
STÄMNINGSFULL 
ADVENT PÅ SKANSEN 
OCH NORDISKA 
MUSEET!

NUMMER 3/4, 2019 – ÅRGÅNG 22

NU HAR VI JUL I VÅRA HUS….
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AKTUELLT NOR DISK A M USEET

UTSTÄLLNINGEN BYGGER PÅ ett nära samarbete med 
forskare och experter från hela Norden och upptar drygt 
2 000 kvadratmeter. Utställningens centrala del är 
gestaltad som ett gigantiskt smältande isberg.

Arktis är hemvist för fyra miljoner människor som 
påverkas starkt av klimatets förändringar och karaktär. 
Utställningen, som är den första i sitt slag, samlar djupa 
kunskaper om livet i Arktis på ett helt nytt sätt. 

– Utställningen bygger på ett brett och okonventionellt 
samarbete mellan experter vid Stockholms universitet, i 

LIVET I ARKTIS
Den 10:e oktober öppnade Nordiska 
museet sin storsatsning Arktis – medan isen 
smälter efter tre års intensiva förberedelser. 
Det är den första utställningen om 
människors liv i hela det cirkumpolära 
området, en av de regioner i världen där 
klimatförändringarna märks allra mest. 

andra nordiska länder och formgivarna. Jag är stolt över 
att vi har lyckats skapa en så drabbande utställning som 
ingen kommer att glömma, säger museichef Sanne 
Houby-Nielsen.

Nordiska museets stora hall har gett plats åt livet och 
förändringarna i Arktis. Utställningar, takprojektioner, 
interaktiva stationer och arktiska smakupplevelser i 
restaurangen skapar tillsammans en helhetsupplevelse för 
såväl vuxna som barn. 

Höjdpunkten är ett stort block av landis kluvet av en 
djup spricka. Genom sprickan följer besökarna 
smältvattnet in i isberget där föremål, filmer, bildspel, 
webbkameror och konst väver samman nutid och dåtid, 
liksom vetenskap och mytologi, till en poetisk och 
mångfacetterad berättelse om isens historia och framtid 
och vardagen för människorna i Arktis. 

Stora hallens drygt tjugo meter höga takvalv visar den 
arktiska världen och himlen med hjälp av projektioner. En 
interaktiv station ger besökare möjligheten att lämna ett 
löfte till sitt framtida jag.
Läs mer på nordiskamuseet.se/arktis  

Musiechef Sanne Houby-Nielsen 
tillsammans med Kronprinsessan Victoria 

som invigde utställningen.
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NOR DISK A M USEET A R K T IS AKTUELLT

Totalt visas i utställningen runt 250 kultur-
historiska föremål. Det rör sig främst om föremål 
från museets egna samlingar, som är särskilt 
utvalda och konserverade för utställningen och 
som normalt inte visas. Dessutom presenteras 
ett antal highlights, som är inlånade från andra 
museer i Sverige och Norden. Det rör sig bland 
annat om pälskläder tillverkade av skinn från 
isbjörn, brunbjörn, hermelin, säl och fåglar. 

Utställningens tio dokumentära filmer gör 
nedslag i de delar av Arktis som ligger i Norden. 
Utställningen berör även Arktis öster- och 
västerut (Kanada och Ryssland). Merparten av 
filmerna är producerade av Nordiska museet. 

Flera bildspel med drygt 450 historiska och 

Det stora isberget i entréhallen innehåller både film, föremål och konst.

Tröja, kvinnodräkt av fågelskinn, Aasiaat, Grönland 1916. Vatnajökull, Route 1. Islands turismindustri anpassar sig till ett klimat  
i förändring. 

nutida foton visas. Vissa är från Nordiska 
museets samlingar, medan andra är nytagna åt 
Nordiska museet. 

Utställningen är formgiven och gestaltad av 
Sofia Hedman-Martynova och Serge Martynov 
(MUSEEA), med konstinstallationer i samarbete 
med Anastasya Martynova och projektioner av David 
Giese. Omkring 30 upp stopp ade djur och fåglar 
från Naturhistoriska museet i Stockholm ingår i 
gestaltningen.

Nordiska museets butik har utökat sortimentet 
inför öppningen av Arkis – medan isen smälter. 
Här säljs ett unikt utbud av hantverk och design 
inspirerat av utställningen och en hållbar framtid. 
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AKTUELLT SK A NSEN

Artur vill gärna presentera tre nya viktiga medarbetare på Skansen.  
De är på olika sätt ansvariga för att för att Skansen fortsätter att vara den 
”älskade plats” den är men också för hur Skansen ytterligare kan  
utvecklas under 2020-talet. Vi har ställt dem några korta frågor.

NYA KRAFTER PÅ SKANSEN

1. Vad ser du som de största 
möjligheterna och utmaningarna i din 
nya roll på Skansen?

2. Vad blir mest aktuellt inom ditt 
område under 2020?

3. Vad uppskattade du själv mest  
och tyckte var ”härligast” på Skansen 
som barn?

Yvonne Nordlind
Yvonne Nordlind har tagit över som chef för Marknads- och 
kommunikations avdelningen efter Maria Torén. Hon kommer närmast 
från Barncancerfonden och har lång erfarenhet som kommunika tions- 
och marknadschef från både ideell sektor och internationella 
storföretag. 

1. Det måste vara att förstå och varsamt utveckla hela 
Skansens utbud samtidigt som jag är ny chef för ett 
fantastiskt team som behöver fortsätta utveckla 
samarbeten, både internt och externt. Ett bra ledar-  
och medarbetarskap är avgörande för framgång, det är 
tillsammans som vi lyckas!

2. Skansen är en helt fantastisk plats och det finns så 
oerhört många möjligheter. Ett par av de roligaste 
kommer att vara att etablera Skansens varumärke som en 
angelägen samhällsaktör och att bygga nya intäktskällor 
för att kunna utveckla hela vårt publika utbud.
  
3. Jag är från Västerås och det var ett stort äventyr att  
åka till Stockholm! Gröna Lund och Skansen var de  
stora attraktionerna men framför allt älskade jag djuren  
på Skansen, tror det var aporna och elefanten som  
lockade mest.

Åsa Magnusson
Åsa Magnusson, ny avdelningschef för Skansens kulturhistoriska 
avdelning, har lång erfarenhet av både kulturarvs- och kulturmiljöfrågor 
och ledningsarbete inom museifältet med inriktningsfrågor inom 
musei- och kulturmiljöverksamhet.

1.Skansen har en unik position i musei-Sverige. Jag har 
arbetat i museibranschen i över 20 år men aldrig varit 
någonstans som har varit i närheten av att kunna nå ut till 
så många och en så bred målgrupp. Så målet är att nå 
ännu fler och ännu bredare. 

2. För mig kommer det att handla om att sätta mig in i 
denna fantastiska, rika och mångfasetterade verksamhet 
som Skansen är, för att verkligen bottna i hur jag på bästa 
sätt kan bidra till att driva och utveckla den 
kulturhistoriska dimensionen. På det stora hela kommer 
det att handla om att fortsätta att driva museiverksamhet 
av högsta kvalitet, med den kulturhistoriska kunskapen 
och gästupplevelsen i fokus. 

3. Alltså mina föräldrar var ju runt med mig i slott och 
koja i Sveriges alla hörn. Det som gjorde att Skansen stod 
ut var att där fanns så mycket av allt. Till och med 
spunnet socker! Mest av allt uppskattade jag nog att få se 
de på 1980-talet alldeles sensationella silkesaporna. Då 
marknadsförda som ”världens minsta apa”.
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SK A NSEN AKTUELLT

SKRIDSKOBANA PÅ  
BOLLNÄSTORGET

2017 KOM DEN EFTERLÄNGTADE skridskobanan tillbaka till 
Solliden plan, och 2018 kunde man kava runt på rör på 
Bollnästorget. I år kommer skridskobanan att anläggas på 
Bollnästorgets dansbana redan i slutet på november och 
beräknas vara fryst och klar under jullovet, 
förhoppningsvis redan 30 december.

– Det är en bra lösning, säger Kjell Erlandsson på 
Evenemangsavdelningen. Vi hinner göra i ordning 
skridskobanan i god tid innan jul, och så täcker vi den 
med dansgolv under julhelgerna. Sen blir det skridsko-
åkning på Bollnästorget så långt isen håller.

Ulrika Mebus
Ulrika Mebus, sedan ett år ny chef för Bygg- och Fastighets-
avdelningen, ansvarar för planering, byggande och underhåll av 
Skansens byggnader, anläggningar och tekniska system. Hon har 
tidigare varit byggnadsantikvarie på Gotlandsmuseum och 
projektledare för återuppbyggnaden av Visby ringmur.

1. Det är ett unikt uppdrag att bidra till Skansen så att 
byggnader och miljöer fortsatt bevaras och utvecklas. 
Skansen är ju ett nationalmonument med internationellt 
renommé, vilket innebär att vi har ögonen på oss, och då 
inte minst hur vi tar hand om bebyggelsen. Det är en 
utmaning att  jobba med traditionella material och 
metoder i en effektiv fastighetsförvaltning. Till min hjälp 
har jag ju tack och lov en stab mycket professionella 
hantverkare, lokalvårdare, chefer, antikvarier och 
projektledare, något som gör att utmaningen kan klaras 
av på bästa sätt.

2. Under kommande år har vi en hel del fastig hets-
underhåll och förbättringsarbeten att ta oss an, både 
gällande de kulturhistoriska byggnaderna och de mer 
moderna publika. Inte minst behöver Sollidenrestaurangen, 
byggd 1952, upprustning. Byggnaden är högklassig, 
arkitektritad av Artur von Schmalensee och Adrian 
Langendal med påkostade detaljer såsom koppartak och 
välarbetade inomhusmiljöer, vissa inredda av Josef Frank. 
Efter snart 70 år av intensiv och trogen tjänst behövs nu 
mer omfattande åtgärder när det gäller driftstekniska 
system, exteriörer och interiörer. 
  
3. Eftersom jag är från Finland upplevde jag aldrig 
Skansen som barn. Men det jag uppskattar mycket nu är 
samspelet mellan miljöer, byggnader och människor som 
ger Skansen en så speciell karaktär. En favorit är Skogaholm 
och inte minst köksflygeln där matlagning och bakning 
pågår under högsäsong, liksom den fantastiska köks-
trädgården med tidstypiska växter.

Skridskobana på Skansen var en 
etablerad verksamhet redan på 
1910-talet då man åkte på ängen 
mellan Seglora kyrka och 
Kyrkhultstugan. Sedan flyttades  
banan till Sollidenplan där den fanns 
under flera år på 1950-talet. 

Isbana på lekplatsen 1916
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AKTUELLT J U L PÅ NOR DISK A M USEET

1.A ADVENT | 1 DEC
Julens invigning
När julgranen på Nordiska 
museet tänds börjar julen, och 
den invigs traditionsenligt 
genom en förtrollande 
invigningsceremoni. Ung som 
gammal välkomnas till 
julkonsert med kören 
Stockholm Starlight och 
pianist Björn Eriksson. Alla 
barn får hjälpa till att blåsa 

iväg det magiska ljusstoffet som i ett virvlande ljusspel 
tänder museets praktfulla julgran!

2:A ADVENT | 8 DEC
Unik workshop med Bea Szenfeld:  
Skapa julens vackraste dekorationer 

Skapa juldekorationer 
tillsammans med årets 
julkreatör – Bea Szenfeld!  
Bea Szenfeld är Sveriges  
kanske mest kreativa designer 
som skapar konstnärliga, 
experimentella kreationer i 
ovanliga material och 
sammanhang. 

Med inspiration från nya utställningen Arktis – medan 
isen smälter har Bea skapat dekorationer till Nordiska 
museets julgran i stora hallen. Kom och inspireras, umgås 
och designa ditt eget julpynt! Nordiska museet tillhanda-
håller material och verktyg. För vuxna och barn från 7 år. 
Begränsat antal platser. Ingår ej i ordinarie entré.

LUCIA | 13 & 14 DEC
En magiskt vacker och stämningsfull Luciaupplevelse 
i norrskenets ljus 

Under två kvällar bjuder 
Nordiska museet in till en 
storslagen Luciakonsert utöver 
det vanliga. Årets konserttema 
tar med publiken till ett vintrigt 
och magiskt Arktis. I museets 
stora hall under norrskenets ljus 
framförs välkända Luciasånger, 
nyupptäckta julsånger och musik 
från de arktiska länderna. 120 
körsångare och en stråkensemble 

ADVENT & JULSTÄMNING

från Adolf Fredriks musikklasser uppträder tillsammans 
med pianist Björn Eriksson, under ledning av Helena 
Ströberg. Biljetter säljs exklusivt genom Ticketmaster.se.

3:E ADVENT | 15 DEC
Vem är jultomten, egentligen?

Jultomten är en av västvärldens 
mest älskade och omstridda 
figurer. Men vem är han  
egent ligen? Hör ett utforskande 
panel samtal med Nordiska 
museets intendent Jonas Engman 
och fotograf Karolina 
Kristensson, som lär dig mer om 
vem jultomten egentligen är och 
hur han kom att bli hedersgäst 
hos oss alla på julafton.

4:E ADVENT | 22 DEC
Pausa julstressen
Ta en paus från julbestyren och upplev en 
stressfri stund av inspiration och julstämning. 
Lyssna till en julsaga eller lär dig något nytt 
under en av våra julvisningar i utställningarna. 
Alla barn får möjligheten att dekorera och 
designa sina egna stearinljus. En lekfull och 
harmonisk dag för både barn och vuxna!

JULAFTON | 24 DEC
Från oss alla till er alla…

Nordiska museet är alltid öppet, 
även på självaste julafton! Vår 
julklapp till våra besökare är  
fri entré till museet hela dagen  
(ord. entréavgift till 
utställningen Arktis). Fira en 
riktigt stämnings full julafton 
med familj och vänner, träffa 
självaste tomten, dansa långdans 

runt granen, njut av julmat och fika i restaurangen och 
mys framför en julklassiker på filmduken i 
vardagsrummet. 

NYÅRSAFTON | 31 DEC 
Dansa in det nya året i Nordiska 
museets sagolika festsal
Proffsdansarna Tobias Wallin och Helena 
Fransson från TV4:s Let’s Dance bjuder 

PÅ NORDISKA MUSEET
I år firas juletid under en arktisk himmel. Den 1:a december invigs julen när  
den pampiga julgranen i stora hallen tänds, och ett stämningsfullt program  
för både stora och små tar vid. 
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upp till danskurs i Nordiska museets pampiga stora hall. 
Under dagen är du också välkommen att valsa fritt bland 
marmorpelare och gnistrande ljus till nyårsmusik. 
Dessutom bjuder museets på en hållbar fyrverkeri-
föreställning som storslaget välkomnar det nya året. 

JULGRANSPLUNDRING | 12 JAN
Säsongens stora familjedag
Den 12:e januari är det dags för museets årliga julgrans-
plundring, en dag tillägnad alla familjer – och framförallt 

alla barn! Träffa tomten en 
sista gång för säsongen, 
lyssna på spännande 
berättelser om Nordiska 
museets tomtearkiv, dansa 
runt grannen och se till att 
julen firas ut ordentligt. 
Tomtefamiljen bjuder alla 
barn på fika och godispåse, 
och alla föräldrar på kaffe.  
Biljetter säljs exklusivt 
genom Ticketmaster.se. 

J U L PÅ SK A NSEN AKTUELLT

under jul. Museipedagoger berättar om hur man firade jul 
förr varje dag från 30 nov – 6 jan. Under samma tid kan 
man julpyssla i Skogens hus. Med färgglatt papper, halm, 
sax, lim och fantasi kan både små och stora barn få göra 
gammaldags glanspappershjärtan, marknadskarameller, 
karamellstrutar eller garntomtar. Pysselverkstaden har 
öppet julmarknadshelger kl 10.00–16.00 och vardagar kl 
10.00–15.00.

Skansenbutiken öppnar sin säsongsbutik i Logen och 
både här, och nere i den stora butiken i huvudingången, 
finns den klassiska senapen, sillkryddorna och en mängd 
olika julklappar.

”Hemliga julklappar” för vuxna eller barn har blivit en 
säljsuccé genom åren. De finns i en av Skansenbutikens 
bodar på marknadsgatan. Övriga bodar befolkas av knallar 
från hela landet som säljer hantverk, skinn, mat och annat 
som är trevligt att handla till jul. 

Se nordiskamuseet.se och skansen.se för fullständigt  
program och information

PÅ SKANSEN

JULHANDLA FRÅN SOFFAN…
Om du inte har möjlighet att besöka Nordiska 
museets eller Skansens fina butiker vill vi gärna 
uppmärksamma deras utmärkta webshoppar med 
vackra, användbara och hållbara julklappar för 
stora och små. Egna kollektioner och unikt utvalt 
från andra.
www.nordiskamuseet.se/webbutik
https://webshop.skansen.se

Julen planeras för fullt på Skansen. 
Datumen är satta, senapen förbereds, 
bodarna ses över – snart är det dags. 
Julen börjar med den första julmarknaden 
30:e november och slutar med 
julavslutning den 6:e januari.

DET BLIR JUL PÅ SKANSEN I ÅR IGEN, och julmarknads-
helgerna infaller mycket prydligt på adventshelgerna. 
Skansens julmarknad pågår helgerna 30 nov–1 dec, 7–8, 
16–17 och 21–22 dec. Då kan man också dansa runt 
granen med Julorkestern och passa på att smaka kolbullar, 
nybakade munkar, dricka glögg och doppa saffransbullar. 

Jultraditioner i hus och gårdar är en stor del av utbudet 
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VÄNNERNAS PROGRAM  
NOVEMBER – JANUARI

HANDARBETETS VÄNNER – ATELJÈN

Vi besöker Handarbetets vänner, en av ”Djurgårds-
grannarna” som driver skola, arrangerar utställningar och 
både tillverkar och restaurerar textilier i ateljén. Vi får en 
visning av ateljén med pågående arbeten och möjlighet att 
studera intressanta prover som i samarbete med olika 
konstnärer blivit textila verk. 

TID: Onsdag 6 november kl. 16.00
PLATS: Handarbetets vänner Djurgårdsslätten 82-84 Obs! Vi kommer 
att gå i trappor mellan våningarna. 
ANMÄLAN: Senast 28 oktober. Begränsat antal platser. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 140:- till Plusgiro 190124-8

ARMEMUSEUM – FANOR OCH KANONER

Kliv in i ett Stockholm år 1701 fullt av ljud och upplev 
den stora festen efter segern i Narva – och den blodiga 
verkligheten bakom segern. Här presenteras unika föremål 
som lånats in till utställningen Segerns pris – Narva 1700: 
En reseikon, originalbrev skrivna av ryska soldater under 
belägringen, en rysk uniformsrock buren i slaget men 
framför allt de 300 år gamla fanorna som nu visas upp för 
första gången. Vår guide är intendent Karin Tetteris, 
ansvarig för bland annat textil, fanor och trofésamlingen. 

TID: Tisdag 19 november kl. 17.00
PLATS: Armémuseum, Riddargatan 13 
ANMÄLAN: Senast 11 november. Begränsat antal platser
Efter platsbekräftelsen inbetalning 100:- till Plusgiro 190124-8

ARKTIS – NÄR ISEN SMÄLTER

Nordiska museets nya utställning och storsatsning  
Arktis – medan isen smälter skildrar vardagen för 
människan i ett dramatiskt landskap. Utställningen 
berättar om isen och naturen i den arktiska miljön, men 
visar även unika objekt från Nordiska museets samlingar 
och museer i Norden och Grönlands nationalmuseum. 
Utställningen i stora salen visas av Intendent  
Cecilia Hammarlund-Larsson.

TID: Onsdag 27 november kl. 17.00
PLATS: Nordiska museet, samling vid Gustav Vasa
ANMÄLAN: Senast 18 november. Begränsat antal deltagare.

Efter platsbekräftelse inbetalning 100:- till Plusgiro 190124-8

AKTUELLT NOR DISK A M USEET S & SK A NSENS VÄ N N ER
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JULTRADITION OCH HANTVERK I STADEN

Välkommen att inför den stundande högtiden möta 
julstämning, traditioner och hantverk i staden. Skansens 
duktiga hantverkare visar och berättar om hantverks-
yrkenas traditioner. Det blir en spännande glasshow i 
Glasbruket, traditionellt hantverk i Krukmakeriet och  
en stämningsfull julvisning i vackra Järnhandlarbostaden 
från 1930-talet. Glasbruket och Krukmakeriet håller  
extra öppet kl. 18.30–19.00 med möjlighet att handla 
julklappar i lugn och ro. 

TID: Måndag 2 december kl. 17.00–18.30
PLATS: Skansen, samling vid huvudentrén. På denna visning  
går och står vi mycket. 
ANMÄLAN: Senast 25 november. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 240:- till Plusgiro 190124-8

VÄNFÖRENINGEN 101 ÅR  
– JULKAFFE OCH VISNING AV VÄNGÅVOR

Ta en liten paus i julförberedelserna och fira föreningens 
födelsedag med julkaffe i matsalen. Efter det möter 
intendent Leif Wallin oss och visar valda objekt ur 
samlingen för dräkt och mode – föremål som skänkts av 
Nordiska museets och Skansens vänner under åren. 
Mot uppvisande av medlemskort får du, den 18:e december 
kl. 18–20, 20% rabatt på ett helt köp i Nordiska museets 
butik.
TID: Onsdag 18 december kl. 17.00
PLATS: Nordiska museet, samling i matsalen 
ANMÄLAN: Senast 9 december. Begränsat antal deltagare.
Efter platsbekräftelse inbetalning 100:- (inklusive kaffe med dopp) till 
Plusgiro 190124-8

DJURENS VINTER

Björnen har gått i ide men Skansens andra djur är vakna 
och mycket aktiva under vintern. Hur klarar de vilda 
djuren vintern? Hur hittar de föda? Här får du lära dig om 
djurens liv i vintertid. Skansens kunniga djurguide leder 
visningen. 
TID: Lördag 25 januari kl. 10.00
PLATS: Samling vid Skansens huvudentré.  
Visning utomhus, kläder efter väder. 
ANMÄLAN: Senast 15 januari. Begränsat antal deltagare.
Efter platsbekräftelse inbetalning 140:- till Plusgiro 190124-8

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

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

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

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: Sten Tegnér 
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).

KANSLIET JULSTÄNGT
Kansliet stänger den 20 december och öppnar igen  
den 7 januari. Under denna period går det att mejla  
och lämna meddelanden på telefonsvararen.

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

ÄRADE NORDISKA 
MUSEETS & SKANSENS 
VÄNNER

FÖRST VILL JAG TACKA för det stora 
förtroendet att bli vald till vår 
förenings ordförande. Jag vill också 
tacka min företrädare, Niclas 
Forsman, som har suttit i styrelsen i 
21 år, varav de senaste tio som 
ordförande. Under 101 år har vi bara 

haft sex ordföranden före mig, vilket är helt unikt. Jag 
vill också välkomna Magnus von Knorring och Svante 
Helmback Tirén som också valdes in i styrelsen vid vårt 
årsmöte i år. Jag finner att vi har bra styrelse, där 
medlemmarna kompletterar varandra i kunskap och 
erfarenheter. Detta blir till gagn för vår förening. 

Vårt gemensamma intresse är att vi uppskattar det 
stora utbud som både Nordiska Museet och Skansen 
erbjuder. Båda dessa anrika institutioner har lång 
tradition av kulturellt utbud och de flesta av oss har 
minnen från både Nordiska Museet och Skansen, när 
våra föräldrar eller mor- och farföräldrar tog oss dit för 
första gången. När vi blev äldre, så var det vår tur att 
först ta barnen och senare i livet ta barnbarnen dit. 
Huvudsyftet i vår vänförening är att stödja och främja 
Nordiska Museets och Skansens verksamhet. Vi 
behöver värna om att vi får en god tillströmning av nya 
medlemmar, så att vår förening fortleva och utveckla 
sin verksamhet i framtida generationer.  

När nu julen närmar sig, kan ett medlemskap i 
föreningen vara en bra present till närstående. Vi 
erbjuder särskilt förmånliga medlemskap för barn eller 
annan familjemedlem 

Nordiska Museet utställning ”Arctic medan isen 
smälter” invigdes 9 oktober högtidligen av vår 
hedersledamot H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Jag 
kan varmt rekommendera vännerna att besöka denna 
mycket aktuella utställning, som knappast lämnar 
någon oberörd. För er som ännu inte har sett Skansens 
nya Baltic Sea Center, som fokuserar på hur det står till 
med Östersjön, är även ett sådant besök ett måste.
Jag vill tillönska samtliga vänner en fröjdsam jul och ser 
fram emot att ses vid våra kommande aktiviteter!

God Jul & Gott Nytt År!
STEN TEGNÉR
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TACK VOLONTÄRER!

Bilal Ingrid, Stockholm
Bilal Nadja, Stockholm
Brushammar Anders och Pia, Stockholm
Garälv Ulrika, Tullinge
Helmbaek Tirén Svante, Stockholm
Lund Gustafsson Lisbeth och Gustafsson Håkan, Älvsjö
Malminen Johannes och Bestland Malminen Tanis, Solna
Meyer Bianca och Nerep Erik, Stockholm
Mope Andersson Michelle och Andersson Karl O., 
Stockholm
Persson Jin och Rasmusson Erik, Stockholm
Rönnlund Johnny, Stockholm
Skagerberg Lena och Fredrik, Saltsjöbaden
Smedberg Anna och Strahl Reto, Ekolsund
Snäll Birgitta, Spånga
Säwe Mattias, Stockholm
Zaar Marianne, Bromma

Nordiska museet, Skansen, Vännernas styrelse och 
kansliet riktar ett stort tack till alla volontärer som har 
ställt upp under 2019. Det har varit många volontär-
uppdrag i år som Julgransplundring på Nordiska museet 
och julmarknad på Skansen. Mycket uppskattade var 
också våra välkomnande volontärer. Många har hört av sig 
till kansliet och både berömt och tackat våra trogna 
volontärer. 



Nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm

MEDLEMSKAP I NORDISKA MUSEETS  
& SKANSENS VÄNNER 2020

I medlemskapet ingår: 
•   Fri entré till Nordiska museet*, Skansen, Biologiska museet,  

Julita gård* och Härkeberga kaplansgård

•   Fri entré även till Svindersvik och Tyresö slott. För information  
om öppettider se respektive hemsida under rubriken Slott & gårdar.

•   Fri entré till Jamtli i Östersund, Sverresborg i Trondheim, Den gamle by  
i Århus, Norsk folkemuseum i Oslo och Maihaugen i Lillehammer.

•  10 % rabatt i museibutikerna på Nordiska museet, Skansen och Julita

•   Kaffe på maten i Nordiska museets restaurang

•   Medlemstidningen Artur fyra gånger per år

* Gäller ej vid evenemang med förhöjd entré.

EN JULGÅVA 
FYLLD AV KULTURARV

Ge bort ett medlemskap i 
Nordiska museets & Skansens vänner!

Årskort 650 kr per person och 850 kr per par/sambo.  
Betalning till Plusgiro 190124-8, ange mottagarens namn  

och adress och märk inbetalningen ”julgåva” så  
skickar vi hem medlemskortet. Alternativt köp direkt  

i Nordiska museets butik. 


