
STÄMNINGSFULL  
HELG PÅ  
SKANSEN OCH  
NORDISKA MUSEET!
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NU HAR VI JUL HÄR I VÅRA HUS...
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AKTUELLT NOR DISK A M USEET & SK A NSEN
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JULHELG PÅ SKANSEN

ALLA HELGER I ADVENT – Skansens julmarknad
Skansens julmarknad dignar av godsaker, mat, marmelader 
och glögg. Här finns också traditionellt hantverk, design, 
leksaker och mycket annat – fantastiska julklappar till  
dig själv och dina nära och kära.
ÖPPETTIDER: kl. 10.00 – 16.00 lördag och söndag varje helg i advent. 

HELA JULHELGEN – Jul från förr i hus och gårdar 
Julborden från förr i de olika gårdarna är en av Skansens 
mest älskade traditioner. De historiska julborden  
så som de kunde serveras förr i olika delar av landet står 
uppdukade i Delsbogården, Oktorpsgården, Statarlängan, 
Posthuset, Väla skola, Järnhandlarbostaden, Älvrosgården 
och Boktryckarbostaden.
ÖPPETTIDER: Julmarknadshelger kl. 10.00 – 16.00, övriga helger 
kl. 11.00 – 16.00. Vardagar i december, till och med 6 januari, 
kl. 11.00 – 15.00. Julafton stängt. 

ALLA DAGAR – Julkul för barn och julstöpning i Skogens hus
För 20 kronor får stora och små barn göra gammeldags 
julpynt, större barn och vuxna kan stöpa ljus. Under hela 
julhelgen erbjuds också en lång rad evenemang för barn. 
Håll dig uppdaterad på www.skansen.se!

12 – 13 DECEMBER – Lucia på Skansen
Lucia på Skansen är ett folkkärt evenemang som arrangeras 
sedan 1893. Under hela luciadagen och även lördagen  
12 december hålls luciatåg, luciakonserter och andra 
evenemang. Se hela programmet på www.skansen.se.

24 DECEMBER – Fira julafton på Skansen
Ta en paus i julstöket och fira jul 2015 på Skansen –  
på självaste julafton. Fri entré hela dagen! Har du glömt  
att köpa en julklapp till någon? Här finns lösningen.  
De sista julklapparna handlar du i Skansenbutiken / Logen 
vid Bollnästorget‚ i Lill-Skansen butiken  

eller i Skansen-Akvariets butik som alla har öppet på 
julafton. Ät en god sopplunch på Gubbhyllan, besök 
Lill-Skansen och se sälarna äta julströmming. Se hela 
programmet på www.skansen.se.

31 DECEMBER – Tolvslaget på Skansen
Välkommen att ta del av Sveriges mest berömda 
nyårsfirande sedan 1895! Vi firar in det nya året med sång, 
musik samt Tennysons dikt Nyårsklockan läst av vår nya 
talare Malena Ernman. Biljetter säljs via: www.ticnet.se. 
Självklart gäller ditt årskort även på nyårsafton. 

JULHELG PÅ NORDISKA MUSEET

BUTIKEN – Unika julklappar
Här hittar du moderna och klassiska svenska produkter för 
både stora och små. I sortimentet finns hantverk, textilier, 
affischer och mycket mer. Bland profilprodukterna, som 
tagits fram efter original ur samlingarna, finns vantar i 
ekologisk ull och silverringar i två utföranden. Butiken har 
även böcker om bland annat svensk kulturhistoria, folktro, 
heminredning, textil, mat och mode.
TID: Alla dagar 10.00 – 17.00. Kvällsöppet onsdagar till 20.00.  

10 – 12 DECEMBER – Nordiska museet klär julgranen
Under dagarna kläs museets ståtliga gran i Stora hallen med 
dekorationer skapade av museets dekoratör Lena Nilsson. 
De senaste årens vita pynt samsas med glitterfigurer och 
änglar av guld- och glanspapper, samt tillskott av prydnader 
gjorda i socker. Inspirationen hämtar Lena Nilsson från 
julgransprydnader från tiden kring sekelskiftet 1900. 

16 DECEMBER – Traditioner
Onsdagen 16 december visas utställningen Traditioner som 
berättar om våra högtider från olika tider och med inslag 
från olika delar av världen. 
TID: kl. 17.30 – 18.00

FIRA JUL MED TRADITION PÅ 
SKANSEN OCH NORDISKA MUSEET
Här ett urval av helgernas tilldragelser och aktiviteter. Se de fullständiga 
julprogrammen på Skansen.se och Nordiskamuseet.se. En riktigt god jul önskar vi dig!

Den 16 december inbjuds 
Vännerna till Nordiska 
museets butik för att 
julhandla. Glögg och 20 % 
på hela sortimentet.  
Välkomna från  
klockan 17.00. 

JUL I BUTIKEN, 
NORDISKA MUSEET
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MELLAN DEN 23 – 27 SEPTEMBER BESÖKTE ett antal Vänner 
Bryssel tillsammans med den utmärkte antikhandlaren och 
ciceronen Fredrik Zimmerdahl. Med anledning av Fredriks 
dokumenterade kunnande om arkitektur och konst med 
1900-talet som specialitet, samt även mat, kunde vi alla  
se fram mot ett par spännande dagar i staden Bryssel.

Resan inleddes lite oroande då vi nåddes av informationen 
att Fredrik fått en infektion med hög feber. Ola Olson på 
resebyrån Mejt Resor kunde som tur var lugna oss med att 
en erfaren Brysselguide skulle komma i Fredriks ställe om så 
behövdes. Och så blev det. En förtjusande kvinna vid namn 
Madeleine, guide sedan 25 år kom och mötte på flygplatsen.

Det regnade denna dag så det passade bra att sitta  
i bussen och höra om Bryssels intressanta historia. Vi besökte 
också monumentet och stadssymbolen Atomium från 
världs utställningen 1958. I toppkulan intog vi en mycket 
god lunch.

Dag två visste vi fortfarande inte om vi skulle få träffa 
Fredrik, men det blev så att Madeleine tog oss på en 
stadsvandring på förmiddagen och att Fredrik mötte oss  
vid lunch och tog sedan över. Vi gjorde ett besök i Viktor 
Hortamuseet med sin fantastiska interiör, ett riktigt 
allkonstverk. Samma kväll innan middagen blev vi bjudna 
hem till Fredrik och hans familj. Det var väldigt generöst 
och mycket uppskattat!

Dag tre gjorde vi en tågresa till Antwerpen. En stad som 
inte minst är känd som centrum för en stor del av världens 
diamanthandel. Vi gjorde ett besök i en antikaffär som ägdes 
av en bekant till Fredrik. Där fick vi bland annat beskåda  
en väldigt fin samling diamantkors, de äldsta från 1600-talet. 
Därefter åt vi en underbar lunch på en modern fisk-
restaurang i hamnkvarteren.

Dag fyra tog vi oss till Nationalbasilisken, kristenhetens 
femte största kyrkorum, uppförd i tegel. Den började byggas 
1905 men färdigställdes inte förrän 1969. Eftermiddagen 
ägnades åt serietidningsmuseet samt vandring och shopping 
på egen hand.

Den femte och sista dagen ägnades dels åt ett besök på  
en exklusiv antikmarknad och dels åt Musée Fin-De-Siècle, 
konsthantverkets museum. Ett museum som speglar tiden 
1868 – 1914 då den belgiska ekonomin gick på högvarv. Efter 
lunch i museets restaurang besökte vi René Magritte’s  
eget museum, som låg i samma byggnad.

Sedan var det dags att inleda hemresan. Vi var alla 
fullspäckade av intryck, fantastiska upplevelser, underbar 
mat och inte minst väldigt trevligt umgänge. Många nya 
vänskapsband knöts och det finns planer på att utforska  
nya Europeiska metropoler med liknande tema… Tack  
till Fredrik Zimmerdahl och Ola Olsson för en mycket  
väl genomförd resa!

VÄNNERNAS RESA TILL BRYSSEL
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SÅ HAR VI SNART lagt ytterligare ett år,  
i vår snart 100-åriga vänförenings 
historia, bakom oss. Ett spännande år 
med som vanligt fina kulturupplevelser. 
Många intressanta programpunkter  
har anordnats inom museernas hägn, 
som till exempel dagsutflykt till Julita 
gård, besök i Tottieska gården, Cirkus 
Skansen och humleutställningen på 
Nordiska Museet. Den internationella 
resan gick till ”Europas huvudstad” 
Bryssel. Vi har haft glädjen att få 
skänka bidrag till möblemang i Tottieska 
gården på Skansen och nytt halmtak 
till Härkeberga kaplansgård. Nordiska 
museet har under året fått en ny 
styresman och vi har haft nöjet att få 
stifta bekantskap med Sanne Houby-
Nielsen som på ett inspirerande sätt 
presenterat många av sina visioner för 
museets framtida utveckling. Det ska 
bli spännande att följa hennes arbete 
och vi önskar all framgång.

Varmt tack till Nordiska museet och 
Skansens medarbetare som så generöst 
delar med sig av sin kunskap. Varmt 
tack till alla våra volontärer och  
vår kanslichef Viveca Axell Hedén  
för strålande insatser under året!

Vi kan summera en positiv utveckling 
vad avser medlemsantal och portfölj-
förvaltning vilket ger stärkta resurser 
att kunna ge Vängåvor 2016, vilket  
är mycket glädjande.

God Jul & 
Gott Nytt År!
Niclas Forsman

BLI FLER MEDLEMMAR  
I FAMILJEN 
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 familje-
medlem på samma adress” och 
kostar 300 kr. För mer information 
kontakta kansliet.

PÅMINNELSE 
MEDLEMSKORTEN
Kansliet påminner om att 
medlems  korten är personliga,  
och får inte lånas ut. På baksidan 
står att man ska skriva sin namn-
teckning, men vi ser hellre att man 
textar sitt namn tydligt. Det kan 
förekomma stick kontroller av 
id-handlingar i entréerna. 

ANMÄLAN BINDANDE
Anmälningarna till program är 
bindande. Betalningen sker i förskott 
senast en vecka innan. När man har 
betalat och får förhinder får man 
alltså inte pengarna tillbaka. 
Undantag kan göras i särskilda fall. 
Tänk på att alltid anmäla förhinder 
så någon annan kan få din plats.

PROBLEM MED MEDLEMS
KORT OCH FÖRLORAT KORT
Kontakta alltid kansliet i dessa 
ärenden, ej Skansen eller Nordiska 
museet. De kan tyvärr inte hjälpa till 
i dessa ärenden. 

KANSLIET JULSTÄNGT
Kansliet stänger den 18 dec. och 
öppnar igen den 7 jan. Under denna 
period går det att mejla och lämna 
meddelanden på telefonsvararen.

VISIONER FÖR FRAMTIDEN 
PÅ NORDISKA MUSEET

KÄRA VÄNNER!

TACK VOLONTÄRER!
Vi vill rikta ett stort tack till de volontärer 
som ställde upp på Nordiska museets 
öppet hus den 24 oktober. Både personal 
på Nordiska museet och många besökare 
har särskilt hört av sig och tackat 
Vännernas volontärer för mycket fint 
bemötande denna dag.

UNDER HÖSTEN HAR Nordiska museet 
inlett ett omfattande visionsarbete 
med inriktning mot ett ökat 
besökarfokus och med ett tydligt mål 
om att fördubbla antalet besökare till 
museet till år 2020. Exempelvis har 
man haft en visionsdag med samtliga 
medarbetare som är anställda av 
Nordiska museet. En effekt av arbetet 
har vi redan sett vid Öppet hus på 
högtidsdagen den 24 oktober 2015,  
då 6 500 besökare kom till museet! 
Det var trängsel på alla våningar,  
i alla utställningar och i varenda 
passage. I stora hallen var stämningen 
festartad och luften surrade av olika 

språk. Vänföreningen hade åtta 
volontärer på plats som var till stor 
hjälp i olika funktioner under dagen. 
Visionsarbetet har bara börjat och 
information kommer fortlöpande. 
Bland annat planeras en Vänkväll  
i vår där vi kommer få veta mer  
om vad som planeras framöver.
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JULGRANSPLUNDRING
Välkomna till traditionell julgransplundring. Ta med barn och barnbarn.

TID: Söndag 10 januari kl. 15.00 – 17.00
PLATS: Nordiska museet, Stora hallen
ANMÄLAN: Ingen anmälan. Biljetter säljs i museets biljettkassa from den 1 december och på  
dagen den 10 / 1 från kl. 10. Priset är 130 kr för vuxna och 65 kr för barn mellan 2 och 12 år.
För detta får man kaffe / te, saft, bulle, pepparkaka, godispåse från tomten till alla barn och 
underhållning. OBS! Begränsat antal biljetter. För vidare info, se Nordiska museets hemsida:  
www.nordiskamuseet.se/kalendarium/dansa-ut-julen-med-nordiska-museet 

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 3 februari kl. 17.00 – 18.30 
PLATS: Nordiska museet, samling vid Gustav Vasa. OBS! Museet och restaurangen stänger kl. 20.00. 
ANMÄLAN: Senast 20 januari. Begränsat antal deltagare. Efter platsbekräftelse inbetalning  
50 kr till Plusgiro 190124-8.

FÖREDRAG: NÄR JULEN DANSATS UT  – 
VÅRENS FESTER OCH HÖGTIDER.
Välkomna på föredrag med Jonas Engman, sektionschef på avdelningen Arkiv  
och foto på Nordiska museet. I föredraget berättar och diskuterar Jonas Engman 
om högtider och fester som inträffar mellan Trettondagshelgen och Påsk. 

TID: Tisdag 16 februari kl. 17.00 
PLATS: Samlingsalen, Nordiska museet. OBS! Museet stänger kl. 17.00. Kom i god tid. 
ANMÄLAN: Senast 8 februari. Efter platsbekräftelse inbetalning 50 kr till Plusgiro 190124-8. 

LJUSVANDRING PÅ SKANSEN
I staden liksom på landsbygden råder mörker och enkel belysning i början av 
1800-talet. Så mycket arbete som möjligt utförs under dygnets ljusa timmar. 
Nästan 200 år senare kan man arbeta och roa sig såväl på natten som på dagen. 
Tack vare den elektriska belysningen kan dygnet vändas på. I skymningen  
och i lyktans sken ledsagas gruppen till en eller flera kulturhistoriska miljöer. 

TID: Torsdag 25 februari kl. 17.00 – 18.30
PLATS: OBS! Samling vid Huvudentrén.
ANMÄLAN: Senast 8 februari, begränsat antal platser. Efter platsbekräftelse inbetalning  
120 kr till Plusgiro 190124-8.

JULIUS HUS, KULTURVÅNING
Vi går på visning av en unik kulturvåning på Södermalm. Efter att ha varit 
privatbostad för fem generationer i familjen Westerdahl och Hedberg har denna 
unika Södermalmsvåning varsamt låtits restaureras och återställas till sin  
fulla prakt av Ann Hedberg, husets byggherre Julius Westerdahls barnbarnsbarn. 
Julius var bagare och kakelugnsmakare och blev genom dessa två yrken  
stor inom knäckebröd. För de som önskar serveras te och scones, se vidare 
information nedan.
TID: Tisdag 8 mars kl. 14.00 – ca. 15.30. 
PLATS: Julius hus, Bondegatan 21 A, Södermalm. 
ANMÄLAN: Senast 22 februari. Efter platsbekräftelse inbetalning 170 kr (endast visning)  
resp. 290 kr (visning inkl. te och scones) till Plusgiro 190124-8. 

För mer information, kontakta kansliet. Alla program anmäls genom  
kansliet tel. 08-519 546 93 eller vanner @ nordiskamuseet.se 
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VÄNNERNAS PROGRAM 
JANUARI – MARS 2016
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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 Prästgård. 

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

MEDLEMSKAP / BLI EN VÄN

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 

VÅRT VOLONTÄRARBETE KAN se väldigt 
olika ut. Under Höstmarknaden och 
Julmarknaden på Skansen lånar man 
kläder ur Skansens klädkammare och är 
med som statist i miljön på marknaden. 
Vandra med väsen och Slottets dag på 
Tyresö slott eller Svindersviksdagen  
är andra exempel på tillfällen då det 
behövs extra hjälp. Just nu inte aktuellt, 
men förekommande är att våra museer 
kan behöva hjälp med flyttning eller 
packning av föremål. 

Kansliet kan ibland också behöva 
hjälp vid årsmötet eller andra 
programpunkter. Naturligtvis är en 
anmälan inte bindande. Det ska passa 
med din egen kalender och intressen.

Välkommen att höra av dig till 
kansliet om du är intresserad. Extra 
aktuellt nu är hjälp vid Julmarknaden 
på Skansen!

NYA VÄNNER
Atthoff Karin, Stockholm

Bennett Sara och Kihlsten Anders, Skarpnäck 

Berggren Lars och Wikberg Anna, Stockholm

Bergvik Gun, Gävle

Brinck Therese och Per, Stockholm

Elmér Maria och Göran, Stockholm

Ferm Maria och Ekerljung Pontus, Hägersten

Ferm Sanna, Hägersten

Granberg Östen, Tullinge

Hjertsonsson Levitsky Margareta, Stockholm

Ivarsson Max och Jenny, Stockholm

Juhlin Linda och Sandels Karl Johan, Lidingö

Karlsson Ewa och Lundgren Jan, Trosa

Köster Elisabeth, Skärholmen

Luthman Stefanie och Johannes, Vällingby

Löf Olof, Stockholm

Mattsson Nilsson Yvonne, Bro

Mourath Tommy, Huddinge

Nyman Brita, Saltsjöbaden

Rao Meizhen, Stockholm

Rumélius Anders och Pia, Stockholm

Selander Thomas och Hussein Abdalla Aziza, Uppsala

Spolander Ann-Sofie och Mikael, Stockholm

Söderbäck Johan, Stockholm

Tornhammar Gunilla och Per, Vendelsö

Wikberg Jenny och Hansson Bernt, Stockholm

BLI VOLONTÄR
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God Jul & Gott Nytt År!

EN JULGÅVA FYLLD AV KULTURARV

Ge bort ett medlemskap i 
Nordiska museets & Skansens vänner

Årskort 550 kr per person och 750 kr per par/sambo. 
Betalning till Plusgiro 190124-8 (ange mottagarens  
namn och adress och märk inbetalningen ”julgåva”  
så skickar vi hem medlemskortet efter jul). Alternativt 
köp direkt på Nordiska museet & Skansens Vänner  
eller i Nordiska museets butik. 

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



Nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm

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

MEDLEMSKAP I NORDISKA MUSEETS  
& SKANSENS VÄNNER 2016

SOM MEDLEM FÅR DU: 

•  Fri entré till Nordiska museet*, Skansen, Biologiska museet,  
Julita gård* och Härkeberga kaplansgård

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

•  Fri entré till Jamtli i Östersund, Sverresborg i Trondheim, Den gamle by  
i Århus, Norsk folkemuseum i Oslo och Maihaugen i Lillehammer.

•  10 procents rabatt i museibutikerna på Nordiska museet, Skansen och Julita
•  Kaffe på maten i Nordiska museets restaurang
•  Gratis audioguide på Nordiska museet
•  Medlemstidningen Artur fyra gånger per år
•  Årsboken Fataburen

Nordiska museets och Skansens vänner bildades 1918. Syftet är att stödja, främja och 
sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet. Föreningen är ideell och  
som vän gör du en värdefull insats och verkar i museigrundaren Artur Hazelius anda. 
Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Nordiska museet och Skansen  
och till inköp till samlingarna. För närvarande är vi över 2 700 vänner!

* Gäller ej vid evenemang med förhöjd entré.


