
både slott & koja 
behöver 
vård & kärlek

nummer 1, 2016 – årgång 19

att ta hand om över 600 byggnader – både viktig och komplicerad  
uppgift för nordiska museet och skansen

Härkeberga kaplansgård Tyresö slott
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aktuellt Nor dI s k a M U s e e t & s k a N s e N

att våra museisamlingar i form av föremål behöver vård och 
konservering känner nog alla till i dag. det handlar både om 
direkta åtgärder som till exempel att konkret limma fast en lös 
fanerbit på en möbel eller konservera en bristning som uppstått 
på en textil och lägga ett stödjande tyg under. Men det handlar 
också om så kallad förebyggande konservering, dvs. att skapa en 
miljö som göra att föremålen mår bra och inte tar skada. det 
senare har museerna satsat stora resurser på under senare år 
genom ändamålsenliga magasin eller som i skansens fall arbeta 
aktivt för att se till att inomhusklimatet är acceptabelt för 
föremålen i de olika miljöerna.

Men det är inte bara föremålen som är unika och värdefulla 
tillgångar för våra museer, utan i hög grad också de kulturhistoriska 
byggnader som man förvaltar. bara på skansen finns 194 museala 
kulturhistoriska byggnader av olika typ och ålder samt andra 
kulturhistoriska byggnader som till exempel Bredablick och 
Röda längan. Nordiska museet äger totalt ca 430 byggnader, 
alltifrån slott till ett stort antal torp och en fattigstuga. 

tittar man närmare på alla dessa fantastiska hus så är det 
enkla hus byggda av trä som Hornborgastugan på skansen, 
ståtliga hus byggda av sten som Tyresö slott, gamla hus som 
Vastveitloftet från 1300-talets början, till större gårdsmiljöer 
som Härkeberga kaplansgård och modernare hus som 
kolonistugorna på skansen. exemplen och variationerna är 
otaliga och de har i de flesta fall visats för besökarna under lång 
tid, eller mycket lång tid.

ett exempel på det senare är Kyrkhultsstugan på skansen. 
byggnaden kom till skansen redan 1891, samma år som skansen 
öppnade. den var gammal redan när den kom till skansen, 
troligen ifrån slutet av 1700-talet. byggnadstypen med ett lägre 
mittparti och två högre sidopartier och ett sluttande takfönster 
är problematisk då det ofta uppstår vatteninträngning på många 
ställen. taket är och var torvtäckt. huset har alltså funnits på 
skansen i 125 år och besökts av tusentals och åter tusentals 
besökare, ett slitage som den som byggde huset inte kunde 
föreställa sig.

att ansvara och vårda en sådan byggnad kräver stor kunskap 
inom många områden. På institutioner som skansen och 
Nordiska museet arbetar man också med höga trovärdighetskrav 
när det gäller de museala miljöerna. det går inte att åka till en 
brädgård och köpa ett färdigt torvtak eller en mullbräda, utan 
man strävar efter att alltid arbeta med traditionella material 
och metoder för att därigenom också bevara ”handens kunskap”.

det är viktigt att upprätta långsiktiga underhållsplaner när 
man äger ett så stort byggnadsbestånd. Men svårigheten är att 
hålla sig till dem för det är ofta som det händer akuta saker som 
gör att personalen blir tvungen att omprioritera. de senaste 

över 600 byggNader I behov 
av UNderhåll
det är inte bara föremålen som är unika och värdefulla tillgångar för våra museer, 
utan i hög grad också de kulturhistoriska byggnader som man förvaltar. 

Sigrid Eklund Nyström, fil dr. Tidigare avdelningschef för Samlingarna Nordiska museet.  
För närvarande frilansande på Kulturhistoriska avdelningen på Skansen.

lagning och komplettering av det stora koppartaket på tyresö 
slott. förutom arbetet med att böja kopparplåten krävs ordentliga 
säkerhetsarrangemang.
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somrarnas skyfall har ställt till stora problem. 
som alla husägare vet är det allra viktigaste att underhålla 

taken för att skydda resten av byggnaden. det är självklart  
också prioritet 1 för både skansen och Nordiska museet. Men 
det är inga små kostnader det handlar om. delar av det stora 
koppartaket på tyresö slott lades om nyligen.  
det gällde då både att finna rätt material, och  
en plåtslagare som kunde laga och bocka och 
valsa in de nya plåtarna. kostnaden blev ungefär 
3,5 miljoner kronor och då bara för delar av ett 
tak. och Nordiska museet och skansen har 
ytterligare 600 tak att ansvara för. 

Underhåll av fönster och fasader är andra 
viktiga uppgifter. För byggnadens skick påverkar 
också inomhusmiljön. vid bristande underhåll 
kan man förutom vattenskador också få problem 
med svamp, mögel och skadedjur. ett förhållande 
som naturligtvis också påverkar de föremål och 
inre miljöer som man vill visa.

det vardagliga och kontinuerliga byggnads-
underhållet är därför det viktigaste!

både skansen och Nordiska museet äger  
också speciella byggnader som i sig behöver en 
fördjupad kunskap för att sköta. det gäller 
exempelvis väderkvarnar som båda institutionerna ansvarar  
för. att till exempel tillverka en ny vinge kräver inte bara 
handens kunskap och rätt material, utan också ingående 
kunskap hur den fungerar. och hur underhåller man byggnader 
som inte var tänkta att bestå i hundratals år, men som vi  
vill visa för dagens besökare? och hur gör man byggnader 
tillgängliga för alla besökare när de ursprungligen var små  
och trånga med höga trappsteg och inte tänkta för gäster?

till byggnaderna hör också de omkringliggande miljöerna  

som är värdefulla i sig, men som också påverkar den aktuella 
byggnaden. För att ta exemplet kyrkhultsstugan så måste man 
se över dräneringen så att det inte är för fuktigt kring huset,  
för vattnet förstör den viktiga bottensyllen. runt tyresö slott 
finns en hel del terrasseringar som måste underhållas och vid 

Svindersvik finns en väsentlig mur som håller  
på att bli instabil.

det finns mycket att fundera och resonera 
kring när det gäller underhåll av kulturhistoriska 
byggnader. hur länge kan ett hus överleva?  
hur ska vi kunna behålla handens kunskap när 
samhället förändras i så snabb takt? hur ska  
vi få fram lämpligt material, till exempel tät -  
vuxet trä? Inte om, utan hur påverkar klimat-
förändringarna förutsättningarna för ett 
långsiktigt bevarande?

vad svaret än är på dessa frågor, så kommer 
våra unika och värdefulla kulturhistoriska 
byggnader nu och i framtiden behöva resurser 
för att vårdas och underhållas för oss som lever  
i dag och för framtida generationer. det går inte 
att komma ifrån. det gäller både framtagning  
av material och att tidsåtgången och därmed 
kostnaderna ofta går långt över det brukliga  

för ”vanliga” byggnadsarbeten.
bidraget från vännerna förra året till omläggning av tre 

vasstak på härkeberga kaplansgårds byggnader var mycket 
värdefullt och betydelsefullt. och fler byggnader till kommer 
att behöva underhåll och stöd!

Tack Boel Melin, byggnadsantikvarie på Skansen, och Leif Zaar, 
chef för Nordiska museets avdelning Fastighet, för uppgifter och 
värdefulla synpunkter.

magnus Sjöholm och roger 
tjernström klyver den handhuggna 
stocken till en ny mullås. 

den nya mullåsen på plats på Vasslandsboden från 1783 på Skansen. 
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berätta På 
NordIska 
MUseet deN  
20 Mars!
Under 2016 fyller sveriges 
hembygds förbund 100 år, 
och som en del i firandet 
genomförs insamlings-
projektet Mötesplatser 
tillsammans med Nordiska 
museet.

insamlingen blir en del av jubileums-
årets fokus på berättande och syftar till 
att dokumentera samtiden genom de 

platser som berör och 
påverkar oss, men också 
hur platserna har 
förändrats genom historien.

Insamlingen sker på 
www.minnen.se, en ny 
plattform för museer att 
samla in personliga 
berättelser till sina 

samlingar. Insamlingsprojektet tar 
officiellt avstamp med en egen berättar-
dag under världs berättardagen 20 mars 
på Nordiska museet. Maria lundqvist och 
Mustafa Can är några av de personer som 
bidrar med sina berättelser. dessutom 
finns flera möjligheter att själv berätta, 
antingen på en scen eller i workshops.

genom stora berättardagen hoppas 
Nordiska museet och sveriges hembygds-
förbund kunna inspirera och uppmuntra 
till eget berättande, gärna i insamlings-
projektet Mötesplatser.

skaNseN 
Fyller  
125 år!
1891 visas den första automobilen i 
sverige, august strindberg skiljer sig och 
nya fabriker lockar många tusentals 
landsortsbor till städerna. sverige är på 
väg att bli mycket modernt och 
bondesamhället hotar att försvinna. 
samma år öppnar skansen den 11 oktober.
artur hazelius och hans medhjälpare vill 
visa hur människor bott och levt i olika 
delar av sverige förr. de vill också visa 
festerna, danserna och traditionerna och 
de vill också visa det nordiska djurlivet. 
skansen blir en succé direkt och 125 år 
senare är skansen ett av sveriges allra 
största besöksmål. det firas med start vid 
valborg och festlig final i oktober!

kUltUrNatt – eN kväll 
Med sMak av hUMle
med utställningen Med smak av humle – odla och brygg som utgångspunkt låter 
Nordiska museet ölkulturen genomsyra kulturnatten. Möt ölkännare, hemmabryggare 
och trädgårdsmästare och snacka ölbryggning och humle. Fri entré, visningar, ölbar  
och restaurang med fullständiga rättigheter och alkoholfria alternativ.

kulturnatt Stockholm 2016 sker den 23 april mellan 18.00-24.00 i samarbete med många 
kulturinstitutioner och andra stora och mindre aktörer.

SkanSen har ny profil

under 2015 tog skansen tag i en rad 
viktiga frågor om varumärke, positione-
ring och prisstrategi och i samband med 
det togs också en ny grafisk profil fram. 
skansen kontaktade designbyrån silver 
som gjorde en ordentlig genomlysning av 
verksamheten, intervjuade en stor grupp 
stockholmare och gick igenom röda 
längans gamla arkiv i jakt på skansens själ.

resultatet blev klart i slutet av året  
och nu lagom till 125-årsjubileet finns en 
ny logotype, ett nytt formspråk och 
strategier för framtiden.

Julafton lockar  
alltfler beSökare till 
SkanSen

att gå på skansen på julafton har 
blivit alltmer populärt. I år kom nästan 
8.500 gäster för att strosa i lugn och ro på 
området, titta in i seglora kyrka, gå på 
lill-skansen, fika på gubbhyllan och 
gamla krogen eller shoppa det allra sista 
i skansenbutikerna och på skansen- 
akvariet.

skansen började ha öppet på julafton 
2010. då kom ca 1.750 gäster, året därpå 
ca 2.400, 2012 ca 3.400, 2013 ca 4.300 
och 2014 ca 7.500 gäster. det har varit 
lite svårt att hänga med i svängarna men 
det är mycket positivt att kunna erbjuda 
en stunds äkta julstämning mitt i 
julruschen.
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fredagen den 9 september beger vi  
oss till hälsingland för att besöka ett 
antal av gårdarna som finns på Unescos  
världsarvslista, flera av dem privata.  
vi besöker två världsarvsgårdar i  
alfta där vi även äter lunch. sedan 
fortsätter vi vår resa längs ljusnans 
dalgång med första målet gästgivars i 
vallsta och sedan till järvsö och 

resa tIll hälsINglaNd  
oCh världsarvsgårdarNa  
9 –10 sePteMber 2016
Ulla-karin Warberg, intendent på Nordiska museet, tar oss med på en resa till hälsingland.

järvsöbaden där vi skall inta middag  
och övernatta. 

lördagen den 10 september tar vår buss 
oss över ljusnan till gården kristofers, 
med sin berömda ”gammelbyggning”. vi 
fortsätter sedan norr ut till ljusdal för att 
besöka ännu en av världsarvsgårdarna. 
lunch äter vi i handels- och köpmanna- 
staden hudiksvall. 

därefter anträder vi färden söderut, 
men gör ett stopp i den lilla orten enånger 
för att bese deras berömda medeltida 
kyrka. efter det ger vi oss av mot 
stockholm med fem världsarvsgårdar, en 
medeltida kyrka och en titt på en 
köpmannastad i bagaget. alla med 
berättelser om hur det en gång var i 
landskapet hälsingland.

tid: fredag 9 september avfärd 08.00 från 
Cityterminalen, åter 10 september ca kl. 19.00.

priset: 4 290 kr per person, enkelrumstillägg 
240 kr. Priset inkluderar samtliga transporter 
med buss enligt program, en övernattning 
på hotell, del i dubbelrum, frukostbuffet, två 
luncher, en trerättersmiddag, specialvisningar 
enligt program.

anmälan: info@thimon.se, tfn 0703-711 288, 
senast den 17 juni. Begränsat antal platser. 

resan introduceras genom en föreläsning 
onsdag 13 april kl. 17.00. läs mer på 
programsidan.
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NordIska MUseets & 
skaNseNs väNNer

inbjuder till årsmöte  

t i d : Måndagen den 16 maj 2016 kl. 18.00
p l at s :  Nordiska museet

p ro g r a m :
årsmötesförhandlingar

Utdelning av stipendier till

Nordiska museets och skansens medarbetare

Underhållning

Förfriskningar

var vänlig medtag medlemskort. 


anmälan senast den 25 april 2016 (gäller förtäring)

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.

ko s t na d : 
150: -/person för Mingeltallrik, 1 glas vitt vin/vatten/lättöl,  

kaffe och vit chokladtryffel

anmälan och inbetalning senast 25 april  

gällande förtäring är bindande.

Årsredovisningen för 2015 kommer att finnas tillgänglig vid årsmötet.
Den kan även rekvireras från Vännernas kansli tel. 08-519 546 93

eller e-post: vanner@nordiskamuseet.se

testaMeNterad 
gåva FråN  
gUrlI Pagels 
arvIdssoN 

 
 

en medlem i vår förening har 
avlidit vid nästan 93 års ålder. 
gurli Pagels arvidsson var medlem 
hos oss sedan mer än 30 år.

gurli föddes i örebro, men 
flyttade till stockholm 1943 för att 
arbeta på kF, där hon blev kvar hela 
arbetslivet fram till pensioneringen 
som chefsekreterare. I stockholm 
träffade hon också  sin blivande 
make tandläkare stig arvidsson, 
som dog för 30 år sedan.

gurli Pagels arvidsson var 
mycket kulturintresserad och aktiv 
i många föreningar likt vår, till 
exempel Nationalmusei vänner 
och beridna högvakten. 
tillsammans med sin make delade 
hon detta intresse och de hade en 
stor samling konst och möbler i sitt 
hem. Paret var även båtmänniskor 
och deras båt låg vid kungliga 
motorbåtsklubben intill 
djurgårdsbron. djurgården med 
Nordiska museet och skansen samt 
alla de andra kulturinstitutionerna 
var deras rekreationsområde när 
det inte var båtsäsong.

I sitt testamente har gurli tänkt 
på Nordiska museets & skansens 
vänner. Utan bröstarvingar var 
hennes vilja att vår förening skulle 
ärva hälften av hennes kvarlåten-
skap. det är en väldigt stor och 
generös gåva som uppgår till över  
3 miljoner kronor.

vi riktar ett stort och varmt 
tack från Nordiska museets & 
skansens vänner till gurli och 
hennes familj för denna fina gåva.

årskort:  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 / sambo. 
betalning på 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 kaplans- 
gård. 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

taCk För 
eNkäteNsvar

i november 2015 gjorde vi en digital 
enkätundersökning bland medlem-
marna om hur man använder sitt 
medlemskap och hur man ser på 
verksamheten i Nordiska museets & 
skansens vänner. gensvaret var 
mycket stort, vi fick in drygt 700 
svar. vi vill tack alla er som svarat 
och visat ert engagemang för 
skansen, Nordiska museet samt 
vänföreningen.

I samband med enkäten lottade vi 
ut fem exemplar av boken Humle det 
gröna guldet av else Marie k. strese 
och Clas tollin. vinnarna av boken är 
gisela Poellinger-östberg, Monica 
Casserberg, gunilla Persson, anita 
sundén och gunilla johansson. 

grattis!

MedleMskaP /  
blI eN väN
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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 
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: digaloo, stockholm 

nya vänner
af Burén helena, Stockholm

ahlroth elisabeth, Stockholm

ajax lennart och ersdotter Barbro, Stockholm

andersson eva, gustavsberg

andreasson a-k och kristiansson niklas, 

danderyd

attemark Jenny, Skärholmen

axelsson Carina och lars, Sollentuna

Barslund martensson ulf, new york, uSa

Bengtsson eva och Bo, Sundbyberg

Bexhed magnus och Sophie, Stockholm

Birnik mikael, Stockholm

Blixt Joakim och annika, Stockholm

Bredberg kerstin och rönnlund gunnel, 

nynäshamn

Bäcklin Stefan, nacka

Calzolari Valeria, Stockholm

Casjens annika och roth lorenz, Solna

Christersson Peder, Solna

edström hanna, Stockholm

edvall elinor och Jan, Stockholm

eidman Johan och Jin ming, Stockholm

ekelund och thorstensson Johan, hägersten

falk thomas och koriakin Jenna, täby

gardholm henrik och Sundström gardholm eva, 

Stockholm

grönvik mats och Wikström kristina, Stockholm

gustafsson anita, nacka

hagströmer louise och theodorsson Jonas, 

Stockholm

hagströmer Sophie och kjellner markus, 

Stockholm

hallman Birgitta, Bromma

hannerstam emma och Johan, hägersten

hannerstam ida och erik, Svartsjö

hannerstam Johan och linnea, tyresö

helgöstam maria, tyresö

herzog helge, Blidö

hindersson david och mattson Breigh, 

Stockholm

hindersson mia, Stockholm

hjorth mats och eva-lena, Stockholm

Johansson anita, Årsta

Johansson marie, Bromma

Johansson Per olof och dahlberg Carin, 

norrtälje

Johnsson linda, tyresö

karlsson Caroline och nyström Benjamin, Solna

karlsson Per Börje, Stockholm

kjellman Verna och ulf Jörgen, Stockholm

lagerqvist Bo och Bokeson lagerqvist Birgitta, 

Stockholm

langlet a och k, Stockholm

langlet david och Charlotte, Stockholm

larsson anna och Vadfors tomas, hässelby

larsson gunilla, hässelby

lidén Jan-rune och kovacsne Veresernyev 

agnes, Stockholm

lidqvist Carl, Stockholm

ljungqvist david, hägersten

ljunqvist håkan och rebecca, hägersten

löfgren Venny och Sundgren Per, hässelby

menzinsky anders och Zorzet anna, Stockholm

nilson mariann och finn, Stockholm

nilsson klara och Petter östberg, Stockholm

nordqvist Jan och Vepsä maria, nacka

nordström li och nyström katarina, Bandhagen

nylander lille-mo och Stefan, Stockholm

orback Caroine och dahlström henrik, Bomma

Persson tommy, Årsta

ribeiro goncalves Cecilia och de Blois mark, 

alingsås

risberg ulrika, Stockholm

Sandin lena och nyström Jonas, Älvsjö

Strans hollmer Åsa-rind och ahlqvist Björn, Årsta

Strååt kajsa och dahlgren Strååt david, Stockholm

Sunnewald Sofia och Johan, hägersten

Sydow andré och hagström lisa, Stockholm

Watz Birgitta, Stockholm

Vesterberg olof och elisabeth, Stockholm

Wibeck Chrsitian och anneli, Bromma

Wifstrand Sven, nacka

Wikström inger, Stockholm

Zibung hofman evelyn, Stockholm

östberg linus och tarasova nataliya, kungsängen

östblom mikael och östh lisa, enskede

vi vill påminna om 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 alltså inte pengarna 

problem med medlemSkort 
och förlorat kort
kontakta alltid kansliet i dessa ärenden, 
ej skansen eller butiken på Nordiska 
museet.

ÅrSboken fataburen, 
SkanSen 125 År
årets årsbok tillägnas skansens 125 års 
jubileum och beräknas komma ut i 
samband med årsmötet i maj.

tillbaka. Undantag kan göras i särskilda 
fall. tänk på att alltid anmäla förhinder  
så någon annan kan få din plats.

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.



SVerige
Porto Betalt
Port PayÉ

nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm

föreläSning: de SJu världSarvSgÅrdarna i hälSingland 
sommaren 2012 togs beslutet på världsarvskommitténs möte i s:t Peterburg att 
hälsingegårdarna skulle föras upp på Unescos världsarvslista. ett beslut som föregåtts 
av 15 års arbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. vad var det som gjorde 
dessa gårdar i hälsingland så unika? vad blev den förenande länken mellan de sju 
gårdarna som valdes ut? och hur går det till när något föreslås, nomineras och slutligen 
hamnar på Unescos världsarvslista? detta är några av frågorna vi skall reda ut under 
föreläsningen. välkomna att lyssna på intendent Ulla-karin Warberg.

tid: onsdag 13 april  kl. 17.00
plats: fatburen, nordiska museet. oBS! museet och restaurangen är öppna till kl. 20.00.
anmälan: Senast 29 mars till kansliet. Begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 50 kr på Pg 190124-8.

buSStur – Stockholm växer
Under bussturen ser vi hammarby sjöstad, tidigare småindustriområde som omvandlats 
till en modern stadsdel. vi åker vidare via loudden – Frihamnsområdet – hjorthagen 
och ser där hur ett av stockholms största bostadsprojekt, Norra djurgårdsstaden, växer 
fram. Norra länken, hagastaden med spektakulära aula Medica och gamla klassiska 
stockholmsvyer samt City hinner vi också så se och höra om under färden! På värdshuset 
stora skuggan stannar vi och dricker kaffe. om vädret tillåter gör vi även en kort 
promenad.

tid: torsdag 21 april. avfärd kl. 09.00 från Cityterminalen, informationstavla visar gate för bussen.  
Åter till Cityterminalen ca kl. 13.00.
anmälan: Senast 7 april. Begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 350 kr (inkl. kaffe) på Plusgiro 190124-8.

favorit i repriS: reJält retro, nordiSka muSeet 
välkommen på visning av utställningen rejält retro med Ulla-karin Warberg. den 
öppnade i oktober 2015 och innehåller allmogemöbler från 1700- och 1800-talen ur 
museets samlingar som t.ex. golvur, skåp, skrin och kistor. här visas drygt femtio utvalda 
statusobjekt från hela landet, mot en modern bakgrund i oväntade kombinationer. 

tid: onsdag 27 april 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 13april. Begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 50 kr på Plusgiro 190124-8.

ÅrSmöte
tid: måndag 16 maj kl. 18.00
plats: nordiska museet.
anmälan: Senast 25 april. Se kallelse i denna tidning för anmälan och vidare information.

oSS andra– en viSning Som Synliggör de oSynliga 
skansen vill i år lyfta angelägna berättelser som ligger gömda i skansens miljöer genom 
att synliggöra de osynliga. berättelserna handlar om de som inte ägde, bestämde eller 
skrev historia. visningen berör frågor om beroende och makt, genusförhållanden, om 
hierarkier i familjerelationer när människor bor under samma tak, livet som tjänstefolk, 
släktskap med husbondefolket, ogifta syskon och hemmadöttrar.  På oktorpsgården 
möter vi livsöden som engagerar.

tid: obs! två datum: tisdag 31 maj och onsdag 8 juni, kl. 17.00–18.30.
plats: Samling huvudentrén, Skansen.
anmälan: Senast 16 maj. Begränsat antal deltagare.  
efter platsbekräftelse inbetalning 60 kr på Pg 190124-8.
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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 


