
Program 
20 mars kl 10–17
 
Caféscenen (stora hallen)

Kl 10.10 När sagan och sanningen stod på ett torg  
Mikael Öberg och Ida Junker från Fabula Storytelling berättar sagor för alla över 
5 år 

Kl 11.00–11.45 Invigning av dagen  
Nordiska museets styresman Sanne Houby-Nielsen och Jan Nordwall Sveriges 
Hembygdsförbunds generalsekreterare 
Starka möten med migranter 
Berättelsen om den mosaik av möten och bilder som resulterat i initiativet 
#RefugeeSweden. Med reportern Evelyn Jones och fotografen Elisabeth Ubbe 
från DN. 24-timmar i flyktens spår, om Nordiska museets flyktingdokumentation 
med intendent Cecilia Wallquist och fotograf Karolina Kristensson  
 
Kl 12.00 Det finns ingenting som inte har hänt 
Pelle Olsson, svensk och nordisk mästare i Berättarslam, berättar om sina tre 
hembygder. 

Kl 13.00 Om platser där oväntade möten uppstår och tidlösa 
frågeställningar reses.  
Med journalisten och författaren Mustafa Can. 

Kl 14.00 Tankar om frö och om allt som har en början.  
Med Maria Lundqvist. 
 
Kl 15.00 Att stjäla morrhår från ett lejon  
Berättelser om envishet och lurendrejeri och att satsa allt för framtiden med 
Agnes Branting från Fabula Storytelling som berättar sagor för alla över 5 år.  

Kl 16.00  Migrationens mångfald av röster och drivkrafter 
Jihad Eshmawi, ambassadör för kulturhuset Frilagret i Göteborg och Lisa 
Söderlindh, ansvarig för en av Migrationsverkets nya kommunikationssatsningar 
för att främja kunskap om migrationen till Sverige genom att lyfta fram 
människorna, berättelserna och perspektiven bakom statistiken. 

Kl 16.30 Lycka vid världens ände  
Ida Junker och Agnes Branting från Fabula Storytelling avslutar dagen med några 
finurliga visdomshistorier.  



Arkivscenen (nedre plan)
Föredrag varje timme på halvslag kl 12.30-16.00 

Kl 12.30 Berättandets betydelse  
Jonas Engman, etnolog och chef för Nordiska museets arkiv  

Kl 13.30 En plats för många berättelser 
Christian Richette berättar om Nordiska museets arkiv. 

Kl 14.30 Träffa en av museets meddelare 
Intendent Dan Waldetoft berättar om museets frågelistverksamhet och samtalar 
med meddelaren Anna Maria Rosendahl. 

Kl 15.30 Sagor, sägner och en magisk föreställningsvärld 
Fantastiska berättelser om trolldom, väsen och det ovanliga i Nordiska museets 
arkiv med Tora Wall, doktorand i Nordisk folkloristik. 

Arkivet & Biblioteket (nedre plan)
 
Kl 10-17   Då och nu  
Bläddra i reseskildringar, memoarer och dagböcker, bl.a. Årstafruns och jämför 
med liknande webbsidor och bloggsidor on-line, bl.a. Hårbloggen och Livsbild.  
Museets bibliotekarier Mathilda Ängkvist och Fredrica Axelsson är på plats.  

Kl 12-16 Arkivpersonal plats  
Träffa museets arkivpersonal och en av museets meddelare, Anna Maria 
Rosendahl och titta på bilder, kulturhistoriska filmer och arkivalier, bland annat 
frågelistor, skrivupprop m.m. 

Kl 10-17 Vad är DigitaltMuseum? 
DigitaltMuseum - ett fantastiskt verktyg för den som vill leta i museets samlingar 
efter föremål och fotografier från till exempel sin hembygd. Databaskoordinator 
Ulrika Sundberg och föremålsregistrator Sandra Åberg berättar och visar.  

Öppen berättarscen (stora hallen)
Kl 12.30, 13.30, 14.30 & 15.30 
 
Välkommen med din historia!  
Pröva vingarna och berätta från scenen - berätta ur ditt eget liv, en saga eller en 
historia... En välvilligt lyssnande publik tar emot den. Leds av Ida Junker från 
Fabula Storytelling. 

För barn & familj

Kl 11, 12, 13 & 14 Kura skymning med Mor i stugan.  
Lyssna till sagor och sanna berättelser. I Gårdshuset. För stora och små, från 4 
år. Biljetter finns att hämta i infodisken. PLAN 2 



Kl 13.30 & 14.30  Saker kan prata!  
Leksaker, kläder och väggar, alla har de en berättelse att berätta … om det bara 
finns någon som kan lyssna! Intendent Cecilia Wallquist lär ut knepen som 
behövs för att höra dessa gömda berättelser. För barn från 7 år.  
I Hazeliusvestibulen. PLAN 2 
 
Kl 10-17  Barnaudioguiden.  
 
Kl 10.30-16.30 Berättarhörnor runt om i museet.  

Berättarhörnor (runt om i museet)
Hör museets intendenter och Fabula Storytelling berätta varje timme på 
halvslag. 

Kl 10.30
 
”Kistan var hennes arv, hennes identitet och bakgrund” (stora hallen) 
I ett av museets gallerier står berättelserna på parad, form- och färggranna från 
norr till söder. Med intendent Ulla-Karin Warberg. I utställningen Rejält retro.  
 
Det stora huset på Lejonslätten - berättelsen om Nordiska museet (stora 
hallen)  
Följ med på en rundvandring i museibyggnaden med intendent Cecilia 
Hammarlund-Larsson och föremålsassistent Thomas Adolfsson. Start i 
utställningen om museibyggnaden. 

Vi möts i underjorden – berättelser om trollen i bergen, döda som 
vaknar till liv och livsfarliga viskningar i vassen (plan 4) 
Agnes Branting från Fabula Storytelling berättar sagor för alla över 5 år. I 
utställningen Folkkonst.  

 
Kl 11.30 
  
”… en hoop af dem som pläga uppsättia Käijsarens Tält” (via plan 2, 
stora hallen)  
Konstantinopel den 24 september 1657 … I ett av museets trapphus hänger en 
unik svit med 14 stora målningar. Intendent Ulla-Karin Warberg berättar om de 
Rålambska målningarna och en händelse som inträffade 1657. I trapphuset 
ovanför receptionen. 
 
Skvaller från förr med Årstafruns piga (plan 3) 
Gå med museets pedagog Christina Araskog-Toll och hör henne berätta om Märta 
Helena Reenstierna, hennes dagbok och Årstatavlan.  
För alla åldrar. Start i Dukade bord.  



Röster från förr. Berättelser om att vara klädd (plan 3) 
Ur frågelistor och andra uppteckningar med intendent Helena Lindroth. För alla 
åldrar. I utställningen Modemakt. 
 
Det dansande monstret (plan 3)  
Mikael Öberg från Fabula Storytelling berättar sagor för alla över 5 år. I 
utställningen Traditioner. 

 
Kl 12.30 

Vad har Melodifestivalen, Bingolotto, håriga ben och en matlåda från 
hemtjänsten gemensamt? (stora hallen)  
Jo, tillsammans skapar de historia! Intendent Cecilia Wallquist berättar om att 
dokumentera samtiden - vår pågående historia. Ett samtal om både glädje och 
sorg, tillåtanden och tabun och en helt vanlig vardag. I Folkhemslägenheten. 

”Kistan var hennes arv, hennes identitet och bakgrund” (stora hallen) 
I ett av museets gallerier står berättelserna på parad, form- och färggranna från 
norr till söder. Med intendent Ulla-Karin Warberg berättar. I utställningen Rejält 
retro. 

Röster från förr. Berättelser om att vara klädd (plan 3) 
Ur frågelistor och andra uppteckningar med intendent Marianne Larsson. För alla 
åldrar. I utställningen Modemakt.  

Vilken historia bär föremålen på? (plan 4)  
Visning av utställningen Sápmi med intendent Cecilia Hammarlund-Larsson och 
föremålsassistent Thomas Adolfsson. I Sápmi. 

Kl 13.30

Skvaller från förr med Årstafruns piga (plan 3) 
Gå med museets pedagog Christina Araskog-Toll och hör henne berätta om Märta 
Helena Reenstierna, hennes dagbok och Årstatavlan. För alla åldrar. Start i 
Dukade bord. 

Röster från förr – berättelser om att vara klädd (plan 3) 
Ur frågelistor och andra uppteckningar med intendent Helena Lindroth. För alla 
åldrar. I utställningen Modemakt.  

Flickan som blev en hund - berättelser om att bestämma själv och göra 
som en vill (plan 4)  
Agnes Branting från Fabula Storytelling berättar sagor för alla över 5 år. I 
utställningen Folkkonst.  



Kl 14.30
 
”… en hoop af dem som pläga uppsättia Käijsarens Tält” (via plan 2, 
stora hallen)  
Konstantinopel den 24 september 1657 … I ett av museets trapphus hänger en 
unik svit med 14 stora målningar. Intendent Ulla-Karin Warberg berättar om de 
Rålambska målningarna och en händelse som inträffade 1657. I trapphuset 
ovanför receptionen. 
 
Röster från förr – berättelser om att vara klädd (plan 3) 
Ur frågelistor och andra uppteckningar med intendent Marianne Larsson. För alla 
åldrar. I utställningen Modemakt.  

Vilken historia bär föremålen på? (plan 4)  
Visning av utställningen Sápmi med intendent Cecilia Hammarlund-Larsson och 
föremålsassistent Thomas Adolfsson. I Sápmi.  
 
Flickan som åt ikapp med ett troll (plan 4)  
Mikael Öberg från Fabula Storytelling berättar sagor för alla över 5 år. I 
utställningen Folkkonst.  

Kl 15.30
 
Tre guldkorn med historia – om spännande smycken ur samlingarna 
(plan 1)  
Bildvisning med intendent Helena Lindroth. I Samlingssalen. 

Vad har Melodifestivalen, Bingolotto, håriga ben och en matlåda från 
hemtjänsten gemensamt?  (stora hallen) 
Jo, tillsammans skapar de historia! Intendent Cecilia Wallquist berättar om att 
dokumentera samtiden - vår pågående historia. Ett samtal om både glädje och 
sorg, tillåtanden och tabun och en helt vanlig vardag. I Folkhemslägenheten. 

Det stora huset på Lejonslätten - berättelsen om Nordiska museet (stora 
hallen)  
Följ med på en rundvandring i museibyggnaden med intendent Cecilia 
Hammarlund-Larsson och föremålsassistent Thomas Adolfsson. Start i 
utställningen om museibyggnaden.  
 
Röster från förr – berättelser om att vara klädd (plan 3) 
Ur frågelistor och andra uppteckningar med intendent Marianne Larsson. För alla 
åldrar. I utställningen Modemakt.  
 
Den fruktansvärda bebisen (plan 3)  
Mikael Öberg från Fabula Storytelling berättar sagor för alla över 5 år. I 
utställningen Traditioner.  



Övrigt 
 
Kl 10-16  Slå dig ner i soffan och ta del av livet 1948! (stora hallen)  
Träffa museets volontärer som har en liknande bakgrund som den fiktiva familjen 
Johansson som lever i Folkhemslägenheten. Ingång från stora hallen, mitt emot 
restaurangen. 

Låna audioguiden och gå på visning i museet på egen hand.  
Audioguiden finns på flera språk och på lätt svenska. För 6-12-åringar finns en 
rundvandring ledd av Gustav Vasa. Finns att låna vid infodisken. 

Sveriges Hembygdsförbund (stora hallen)  
Kl 10-17 Sveriges Hembygdsförbund informerar om jubileumsfirandet 2016. I 
montern finns en ny berättarhandledning och tidningen Bygd och natur med 
berättartema att köpa. 

Mötesplatser - lämna din berättelse (stora hallen) 
Kl 10-17 Lämna in din egen berättelse på temat Mötesplatser i montern. 

#RefugeeSweden (stora hallen)  
Kl 10-14 Träffa reportern Evelyn Jones och fotografen Elisabeth Ubbe från DN 
och hör om initiativet #RefugeeSweden.


