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FINT FÖDELSEDAGSKALAS
Nog gladde det oss lite extra att årets 
hittills varmaste och vackraste dag inföll 
samtidigt som vi firade våra 100 år som 
vänförening. Ovanligt många hade också 
valt att komma till årsmötet, så med 
nästan 200 medlemmar närvarande kändes  
den stora hallen på Nordiska museet  
extra ”vänlig”…
 

TILL TONERNA från två av Skansens duktiga spelemän  
vandrade H.K.H. Kronprinsessan Victoria in tillsammans  
med föreningens ordförande Niclas Forsman och 
Styresmannen för Nordiska museet Sanne Houby-Nielsen 
och Skansenschefen John Brattmyhr för att inleda  
dagens högtidligheter.

Ordförande Niclas Forsman inledde med att hälsa  
oss alla välkomna och om föreningen som ”100 år  
av supporterklubb” för museerna. Han pratade också  
om Artur Hazelius motto ”Känn dig själv” som har  
samma relevans idag som då det instiftades. Att  
museerna fortsatt skall vara en mötesplats med relevans  
för olika människor med olika utgångspunkter.

Under det formella årsmötet avhandlade ordförande  
Niclas Forsman de sedvanliga ärendena. Trots lite mer 
instabilitet på marknaden visar föreningen en fortsatt  
god ekonomi och avkastning. Verksamhetsberättelsen 
föredrogs av Marie Arwén Jonsson som bland annat 
berättade om den som vanligt välbesökta, och ofta  
till och med fullbokade, programverksamheten med  
många olika arrangemang som hållits under året.

Styrelsen omvaldes med undantag för Anna Norrby  
som valt att avgå. Som ny styrelsemedlem invaldes  
Stephan Fickler verksamhetsledare för Svenska 
byggnadsvårds föreningen, en oberoende, ideell  
förening vars uppdrag är att sprida och förmedla  
kunskap om byggnadsvård och sunt byggande.

Museicheferna redogjorde sedan för sina respektive 
verksamheter men talade också om sina tankar  
kring 100 årsdagen.

”100 är en kort tid i mänsklighetens historia  
men ändå en obegripligt lång vänskap” som Sanne  
Houby-Nilsen uttryckte det. ”Nordiska museet har  
många och omfattande planer för framtiden.  
Både rent logistiska som en ny entré på baksidan  
samt nya permanenta och uppdaterade utställningar. 
Vännernas stöd är givetvis viktigt i dessa processer”.

Chiara Romano tar  
emot sitt stipendium

Skansens spelemän  
Maria Ehrman  
och Bengt Mattson

Styrelseledamot
Michael Berglöf
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John Brattmyhr talade om de tydliga och viktiga spår som 
föreningen kunnat lämna i form av gåvor och upprustningar. 
Inför 2018 är givetvis den stora Östersjö-satsningen med ny 
museidel den viktigaste. Han gladde sig också åt att Skansen 
blev framröstade som Stockholms favoritmuseum 2017.

Med en stor bukett blommor riktades ett särskilt  
tack till volontär Barbro Weberg som under många år  
varit ”volontär extraordinaire”…

Innan den sedvanliga stipendieutdelningen höll  
sedan H.K.H. Kronprinsessan Victoria ett tal om glädjen  
av att vara föreningens hedersledamot och om vikten  
av att bevara föremål som både berättar om vår historia  
och inbjuder till förnyade samtal. 

För att ytterligare fira vår födelsedag höll intendent  
på Nordiska museet Ulla-Karin Warberg ett anförande  
om några av de viktiga gåvor som tillfallit Nordiska  
museet samt Skansen.

Avslutningvis fick vi lyssna till virituos pianomusik  
på Nordiska museets flygel, för dagen nystämd, skänkt  
av Vännerna 1999, av ingen mindre än den världsberömde 
pianisten Roland Pöntinen. Under sorligt mingel och  
mat i museets restaurang blev det sedan ytterligare lite 
underhållning från Lilla Akademin. Vi tackar för en  
fin och högtidlig kväll väl värd att minnas…
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Intendent Ulla-Karin Warberg
från Nordiska museet

Engagerade volontärerna
Maud Sundin och Eva-Lena Almgren
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Ordförande  
Niclas Forsman  
i sällskap med  
Kronprinsessan  
Victoria

Styresman  
Sanne Houby-Nielsen

Valberedningens  
ordförande  
Louise Nordenfelt

Skansens chef
John Brattmyhr

Pianist Roland Pöntinen
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NORDISKA MUSEET 
 
ULLA-KARIN WARBERG – ”För resa till ”The 11th Conference  
on The Inclusive Museum” med syfte att dels få ta del av ny 
forskning som kan vara fruktbar för arbetet på Nordiska museet, 
dels för att möta internationella kollegor och ta del av deras 
erfarenheter liksom bygga nätverk.” 
 
HELEN PERSSON, MARIANNE LARSSON,  
HELENA LINDROTH OCH LEIF WALLIN – ”För resa till  
London, 2 – 4 maj 2018, i syfte att få inspiration och förståelse  
av modeutställningar: koncept, tema och storytelling. Besök  
av minst fyra olika utställningar om mode och identitet  
där temat på olika sätt har kopplingar till Nordiska museets 
samlingar och pågående satsningar.”  

CHIARA ROMANO – ”Söker för två olika resor, en till  
London och en till New York. Syftet med denna forskningsresa  
är att besöka två nytänkande konservatorlaboratorier och  

studera hur de arbetar med kostymmontering.”  

SKANSEN 
 
MAGDALENA FICK, TERES HÖGELIN, MONICA TORNBERG 
OCH KERSTIN HOLM SÖDERKVIST – ”För resa och boende  
till Colonial Williamsburg Foundation, Virginia, USA, som är ett stort 
friluftsmuseum med egna samlingar och forskningscentrum med 
fokus på 1700-talet. Ambitionen med resan är att verka för att få 
Skansens 1700-talsmiljö att bli i världsklass. Gruppen har under flera 
år arbetat med olika delar kring Tottieska gården på Skansen, som 
genomgått en renovering för att få miljön så autentisk som möjligt.”  
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Några av Nordiska museets stipendiater



6

AKTUELLT SK A NSEN

Hur kommer det sig att man åker till Norge för  
att hämta ungar?
Det finns betydligt fler vitryggiga hackspettar  
i Norge, åtminstone i den södra delen.
Varför finns det gott om dem just där?
Gott om dem kan man kanske inte säga att det är men  
de har ett normalt bestånd till skillnad från Sverige där 
antalet vilda vitryggiga hackspettar i princip är obefintligt. 
De behöver lövskog, död lövskog, för att hitta föda, insekter 
som också trivs i lövskog. I Sverige har vi satsat på odling  
av barrskog som man bland annat gör pappersmassa  
och virke av och ytorna med lövskog har minskat rejält.  
Så det finns inte så många bra miljöer kvar för vitryggen.
Så det hjälper inte med fina ekbackar i Sörmland då?
Nej, ek är inte deras favorit. De vill ha asp, sälg  
och björk och den typen av lövträd.
Så nu hämtar ni hem ungar, vad händer sen?
Naturskyddsföreningen har gjort det här i ett antal  
år och Nordens ark har fött upp dem men nu  
då vi och JärvZoo kommit med i projektet känner  
vi att vi också vill göra en insats.
Hur går det till?
Vi tar en unge per bo och sen tar vi med dem  

hem hit och föder upp. Sen när de är stora nog fördelas  
de i de anläggningar som har vitryggig hackspett. Eftersom  
det är så pass få som finns här i våra djurparker är det  
viktigt att det kommer in nya individer som inte är släkt  
för att hålla stammen frisk.  Målet är sen att kunna  
sätta ut hackspettar i det vilda.
Vi har flera projekt på Skansen, hur går det  
till exempel med berguvarna?
Det går inte så bra just nu. Vår berguvshona är väl  
till åren och har misslyckats med häckningen två år i rad.  
Hon har varit väldigt produktiv och vi har kunnat sätta  
ut berguvsungar i skärgården, tillsammans med Skärgårds-
stiftelsen i många år. Men det går lite knackigt för 
berguvarna överlag. Förr fanns det många privata uppfödare 
men nu har de lagt ner verksamheten och då såg man  
att stammen började minska igen. Vi funderar tillsammans  
med Naturhistoriska riksmuseet och Skärgårdsstiftelsen  
hur vi ska kunna gå vidare med berguv. Det är en viktig  
art att fortsätta att jobba med, och samarbete är nyckeln  
till framgång när det gäller bevarandearbete. 
Vad händer framöver, förutom vitryggiga ungar  
och berguvsfrågan?
Vi funderar på vildren. Det är inte ens en plan utan  
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FLER SMÅ 
VITRYGGIGA 
HACKSPETTAR 
TILL SKANSEN

I mitten av maj 2018 hämtade Svenska 
Natur skyddsföreningen viltfödda 
hackspetts ungar i Norge som nu föds  
upp på JärvZoo med support från  
Skansen. Det är en del i det viktiga 
projektet för att ge hackspettarna  
en chans att komma tillbaka i svensk  
natur och en del i bevarande arbetet  
på Skansen. Linda Törngren på Skansen 
kan berätta mer om arbetet.
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vi undersöker möjligheterna att ha vildren på Skansen.  
Den är helt utrotad i Sverige sedan många år men i Finland  
har man projekt där man reintroducerar vildrenar i naturen.  
Vi tycker att det skulle vara spännande att ha dem här,  
men det är mycket som ska klaffa innan det blir möjligt. 

Sen har vi våra visenter och det är ett ständigt pågående 
arbete där vi deltar i utplanteringsprojekt. Sist var det  
en visent som flyttade till Gotland. Hägnet på Gotland  
är nystartat och de som föds där är möjliga att skicka  
till reintroduktionsprojekt. Vi har också skickat visenter 
utomlands. Då krävs det mycket pappersarbete för att  
få utbyte mellan olika länder att fungera, och transporterna 
sker ofta på väg genom flera gränstullar.

Fjällräv är ett annat intressant projekt som vi talat  
om att gå in i. Här skulle vi också föda upp och vara  
med och släppa ut dem i naturen.
Kan djurparksfödda rovdjur klara sig på egen hand?
Ja, det finns många bra exempel på det. Spansk lo är ett till 
exempel där man varit framgångsrika med att reintroducera 
dem. Leopard är ett annat. Det handlar om att man måste 
förbereda dem på ett bra sätt men det går absolut att göra. 
Vi har också skickat utter till Nederländerna så det finns 
många viktiga projekt som vi är delaktiga i.
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BEVARANDEARBETE
Bevarandeprojekt handlar om att hålla en sund population av  
en art i djurparker för att kunna vara en reserv om det skulle behöva 
föras ut djur i naturen i framtiden. En del arter har inte någon 
naturlig livsmiljö kvar och kan därför inte sättas ut i naturen förrän 
miljön är återställd. Att återplantera djur i det vilda pågår hela tiden 
med bidrag från djurparkerna världen över. Det kan även handla  
om att samla in pengar till bevarandeprojekt som sker i naturen, 
skicka personal med expertkompetens samt att bidra med erfarenhet 
och kompetens kring hantering av vilda djur. När du besöker 
Skansen hjälper du till att bidra till detta. Det, tillsammans med att 
sprida kunskap om djuret, hjälper till att behålla vår natur i balans.

Skansen arbetar aktivt med bevarandeprojekt som syftar till  
att bevara en hotad art. Så mycket som 25 % av jordens däggdjur 
hotas av utrotning idag. Eftersom alla djur påverkar miljön vet vi  
att miljön förändras ifall något djur försvinner. Däremot är det  
svårt att säga exakt hur det påverkar miljön.  

BEVARANDEPROJEKT PÅ SKANSEN
Flera av Skansens djur ingår i olika former av bevarandeprojekt:  
till exempel utter, järv, vitryggig hackspett och visent. Redan  
på 1920-talet utrotades den sista fria visenten. Men tack vare ett 
antal djur i djurparker, bland annat på Skansen, kunde arten räddas 
i sista stund. Utan bevarandeprojekt och djurparker skulle de alltså 
ha varit helt utrotade. Redan 1929 släpptes de första visenterna  
ut i Polen. Sedan dess har Skansen bidragit med visenter till olika 
återintroduktionsprojekt. Idag pågår fortsatta planer att skicka 
visenter till återintroduktionsprojekt, nu i Ryssland. 

Järv, utter och visent ingår i EAZA:s, Europeiska 
djurparksföreningens, högsta managementnivå EEP. EEP  
står för European Endangered Species Programme (europeiska 
avelsprogrammet för hotade arter). I de programmen samordnas 
avelsverksamheten för hotade arter i europeiska djurparker.  
De berguvar som kläcks på  Skansen har sedan i slutet av 80-talet 
släppts ut. Skansen samarbetar numera med Skärgårdsstiftelsen 
vilket har resulterat i att ett tjugotal berguvar släppts ut i 
Stockholms skärgård. Vitryggig hackspett ingår i Svenska Natur - 
skyddsföreningens projekt och syftet på Skansen är att dels hålla 
arten för att föda upp ungar och sätta ut i naturen i samarbete  
med SNF men också att sprida kunskap om arten och dess  
miljö och varför den minskat i antal.
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FREDAG TILL SÖNDAG 5 – 7 oktober bjuder kultur-
festivalen Best of Norden i samarbete med  
Nordiska museet in till spännande författarmöten, 
musik, samtal och filmvisningar.

I samband med Best of Norden förra året visades  
för första gången film i Nordiska museets stora hall  
i en specialbyggd biograf. Den unika miljön lockade 
storpublik som ville se film och lyssna till samtal.  
I oktober är det dags igen.

 ”Våra samlingar och utställningar handlar om 
människors liv i Sverige och Norden igår, idag och  
i framtiden – därför är det extra roligt att få vara 
platsen där nordisk samtidskultur möts”, säger  
Sanne Houby-Nielsen, Styresman Nordiska museet.

Syftet med festivalen är att lyfta nordisk kultur och 
att särskilt uppmärksamma kultur som är nominerad  
till Nordiska rådets prestigefulla priser.

Alla nominerade filmer kommer att visas och 
pris nominerade författare och filmskapare kommer  

att medverka. I fjol deltog bland andra Kirsten Thorup, 
som senare vann Nordiska rådets litteraturpris.

”Kulturen är kittet i hela det nordiska samarbetet. 
Det är därför vi satsar så mycket på Nordiska rådets 
priser, och det är därför Best of Norden är en så  
viktig festival”, säger Britt Bohlin, Nordiska rådets 
direktör. Vinnarna av Nordiska rådets priser 
tillkännages i Oslo den 30 oktober i samband  
med Nordiska rådets session.

Nordiska rådets priser tilldelas i kategorierna film, 
litteratur, barn- och ungdomslitteratur samt musik  
och miljö. Tretton nordiska författare är nominerade 
till Nordiska rådets litteraturpris. Från Sverige är 
Agneta Pleijel och Gunnar D Hansson nominerade.

Best of Norden arrangeras av Nordiska ministerrådet 
och Kulturbyrån i samarbete med Nordiska museet  
på uppdrag av Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet  
och Nordisk Film & TV Fond.
För mer information: www.nordiskamuseet.se

NORDENS BÄSTA FILM  
OCH LITTERATUR FIRAS  
PÅ NORDISKA MUSEET

NY BOK OM ETT FAVORITRUM…

KÖKET? KÖKET KAN BERÄTTA mycket  
om människors strävan efter ett 
bättre och bekvämare liv. I en  
ny bok från Nordiska museet 
skildras kökets och kökslivets 
historia i Sverige. Den över-
gripande frågan handlar om hur 
visioner, behov och materiella 
förutsättningar har format och 
omformat köket. Hur har  
köket omvandlats i takt med 
konsumtions  samhällets framväxt?

Antologin Köket. Rum för drömmar, ideal och vardagsliv 
under det långa 1900-talet rör sig från det lantliga 
produktionsköket och stadskökens klasspräglade rum,  
över folkhemmets rationella kök till det senmoderna 
uppvisningsköket. Det är samtidigt en historia  
om övergången från förrådshushållningens och råvarornas 
produktionskök till det utpräglade konsumtionsköket  
där halvfabrikat och färdiglagade rätter på bred front  
gjort intåg hemmen.

Boken är resultatet av en seminarieserie om kökets 
historia som har bedrivits vid Nordiska museet. Utifrån 
museets samlingar av föremål, bilder, litteratur och 
handlingar har elva forskare undersökt köksrummets 
förändringar från 1870-talet fram till vår tid.
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BUTIKEN FLYTTAR IN  
I FIN NY LOKAL

UNDERBARA PLATSER I SOMMAR   
– SVINDERSVIK OCH TYRESÖ SLOTT

SOM ETT FÖRSTA STEG i Nordiska museets nya generalplan 
kommer den välsorterade och uppskattade butiken att 
flytta en trappa ned  och bli granne med biblioteket och 
arkivet som även får nya diskar och förbättrad möblering. 
Butiken får ett modernt uttryck och erbjuder ytterligare 
nya produkter samt enklare mat, snacks och dryck i sitt 
sortiment. Den blir en attraktiv modern butik med än mer 
plats. Förutom alla produkter kommer det även att finns 
enklare snacks och dryck för besökarna. Den gamla butiken 
kommer att bli ett nytt ”matsäcksrum” som även kommer 
att kunna fungera för aktiviter kvällstid samt för specifika 
workshops. Lördag den 29 september skall allt vara klart 
och det firas med en särskild familjedag full av aktiviter.

EN NY SÄSONG STUNDAR på Tyresö slott. Årets program 
berättar om det dagliga livet på och runt slottet under de 
sista ägarnas tid. 

På Tyresö slott strax söder om Stockholm möter besökaren 
en Downton Abbey-liknande historia i skärgårdsnära miljö. 
Slottet byggdes på 1630-talet men har förändrats av olika 
ägare sedan dess. Idag visar slottet den sista ägarfamiljen 
Lagergrens hem från sekelskiftet 1900. Runt slottet sträcker 
landets första engelska park ut sig med väldiga ekar  
och knotiga äppelträd ner mot Kalvfjärden.

– Omgivningarna runt slottet är fantastiska! Det är inte 
konstigt att Prins Eugen målade några av sina finaste verk 
här. Därför är det roligt att låta parken inleda säsongen och 
berätta sin egen historia under två vandringar, säger  

Nordiska museets Wenke Rundberg, programansvarig  
för Tyresö slott. Under slottets öppettider är det möjligt 
 att besöka familjen Lagergrens bostad, både på egen hand  
med audioguide eller på guidade visningar. På söndagar  
hålls visningar som passar för hela familjen.

I sommar pågår också utställningen Slottsfruarna  
och jag i Musiksalen. I utställningen reflekterar tio nutida 
Tyresökvinnor kring fyra före detta slottsfruar, vad de  
kan säga oss idag och vad de väcker för tankar hos dem.

Magiska Svindersvik strax utanför Stockholm håller som 
vanligt öppet under begränsade tider under sommaren  
med allmänvisningar på söndagar mellan 3 juni  
och 9 september. Visningar hålls kl. 12.00, 13.00,  
14.00 och 15.00, biljetter köps på plats.
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STYRELSE
Niclas Forsman – ordförande
Hans Malmsten – skattmästare
Sanne Houby-Nielsen – Nordiska museet
John Brattmyhr – Skansen 
Carin Bergström 
Michael Berglöf 
Christina Sollenberg Britton
Elisabeth Edholm Fernström 
Stephan Fickler 
Johan Nordenfalk 
Meg Tivéus

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: Strokirk-Landströms, Lidköping 

SOMMARSTÄNGT KANSLIET
Kansliet stänger den 18 juni och öppnar igen den 20 augusti.
Det innebär att telefontiden är stängd, men e-post läses 
sporadiskt under sommaren. Det går bra att anmäla sig till 
program även under stängningen, men helst via e-post.

PROBLEM MED MEDLEMSKORT  
UNDER SOMMAREN
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. 
Om man får problem med sitt medlemskort under sommaren 
kan det ibland ta lite tid att få hjälp. Kansliet har begränsat 
öppethållande, 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.

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.

PÅMINNELSE MEDLEMSKORTEN
Kansliet påminner om att medlems korten 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.  

BLI FLER MEDLEMMAR I FAMILJEN
Alla kanske inte känner till att man kan lösa ett medlemskap 
för barn eller annan familjemedlem på samma adress om  
man redan har sambo / par medlemskap. Det kallas ”ytterligare 
familjemedlem på samma adress” och kostar 300 kr. För  
mer information kontakta kansliet. Obs! Detta kort kan  
bara användas som entré tillsammans med vuxen som  
också har medlemskap.

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.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
Håll dig löpande uppdaterad om Vänföreningens  
aktiviteter och program genom att följa vår facebook-sida:  
www.facebook.com/ NordiskamuseetochSkansensVanner

KANSLIET 
INFORMERAR
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Andersson Sofia, Solna
Bengtsson Johan, Stockholm
Bergström Carin, Djursholm
Dahl Gunilla, Frösön
Dittrich Christina, Stockholm
Dähne Jörg, Stockholm
Engzell Tobias, Bagarmossen
Fredriksson Ann-Marie & Per, Stockholm
Friedner Anneli, Solna
Furuvik Anna & Erik, Lidingö
Ghaderi Mojeb, Solna
Goode Stephan, Haninge
Greek Karolina, Solna
Grepe Gabriella, Stockholm
Gustafsson Maria & Bengt, Stockholm
Hallberg Roland, Stockholm
Harby Anders, Stockholm
Hardenberg Frida Älvsjö
Hjalmarsson Simon, Älvsjö

Rasmusson Ossian, Stockholm
Rehn Magnus, Enebyberg
Rubio Ahlgren Sylvia, Vällingby
Rydbeck Barbro, Stockholm
Samsioe Andreas, Vega
Slopaju Sanni & Antti, Stockholm
Strid Li & Göran
Svensson Henrik, Frösön
Swärd Inger, Södertälje
Tham Penny, Lidingö
Tommos Stella, Saltsjöbaden
Unosson, Henrik, Nacka
Valdes Jorge, Stockholm
Walter Tine & Stephan, Tyresö
Wiborg Lars, Katrineholm
Wollersjö Ida Lee, Stockholm
Yang-Arnflo Jim, Stockholm
Ågren Kjell, Nacka 
Öhman Torsten, Solna 

Hultenberg Per, Djursholm
Jeppesen Anette, Haninge
Juhlin Hans, Bagarmossen
Karlsson Per-Börje, Stockholm
Kärnek Hultenberg Lena, Djursholm
Larsson Elaine, Solna
Lindberg Anders, Stockholm
Lindgren Kin, Högdalen
Lindroth Amanda, Bagarmossen
Lorentzson Olof, Lidingö
Löfstrand Juhlin Eva, Bagarmossen
Matheson Granville, Solna
Mehlqvist Eva, Nacka
Menergi Dina, Solna
Norbäck Eva, Johanneshov
Nordstrand Stina, Nacka
Nyegård Kerstin, Gävle
Pagrotsky Camilla, Nacka
Petzold Katja, Enebyberg

NYA VÄNNER

EN NY LAG gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den  
nya lagen heter Dataskyddsförordningen ( General Data 
Protection Regulation, förkortas GDPR ) och skall se till att 
företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Nordiska Museets och Skansens Vänner ( NMSV ) har 
inhämtat vissa uppgifter som namn, adress, betalnings-
historik avseende avgifter, emailadress om Dig som medlem 
för att administrera NMSVs verksamhet. Vi behandlar  
Dina uppgifter endast för att kunna fullgöra vårt berättigade 
intresse att debitera avgifter, föra medlemsregister, 
informera om nya medlemmar, deltagarlistor till aktiviteter, 
samt kunna göra informationsutskick om NMSVs 
verksamhet och arrangemang. 

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att efter 
skriftligt undertecknad ansökan ställd till NMSV, få besked 
om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och 

BEHANDLING AV  
PERSONUPPGIFTER

hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära  
rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om 
Dig. Vidare har Du också rätt att begära radering av Dina 
uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna 
inte längre är nödvändiga för det / de ändamål de samlats  
in och/eller behandlats.

Vid frågor om NMSVs behandling av personuppgifter 
eller begäran om utövande av rättigheter, vänligen kontakta 
NMSV på nedanstående kontaktuppgifter. Du har även 
alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen 
av Dina personuppgifter till Datainspektionen,  
blivande Integritetsskyddsmyndigheten.

STÄNDIGT MEDLEMSKAP: 10 000 kr per person och 15 000 kr 
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
ÅRSKORT:  650 kr per person och 850 kr per  
par/sambo (Vänföreningen tillämpar rullande  
medlemskap med fyra olika perioder:  
kalenderårskort, mars-, juni- eller septemberkort).

Personuppgiftsansvarig:
Nordiska Museets och Skansens Vänner 
Adress: Box 27820, 115 93 Stockholm
Telefon: 08-519 546 93
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Nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm

VÄNNERNAS PROGRAM 
JULI – SEPTEMBER 2018

HOVSTALLET
Följ med på en visning av det kungliga stallet där vi bl.a. får se unika  
vagnar som används vid statsbesök och högtidliga audienser.
TID: Torsdag 23 augusti kl. 17.00
PLATS: Hovstallet, Väpnargatan 1
ANMÄLAN: Senast 9 augusti. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kr till Plusgiro 190124-8.

VÄNFÖRENINGEN 100 ÅR
Det firar vi med en vänaktivitet på Skansen tisdag 28 augusti 2018  
kl. 16.00–18.30. Följ med på en trevlig vandring bland de fina gåvor  
som Vännerna har bidragit till Skansen under åren 2009 – 2018.
TID : Tisdag 28 augusti
PLATS : Utanför Huvudentrén, Skansen mellan kl. 16.00–17.00. Huvudentrén  
är starten för promenaden som tar dig till de gåvor som Vänföreningen bidragit med.  
Vid gåvostationerna finns Skansens sakkunniga personal som visar och berättar  
om gåvorna. Med hjälp av karta tar du dig runt på egen hand.
ANMÄLAN : Senast 14 augusti. Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till Plusgiro 190124-8.  
 
Fortsätt gärna besöket med Skansens ordinarie utbud:
Kl. 18.15 – 18.45: Låtspel med Skansens spelmän, Älvrosgården
Kl. 19.00 – 19.30: Folkdansuppvisning med Skansens folkdanslag, Tingsvallens dansbana.
Kanske middag på en av Skansens restauranger. Eller ta med en egen picknickkorg!

SVENSKA AMBASSADGÅVOR TILL  
RYSKA TSARER, NORDISKA MUSEET 
På Nordiska museet finns en unik samling av silverföremål utställda, en gång  
i tiden skänkta som diplomatiska gåvor av svenska regenter till ryska tsarer på 
1600-talet. Kom och lyssna på den rafflande historien om hur silverpjäserna kom 
att hamna på Nordiska museet efter att ha förvarats i den ryska kejserliga skatt-
kammaren i över 200 år. En historia i vilken inte minst Vänföreningen kom att  
få en betydelsefull roll, vilket gör att vi idag kan få ta del av några av 1600-talets 
diplomatiska gåvor på Nordiska museet. Hör Ulla-Karin Warberg berätta.
TID: Onsdag 19 september kl. 17.00
PLATS: Nordiska museet, Samling vid Gustav Vasa
ANMÄLAN: Senast 5 september. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till Plusgiro 190124-8.

ASPLUNDS PÄRLA: STADSBIBLIOTEKET
Lär känna klassikernas klassiker inom svensk arkitektur: Gunnar Asplunds stads-
bibliotek invigt 1928. Förutom själva byggnaden stod Asplund även för inredningen.
TID: Tisdag 25 september kl. 17.00
PLATS: Stadsbiblioteket Huvudentrén, Sveavägen 73
ANMÄLAN: Senast 11 september. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kr till Plusgiro 190124-8.

1918–2018

Anmälan är bindande. Betalning sker i förskott senast en vecka innan programmets 
datum. 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. Alla program anmäls genom kansliet tel: 08-519 546 93 eller mail: 
vanner@nordiskamuseet.se. För mer information, kontakta kansliet.
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