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VARMT VÄLKOMNA  
TILL ETT ÅR MED  
FEST & FÖRNYELSE!
2023 FIRAR NORDISKA MUSEET 150-ÅRSJUBILEUM OCH VÄNFÖRENINGEN FYLLER 105 ÅR

Nyhet! Familjemedlemskap
Med vårt nya  

erbjudande kan hela 
familjen ta del av 
Vännernas alla  

förmåner.
SID 10 

N O R D I S K A  M U S E E T S  
& SK A NSENS VÄ N N ER
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NU ÄR DEN I FULL GÅNG, årets kanske 
mest magiska tid på Skansen och 
Djur gården. 

Advent har bjudit på tre dagars 
julmarknad, varje fredag, lördag och 
söndag i en gnistrande park, inramat av 
jular från förr. Nu räknas ner till 
dopparedan. Skansen håller förstås öppet 
den 24 december. Njut av en stilla 
promenad genom parken, besök djuren 
och möt våra museipedagoger i de 
julgestaltade husen. 

ALDRIG FÖRR HAR SKANSEN haft så 
mycket öppet som på julafton 2022. 

Baltic Sea Science Center har öppet 
liksom Lill-Skansen och Skansen-Akvariet 
och i parken blir det flera ”djurprat”.  
Det finns öppna kaféer så att du kan få 
något varmt i magen, eller tända fyrfat 
för den som vill grilla medhavd korv. 

Följ med till olika hem och platser för  
att möta människorna som en gång  
levde där och dela deras julstämning.  
I Delsbo gården firar två generationer  
av hälsingebönder jul tillsammans  
på 1850-talet. Hos statarfamiljen på 
1920-talet firas julen enkelt men 
högtidligt och hos 1930-talets järn-
handlar  familj kan vi ta del av den tidens 
julstök och pynt. 

Titta även in i Seglora kyrka, Mekaniska 
verkstaden, Boktryckar bostaden och 
Väla skola. 
 
ALLA KAN TA DEL av julen i Skansens hus 
och gårdar digitalt var man  
än befinner sig på 
kulturpunkt.org/se/
kulturpunkt/7336 
 

Läs mer om julen på 
Skansen på  
skansen.se/se-och-gora/ 
hogtider-traditioner/jul/
julafton/ 

VÄLKOMMEN ATT FIRA UNIK  
JULAFTON PÅ SKANSEN! 
Kliv in i stugor och gårdar och 
upplev genuin julstämning från 
olika epoker. 

Dukat julbord anno 1850  
i Delsbogården.

Julmarknad på Bollnästorget.  
Några extra delikatesser till julbordet?

Lärarfamiljen håller 
julgransplundring 1910 
i Väla skola.
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NOR DI S K A M U S E E T  AKTUELLT  

HÄRLIG JUL PÅ NORDISKA MUSEET  

Stämningsfulla toner  
på julafton
Martin Al Khalili är en 22-årig pianist 
och kompositör som tidigare studerat på 
Kungliga Musikhögskolan. Han har spelat 

orgel många gånger i 
Stockholms kyrkor och 
är specialiserad inom 
improvisation och 
komposition. Martin 
spelar kl 11–14 på 
julafton.

I SIN SENASTE BOK har fotograf och 
kreatör Sofia Vusir Jansson skapat 
förtrollande bilder bakom kulisserna på 
Nordiska museet och dess slott och 
gårdar. Här hittar du hantverk inspirerade 
av nordiskt kulturhistoriskt arv – för  
alla åldrar. 

Den unika boken Hidden Winter 
erbjuder massor av kreativitet och 
inspiration för vintern. Den är inte bara 
fylld med vackra foton från Stiftelsens 
miljöer utan också med sagolika illustra-
tioner och pedagogiska instruktioner. 

Hidden Winter är perfekt för alla  
som vill fira in julen på ett analogt och 

JULTIPS FRÅN MUSEIBUTIKEN

hållbart sätt. Med enkla steg-för-steg-   
instruktioner på över fyrtio DIY:s visar 
Sofia Vusir Jansson hur man kan skapa 
magiska dekorationer, miljöer och klappar. 

Som på allt annat i butiken gäller 
Vänföreningens ordinarie rabatt.

Pyssla i butiken!
I Museibutiken under 
decembers alla vardagar 
kan du själv testa ett 
pyssel från boken och ta 
med hem. Främst blir det 
användning av återbrukat 
eller överblivet material!

En begränsad 
upplaga av julhängen, 
skapad av Siri Carlén 
exklusivt för Nordiska 
museet, finns att köpa 
under december i 
museibutiken. Alla 
intäkter går oavkortat 
till Refugees Welcome 
Stockholm.

I Stora hallen glimmar den sju meter höga julgranen, i år med  
dekorationer av konstnären Siri Carlén. Vid flygeln sitter  
Martin Al Khalili och bjuder dig och alla besökare på klassisk  
julmusik och julig cocktailjazz. 

Siri Carléns konstnärskap innefattar både 
skulptur, måleri, textil och teckning. Hennes 
teckningar i klara pasteller på svarta eller 
färgade papper har ofta motiv hämtade från 
den egna vardagen, familjen och naturen. 
Hennes arbete är lekfullt, dynamiskt och 
mycket färgstarkt. 

Nordiska museets julgran
Varje jul står en sju meter hög gran i 
Stora hallen på Nordiska museet. I år 
skapar illustratören och konstnären  
Siri Carlén dekorationerna och en gran 
som strålar av gästfrihet och värme. Siri 
Carlén ser julgranen som symbol för 
firande och medmänsklighet. Hon har 
valt att skapa hängen i form av små 
porträtt som får befolka granen. Det 
blir ett varierat och färgstarkt person-
galleri som välkomnar besökare till 
Nordiska museet.

– Granen på Nordiska museet är 
stämningsfull och uppskattad av många 

besökare. Vi bjöd in Siri Carlén för att 
hon är en spännande konstnär med en 
stor spännvidd. Siris tolkning av vår 
gran symboliserar det vi vill vara – en 
välkomnande och inkluderande plats för 
alla, säger Sara Källström, chef för 
Nordiska museets publika avdelning.

För hela jullovsprogrammet,  
se nordiskamuseet.se

Inspireras av vinterns magi och ta pysslet till en ny nivå! 
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Ring, klocka, ring …
REDAN 1894 välkomnades det nya året på 
Skansen för första gången. Den första 
uppläsningen av Nyårsklockan, Alfred 
Tennysons välkända dikt, gjordes året 
efter av Nikolaus Bergendahl, anställd på 
Skansen. Snökaos hindrade firandet 1896 
men 1897 firades det åter på Djurgården. 
Då hade Artur Hazelius utsett den 
28-åriga teatereleven Anders de Wahl 
till diktläsare, ett uppdrag han fortsatte 
med i radio och på Skansen regelbundet 
fram till sin död 1955. Efter Anders de 
Wahls bortgång 1956 låg traditionen 
länge nere. Inför årsskiftet 1977/1978 

bestämde dock Sveriges Television att 
man skulle återuppta traditionen och 
TV-sända den, under programnamnet 
Tolvslaget på Skansen. Skådespelaren 
Georg Rydeberg fick uppdraget, vilket 
blev en succé och traditionen fortlevde. 
Några av de skådespelare som återkom-
mande läst dikten var Jarl Kulle, Jan 
Malmsjö och Margaretha Krook. Från 
2014 har det varit tradition att byta 
uppläsare varje år.

Vem som får det hedervärda uppdraget 
som diktläsare när 2022 ska bli 2023 är  
i skrivande stund en hemlighet ... 

FIRA TRADITIONSENLIGT 
NYÅR PÅ DJURGÅRDEN 
Fira in det nya året med utsikt över hela Stockholm. Den 31 december 

ställer Skansen till med traditionsenlig nyårsfest. På Sollidenscenen blir 

det scenshow, som även direktsänds i SVT. 

För dig som vill kombinera firandet med en riktig festmåltid bjuder 

Sollidens matsal in till nyårsfest. Kvällen startar med ostronmingel följt 

av en trerätters nyårssupé. Under kvällen bjuds det på livemusik och  

vid tolvslaget skålas det nya året in tillsammans.  

Anders de Wahl läser Nyårsklockan 1930.

AKTUELLT S K A N S E N
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... i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky  
och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö …

För hela nyårsprogrammet, se 
skansen.se/se-och-gora/ 

hogtider-traditioner/jul/nyar/
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S K A N S E N  AKTUELLT

Anders de Wahl läser Nyårsklockan 1930.

I ROVDJURSAKVARIET på Baltic Sea Science Center (BSSC) på 
Skansen lever torskar som sedan öppningen 2019 har vuxit sig 
enorma, den största vägde hela 19 kilo. Lika positiv är tyvärr 
inte situationen för torskarna i Östersjön. Efter årtionden av 
överfiske och försvagning är läget akut för Östersjötorsken.  
Idag finns enbart småväxta och magra torskar kvar i havet, och 
arten fyller inte längre samma funktion i ekosystemet. 

 – Det intressanta är ju att vi ser att Östersjötorsken faktiskt 
fortfarande kan bli så stor. Det intensiva fisket på de stora 
torskarna har gjort att torskarna blivit mindre och könsmogna 
tidigare. Men här på BSSC kan vi visa att det genetiska 
materialet för att torsken ska bli stor inte helt försvunnit. Det 
inger hopp, säger Patrik Jakubowski Arnold, som är biolog och 
arbetar på BSSC som akvarist, till BalticWaters 2030. 

 För att försöka påverka läget för Östersjötorsken i en mer 
positiv riktning startades projektet ReCod, som genomförs och 
finansieras av BalticWaters 2030 och Uppsala universitet. 
ReCod arbetar med utsättning av småtorsk i Östersjön för att 
testa om det går att öka antalet torskar i havet. Under hösten 
har torskar som levt och lekt på ReCods forskningsstation Ar  

på Gotland fått flytta till Skansen och Baltic Sea Science 
Center. Vid ankomst vägde Ar-torskarna ungefär ett kilo 
vardera, nu återstår att se när och om de växer ikapp torskarna 
på Skansen.  
Läs mer om BSSC på skansen.se/sv/bssc 
Läs mer om ReCod på recod.balticwaters2030.org 

RECOD-TORSKAR HAR  
FLYTTAT IN PÅ SKANSEN 
En förhoppning om fler och större torskar i Östersjön stöds via ett  
forskningsprojekt i samarbete med Baltic Sea Science Center.
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MINA TRE SKANSENTIPS
Hej Janna Berggren, kostymör på Dräkt- och textilenheten på Skansen! 
Vilka är dina personliga guldkorn hos oss som man inte får missa? 

SWEDENBORGS LUSTHUS OCH 

ROSENTRÄDGÅRDEN 

– Säg en mer romantisk plats! Sitta 
med en kopp kaffe och titta ut över 
stan, på en bänk eller på muren…  
Här kan man dofta på massor av olika 
sorters rosor och drömma om att få 
gifta sig i lusthuset. Utanför lusthuset 
finns en Kulturpunkt där man kan 
skanna en QR-kod med mobilen.  
Med hjälp av den kan man lyssna på 
Swedenborgs orgel och få en massa 
information om Emanuel Swedenborg, 
hans tid och om lusthuset. 

BOLLNÄSSTUGANS 

VÄGGMÅLNINGAR 
– För den som är det minsta intres-
serad av heminredning, eller bara 
trött på vita väggar är Bollnässtugans 
väggmålningar ett måste. Har man  
en gång sett dem vill man tillbaka. 
De målades 1786 i denna feststuga 
som likt resten av gården flyttades 
till Skansen från Hälsingland. Det är 
bibliska motiv men också mönster 
och färger i överflöd. Går det att bli 
förälskad i ett hus?! Ja, jag tror det. 
Så vackert.   

ÖRTAGÅRDEN 

– En bra plats att vila på när man fått 
tillräckligt av kulturhistoria, djur 
och sockervadd. Här är det lugnt. 
Fina sittplatser och gott om inspira-
tion för de egna odlingarna. Det finns 
gott om information på gårdens 
skyltar och den nyfikne hittar både 
kvitten och prydnadsapel att titta 
närmare på. 

Välväxt ”Gadus morhua” i Skansens akvarium.
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– VI HAR ARBETAT STRATEGISKT med att 
lansera nya angelägna utställningar och 
stora publika satsningar inom Nordiska 
museet de senaste åren. Nu är det dags 
för en identitet som ramar in och speglar 
det starka innehållet. Den nya identiteten 
tydliggör också att Nordiska museet är 
fem besöksmål: museet på Djurgården, 
Julita gård, Tyresö slott, Svindersvik 
sommarnöje och Härkeberga kaplansgård, 
säger Vanessa Gandy, chef för Musei- 
upplevelsen på Stiftelsen Nordiska 
museet.

Identiteten är en del av museets arbete 
med att sätta människan i fokus i ett 
nordiskt perspektiv. Processen har också 
genererat ny kunskap om museets egna 

visuella historia och design-DNA.
– Nordiska museets 150-åriga historia 

rymmer många lager av gestaltningar, 
därför började vi med att göra efterforsk-
ningar i gamla ritningar, ingraveringar och 
symboler i byggnader och arkiv. Det har 
varit en inspirerande resa i ett fint 
samarbete mellan teamet på BOLD och 
en stor intern arbetsgrupp på museet, 
fortsätter Vanessa Gandy.

En särskilt viktig upptäckt är ett 
fyrpass som museets arkitekt Isak Gustaf 
Clason redan i början på 1900-talet 
måste ha extraherat ur museets original-
sigill och placerat ovanför porträttet på 
grundaren Artur Hazelius. Detta fyrpass 
med dess distinkta form blir nu till 

museets nya symbol och del av logotypen. 
Det fyrklöverformade fyrpasset förekom-
mer som arkitektonisk detalj under flera 
stilperioder, men för Nordiska museet blir 
det som en hyllning till arkitekt Clason.

ORDBILDEN I MUSEETS nya logotyp har 
distinkta drag från tidstypisk typografi 
sammansatta till ett nytt modernt och 
unikt uttryck. Det gemena i:et bland 
versaler återkommer i många tidiga 
ritningar över museet. Det karaktäristiska 
nedsänkta s:et finns ingraverat i sten och 
metall i reliefer i museibyggnaden.

Nordiska museets nya färgpalett består 
av kulturhistoriska färger som härstam-
mar från byggnaden på Djurgården och 
också harmonierar med övriga av museets 
kulturhistoriska miljöer. Tillsammans 
med Fahlander Arkitekter har museet 
utvecklat ett färgsystem baserad på bland 
andra vinröd Ölandssten, ljusbruna 
ekpartier, grönärgat koppartak, grå 
ståldörrar och varmvit puts. Till den har 
BOLD skapat en uppsättning signalfärger 
för kontrast och en känsla av samtid.

I samband med att Nordiska museet firar 150 år lanseras en 
ny visuell identitet med nyupptäckta formelement från 
museibyggnadens ursprungliga arkitektur samt detaljer ur 
museets rika grafiska arkiv. Den nya identiteten är utvecklad 
i samarbete med designbyrån BOLD och lanseras stegvis 
under museets jubileumsår 2023.

AKTUELLT  NOR DI S K A M U S E E T 15 0 Å R

NORDISKA MUSEET  
FIRAR 150 ÅR MED  
NY VISUELL IDENTITET 

1. 2. 
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NOR DI S K A M U S E E T 15 0 Å R  AKTUELLT  

1.  Studentmötesmärke.  
Det är inte omöjligt att Hazelius hämtade inspiration till museets 
egna sigill från just detta studentmötesmärke från det Skandinaviska 
studentmötet i Uppsala där han deltog 1856. Vi ser ett fyrpass  
med inskriptionerna Lund, Kristiania, Upsala och Köpenhamn.

2.  Museets originalsigill. 
Ritat av Isak Gustav Claeson och med ett så kallat fyrpass.

3.  Fyrpass från panelen i Hazeliusrummet. 
Fyrpasset förekommer som en arkitektonisk detalj under flera  
stilperioder. Här är formen rakare och mer symmetrisk än i sigillet.

4.  Nya symbolen 2023. 
Sigillet har uppdaterats och förstärkts till en symbol som en  
hyllning till Isak Gustaf Clason.

” Nordiska museets 150-åriga historia  
rymmer många lager av gestaltningar, därför 
började vi med att göra efterforskningar i 
gamla ritningar, ingraveringar och symboler  
i byggnader och arkiv.”

Vanessa Gandy, chef för Museiupplevelsen  
på Stiftelsen Nordiska museet

Exempel på Nordiska museets nya visuella identitet som kommer att implementeras under 2023.

3. 4. 
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2023 firar Nordiska museet 150 år.  
Med en digital jubileumsinsamling riktar 
museet även blicken mot nästa 150 år:  
Hur vill och tror människor att Sverige, 
Norden och världen ser ut i framtiden?  
Vad kan vi tillsammans göra för att nå dit?

– VÅR FRAMTID ÄR OVISS och dagens samhälle lever på bekostnad 
av kommande generationer. Samtidigt har vi aldrig haft bättre 
förutsättningar att lösa problemen tillsammans och skapa en 
bättre värld. I den nya jubileumsinsamlingen uppmuntrar vi 
människor att föreställa sig den, säger Jörgen Löwenfeldt, 
projektledare digital insamling.

Alla bidrag sparas i museets samlingar och blir därmed 
tillgängliga för forskning. Insamlingen Vår framtid sker digitalt 
från och med januari 2023 och är öppen för alla att delta i.

Inför jubileumsåret sker två extra  
stora satsningar på museibyggnaden på  
Djurgården för bättre tillgänglighet  
inför den kommande basutställningen.

REDAN NU PÅGÅR ARBETET med att bygga en bro vid 
Kröningsläktaren för att ge besökarna en smidig väg genom 
hela översta våningsplanet och nya basutställningen som 
öppnar i februari 2024. Dessutom har bron vy mot Gustav 
Vasa-statyn och sjöutsikt i öster. 

En ny hiss bjuder på glimtar av utsikten åt väster under 
färden från Stora hallen upp till utställningarna. Hissen 
bjuder på detaljer ur museets grafiska historia, bland annat 
inspirerade av museets originalhiss. Både bro och hiss 
beräknas vara klara till sommaren.

VÅR FRAMTID – EN SPANING 
MOT NORDEN 2173

Ny insamling: 

FÖRÄDLING AV  
MUSEIBYGGNADEN  
STEG FÖR STEG ...

Läs mer på nordiskamuseet.se/samlingar/insamling

... och här en ny hiss!

Här blir det en bro...

AKTUELLT  NOR DI S K A M U S E E T 15 0 Å R
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Chef för Skansen John Brattmyr bakom disken 
i Järnhandeln i Stadskvarteren.

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

ETT OVANLIGT SNÖFALL har lagt sig över 
södra Sverige. Förutom att stora mängder 
fallit på bara något dygn är snön tung, 
blöt och märkligt kladdig. Hela busslinjer 
ställs in, bilar kör fast, plogbilar går 
sönder, två av Skansens ugglor rymmer 
för att deras inhägnad brister, på 
trottoarerna är det omöjligt att ta sig 
fram och den som är utomhus riskerar 
att få fallande trädgrenar i huvudet. 
Polisen uppmanar alla som kan att arbeta 
hemifrån, men dagen därpå åker jag in 
till Vännernas kansli på Nordiska 
museet. Resan tar nästan tre gånger så 
lång tid som den brukar, men jag tänker 
att det är bra att det blir så här ibland, 
att det är nyttigt att inte ta allt för givet. 
Eller nej, det är värre än så: jag blir på 
gott humör av undantagstillståndet, 
tycker att det är uppfriskande med 
bussarna som uteblir och sedan dyker 
upp två alldeles efter varandra, varav den 
ena fullpackad och den andra helt tom. 
En måndag i november som kunde varit 
grå är ett halvt äventyr, och staden är 
outsägligt vacker i allt det vita. 

Ändå måste man säga att 2020-talet 
bjudit på fler oväntade händelser än vi 
önskat, inte minst det senaste året.  
Ut med det gamla, in med det nya – visst 
känns det skönt att säga adjö till 2022 

och hej till ett riktigt jubileumsår!
Den 6 juni är det 500 år sedan Gustav 

Vasa grundade den moderna national-
staten Sverige och samma dag firar Kung 
Carl XVI Gustaf 50 år på tronen. Den  
24 oktober fyller Nordiska museet 150 år 
och under året är det 105-årsjubileum 
för Nordiska museets & Skansens vänner, 
troligen Sveriges äldsta musei vänförening. 
De första åren hölls Vännernas årsmöten 
i prins Carls vardagsrum i Villa Byström 
på Djurgården, även kallat Prins Carls 
palats och nu Spanska ambassadörens 
residens. Sedan dess har vårt samfund 
haft obeskrivligt stor betydelse för de 
båda museerna – bara antalet föremål 
och installationer som Vännerna skänkt 
är så stort att det skulle kunna fylla flera 
nummer av Artur. 

2023 ÄR DET också 60 år sedan Nordiska 
museet och Skansen blev två separata 
museer med varsin museichef, vilket 
innebar att vårt samfund fick lägga ”och 
Skansens” till sitt namn. Det året var 
årsmötet förlagt till Bernadottebiblioteket 
i Kungliga slottet och därefter intogs 
förfriskningar i H.K.H. Prins Bertils 
våning i slottet. Riktigt så flott blir det 
inte i år, men vårt firande kommer att 
pågå hela året, och under det första 

kvartalet ska vi bland annat ägna oss åt 
hur bernadottarnas livsstil ledde till att 
stockholmarna (både människor och 
djur) fick tillgång till unik biologisk 
mångfald nästan mitt i stan – Kungliga 
nationalstadsparken. 

Det blir också specialvisning av 
Skansens Baltic Sea Science Center, en 
kväll om Svenskt Tenns grundare Estrid 
Ericsons kärlek till Skansen, nutida 
folklivsforskning och eftersom vi infört 
familjemedlemskap en aktivitet där barn 
är särskilt välkomna. Och sist men inte 
minst ska vännerna få besöka bygget av 
Nordiska museets jubileumsutställning 
– 500 års historia berättat genom 22 
människoöden och över 4 000 autentiska 
föremål. Varmt välkommen att låta dig 
berikas av vårvinterns program för 
Nordiska museets & Skansens vänner!

Clara Block Hane,  
verksamhetschef

UTSIKT & INSIKT

FRÅN VÅRT TORNRUM

KANSLIET JULSTÄNGT
Kansliet har stängt för julledighet och tillfällig flytt  
från den 16 december. Vi öppnar åter den 10 januari  
– då på en ny plats i museet eftersom kansliet evakueras 
under bygget av jubileumsutställningen. Läs mer om  
den på sidan 14!

NYTT SÄTT ATT NUMRERA 
ARTUR
Den uppmärksamme läsaren ser att detta nummer av 
Artur heter 1–2023, trots att det förra hette 3-2022. 
Vart tog nummer 4-2022 vägen? Svaret är att vi numrerar 
på ett nytt sätt för att tidningen som ligger ute på 
Skansen och Nordiska museet inte ska se gammal ut 
redan efter årsskiftet. Fyra nummer av Artur i brevlådan 
blir det både 2022 och 2023!

Ut med det gamla, in med det nya ...
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AKTUELLT NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R

STYRELSE
Hans Malmsten – ordförande
Sanne Houby-Nielsen 
– Nordiska museet
John Brattmyhr – Skansen 
Meg Tivéus 
Christina Sollenberg Britton
Johan Nordenfalk
Michael Berglöf 
Stephan Fickler 
Magnus von Knorring
Svante Helmbaek Tirén
Mirelle Andreasson

KANSLI
Clara Block Hane,  
verksamhetschef  
TELEFONTID: Tis  och tors 
9.00 – 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:  

Hans Malmsten 
REDAKTÖR: Christina 

Sollenberg Britton 
E-POST: christina@ 
brittonbritton.com 
TRYCK: Exakta

●  MEDLEMSTIDNINGEN ARTUR hem-
skickad fyra gånger per år samt möjlighet 
att anmäla sig till våra föreläsningar, 
utflykter, museibesök och andra 
medlemsaktiviteter. Varmt välkommen 
även till vännernas årsmöte!

●  FRI ENTRÉ TILL NORDISKA MUSEET OCH 

SKANSEN (gäller ej utställningar med 

förhöjd entré eller evenemang anordnad 
av extern aktör) samt gratis audioguide 
på Nordiska museet. 

●  FRI ENTRÉ till Julita gård i Sörmland, 
Härkeberga kaplansgård i Uppland, 
Svindersvik sommarnöje i Nacka, Tyresö 
slott i Tyresö och Jamtli i Östersund. 
Vännerna har även fri entré till Norsk 

folkemuseum i Oslo, Maihaugen i 
Lillehammer och Sverresborg i  
Trondheim i Norge samt till Den gamle 
by i Århus i Danmark.

●  10 PROCENTS RABATT i museibutikerna 
på Nordiska museet, Skansen och Julita 
gård samt kaffe på maten i Nordiska 
museets restaurang.

BLI VÄN MED OSS
Ett medlemskap i vår förening innebär att du stöder två av Sveriges viktigaste 
museer med inköp av utställnings föremål och stipendier till personalen. 
Dessutom får du en rad förmåner: 

EN FÖRENING,  
TVÅ MUSEER, 
TRE MEDLEMSKAP
I vår fina vänförening grundad  
1918 blir du vän till två museer 
– både Nordiska museet och  
Skansen. Medlemskapen kan  
tecknas antingen i Nordiska museets 
museibutik eller på vår hemsida  
www.nordiskamuseet.se/vanner

ENSKILD MEDLEM, 650 KR
Gäller en person, som under året får fyra nummer av Artur, 
möjlighet att delta i våra arrangemang och alla de förmåner 
som finns beskrivna här ovan.  
Ständigt enskilt medlemskap kan tecknas för 10 000 kr.

PARMEDLEMSKAP, 850 KR
Gäller äkta makar/sammanboende skrivna på samma adress, 
som får varsitt medlemskort. Ett exemplar av varje utgåva av 
Artur skickas hem till adressen.  
Ständigt parmedlemskap kostar 15 000 kr.

NYHET FAMILJEMEDLEMSKAP, 950 KR
Bästa presenten till barn och barnbarn! Familjemedlemskapet 
gäller en eller två vuxna och deras barn – samtliga ska vara 
skrivna på samma adress. Familjen delar på tidningen Artur 
och alla i familjen över fyra år får varsitt medlemskort.

Medlemskorten är personliga och får inte lånas ut. Skriv ditt namn tydligt på kortets baksida.  
Stickkontroller av ID-kort eller andra ID-handlingar kan förekomma vid entréerna.
Kontakta kansliet via e-post vanner@nordiskamuseet.se om du förlorat ditt medlemskort. 

N O R D I S K A  M U S E E T S  
& S K A N S E N S VÄ N N E R
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NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R AKTUELLT

Ärade medlemmar  
i Nordiska museets &  
Skansens vänner, 

 

NU BLIR DET ÄNNU 
LÄTTARE ATT BOKA 
OCH BETALA  
VÅRA AKTIVITETER

 
SEDAN DET FÖRRA NUMRET AV ARTUR kan våra föreläsningar 
och utflykter bokas och betalas (nu även med swish) via  
vår hemsida. Där går det också att se vilka evenemang som 
har platser kvar, och vilka som är fullbokade. Gå in på 
vänföreningens sida för medlemmar www.nordiskamuseet.
se/vanner – och klicka på texten ”Här kan du som medlem 
boka aktiviteter” för att komma vidare till anmälan och 
betalning.

Detta är vad vi rekommenderar, men om någon så önskar 
finns möjlighet att anmäla sig via mejl till vanner@
nordiskamuseet.se eller under vår telefontid: tisdag och 
torsdag 9.00–12.00, tel 08-519 546 93.

OM DU ALDRIG TIDIGARE LOGGAT IN:

1.  Om vi inte redan har din e-postadress – mejla den till 
vanner@nordiskamuseet.se  

2.  Gå in på vår hemsida www.nordiskamuseet.se/vanner 
och klicka på ”Här kan du som medlem boka våra 
evenemang”. 

3. Skriv in din mejladress.

4.  Ange att du önskar nytt lösenord, och välj det enligt 
anvisningarna (du måste inte välja det som föreslås).

5. Logga in med ditt nya lösenord.

6.  Väl inne ser du ditt medlemsnamn och strax därunder,  
i den grå "rullgardinen", finns möjlighet att välja:  
MEDLEMSUPPGIFTER: här kan du ändra dina kontakt-
uppgifter. 
EVENEMANG: här kan du se vilka föreläsningar, utflykter 
och studiebesök som är aktuella, boka plats och betala 
med swish eller genom faktura. 
EKONOMI: här läggs fakturor för bokade evenemang,  
och här läggs också fakturan för medlemskapet (när det 
är dags att betala den).

JAG VILL TACKA ER ALLA för det stöd som era 
medlemskap under året skänkt vårt samfund, 
Nordiska museets & Skansens vänner. Sedan 1918 
har vänföreningen genom gåvor och stipendier till 
personalen haft en ovärderlig betydelse för de båda 
så fina och viktiga institutionerna. Inte minst 
under den prövande pandemin, då vi vänner ju 
stöttade Nordiska museet och Skansen med ett 
bidrag om en miljon kronor vardera. 

Nu är ju tyvärr tiderna fortsatt oroliga och 
kanske mer än någonsin behöver kulturen vårt 
stöd. Även det omvända råder: att vi själva mer än 
någonsin behöver kulturen, både som en länk till 
vårt historiska arv och att förstå vilka vi är – och 
som en outsinlig källa till uppmuntran, tröst och 
möjlighet att berika vår vardag. 

Oavsett vad som händer i världen går vi 
dessutom in i en tid av festligheter: 2023 fyller 
Nordiska museet 150 år, det är 500 år sedan 
Gustaf Vasa gjorde Sverige fritt från Danmark och 
Sveriges äldsta museivänförening, det vill säga vår, 
fyller 105 år! Det ska vi förstås fira – vi planerar för 
ett år med många spännande föreläsningar, 
studiebesök och utflykter. Både för er och för 
museernas skull vädjar jag därför till er alla att 
förnya medlemskapet för 2023 och att fortsatt ta 
del av vårt och museernas utbud. 

Passa gärna på att ge bort medlemskap i present 
– kanske till exempel vårt nya familjemedlemskap 
för vuxna och barn skrivna på samma adress? 
Medlemskapen kan tecknas i museishopen på 
Nordiska museet och numera också på hemsidan 
www.nordiskamuseet.se/vanner. 

Från den 1 december kommer det också gå att 
beställa ett presentkort på medlemskap för 
enskilda, par eller familjer.

Med stor tillförsikt om ett spännande år  
tillönskar jag er alla ett gott nytt 2023,

Hans Malmsten
Ordförande för Samfundet 
Nordiska museets  
& Skansens vänner

HAR VI DIN E-POSTADRESS?
KAN VI FÅ FÖRTROENDET att få lägga in din e-postadress 
i vårt medlemsregister? Det ger i så fall dig möjlighet att 
logga in på din medlemssida och själv boka evenemang, 
se efter att du har rätt kontaktuppgifter och se om du 
har någon faktura att betala. Dessutom spar vi både 
naturen och föreningens pengar om fakturor kan gå  
ut via e-post. Mejla gärna din e-postadress till  
vanner@nordiskamuseet.se om vi inte redan har den! 
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AKTUELLT  NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R

VÄNNERNAS PROGRAM

FÖRSTÅ DIN TID – HUR INTERNETKULTUREN 
SKAPAT EN NY POLITISK KARTA

I Artur Hazelius anda ska vi under kvällen studera vår tid och 
hur den format en ny politisk karta. Samtidigt som vi aldrig 
haft tillgång till så många nyhetskällor blir informationsflödet 
allt svårare att navigera i. I Europa och i USA lyckas konservati-
va och nationalistiska politiker bättre i sociala medier än 
liberaler och vänsterpolitiker. Runt dem växer alternativa 
medier som lockat storpublik på internet, medan etablerade 
medier befunnit sig i kris. I Sverige ser vi att en liknande 
utveckling med stor kraft förändrat den politiska kartan.  

Denna icke ställningstagande och historiska föreläsning av 
Jonathan Lundberg börjar 2003 – och den kräver inga förkun-
skaper, men ger många aha-upplevelser. Jonathan Lundberg är 
född 1995, uppvuxen i Blekinge och författare till ”Sverige-
vänner” och ”Från världskrig till nätkrig”. 

TID: Onsdagen den 1 februari kl 18.00–19.30. 

PLATS: Nordiska museets föreläsningssal på plan 1. 

PRIS: 160 kr. Antalet platser är begränsat. 

ANMÄLAN OCH BETALNING  

via www.nordiskamuseet.se/vanner 

EN UPPLEVELSE UNDER YTAN – 
SPECIALVISNING AV BALTIC SEA SCIENCE 
CENTER 

Gör ett mentalt dopp ner under sommarbryggan mitt i den 
kallaste vintern! På Skansens Baltic Sea Science Center får vi ta 
del av Östersjöns växt- och djurliv på nära håll – från norr till 
söder och från ytan ner till den djupaste botten. Den interaktiva 
utställningen visar hur beroende vi alla är av havet – och vilka 
utmaningar Östersjön står inför. 

Baltic Sea Science Center är ett samarbete mellan Skansen, 
Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och 
Stiftelsen Baltic Sea 2020. Kontakten med aktuell forskning om 
Östersjön, hållbar utveckling och biologisk mångfald gör att 
centret från 2019 fortsätter att utvecklas. Följ med på Vännernas 
specialvisning! 

TID: Onsdagen den 15 februari kl 15.00–16.00. 

PLATS: Skansen huvudentré kl 15.45. 

PRIS: 160 kr. Antalet platser är begränsat. 

ANMÄLAN OCH BETALNING  
via www.nordiskamuseet.se/vanner 

första kvartalet 2023
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NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R AKTUELLT

VÄNNERNAS PROGRAM

TIDSVALVET MED BARN ELLER BARNBARN

Välkommen på en oförglömlig tidsresa tillsammans med barn, 
gudbarn eller barnbarn! Längst ner i Nordiska museets 
källarvalv finns en magisk plats där man genom att kliva in i en 
hemlig portal kan uppleva barns vardagsliv i olika tider. Resan 
täcker drygt 150 års barnhistoria – från 1870-talet till nutid. 

Tidsvalvet är en prisbelönt interaktiv upplevelse som med 
berättande i form av scenografi, digitala stationer och verkliga 
föremål öppnar för viktiga samtal. Under vännernas special-
visning för medlemmar med 1–2 gäster mellan cirka 8 och 13 år 
guidas vi av Lena Bergqvist som varit med om att skapa 
utställningen. Barnen behöver inte vara medlemmar i vår 
vänförening. 

TID: Onsdagen den 22 februari kl 16.00–17.30. 

PLATS: Samling vid Nordiska museets huvudentré. 

PRIS: 60 kr per gäst. Antalet platser är begränsat. 

ANMÄLAN OCH BETALNING  
via www.nordiskamuseet.se/vanner

SVENSKT TENN, ESTRID ERICSON & SKANSEN

Kvinnodagen den 8 mars ägnar vi åt en modern stilbildare och 
entreprenör vars livsverk är högt älskat av många – och som 
själv hade en stor kärlek till Skansen! För Svenskt Tenns 
grundare Estrid Ericson (1894–1981) blev Skansen ett regel-
bundet utflyktsmål under tiden som student på Tekniska 
skolan (nuvarande Konstfack). 1920 hade hon årskort och här 
lät hon sig inspireras av djur, natur och allmogens konsthant-
verk. Estrid Ericsons nära vänskap med Andreas Lindblom, 
legendarisk styresman för Nordiska museet och Skansen, finns 
med i berättelsen om hur hon formade sina idéer om skönhet 
och komfort. Genom sin vänskap med makarna Lindblom 
kunde hon etablera sitt sommarparadis Tolvekarna nära Tyresö 
slott. Föreläsningen hålls av Hedvig Hedqvist, under 25 år 
designjournalist på Svenska Dagbladet. Just nu skriver hon om 
Estrid Ericson (och även om hennes samarbete med Josef Frank) 
för det amerikanska förlaget Phaidons och det 
svenska förlaget Norstedts böcker som ges ut till 
Svenskt Tenns 100 års jubileum 2024. 

TID: Onsdagen den 8 mars kl 18.00–19.30. 

PLATS: Tesalongen på Svenskt Tenn,  
Strandvägen 5, Stockholm. 

PRIS: 160 kr Antalet platser är begränsat. 

ANMÄLAN OCH BETALNING  
via www.nordiskamuseet.se/vanner
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”Min arbetsvrå” från Estrid Erikssons arkiv. 
1927 

Vi vill påminna om att anmälan är bindande och att återbetalningen  
inte görs om avbokning sker senare än sju dagar före aktiviteten.  

Detta för att föreningen ska ha minsta möjliga kostnader för avbokningar  
och att alla medel ska gå till att främja Nordiska museets och  

Skansens kulturarv och verksamheter.
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BERNADOTTARNA & NATIONALSTADSPARKEN

Som en del av jubileumsårsfirandet ska kvällen handla om de 
omistliga värden som bernadottarnas kungar och drottningar 
genom sin livsstil skapat för kommande generationer av 
stockholmare – både människor och djur. I det bildsatta 
föredraget om Ekoparken Djurgården-Haga-Ulriksdal, passerar 
fem kungliga slott och hundratals byggnadsminnen revy. Det 
blir biologisk mångfald i storstad samt svensk historia i en  
frisk och oväntad blandning av kultur och natur!

Vår ciceron är Henrik Waldenström, som ägnat större delen av 
sitt yrkesliv åt närnatur i allmänhet och Nationalstadsparken- 
Ekoparken i synnerhet. Senare i vår kommer föredraget att  
följas upp med en båtresa för vännerna. 

TID: Tisdagen den 14 mars kl 15.00–16.30. 

PLATS: Nordiska museets föreläsningssal. 

PRIS: 160 kr Antalet platser är begränsat. 

ANMÄLAN OCH BETALNING  
via www.nordiskamuseet.se/vanner 

SÅ BYGGS EN JUBILEUMSUTSTÄLLNING

Kronan på verket i Nordiska museets 150-årsfirande är den nya 
basutställningen om människan i Norden som nu byggs på plan 4. 
Med vardagen i fokus kommer utställningen berätta om hur 
livet i Norden formats och omformats från 1500-talet till vår tid. 
För besökaren blir det en kronologisk tidsresa, men också en 
vandring genom årstiderna. Under vägen möter vi 22 människo-
öden och 4 000 autentiska föremål via de tre spåren Tro, 
Familj och Natur. 

Kanske är hela utställningen svaret på frågan vad som gjort oss 
till ett så sekulariserat, jämställt, frihets- och naturälskande 
folk? Kvällen börjar med bildvisning och föreläsning av projekt-
chef Elna Nord. Därefter kommer vi att besöka delar av bygget 
– i den form det just då befinner sig i. Utställningen kommer  
att öppna i början av 2024.

TID: 29 mars kl 18.00–19.30. 

PLATS: Nordiska museets föreläsningssal. 

PRIS: 100 kr. Antalet platser är begränsat. 

ANMÄLAN OCH BETALNING  
via www.nordiskamuseet.se/vanner 

Anmälan till aktiviteterna görs på www.nordiskamuseet.se/vanner där man kan betala med swish eller faktura  
(senast sju dagar efter anmälan, därefter förbehåller vi oss rätten att ge andra medlemmar möjlighet till att komma  

med på aktiviteten). Anmälan är bindande och återbetalningen görs ej vid avbokning senare än sju dagar före aktiviteten.  
Meddela gärna ändå senare förhinder så att någon annan kan ges möjlighet att få din plats. 

Det går även att anmäla sig via mejladress vanner@nordiskamuseet.se eller tel 08-519 546 93,  
telefontid tisdag och torsdag kl 09.00 –12.00 (ej under skollov då vi också behöver längre tid att svara på mejl). 

Vi hoppas att programmet kommer våra vänner till glädje!

AKTUELLT NOR DI S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R
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önskas stort nöje med ett års medlemskap i 

Nordiska museets  
& Skansens vänner

Medlemskapet inkluderar:

medlemsförmåner som medlemstidningen Artur  
hemskickad fyra gånger per år samt möjlighet att  
anmäla sig till våra föreläsningar, utflykter, museibesök 
och andra medlemsaktiviteter. Varmt välkommen  
även till Vännernas årsmöte!

fri entré till Nordiska museet och Skansen samt  
gratis audioguide på Nordiska museet. Gäller ej  
utställningar med förhöjd entré eller evenemang  
anordnad av extern aktör.

fri entré till Julita gård i Sörmland, Härkeberga  
kaplansgård i Uppland, Svindersvik sommarnöje  
i Nacka, Tyresö slott i Tyresö och Jamtli i Östersund. 
Vännerna har även fri entré till Norsk folkemuseum  
i Oslo, Maihaugen i Lillehammer och Sverresborg  
i Trondheim i Norge samt till Den gamle by i  
Århus i Danmark.

10 procents rabatt i museibutikerna på Skansen, 
Nordiska museet och Julita gård samt kaffe på maten i 
Nordiska museets restaurang.

EN GÅVA FYLLD AV KULTURARV

Ge bort ett medlemskap i  
Nordiska museets & Skansens vänner

Enskilt medlemskap 650 kr och parmedlemskap 850 kr (för par skrivna  
på samma adress).

Det nya familjemedlemskap 950 kr, gäller en eller två vuxna och  
deras barn skrivna på samma adress.

Medlemskap kan tecknas på vår hemsida www.nordiskamuseet.se/vanner
eller i Nordiska museets museibutik.

Klipp ut vårt kort här nedan så har du ett presentkort att ge bort  
vid gåvotillfället.

PRESENTKORT



Retur:
Nordiska museets & Skansens vänner
Box 27820
115 93 Stockholm

Avs:
Exakta Print

Brännögatan 5
211 24 Malmö

N O R D I S K A  M U S E E T S  
& SK A NSENS VÄ N N ER

”Känn dig själv”

För Hazelius betydde detta motto att människan kan förstå sig själv bättre 
genom att lära känna sin historia.

– artur hazelius


