj. begränsat antal deltagare. efter platsbekräftelse 
inbetalning 140 kr på Pg 190124-8.

för mer informaTion, konTakTa kanslieT. 
alla program, utom Wienresan, anmäls genom kansliet tel. 08-519 546 93 
eller vanner@nordiskamuseet.se

vännernas Program 
aPril–JUni 2014
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