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AKTUELLT S K A N S E N & NOR DI S K A M U S E E T

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: 10.00-16.00 lördag och söndag varje helg i advent. 

HELA JULHELGEN — Jul från förr i hus & 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 Delsbo-
gården, Oktorpsgården, Statarlängan, Posthuset, Väla skola, 
Järnhandlarbostaden, Älvrosgården och Boktryckarbostaden.
ÖPPETTIDER: Julmarknadshelger 10.00-16.00, övriga helger 
11.00-16.00. Vardagar i december, till och med 6 januari, 
11.00-15.00. Julafton stängt. 

ALLA DAGAR —  Julkul för barn på Skansen!
För 20 kronor får stora och små barn göra gammeldags julpynt 
och stöpa ljus i Skogens hus. Under hela julhelgen erbjuds 
också en lång rad evenemang för barn. Håll dig uppdaterad på 
Skansen.se!

13-14 DECEMBER — Lucia på Skansen
Lucia på Skansen är ett folkkärt evenemang som arrangeras 
sedan 1893. Under hela Luciadagen och även söndagen 14 
december hålls luciatåg, luciakonserter och andra evenemang. 
Se hela programmet på Skansen.se

13-14 DECEMBER — Isen brinner!
Under Lucia-helgen kan du även följa skulpteringen av ett 
stort isblock av isskulptören Jörgen Westin, samt även själv 
pröva på enklare skulptering. Här bjuds också värmande eld i 
fyrfat och eldkorgar, samt sång och musik med eldinslag med 
Teater Sláva under hela dagarna. 

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 den nye talaren Loa 
Falkman. Biljetter säljs via Ticnet. Självklart gäller ditt 
årskort även på nyårsafton. 

JULHELG PÅ NORDISKA MUSEET

10 DECEMBER — Nordiska museet klär julgranen!
Under dagen 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 julgranspryd-
nader från tiden kring sekelskiftet 1900. 
TID: 10.00-20.00. 17.30 hålls visning av utställningen 
Traditioner som dagen till ära fokuserar på julgranen och 
julprydnader.

17 DECEMBER — Tomten i fokus!
Onsdagen 17 december fokuserar visningen av utställningen 
Traditioner på en kär och av många hett efterlängtad figur, 
nämligen Jultomten och hans tradition i vår historia och kultur.
TID: 17.30-18.00

FIRA JUL MED TRADITION 
PÅ SKANSEN OCH NORDISKA 
MUSEET I JUL!
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!

A
N

N
A

 Y
U

/S
K

A
N

S
E

N
, M

A
TS

 LA
N

D
IN

/N
O

R
D

IS
K

A
 M

U
S

E
E

T, M
A

R
IE

 A
N

D
E

R
S

S
O

N
/S

K
A

N
S

E
N



3

AKTUELLT

DEN 5:E SEPTEMBER RESTE en samling Vänner på dagsutflykt. 
Det har blivit tradition att vi gör en utflykt vid den här tiden 
på året till någon av Nordiska museets slott och gårdar. Denna 
gång var det Härkebergas tur.

Vi gav oss av på morgonen med buss från Cityterminalen 
i varmt och soligt väder. Efter en dryg timme anlände vi till 
Härkeberga kaplansgård. Där togs vi emot av två kvinnor från 
hembygdsföreningen som sköter om gården efter bästa förmå-
ga. Medan vi drack kaffe med smörgås berättade föreningens 
ordförande Sophia Lindgren dels om gården, men tyvärr också 
om hur eftersatt den är.  Anledningarna till det är många. Det 
är dels bristande ekonomiska resurser och dels begränsade 
möjligheter/tid för de ideellt arbetande i hembygdsföreningen. 
Under tiden förfaller tyvärr husen och det är framförallt halm-
taken som behöver renoveras. Sophia var ganska modfälld men 
också enormt stolt över att visa upp den fina gården.

När vi hade fikat klart var det dags att gå in i själva huvud-
byggnaden och sedan gå runt och se de övriga gårdshusen.  

Därefter promenerade vi över till kyrkan i Härkeberga som 
är vida berömd för sina målningar av Albertus Pictor från 
1400-talet. Det var väldigt spännande att se och vår guide var 
mycket inspirerande.

När vi sett oss mätta på kyrkan satte vi oss i bussen igen för 
att resa till Westerqwarn utanför Västerås där vi hade beställt 
lunch. Menyn bestod av helstekt kotlettrad med råstekt potatis 
samt gräddstuvade svartrötter. Efteråt blev det kaffe och kaka. 

Väl förplägade styrde vi färden mot Tidö slott som Axel 
Oxenstierna lät bygga på 1600-talet.  Det ligger fantastiskt 
vackert med böljande natur och vackra alléer på vägen dit. Där 
fick vi en väldigt trevlig guidning av en före detta historielära-
rinna som var imponerande påläst och dessutom underhållande. 
Vi hade verkligen tur med guider denna dag.

Innan vi reste hem till Stockholm igen hann vi med att se 
Leksaks- och seriemuseet som ligger i en lada strax bredvid 
Tidö slott — ett väldigt fint och ambitiöst museum som är väl 
värt en omväg, bara det. 

DAGSUTFLYKT HÄRKEBERGA
OCH TIDÖ SLOTT

SOM TIDIGARE NÄMNTS planerar Vänföreningen en resa till Belgien nästa år. 
Preliminärt arrangeras resan onsdag till söndag, någon av de sista helgerna i 
september. Antikhandlare Fredrik Zimmerdahl (Zimmerdahl 20th Century 
Design), vår ciceron på resan till Wien i våras, kommer även denna gång att 
guida oss. Det borgar för fokus på det tidiga 1900-talets konst och arkitektur 
med besök på auktionshus och antikvitetsaffärer och, förstås, god mat på trevliga 
brasserier. Vi bor centralt i Bryssel på fyrstjärnigt hotell.

Mer information kommer i nästa nummer av Artur.

RESA TILL BRYSSEL OCH ANTWERPEN 
I SEPTEMBER 2015
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KÄRA VÄNNER!

Museerna — liksom Vännerna — har ännu 
ett omväxlande och spännande år bakom 
sig. Förvandlingen av Tottieska gården 
och Nya krukmakaren på Skansen samt 
utställningarna Hem och bostad och Socker 
på Nordiska museet är några höjdpunkter 
under året. Det är alltid slående hur många 
programpunkter som Vännerna hinner med 
på ett år. Personligen är jag glad över att så 
många medlemmar kommer på specialvis-
ningarna på Stockholms Auktionsverk. I år 
gick den internationella resan till kejsarnas 
Wien och hemma gjordes dagsutflykt till 
Härkeberga kaplansgård samt Tidö slott. 
Våra fantastiska volontärer gör mycket 
uppskattade insatser. Vi tackar alla som på 
olika sätt ställer upp och även personalen 
på Nordiska museet och Skansen som på 
ett så generöst sätt delar med sig av sitt 
kunnande och engagemang. Vår kanslichef 
Viveca, som nyligen fyllt jämnt, vill vi 
gratulera och tacka för strålande arbetsin-
satser under året.

När det gäller vår ekonomi ser det ut som 
om våra resurser att kunna lämna Vängåvor 
till museerna har stärkts inför 2015, vilket 
tillsammans med att vi nu passerat 3 000 
medlemmar är mycket glädjande.

God Jul & 
Gott Nytt År!
Niclas Forsman

KANSLIET INFORMERAR

Alla kanske inte känner till att 
man kan lösa ett medlemskap för 
barn eller annan familjemedlem på 
samma adress om man redan har 
sambo/parmedlemskap. Det kallas 
”ytterligare familjemedlem  
på samma adress” och kostar 300 kr. 
För mer information kontakta 
kansliet.

KANSLIET JULSTÄNGT

Kansliet stänger den 19 december 
och öppnar igen den 7 januari. Un-
der denna period läses e-post endast 
sporadiskt.

PÅMINNELSE MEDLEMSKORTEN

Kansliet påminner om att medlems-

korten är personliga, och får inte lånas 

ut. På baksidan står att man ska skriva 

sin namnteckning, men vi ser hellre att 

man textar sitt namn tydligt.

Det kan förekomma stickkontroller 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. Undan-

tag kan göras i särskilda fall. Tänk på 

att alltid anmäla förhinder så någon 

annan kan få din plats.

ULLA OTTOSON 
TILL MINNE

En kär vän och volontär i Vänfören-
ingen gick hastigt bort 10 oktober 
2014. Hon blev 72 år och lämnar efter 
sig maken Ragnar Ottosson, sin mor, 
tre barn och tio barnbarn.

Ulla var enormt kulturintresserad 
och medlem i många av kulturlivets 
vänföreningar. Hon tyckte också 
mycket om musik. Ullas lust att resa 
förde henne till hennes arbete på SAS, 
där hon hade flera olika arbetsuppgif-
te. Under de sista åren arbetade hon 
på fastighetsavdelningen med bland 
annat inredning.

Vi minns Ulla som en särskilt enga-
gerad volontär. Hon ställde alltid upp 
på marknaderna på Skansen och vid 
Vännernas årsmöten. Men allra mest 
minns vi henne som den fina, varma 
människa och vän hon var.

VARFÖR VÄN?
MADELEINE KLACKENBERG,  

VÄN SEDAN 2010.

”Min make, Dag Klackenberg, är 
medlem sedan 2003. 2010 ändrade vi 
till parmedlemskap. Ett medlemskap i 
Nordiska Museets och Skansens Vänner 
känns som en oas i den snabba varda-
gen. Aktiviteterna och Tidningen Artur 
innebär en påminnelse om att stanna 
upp en stund.

Att bara vandra runt – oavsett 
årstid – på Skansen är en njutning och 
en lisa för själen. Under en lång räcka 
av år gick jag alltid med våra barn till 
Nordiska Museet på Skärtorsdagen – 
det blev en kär tradition att möta in 
påsken med.” Madeleine Klackenberg, 
vän sedan 2010.

Madeleine och Dag Klackenberg dri-
ver tillsammans Klackenbergs böcker 
och papper med butiker i Vällingby, 
Haninge, Jakobsberg och Norrköping. 
Hemsida: www.bockeropapper.se
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JULGRANSPLUNDRING

Välkomna till traditionell julgransplundring. Ta med barn och barnbarn.
TID: Söndag 11 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 11/1 from kl. 10.00. 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 och underhållning.

SKANSENBUTIKEN BAKOM KULISSERNA

Välkommen att följa med bakom kulisserna i Skansenbutiken. Vi får en rundvandring 
av butikschef Ulrika ÅgrEhn och försäljningschef Anna Bodén. Det bjuds även på ett 
enkelt tilltugg.
TID: Tisdag 27 januari kl. 16.00- ca 17.00
PLATS: Skansenbutiken vid huvudentrén.
ANMÄLAN: Senast 15 januari. Begränsat antal deltagare. Efter platsbekräftelse inbetal-
ning 50 kr på Plusgiro 190124-8.

VÄLKOMNA TILL CIRKUS SKANSEN - MAGI I BRAGEHALLENS MANEGE MED UNGA STJÄRNSKOTT! 

Ta med barn och barnbarn på vänföreningens abonnerade Cirkusföreställning. Hela 
familjen är välkommen.
TID: Lördag 14 februari kl. 14.00
PLATS: Cirkus Skansen, vid Bredablick nära Lill-Skansen.
ANMÄLAN: Senast 2 februari. Efter platsbekräftelse inbetalning 100 kr per person 
(barn tom 2 år gratis) till pg 190124-8. OBS! Entréavgift in till Skansen ingår inte.  
Ta med medlemskort.

HEM OCH BOSTAD, NORDISKA MUSEET, REPRIS

OBS! repris, programmet blev tyvärr inställt i höstas. Välkommen med på en visning 
av den nyöppnade utställningen Hem och bostad. En resa i form och färg genom 
tid och rum, som spänner över nära 500 år av svensk inredning. Vännernas tidigare 
stipendiat Anna Womack är vår guide och hon tycker det är extra roligt att kunna visa 
Vännerna alla gåvor som skänkts av föreningen och våra medlemmar genom åren. 
TID: Onsdag, 18 mars 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 4 mars. Begränsat antal deltagare. Efter platsbekräftelse inbetalning 
60 kr på Plusgiro 190124-8.

BO ERIKSSON, FÖREDRAG OM BESTIARIUM

Medeltidsmänniskan levde i en säregen värld – för dem var enhörningar, drakar och 
gripar lika verkliga som hundar, katter och fåglar. Biet, menade man, var en av de 
minsta fåglarna. I Bestiarierna, djurböcker, berättas om verkliga djur och fiskar sida 
vid sida med fantasieggande fabelaktiga skrämmande monster. Historikern, tillika 
styrelsemedlem i Vännernas styrelse, Bo Eriksson berättar om djurens symboliska 
betydelser och visar unika bilder ur de medeltida praktverken.
TID: Onsdag 25 mars kl. 17.00
PLATS: Samlingsalen, Nordiska museet. OBS! Museet och restaurangen är öppna till 
kl. 20.00.  
ANMÄLAN: Senast 9 mars.  Efter platsbekräftelse inbetalning 50 kr till pg 190124-8. 

VÄNNERNAS PROGRAM 
JANUARI-MARS 2015
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För mer information, kontakta kansliet.  Alla program anmäls genom kansliet Tel. 08-519 546 93 eller vanner@nordiskamuseet.se
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NYA MEDLEMMAR

Albinsson Simon och Stenholm Erina, Bandhagen
Bäck Inger och Olsson Lars, Huddinge
Da Costa Birgitta och Antonio, Stockholm
Dahlman Sven-Åke och Eva, Skarsnäs
Duberg Stark Ywonne, Stockholm
Ekman Mikael och Charlotta, Danderyd
Engel Marie, Uppsala
Erlfeldt Tor och Malin, Stockholm
Flygar Eivor, Bromma
Hansson Christer, Skärholmen
Hermelin Inga Helena, Åkersberga
Karlman Gunnar och Birgit, Hässelby
Keffner Lennart och Eriksson Anna-Maria, 
Bandhagen
Kejving Ola, Norrtälje
Lemon Annette, Vällingby
Levy Anna och Henrik, Stockholm
Lind Malin och Fredrik, Hägersten
Lindbäck Sara och Linder Fredrik, Stockholm
Lundqvist Margareta, Vällingby
Lundström Elisabet, Stockholm
Melin Carolina, Årsta
Nordenfalk Johan och Estelle, Stockholm
Olsson Johan och Erlfeldt Åsa, Horndal
Postol Birgit och Andersson Håkan, Sollentuna
Regnér Eivor, Vendelsö
Regnér Lagerholm Margareta, Vendelsö
Robertsson Camilla och Wågström Viktor, 
Stockholm
Ruuth Britt-Marie och Bengt, Huddinge
Salomon Kerstin, Stockholm
Sjöström Unni, Stockholm
Spångberg Fredrik och Larsson Lisa, Stockholm
Strindberg Maggie, Stockholm
Sundén Anita och Per, Stockholm
Sundström Inga, Vallentuna
Thörnqvist Gun och Ulf, Stockholm
Wallner Annalena, Hudiksvall
Wiklund Dahl Eva, Stockholm
Vilhelmsson Kjell och Gunilla, Järfälla
Von der Emden Eva och Kurt, Älvsjö
Von Geijer Monica, Bandhagen
Åberg Sven och Sonja, Stockholm
Örn Thomas, Hägersten

BLI 
VOLONTÄR!
Vårt volontärarbetet 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 Svinders-viksdagen 
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/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!

MEDLEMSKAP/BLI EN VÄN

STYRELSE

Niclas Forsman – ordförande
Hans Malmsten – skattmästare
Christina Mattsson – Nordiska museet
John Brattmyhr – Skansen
Elisabeth Edholm Fernström
Meg Tivéus
Anna Norrby
Gunilla von Platen
Bo Eriksson
Christina Sollenberg Britton
Johan Nordenfalk

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: Digaloo, Stockholm 

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/sambo. 
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/nord-
iska-museets-och skansens-vanner eller 
kontakta kansliet:  

vanner@nordiskamuseet.se  
tel. 08-519 546 93.



7

G O D  J U L  O C H  G O T T  N Y T T  Å R !

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 på 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 så har du något att ge bort på julafton.
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MEDLEMSKAP I NORDISKA MUSEETS & 
SKANSENS VÄNNER 2014
Som medlem får du fritt inträde till: 

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

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, Norsk folke-
museum i Oslo, Maihaugen i Lillehammer och Den gamle by i Århus.

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 4 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.

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

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Nordiska Museet & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm


