
allmoge & retro, 
Hantverk & slöjd, 
Humle & öl!
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nummer 3, 2015 – årgång 18

välkommen till en spännande höst  
på skansen och nordiska museet!
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Humleteckning av  
Henriette sjöberg, 1879. 
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Humlens kraft  
ocH allmogens 
status på nordIska 
museet I Höst
redan på 800-talet blev humle känt 
som konserverings medel och slog  
ut alla andra växter som använts  
för ölbryggning. en sådan betydelse  
har odlingen av humle – den mest 
snabbväxande örten i vårt klimat  
– haft i vår kultur att den har reglerats 
i lag under fyra sekel. 

I utställningen med smak av humle 

– odla och brygg bjuder nordiska 
museet på kunskap, tips och 
inspiration om humleodling och 
ölbryggning förr och nu. Hur går det 
till att brygga öl hemma? Hur odlas 
humle och hur påverkar det ölet? 
visste du att humle tillhör familjen 
cannabaceae som har två släkten, 
cannabis och Humulus?

utställningen är en lustfylld och 
kunskapsspäckad exposé som ger såväl 
tips för nybörjaren som svar från 
forskaren.

I samband med utställningen ger 
nordiska museets förlag även ut  
det 304 sidor tjocka praktverket  
Humle – det gröna guldet.

det handgjorda, hållbara, mönstrade 
och färgstarka är tydliga trender  
i dagens trend- och modebild. detta 
betyder att vår traditionella svenska 
allmogekonst och konsthantverk  
på alla sätt ligger i tiden – något som 
också märks i det växande intresset  
för allmoge och folkkonst bland  
yngre generationer.

I utställningen rejält retro  

– målade allmogemöbler 1750–1850 
visar nordiska museet ett exklusivt 
urval av allmogens förnämsta 
statusobjekt – golvur, skåp, skrin  
och kistor från 1700- och 1800-talen.  
totalt innehåller utställningen  
drygt femtio objekt från hela landet, 
presenterade mot modern bakgrund,  
i oväntade kombinationer. 

utställningen bjuder på såväl 
fördjupad kunskap om folkkonst och 
allmoge som inspiration för samtida 
inredningskonst. I samband med 
utställningen erbjuder nordiska  
museet även ett generöst program  
av kurser och föredrag. 
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Halländsk kista, målad 1834. målare okänd.

Ångermanländskt 
golvur från 

1820 –1830-talet.

de konserverande och smakgivande 
ämnen man vill komma åt vid 
ölbryggningen finns i humlekottens 
körtlar. näsum, skåne 1937. 

”med smak av humle – odla och brygg” visas till 8 jan 2017.  
”rejält retro – målade allmogemöbler 1750–1850” visas 21 okt till 4 sep 2016.
se www.nordiskamuseet.se/utstallningar för mer information.
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nyrenoverat 
HÄrkeBerga 
årets gåva från vänföreningen till nordiska museet var 
ett välbehövligt bidrag för att renovera tak på Härkeberga 
kaplansgård, som tillhör nordiska museet. glädjande nog 
bidrog också länsstyrelsen i uppsala med motsvarande 
belopp. under sommaren som gick har denna renovering 
både påbörjats och avslutats. Bilderna illustrerar arbetets 
gång och resultatet står färdigt att beskåda för alla som 
har vägarna förbi Härkeberga framöver. ansvariga för 
arbetet var retznér arén rekonstruktion & arkitektur. 

för mer information om härkeberga:  
www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/harkeberga
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Ny serie fotoböcker:  
tore joHnsons parIs 
– starkt gatufotografI 
från 1940-talet 
tore johnson (1928–80) var en representant för en 
generation svenska efterkrigsfotografer med stark känsla  
för människorna i samhällets utkanter. nu visar nordiska 
museet 48 av johnsons starka och vackra bilder från 1940- 
talets paris. I samband med utställningen som visas till och 
med 31 januari 2016 ger nordiska museets förlag även ut  
en bok med ett sextiotal av tore johnsons paris bilder. Boken  
är den första i en ny serie fotoböcker från nordiska museet. 
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Hantverk  
& slöjd  
I Höst

Fönsterrenovering
det finns ett outsinligt behov  
av kunskap om fönsterrenovering.  
sen starten av dåvarande skansens 
byggnadsvård har kurser och hant-
verks kvällar om fönstrens väl och  
ve varit fulltecknade. I höst kommer 
heldagskurserna att hållas den  
23 & 24 oktober, och den  
27–28 november hålls en tvådagarskurs  
som också innefattar trälagning.  
den 25 november kan man gå  
på en hantverks kväll om fönster  
som är mer teoretisk än praktisk.

traditionell halmslöjd 
Halmslöjden är både vacker och fylld 
av magisk folktro. Halmen räknas som 
en symbol för hela skörden, något som 
ägde magisk kraft från det växande 
stadiet. att tillverka föremål i halm har 
en lång tradition och halmslöjden var 
en viktig inkomstkälla. på slöjdkvällen 
den 4 november kommer vi att göra 
tomtar, änglar, hjärtan och kransar 
tillsammans med slöjdaren maj 
Ivarsson.

julgransprydnader  
Från Förr 
på skansen visar vi under advent 
jul firande från olika tidsperioder  
i de historiska miljöerna. I en del  
av dem finns det julgranar. 
tillsammans besöker vi 2 december 
Boktryckar bostaden och posthuset  
och lär oss mer om julgranens  
historia. vi studerar de olika julgrans-
prydnaderna och går sedan till skånska 
gruvans kurslokal för att själv prova.
det blir julgranspynt från 1800-talet 
och sekelskiftet; vi kommer att  
göra ett par ”ofullkomligt förgyllda 
valnötter”, en silkespappers girlang  
och en vaddängel. det blir en kväll 
fylld av stämning och inspiration. 

tunnbrödsbak
tunnbrödsbakningen är en populär 
nykomling och här är det redan 
full bokat på hantverkskvällarna  
7 & 14 december, men det går att  
ställa sig på reservplats. ett begränsat 
antal deltagare ryms kring den 
vedeldade bakugnen i Bagarstugan.

skansen Hantverk & slöjd är mötesplatsen för dig som 
älskar och vill lära dig mer om byggnadsvård, traditionellt 
hantverk och slöjd. på skansen har vi en kunskapsbank 
om det traditionella hantverket uppbyggd sedan 1891 
som vi gärna vill dela med oss av. alla våra kurser leds  
av hantverkare och slöjdare med mångårig erfarenhet. 
varför inte ge bort en kurs i julklapp till någon nära  
dig med passion för hantverk och tradition?

Färga med kaFFe och rost 
naturlig färgning är en spännande  
ny kurs som går 10–11 oktober. lina 
sofia lundin lär ut hur man använder 
pigment från gamla skal och kärnor 
från frukt och grönsaker, avkok från  
ris och gammalt kaffe, nyttoväxter  
och rostiga föremål för att färga tyg. 

lina sofia lundin är konstnär, 
pedagog och aktuell med boken 
”naturlig färgning – mat och kläder  
i ett kretslopp” som getts ut av 
bokförlaget natur och kultur. 2013 
gjorde hon sitt examensarbete  
på Högskolan för design och konst-
hantverk, där hon skrev färgnings-
manifestet, ett arbete som nominerade 
henne till vinnare i svanens konst-
tävling nordic art Insight på temat 
hållbar konsumtion.
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för mer information om 
skansens alla kurser:  
www.skansen.se/sv/kategori/
kurser-kvallar-forelasningar
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skansens 
produkter  
på åHléns
i december 2014 kontaktade skansenbutiken åhléns  
för att visa ett antal nya produkter som man tagit  
fram. efter ett möte i februari blev det klart att åhléns  
ville ha skansen produkter i sitt sortiment. tanken  
var att de första varorna skulle börja säljas i augusti  
2015, men tre varuhus smyg startade med försäljning  
redan i juli. på åhléns city, fridhems plan, skanstull, 
östermalmstorg och karlstad säljs nu servetter,  
brickor, underlägg, tänd stickor, med mera, samt 
skansenboken på svenska och engelska. de mönster  
som är aktuella är paisley, en typisk folkdräkts rand, 
skansenkartan, djuren på skansen och dala floda-
blomman som funnits i butiken under våren. till  
jul utökas sortimentet ytterligare. 

skansens försäljningschef anna Bodén med med-
arbetare är stolta och glada över att fler får möjlighet att 
se och köpa produkter inspirerade av den mönsterskatt 
som finns på klädkammaren och skansens djur. 

skansens 
Höstmarknad 
26–27 septemBer
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!
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nya vänner
alvarez eliana och davila jorge, sundbyberg
andersson daniel och Bazyukina victoria, nynäshamn
andersson lars, stockholm
andersson roger och post jennifer, stockholm
arbin lars och grazyna, stockholm
Bengtsson Britt-marie e, saltsjöbaden
Bengtsson simon och sandström elin, farsta
Bergström liselotte och gillberg lars, lidingö
Bodén karin och davidsson dennis, sollentuna
Borgström fanny, stockholm
Braun peter och söder sofia, nacka
Bromley mark och sara, stockholm
cansunar ali, tullinge
caslin rose-marie och jansson Björn, vendelsö
cejanskiene jeva och cejanskas ernestas, stockholm
dahlberg anne, årsta
damberg eva, kungsängen
de robelin roger, stockholm
eidsvik anders, uppsala
ekland annette, Bromma
enhager ulf och larsdotter marie, vega
erickson och la starza amanda, stockholm
esters majne och johnny, solna
falck sara och Hansson pamela, stockholm
firmin john och castlin rose-marie, vårby
forsberg margareta, stockholm
gleissman louise, täby
grennstam vigert, stockholm
grusser-pettersson anett och pettersson johan, Bromma
grönberg tuva, enskede
gyllenberg annika och olsson magnus, lidingö
Hagman kerstin, kista
Hammarlund ola, Bandhagen
Hansen Birgitta, johanneshov
Hasselrot anne-marie och susanna, stockholm
Hedström karin och gustafsson anders, stigtomta
Helles marco och monica, stockholm
Hellsing rigmor B., stockholm
Henriksson thomas, lidingö
Högberg solveig och lars renate, stockholm
jansson lars-erik och margareta, farsta
johnsson sten och ahlgren kerstin, Huddinge
jäderlund christina, stocksund
karlsson renée, sköndal
larsson Boel, stockholm
lekström ann-marie, gustavsberg

 
lexander Helena och Weiss rüdiger, stockholm
lindmark rose-marie, Bromma
lindroos alice, Älvsjö
ljungberg linda och Ingner robin, Bagarmossen
lovén mats, Hägersten
lund ann-sofie, stockholm
lundberg gunnel, vällingby
lundin Hagblom kerstin, solna
lövquist maj, järfälla
mehlqvist karolina och jan, stockholm
mononen lars, stockholm
nilsson Bo, stockholm
nilsson elisabet och sundqvist lars-ove, Brandbergen
nilsson Inger, saltsjö-Boo
norbäck Ivarsson lena och thureborn olle, stockholm
nordegren Helena, nacka
nylander anna och moév markus, saltsjö-Boo
nylander per och lindgren Bibi, farsta
oates Britt-marie, värmdö
olsson Britt-marie, stockholm
paulsson Ingalill och arne, rönninge
persson sonja och lennart, rönninge
petersson anneli och carlqvist per-erik, järfälla
porsmyr mats, årsta
rekola jukka, stockholm
rönnestig renée och lennart, årsta
sandin michael och söderman gunnel, stockholm
schirling cartien, vallentuna
skogh susanne, Brottby
stenhammar Berit och Wester Håkan, årsta
stolpe marita och jan, solna
stålnacke charlotte sofie, kungsängen
swedberg per och Berglund anna, spånga
svärd elias, stockholm
söderlund Bengt och Ing-marie, mariefred
tholander thomas och Hellstadius anna-clara, stockholm
tiger anneli, nyköping
tygård eva, stockholm
uttervall mats och katarina, Bromma
Wallensjö martin och katrin, stockholm
Wallmark åsa och thomas, stockholm
Wibard ulla, tyresö
Widell lena och jansson krister, Hägersten
Wiktorsson Birgitta och gunnar, järfälla
Wiorek lena, stockholm
von platen margaret, stockholm

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 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/kontakt/
nordiska-museets-och-skansens-
vanner eller kontakta kansliet: 
vanner   @nordiskamuseet.se,  
tel. 08-519 546 93

medlemskap / BlI en vÄn



7

 nor dIsk a m useet & sk a nsens vÄ n n er aktuellt

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 

kansliet inFormerar
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.

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 att någon annan  
kan få din plats.

påminnelse 
medlemskorten
kansliet påminner om att 
medlemskorten är personliga,  
och inte får lånas ut. på baksidan 
står att man ska skriva sin 
namnteckning, men vi ser hellre  
att man textar sitt namn tydligt.

det kan förekomma stick-
kontroller av id-handlingar  
i entréerna.

problem med medlems
kort under sommaren
om man får problem med sitt 
medlemskort under sommaren  
kan det ibland ta lite tid att  
få hjälp. kansliet har begränsat 
öppet hållande, men det är inte  
helt stängt, så det lönar sig alltid  
att höra av sig, även om det tar  
lite längre tid att få kontakt.

många vill utnyttja sitt kort  
under sommaren och därför är  
det bra att se till, i god tid, att  
betala sin medlemsavgift, helst  
med fakturan när den kommer,  
så man har sitt kort när det behövs.

obs! vi vill också informera  
om att vänföreningen och nordiska 
museet med sin butik är två helt 
olika organisationer. Butiken hjälper 
vänföreningen med att sälja korten, 
men de ansvarar inte för föreningen.

när man förlorat sitt kort, tappat 
det eller blivit bestulen, ska man 
alltid kontakta kansliet. oftast  
kan vi lösa det, men det tar alltid 
lite tid, inte bara under sommaren. 
vi ber alla att ha överseende  
med det.

Blomsterarrangemang 
en strålande augustilördag hölls en kurs i Blomster uppsättning på julita 
gård under ledning av floristen karin Bergholtz, som bland annat arbetat  
med arrangemangen inför nobel fester såväl som blomsterdekorationerna  
vid prins carl-philip och prinsessan sofias bröllop.

Hela den fantastiska trädgården stod till vårt förfogande och vi fick plocka  
allt av blommor och grönt. karin lärde oss grunderna för att göra buketter, 
bords dekorationer och hur viktigt det är att snitta blommorna innan de  
kommer i vatten. alla deltagare var entusiastiska över dagen på julita.
Louise Nordenfelt, ständig medlem
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med smak av humle, nordiska museet
välkommen på en visning av den nya utställning som visar humleodling  
och ölbryggning förr och nu. dels med föremål, bilder och recept ur museets 
samlingar och arkiv, dels med modern utrustning, nytagna bilder samt  
tips och råd från dagens hemmabryggare och humleforskare. 

tid: onsdag 14 oktober, kl. 17.00. 

plats: nordiska museet, samling vid gustav vasa. museet och restaurangen stänger kl. 20.00.

anmälan: senast 1 oktober. efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till Plusgiro 190124-8.  

Föredrag: årstaFrun – en adelsdam  
bland pigor och drängar
välkomna till ett föredrag med kristina ekero eriksson, historiker och 
vetenskapsjournalist, tillika författare av boken ”årstafruns dolda dagböcker”.  
vi får höra om årstafrun som inte bara var samtida med jane austen – hon  
hade en penna som var minst lika vitter och vass. märta Helena reenstierna  
var hennes riktiga namn, en adelsdam som förde dagbok varje dag mellan  
1793 och 1839 på årsta gård, ett stenkast från stockholm.

tid: måndag 19 oktober kl. 17.00 

plats: nordiska museet, samlingsalen, våning 1. obs! museet stänger kl. 17.00. Kom i tid!

anmälan: senast 5 oktober. efter platsbekräftelse inbetalning 150 kr till Plusgiro 190124-8. 

Farmacihistoriska museet
välkommen med på en exklusiv visning av farmacihistoriska museet som  
består av föremål från apotek och läkemedelsindustri. museet ägs och  
förvaltas av apotekarsocieteten och vi visas av farmaceutiskt utbildade  
guider. obs! museet ligger i en äldre byggnad med branta, trånga  
trappor som inte är handikapanpassade.

tid: måndag 2 november kl. 17.00 – ca 18.00

plats: Wallingatan 24–26, stockholm 

anmälan: senast 19 oktober. efter platsbekräftelse inbetalning 150 kr till Plusgiro 190124-8.

stockholms auktionsverk, klassiska 
välkomna på visning av svensk och internationell klassisk konst,  
konsthantverk och möbler som visas av kunnig expertis.

tid: tisdag 24 november kl. 17.00

plats: stockholms auktionsverk, nybrogatan 32, t-bana Östermalmstorg

anmälan: senast 10 november.

luciaFirande i seglora kyrka 
traditionsenligt och stämningsfullt luciafirande i seglora kyrka. luciatåg  
från oscars församling under ledning av Hanna sandman. Även solosång  
utlovas. vi samlas på skansen terrassen kl. 16.30 för ”glöggmingel”.  
sedan går vi tillsammans till kyrkan ca kl. 17.20. 

tid: måndag 14 december kl. 16.30 ”glöggmingel” på skansen terrassen.  

Kl. 17.30 luciafirande i seglora kyrka.

plats: skansen terrassen och seglora kyrka, skansen. ingång via huvudentrén.

anmälan: senast 3 december. efter platsbekräftelse inbetalning 250 kr 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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nordiska museet & skansens vänner 
box 27820 
115 93 stockholm

vÄnnernas program 
oktoBer – decemBer 2015


