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VÄNFÖRENINGEN GLADDES ÅT ATT FÅ TRÄFFAS IGEN
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H.K.H. Kronprinsessan 
Victoria hälsas välkommen 
av våra museichefer Sanne 

Houby-Nielsen och John 
Brattmyhr.
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Verksamhetsberättelsen föredrogs av 
kanslichef Anna-Kaisa Summanen 
Öhgren som berättade om årets 
arrangemang och föreningens utveck-
ling. Några av höjdpunkterna bland 
årets program var trädgårdsvisningar 
på Skansen, flera visningar av utställ-
ningen Nordens Paris samt en välbe-
sökt julkonsert. Överlag har program-
verksamheten nästan fördubblas med 
programpunkter jämfört med tidigare 
år även innan pandemin.

 Skattmästare Magnus von Knorring 
redogjorde för ekonomin som varit 
fortsatt stabil för föreningen. Givetvis 
är det svårare att sia om 2022 med hög 
inflation och kriget i Ukraina men med 
vår typ av placeringar kan vi ändå se 
med tillförsikt på framtiden.

Styrelsen blev omvald med föränd-
ringen att Carin Bergström avgår och 

att ny ledamot blir Mirelle Andreasson. 
Museichefterna redogjorde sedan för 

sina respektive verksamheter. De 
betonade båda i sina tal hur omvälvan-
de och givetvis betungande de senaste 
åren varit. Men poängterade också 
glädjen över att 2022 vara tillbaka i 
”nästan normal” verksamhet. 

 Sanne Houby-Nielson berättade 
bland annat om de aktiviteter som kan 
kopplas till krigsutbrottet. Om 
insamlingen till museer i Ukraina samt 
museets unika barnaktiviteter för barn 
från landet, men också om glädjen över 
de många priser museet fått under året 
och den energi de ger till verksam-
heten och anställda. 2023 fyller ju 
Nordiska museet 150 år vilket kommer 
att firas på många olika sätt med ny 
basutställning som ett viktigt inslag.

John Brattmyhr, Skansenchef, tackade 

Precis mellan hägg och 
syrener möttes alla vänner 
för årsmöte. Vi gladde oss 
givetvis åt att kunna ses igen 
efter de senaste årens digitala 
möten med oss alla på olika 
avstånd. Dryga hundratalet 
medlemmar slöt upp nedför 
Gustav Vasa i Nordiska 
museets vackra entréhall.

Som vanligt kände vi oss 
också hedrade och glada över 
att vår förste heders ledamot 
H.K.H Kronprinsessan 
Victoria deltog.

AKTUELLT NOR DISK A M USEET S & SK A NSENS VÄ N N ER

VÄNFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Kära vänner ...

Skattmästare Magnus von Knorring och ordförande  
Hans Malmsten.
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för allt stöd de känt från Vänförening-
en och alla andra besökare. Årets jul -  
marknad efter pandemin slog till 
exempel nytt besöksrekord. Fortsatt 
engagerade i biologisk mångfald och 
klimatpåverkan berättade John om den 
kommande utställningen i rulltrappan 
som berör dessa viktiga ämnen. 

Efter utdelning av vänföreningens 
resestipendier berättade Elna Nord 
från Nordiska museet intressant om  
de nya planerna för basutställningen.

Årsmötet avslutades med vacker 
under hållning i form av musik från 
bary ton Oscar Quiding och Matilda 
Lindholm på piano. Kanske var det 
Stenhammars Romanza som fångade 
den vackra sommarkvällen bäst?  
Efter avslutad musik fick vi också 
tillfälle att umgås ”live”…för första 
gången på flera år.

NOR DISK A M USEET S & SK A NSENS VÄ N N ER AKTUELLT

Stipendieutdelning.

Ny i valberedningen  
Maria Guggenberger.

Ny ledamot i styrelsen  
Mirelle Andreasson.

John Brattmyhr.

Baryton Oscar Quiding.

Sanne Houby-Nielsen vid sidan om Kronprinsessan.
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KONSTUTSTÄLLNING I SKANSEN
MUSEET  1 JUNI–31 AUGUSTI

Konstnärer från KIKK (konstnärer  
i Katrineholms kommun) ställer ut. 
Tavlorna är till försäljning. I juni–31 
augusti.

  
MIDSOMMARSTÅNGEN KLÄS,  
23 JUNI KL. 18.00

Vid Café Julita Skans, tag med 
blommor. I samarbete med föreningar i 
Julita. Fri entré.

MIDSOMMARFIRANDE 24 JUNI KL. 
13.00

Dans och lek kring stången, musik och 
lotterier. I samarbete med föreningar 
i Julita. Entré: 120 kr vuxen, 100 kr 
pensionär, fri entré för barn. 

MUSIKTEATER: BLOMMANS MELODI  
5 OCH 10 JULI KL. 14.00

Hur lyckas ett frö med att bli en vacker 
blomma? Vem hjälper till? Och hur  
låter ens en blomma? Följ med på en  
musik alisk resa i blommans och 
barockens värld. För barn mellan 3–7 år  
med anhöriga. I klostergården vid 
Skansenkyrkan. Med bland annat Edith 
Barlow, Carl Pontén och Elvira Cobello 
Pontén. Ingår i ordinarie entrébiljett.

 
KONSERT: PARKTURNÉN 
BLOMSTERTID 8 JULI KL. 17.00.

Parkturnén Blomstertid ger en konsert  
i parken på Julita gård den 8 juli med  
Daniel Adams-Ray, Cornelia Jakobs och 
Cleo. Julita Wärdshus är samarrangör 
och står för matupp levelsen i parken 
denna kväll på temat svensk barbeque. 
Biljetter via Tickster.

JULITAFESTIVALEN  
9, 16, 23, 30 JULI KL. 17.00

Lyssna till kammarmusik i Skansen-
museet med internationella 
toppartister. Biljett via Katrineholms 
turistbyrå och www.julitafestivalen.nu.

 
ROSENS DAG 12 JULI

Rosvandring och workshop med  
Henrik Morin. 

 
BIETS DAG 16 JULI KL. 11.00–15.00

Lär dig om bin, pollen och honung vare 
sig du är erfaren biodlare eller bara 
nyfiken. Arrangör Julita- 
samt Södermanlands 
biodlardistrikt.

Höjdpunkter från sommarens program på Julitas gård

Nordiska museets herrgårdsmiljö Julita gård håller öppet alla dagar juni–augusti 
med visningar på de kultur historiska miljöerna och gröna parkerna. 

VÄLKOMMEN! 
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Blommans melodi 5 och 10 juli. Julitafestivalen. Yun Tang & Yu Mitahara 9 juli. Rosens dag 12 juli.

Se hela programmet 
under nordiskamuseet.se
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BEBYGGELSEMILJÖN ETABLERADES under 
1800-talets andra hälft och är väl 
synlig från landsvägen som leder 
västerut mot Örebro. Landskapet är 
öppet med äldre bostadsbebyggelse 
kopplat till lantbruk och med de stora 

ekonomibyggnaderna vid Julita gårds 
gamla ladugård som fond.  

Väderkvarnen vid Julita gård upp-  
fördes 1855 och är av holländsk typ 
med vridbar hätta. Den har en åttkantig 
form i fyra våningar bestående av ett 
stolpverk och fasader klädda med tjärat 
tunnspån. Hättan kragar ut över 
byggnadens fasad och ut från denna 
sticker axeln ut till de stora vingarna. 
Hättan består av ett kupoltak med 
tjockare träspån som täckning. Under 
2021 lades taket på Väderkvarnens 
hätta om med nytt hyvlat spån av färsk 
gran. Projektet bekostades med medel 
från Länsstyrelsen Sörmland och 
Stiftelsen Nordiska museet.

JULITA GÅRDS VÄDERKVARN 
FÄRDIG RESTAURERAD
På en höjd norr om Julita 
gård ligger kvarnstugan, 
väderkvarnen och  vatten-  
tornet. Tillsammans bildar 
de en sammanhållen miljö 
som pedagogiskt berättar 
om en del av Julita gårds 
historia. 

SOMMAR  
PÅ NORDISKA 
MUSEET
UNDER SOMMARSÄSONGEN kan du slå dig ned vid 
Lusknäppen på museets bakgård under lindarnas sirliga 
bladverk. Här serveras sallader, smörgåsar, kaffe, 
bakverk, svalkande dryck och glass!

NU ÖPPNAR JULITAS  
NYRENOVERADE BUTIK

HÄR FINNS ETT URVAL växter och produkter med 
smaker från Julita gårds trädgårdar och ett unikt 
sortiment inom kök, inredning, byggnadsvård, 
verktyg och trädgård. 

Väljer du andra hand i första hand? Missa inte 
loppis hörnan Arthur Bäckströms basar med 
vintage och återbruk. 

Julitas trädgårdsbutik är stängd under 2022.

Julita gårds butik har flera nyheter som 
inspirerar till ett hållbart lantliv. 
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Väderkvarnen från 1855 med sitt nya fina tak
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– FÖR NORDISKA MUSEET är det en stor 
ära att få detta hederspris och ett 
kvitto på att museets omfattande 
förnyelsearbete och stora satsningar 
håller en internationell standard. Det 
ger oss kraft åt att fortsätta vårt arbete 
inför museets 150-årsjubileum 2023, 
säger Sanne Houby-Nielsen, styresman 
på Stiftelsen Nordiska museet.

Nordiska museet och Tidsvalvet 
listas även internationellt som ett 
föredömligt exempel i arbetet med 
målgruppen barn och familj. ”Hands 
on! International Association of 
Children in Museums” har utarbetat 
åtta riktlinjer för hur museer och andra 
kulturinstitutioner kan arbeta innova-
tivt, framtidsorienterat och inklude-
rande mot målgruppen barn och familj 
och har utsett Tidsvalvet och Nordiska 
museet som en av de 24 bästa museerna 
för barn i världen. Tidsvalvet listas  
som ett föredömligt exempel för hur 
museer kan arbeta med alla sinnen.

NORDENS PARIS NOMINERAD TILL 
NÄRINGSLIVSPRIS

Nordiska museets samarbete med NK 
kring utställningen “Nordens Paris” om  
NK:s Franska damskrädderi 1902–1966 
är en av tre finalister till näringslivspriset 
Swedish Arts & Business Awards 2022. 
Utställningen är en hyllning till först-  
 klassigt hantverk och har hittills lockat 
över 70 000 besökare.

– Nomineringen är en bekräftelse  
på vårt lyckade samarbete som har  
gett oss möjligheten att skapa en 
modeutställning i världsklass. Både 
utställning och bok har mottagits 
mycket väl av press och publik med 
utsålda biljetter, utsåld bokupplaga  
på 3000 exemplar och omfattande 
publicitet – även i internationella 
Vogue. Nu har vi tryckt en andra 
upplaga av boken så att fler kan ta del 
av denna kulturskatt, säger Sanne 
Houby-Nielsen, styresman på Stift-
elsen Nordiska museet.

NOMINERING TILL ÅRETS ARKIV

Nordiska museets arkiv nominerades 
som en av tre slutkandidater till 
utmärkelsen "Årets Arkiv 2022".  
I urvalsprocessen efterfrågade juryn 
arkiv som "utför en viktig samhälls-
insats, genomgått en omvälvande 
utveckling eller är särskilt nytänkande". 
Vann gjorde Hälsinglands Museum.

FÖR ANDRA GÅNGEN delar Nordiska museet och UR ut 
utmärkelsen ”Årets skaffare” till två skolklasser som särskilt 
väl hjälpt museet att dokumentera sina liv för framtiden i 
insamlingsprojektet ”Mitt liv”. Årets vinnare är klass 4–6 i 
Valstads skola i Tidaholms kommun och klass 3–4 i Yngsjö 
skola i Kristianstads kommun. ”Mitt liv” har så här långt 
genererat 2818 inskickade bidrag som alla sparas för 
framtiden i Nordiska museets samlingar.

NORDISKA MUSEET  
UPP MÄRKSAMMAS NATIONELLT  
OCH INTERNATIONELLT

Konferensen ägde rum i maj i Tartu, Estland. Sanne Houby-Nielsen tar emot hederspriset.

NORDISKA MUSEET OCH UR PRISAR ELEVER  
FÖR VARDAGSBERÄTTELSER

Under årets museikonferens 
European Museum of the 
Year Award fick Nordiska 
museet ta emot heders priset 
Special Commen dation 2022.  
Priset ges till museer som 
har utvecklat nya och inno-
vativa aspekter av musei-
upp levelsen som andra 
europeiska museer kan lära 
ifrån.

Valstads skola klass 4–6
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– DET HÄR CENTRET möjliggör för barnen 
att komma in i det svenska samhället 
under lugna och trygga former, 
samtidigt som deras föräldrar kan 
ordna upp sin tillvaro och får möjlighet 
att söka arbete. Vi som kommit från 
kriget har gått från att planera för de 
kommande timmarna till att planera 
för de kommande månaderna. Vi hoppas 
också centret ska göra det lättare för 
barnen att börja i svensk skola till 
hösten. Det är underbart att se barnen 
och hur de utvecklas, från att ha varit 
ganska inåtvända är de nu mer sociala 
och börjar också lära sig svenska 
alltmer, säger Denys Gordiyenko, 
projektledare för centret.

Projektet pågår från mitten av april 
till slutet av juni och barnen delas in i 
grupper efter årskurser. Även om 
centret inte kan ersätta en skola kan 
det underlätta för de barn som vill läsa 
klart vårterminen i enlighet med 
ukrainsk läroplan. Centret är gratis för 

eleverna och finansieras av näringsliv, 
stiftelser och privata donationer. 
Centret har också betytt att ett tiotal 
ukrainare har fått jobb som projektle-
dare, handledare, psykologer och 
handledarassistenter. 

– Jag ringde Sanne Houby-Nielsen på 
en fredag för att fråga om vi kunde ha 
ett aktivitetscenter på Nordiska 
museet och fick ett ja redan samma 
dag. På måndagen därefter hade vi ett 
första arbetsmöte på Nordiska museet 
som var lösningsorienterat och snabbt, 
två veckor senare kunde vi öppna upp 
centret. Vi är alla i projektet väldigt 
tacksamma för all hjälp och stöttning 
vi får från museet, det är en förutsätt-
ning för att kunna genomföra det här. 
Det är historiskt det som nu görs, tänk 
när dessa barn är vuxna och kan peka 
på Nordiska museet och berätta, där 
gick jag i skolan, det gör mig varm i 
kroppen, säger Fredrik Hillelson, 
initiativ tagare till centret.

Aktivitetscentret har rönt stor 
uppmärksamhet, Kronprinsessan 
Victoria och Prins Daniel har varit på 
besök liksom Drottning Silvia och 
Jenni Haukio, fru till Finlands presi-
dent Niinistö, under det finska 
statsbesöket i mitten av maj. Centret 
kommer också få en permanent 
minnesmarkering på Nordiska museet 
genom en tavla som barnen målat som 
ett tack till Sanne Houby-Nielsen och 
som nu hänger vid västra entrén. 

EN MILJON KRONOR 
INSAMLADE TILL 
UKRAINAS MUSEER

Stiftelsen Nordiska museets insamling 
till Ukrainas museer har skapat ett stort 
engagemang. Med hjälp av flera generösa 
privata bidragsgivare, stiftelser, föreningar 
och entreprenörer på Djurgården samt 
museer i Norden är de insamlade medlen 
nu uppe i en miljon svenska kronor.
Insamlingens första prioritet är att stödja 
Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev 
med att säkerställa samlingarna.
Var gärna med och bidra!
Stiftelsen Nordiska museets insamling 
av finansiellt stöd för att rädda Ukrainas 
kulturarv sker på:
Bankgiro: 5475-9758
Swish: 1236280424
Märkes: Insamling till Ukraina

UKRAINSKA BARN  
PÅ NORDISKA MUSEET

Kronprinsessparet samtalar 
med handledaren Katyryna 
Kuznetsova under sitt besök. 

Den 19 april var det förväntansfull skolstartsstämning i 
Nordiska museet – då möttes för första gången 100 barn 
och föräldrar som deltar i Ukrainian Children Activity 
Center. Det är den ideella föreningen Beredskapslyftet 
som står bakom initiativet där barn som flytt från krigets 
Ukraina erbjuds en trygg miljö med rutiner och social 
interaktion, med ukrainska projektledare och handledare.
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I SLUTET AV 2021 skrevs den nordiska traditionen att bygga 
och segla klinkbåtar in på Unescos lista över mänsklig-
hetens immateriella kulturarv. Nu gör Stiftelsen Skansen 
och Skeppsholmens folkhögskola gemensam sak för att 
lyfta det unika hantverksarvet. Under sensommaren 
kommer elever som studerat Skepps- och båtbygge på 
folkhögskolan att finnas på plats på friluftsmuseet för att 
förmedla kunskap om klinkbåten och visa upp båtbygge 
som hantverk.  

– Vi ser verkligen fram emot att få ge Skansens gäster 
upplevelsen av hantverket bakom klinkbyggda båtar, dess 
historia och betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige, 
säger Åsa Magnusson, kulturhistorisk chef på Skansen.  

 
Skeppsholmens folkhögskola finns på plats på Skansen varje torsdag-
söndag under augusti, samt lördag-söndag i september.  

 
 

BESÖK 
MUSEIBUTIKEN
UTFORSKA SKANSENBUTIKENS UNIKA urval av handplockat 
svenskt hantverk och samtida design liksom den egna 
kollektionen, som tillverkats med inspiration från frilufts-
museets samlingar. Här finns dessutom unika produkter ur 
Skansen Recrafted som produceras på Skansen av återbru-
kade textiler. När du handlar i Skansenbutiken stödjer du 
Stiftelsen Skansens verksamhet. Alla årskort i Nordiska 
museet och Skansens Vänner har 10 % rabatt på 
sortimentet. 
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SKEPPSHOLMENS FOLKHÖGSKOLA 
BYGGER KLINKBÅT PÅ SKANSEN

Har du också längtat efter att stå i ett 
publikhav och lyssna på musik du 
älskar? Vi med! 
I SOMMAR STÅR Skansen som arena för en mängd 
folkkära artister och världsstjärnor igen. Duran 
Duran, The Ark, Van Morrison, En himmelsk musikal-
konsert, Daniel Adams-Ray, Hov1, The Beach Boys, 
Cookies N Beans, Tomas Ledin, Ulf Lundell – och 
många, många fler! 

ÄNTLIGEN KONSERTSOMMAR IGEN! 

Hela programmet, se skansen.se

Klinkbyggda båtar är en nordisk båtmodell med gamla 
rötter. Det finns 2000 år gamla arkiologiska fynd.  

På bilden byggnation av 30 fots båt, Småland 1951.



9

SK A NSEN  AKTUELLT

F
O

TO
: O

Y
V

IN
D

 H
O

LS
TA

D
/ W

IK
IM

E
D

IA
 C

O
M

M
O

N
S

MINA 3

Hej Helene Winberg, 
ansvarig för film- och 
fotoproduktioner på 
Skansen! Vilka är dina 
personliga guldkorn på 
Skansen som man inte får missa? 

1. STATARLÄNGAN – EN PLATS MED SÅ MYCKET 

INNEHÅLL PÅ EN LITEN YTA! Här ryms en sådan stor 
del av Sveriges historia med statarna och det 
system som präglade landet i så många år med 
djupa sociala orättvisor. Här finns också trädgården 
och trädgårdslandet, dasset och jordkällaren. Samt 
hönsen och den väldigt sociala tuppen...  

2. SKÅNEGÅRDENS TRÄDGÅRD – HIT VÅREN KOMMER 

FÖRST! Solen värmer extra mycket här, trädgården 
är vacker oavsett säsong och ljudet från alla djur 
omkring bidrar med ett harmoniskt sorl. 

3. FÄBODENS GETTER – MINA 

FAVORITDJUR PÅ  SKANSEN 

(tillsammans med lodjuren). 
Getter är charmiga, egensin-
niga och intelligenta. Här 
bor min absoluta favoritget 
som har med verkat i många 
tv- och filmproduktioner 
genom åren. Hennes 
paradroll är som Gyllenhorn 
i julkalendern Selmas Saga 
där hon gjorde en strålande 
insats med både sadel och grimma…och var med i 
eftertexterna som skådespelare. 

MINA TRE 
SKANSENTIPS
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Skansen utökar sitt arbete kring biologisk 
mångfald. Som en del av Världsmiljö-
dagen 2022 och Stockholm+50 invigs en 
digital utställning på det viktiga ämnet.

– VARJE ÅR PASSERAR 1,5 miljoner gäster vår rulltrappshall. 
Nu har vi tänkt att nyttja hallen till att bygga en tidsresa 
där man nås av budskap kring biologisk mångfald. Vid 
trappans slut väntar en utställning där du kan fördjupa dig 
i ämnet med hjälp av en digital jordglob, berättar Yvonne 
Nordlind, marknadschef på Skansen. 

Skansen har länge velat ta ett större grepp kring biolo-
gisk mångfald – och nu via ett samarbete med SLU, 
Stockholm Resilience Centre och Visualiseringscenter C i 
Norrköping öppnade sig möjligheten att skapa den nya 
utställningen som invigs under sommaren. 

DIGITAL  
UTSTÄLLNING 
OM BIOLOGISK 
MÅNGFALD I 
SKANSENS 
RULLTRAPPA

Skansens rulltrappa invigdes 
på valborgsmässo afton 
1938 av dåvarande kung 
Gustav V och prinsessan 
Ingeborg. Länge kostar det 
pengar för att få åka med 
rulltrappan. Rulltrappan är 
på sin tid Europas längsta 
men inte den första i 
Sverige. Den bygger NK  
sju år tidigare, 1931.

KORT OM SKANSENS 

RULLTRAPPA.
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11 JUNI, DROP INBRÖLLOP 

Upplev årets mest kärleksfulla dag när 
Drop in-bröllop firar 10 år på Skansen. 
 
24 – 26 JUNI, MIDSOMMAR 

På Skansen firas midsommar i dagarna 
tre, från morgon till sen kväll. Bind egna 
kransar, dansa runt midsommarstången 
och ta del av folkmusik och folkdans. 
 
24 JUNI – 27 AUGUSTI, DANS PÅ GALEJAN 

I sommar blir det åter dans på Galejan, 
varje fredag och lördag. Några av 
Sveriges bästa dansband uppträder och 
alla är välkomna att dansa bugg och 
foxtrot.  

SOMMAREN PÅ SKANSEN
En minikalender med några höjdpunkter för hela familjen.

Läs mer på skansen.se om detta och allt 
annat som sker de närmsta månaderna

28 JUNI – 16 AUGUSTI,  
ALLSÅNG PÅ SKANSEN 

Sjung med i direktsändningen i 
Sveriges Television eller var på plats i 
folkhavet framför Sollidenscenen och 
njut av sommar och sång under 
ledning av Sanna Nielsen. 
 
10 AUGUSTI – 7 SEPTEMBER,  
JAZZ PÅ SKANSEN 

Under fyra onsdagar bjuder vi åter  
på Jazz på Solliden scenen, under 
ledning av en ny kapellmästare. 
Dessutom blir det Verandajazz på 
Gubbhyllan alla måndagar  
13 juni-1 augusti. 

HELGER 3 – 18 SEPTEMBER, 
HANTVERKSDAGAR 

Det blir hantverk för hela slanten: 
historiskt, samtida och gör-det-
själv när Skansen åter fylls med 
hant verks  kunskap. 

11.6 24.6–26.6 10.8–7.9

28.6–16.8
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UTSIKTER FRÅN 
VÅRT TORNRUM

I VÄNFÖRENINGENS KANSLI i tornrum-
met står fönstret nu öppet i sommar-
värmen. Från Lejonslätten hör man 
röster av lekande barn och på vägen 
utanför är det fullt med besökare på 
väg till alla olika besöksmål på 
Djurgården. 

Under våren har vänföreningen haft 
ovanligt många möten och program, 
och med stor variation, – från historis-
ka vandringar till nutidskonst. Flera av 
våra aktiviteter har varit temavisningar 
och vandringar utomhus. Att intresset 
bland medlemmarna är stort för miljön 
på Djurgården märktes inte minst på 
vår vandring runt Isbladskärret. Vi 
guidades av Världsnaturfondens 
Henrik Waldenström som berättade 
om Nationalstadsparkens tillkomst 
och om djur- och fågellivet i området. 
I höst har vi åter möjlighet att bekanta 
oss med natur och kultur tillsammans 
med Henrik, denna gång i Ulriksdal i 
norra delen av Nationalstadsparken. 

VI har även vandrat i kvarteret 

Krubban på Östermalm och bland 
villorna i Saltsjöbaden. Under en 
promenad i Vasastan var temat skulptur 
i staden. Flera av våra besök har haft 
fokus på modern design och konst.  
Vi besökte designer Carina Seth 
Andersson i hennes ateljé i Gustavsberg 
och guidades av Lars Bülow på 
Möbeldesignmuseet i Magasin 6. Ett 
extrainsatt program var en uppskattad 
guidad tur på Bonniers konsthall där 
Outi Pieski och omtalade Lap See Lam 
ställde ut. Outi Pieski är konstnären 
bakom Nordiska museets nya entré  
på västra sidan och hade av museet  
fått låna två huvudbonader till sin 
installation på Bonniers. Nutidskonst 
var även temat på en vandring i Rosen-  
dalsområdet och Prinsessan Estelles 
skulpturpark. Vi fick en presentation 
av projektet och av årets utställare 
Yinka Shonibare. 

Nu stundar sommarledighet för de 
flesta av oss och kanske möjlighet att 
göra besök på Nordiska museets slott 

och gårdar och Skansens konserter  
och sommarprogram. Är du på resa i 
Norden kan vi rekommendera besök 
på friluftsmuseer som Jämtli i  
Östersund, Den Gamle By i Århus, 
Norsk Folkemuseum i Oslo, Maihau-
gen i Lillehammer och Sverresborg i 
Trondheim. Alla mycket intressanta 
besöksmål och våra ”samarbetspart-
ners” med fritt inträde för oss vänner. 

Vi ses igen i höst och jag hoppas att 
du hittar något intressant i vänfören-
ingens kommande program. Nordiska 
museets och Skansens vänner önskar 
dig en riktigt fin sommar!

Har vi din e-postadress? 
Ibland får vi möjlighet  

till intressanta besök med kort varsel, 
då skickas informationen ut via mejl. 

Anna-Kaisa Summanen Öhgren

P.S.

Vänföreningens kanslichef Anna-Kaisa Summanen 
Öhgren delar med sig av senaste tidens verksamhet och 
och kommande aktiviteter.

Samfundet Nordiska Museet och Skansens vänner vill  
uppmärksamma att vår tidigare styrelseordförande Sten Tegnér  
har lämnat oss i ALS. Vi minns med respekt Sten som en engagerad 
ledare djupt involverad i verksamheten för de båda museerna.  
Låt oss citera från SvD den 21:a maj.

”Sten var en gedigen person med sin positiva natur och livsglädje och 
stora omtanke om andra. Dessutom var Sten full av humor och en 
generös syn på livet, en kärleksfull make och far till 5 barn.”

Sten Tegnér som tillträdande ordförande på årsmötet 2019, 
sedan länge medlem i vänföreningen

STEN TEGNÉR (1956–2022) 



12

AKTUELLT NOR DISK A M USEET S & SK A NSENS VÄ N N ER

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
Anna-Kaisa Summanen Öhgren, 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: Hans Malmsten 
REDAKTÖR: Christina Sollenberg Britton 
E-POST: christina@brittonbritton.com 
TRYCK: Exakta

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).

PÅMINNELSE MEDLEMSKORTEN
Kansliet påminner om att medlems korten är personliga,  
och får inte lånas ut. På baksidan står att man ska skriva  
sin namnteckning, men vi ser hellre att man textar sitt  
namn tydligt. Det kan förekomma stick kontroller av 
ID-handlingar i entréerna. 

PROBLEM MED MEDLEMS KORT  
& FÖRLORAT KORT
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.  
Vi ber alla att ha överseende med det.

MEDLEMSKORT FÖR BARN OCH FAMILJE
MEDLEMMAR PÅ SAMMA ADRESS 
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  
”ytter ligare 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 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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HÖNSHUSET PÅ SKANSEN 
En boning för fjäderprydda kacklande svenska lantraser skänkt 
av vännerna till Skansen 2011.

NÄR MAN KOMMER UPP till Skansens stadskvarter 
möter man nästan omedelbart en grupp praktful-
la brokiga höns som till synes oberörda av 
besökarna pickande rör sig runt i den historiska 
miljön. De är en grupp Ölandshöns som har sin 
hemvist i ett hönshus på Garverigårdens inner-
gård. Ölandshönan är en av de äldsta opåverkade 
hönsraserna i Sverige och liksom de flesta 
ursprungliga lantraserna är de härdiga och väl 
anpassade till vårt kalla klimat.  

De flesta av byggnaderna i stadskvarteret 
inrymmer verkstäder och bostäder för hantverka-
re, många med odlingstäppor och små bodar på 
innergårdarna.  I denna typ av stadsmiljöer fanns 
det också ursprungligen stallar och uthus för 
gårdens djur, hästar, kor, grisar och höns. 

På Skansen hade man länge diskuterat idén om 
att återskapa möjligheten till djurhållning i 
stadskvarteret och kom fram till att höns skulle 
passa utmärkt. När sedan Nordiska museets och 
Skansens vänner 2011 skänkte medel för att bygga 
ett hönshus kunde planerna förverkligas. Ett 
rödmålat hönshus som smälter in i den omgivande 
bebyggelsen stod några år senare redo för att ta 
emot sina första hyresgäster... 

Hönshuset är inte avsett för besök eller 
förevisning av djur, men går att se från gatan och 
backen ovanför Garverigården. Tuppen och 
hönorna rör sig fritt och hemtamt och förr eller 
senare träffar man dem, till glädje för många!

KÄLLA: www.skansen.se/sv/olandshona
Ahnlund Berg, Charlotte: En höna av en fjäder?  
Om djur i Skansens stadskvarter Fataburen 2018

EN GÅVA 
FRÅN 

VÄNNERNA

VÄLKOMMEN 
MIRELLE! 

 
”Jag har alltid varit intresserad av vårt kulturarv, 
där Djurgården med sina fina museer har spelat en 
stor roll. I synnerhet Skansen har en särskild plats i 
mitt hjärta – med uppväxten fylld av upplevelser 
härifrån, katten Leo som hämtades från Lill-Skan-
sen, och dotterns prao med de afrikanska dvärgget-
terna härom året. Numera vistas vi gärna här med 
min egen lilla familj, oavsett tid på året.”

MIRELLE ÄR SEDAN 10 ÅR delägare i en kommunika-
tionsbyrå med fokus på varumärkessamarbeten. 
Hon har en bakgrund som konstvetare, var aktiv 
inom museibranschen under 8 år och likaså i 
auktionsvärlden. Efter det har det mesta gått ut på 
kommunikation och försäljning. På Kungliga 
Operan ansvarade hon för institutionens närings-
livsrelationer och utvecklade olika initiativ i syfte 
att nå ut bredare och skapa engagemang kring allt 
det fantastiska som ges i huset. Ett exempel är 
SVTs uppskattade serie Livet på Operan.

Mirelle Andreasson, ny styrelsemedlem i Nordiska 
museet och Skansens vänner.

”Mamma i rutig kappa med mig i barnvagnen, 
ett av de första minnena från Skansen.”
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VÄNNERNAS PROGRAM
SKANSEN – DEMOKRATI!
Väckelse, nykterhet, klasskamp – runt sekelskiftet 1900 
opponerade sig frikyrkorörelsen, nykterhetsförbunden och 
arbetarrörelsen mot överheten och samhällsordningen, mot 
bristen på medborgerliga rättigheter och mot den materiella 
och sociala nöden. Med gemensamma krafter skulle man 
bygga ett gott och rättvist samhälle. LKPR Landsföreningen 
för Kvinnlig Politisk Rösträtt träffades under denna tid på 
Högloftet för sina möten. Välkommen på en visning där vi 
lär oss om den svenska demokratins och folkrörelsernas 
historia och besöker bland annat Seglora kyrka, IOGT-huset 
och Folkets hus på Skansen. 

TID: Onsdag 24 augusti kl. 16.00-17.30 

PLATS: Samling vid Skansens huvudentré, guiden möter oss. 

ANMÄLAN: Senast 15 augusti. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kronor till  
Plusgiro 190124-8 

GALLERI GLAS – ÅSA JUNGNELIUS
Galleri Glas startades 2017 i syfte att ställa ut och lyfta 
fram unikt konstglas och är idag det enda galleriet i Sverige 
specialiserat på just glas. 

Vi kommer att få en presentation av galleriet och dess 
verksamhet samt en visning av aktuell utställning av 
konstnären Åsa Jungnelius. ”Åsa Jungnelius konst är både 
skarp och radikal. Hon är en aktivist och en handlingskvin-
na. En skicklig glasblåsare som arbetar stenhårt, kompro-
misslöst med full kontroll över produktionens alla delar 
— ett föredöme för kommande generationer konstnärer.” 
Anna Bromberg Sehlberg vid Galleri Glas.

TID: Tisdag 6 september kl. 17.00

PLATS: Galleri Glas Nybrogatan 34, Stockholm

ANMÄLAN: Senast 1 september. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 140 kronor till  
Plusgiro 190124-8 

FILMSTADEN
I gamla filmstaden i Solna gjordes över 400 filmer mellan 
1920 och 1973 i världens då modernaste filmstudio. 
Regissörer som Victor Sjöström och Mauritz Stiller skapade 
klassiska stumfilmer med bland andra Greta Garbo och 
Ingrid Bergman i huvudroller. Vi får ta del av svensk 
film- och kulturhistoria på en guidad tur i området och se 
platser där klassiker som ”Körkarlen” spelades in. Kaffe i 
Portvaktsstugan ingår. 

TID: Tisdag 20 september kl. 16.00

PLATS: Samling vid portvaktsstugan Greta Garbos väg 3 i 
Solna. T-banans blå linje till station Näckrosen, uppgång 
Filmstaden. 

ANMÄLAN: Senast 12 september. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 200 kronor till  
Plusgiro 190124-8. Kaffe och kaka ingår. 

Höst 2022
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ULRIKSDAL – VANDRING I KUNGLIGA 
NATIONALSTADSPARKEN 
Varmt välkomna på vandringen vid Ulriksdals slott och 
slottspark, ett av de elva kungliga slotten. Slottsmiljön har 
en spännande historia inklusive Sveriges ståtligaste kröning, 
slottet som sjukhus, förtroliga måltider, världens dyrbaraste 
vinkällare och mycket annat. Vår guide är Henrik Walden-
ström, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden och 
initiativtagare till Kungliga Nationalstadsparken. 

TID: Torsdag 22 september kl. 14.25 (anpassad till 
busstider) 

PLATS: Samling vid busshållplatsen Ulriksdals värdshus, 
Solna. Promenad från T-banestation Bergshamra, eller  
buss 503 från station Ulriksdal (avgång 14.17). 

ANMÄLAN: Senast 12 september. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 200 kronor till  
Plusgiro 190124-8 

CARL ELDHS ATELJÈ
Carl Eldh är en av de konstnärer som bidragit till utsmyck-
ningen av Nordiska museets byggnad. Han har bland annat 
gjort relieferna på bägge sidorna av huvudentréns portal. Vi 
fortsätter att fördjupa oss i historien om de konstnärer som 
är representerade på museet och besöker Carl Eldhs ateljé. 
Byggnaden i Bellevueparken i Stockholm uppfördes 1919 
för Eldhs räkning efter ritningar av vännen och arkitekten 
Ragnar Östberg. Carl Eldh kom att bli den enda som 
använde byggnaden som konstnärsateljé och sedan 1963 är 
den museum. Vi får en presentation av både ateljén och 
Eldh som konstnär. 

TID: Onsdag 28 september kl. 14.00 alternativt 17.00. 
Vänligen ange önskad tid. 

PLATS: Carl Eldhs ateljé. Lögebodavägen 10, Bellevuepar-
ken i Stockholm. T-bana eller pendeltåg till station 
Odenplan och 15–20 minuters promenad. Buss 2 och 515 
till hållplats Sveaplan alternativt buss 50 till Roslagstull. 

ANMÄLAN: Senast 19 september. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 140 kronor till  
Plusgiro 190124-8 

RIKSDAGSBIBLIOTEKET
Riksdagsbiblioteket ligger i vackra lokaler på Storkyrkobrin-
ken i Gamla stan i Stockholm och är öppet för oss alla. I 
biblioteket finns riksdagstryck, dokumentation riksdagens 
arbete genom tiderna men även en stor samling litteratur 
om bland annat juridik och samhällsvetenskap. Huset 
ritades av arkitekt Ernst Jacobsson 1870 och var ursprungli-
gen ett av stadens pampiga bankpalats. Den moderna 
inredningen med möbler och bokhyllor är ritad av Åke 
Axelsson och har textilier av Ulla Viotti. Vi får en visning 
av byggnaden och får lära oss om bibliotekets samlingar. 

TID: Tisdag 11 oktober kl. 14.00 och torsdag 13 oktober kl. 
16.30. Vänligen ange önskat datum. 

PLATS: Storkyrkobrinken 7 i Stockholm. 

ANMÄLAN: Senast 3 oktober. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kronor till  
Plusgiro 190124-8 



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

STRINDBERGSMUSEET 
August Strindberg var på många sätt betydelsefull för 
Nordiska museet och Skansen. Strindberg var engagerad i 
Artur Hazelius arbete med att skapa ett kulturhistoriskt 
museum och bidrog till att skaffa föremål till samlingarna. 
Han gav tips om intressanta objekt att köpa in och sålde 
även delar av sin samling till Hazelius. Genom en privat 
donation äger Nordiska museet idag den största samlingen 
av Strindbergs målningar, flera av dem utställda på museet. 
Vi får en presentation av August Strindberg med särskild 
fokus på hans konstnärskap och anknytningen till Nordiska 
museet samt gör en rundvandring i hemmet på 
Drottninggatan. 

TID: Tisdag 4 oktober kl. 17.00

PLATS: Drottninggatan 85 i Stockholm

ANMÄLAN: Senast 31 september. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kronor till  
Plusgiro 190124-8. 

ERSTA MUSEUM – ”I STARKA KVINNORS 
SÄLLSKAP”
Ersta museum berättar om Ersta diakoni och om de 
personer som verkat här, om vården, omsorgen och den 
utbildning som drivits och fortfarande drivs i Ersta diakonis 
regi. 1851 öppnade Marie Cederschiöld sjukhus och 
utbildning för kvinnor. Hon var Sveriges första utbildade 
sjuksköterska och diakonissa. Tillsammans med exempelvis 
Fredrika Bremer och Jenny Lind förändrar hon svensk 
sjukvård och utbildning samt kvinnors förutsättningar i 
samhället. Välkommen på en visning där vi får lära oss om 
byggnader som funnits och finns här men framför allt höra 
berättelsen om Marie Cederschiöld, portsyster Maria, syster 
Greta på oblatbageriet, barnhemsbarnen och många fler. 

TID: Tisdag 25 oktober kl. 10.30 och torsdag 27 oktober 
10.30. Vänligen ange önskat datum. 

PLATS: Samling vid Ersta kyrka. Erstagatan 1, Stockholm

ANMÄLAN: Senast 17 oktober. Begränsat antal deltagare. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 100 kronor till  
Plusgiro 190124-8 

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.

Avs:
Exakta Print

Brännögatan 5
211 24 Malmö


