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KÄRA VÄNNER
– VÄLKOMNA
TILLBAKA!
ÄNTLIGEN FÅR VI ÅTERSE PLATSERNA VI LÄNGTAT EFTER!
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Blivande Skansenklassiker
– snart öppnar Arturs kafé
i Hazeliusporten

AKTUELLT S K A N S E N

SKANSEN HAR ÖPPNAT IGEN
– MED VARSAMHET
MEN OCKSÅ MED NYHETER!
I april öppnade Skansen för besökare igen efter att ha varit stängt sedan november.
VI ALLA KAN ÄNTLIGEN njuta av den stora härliga parken som
vaknat till liv. Snart slår blommorna ut och björnarna är
nyvakna efter sin vintervila. Allt är med andra ord precis som
det ska, samtidigt som Skansen öppnat upp med flera nyheter.
I Stadskvarteret sjuder det av aktivitet. Spegeldammen, den
naturlig samlingspunkten vid Gubbhyllan på väg upp mot
Skansenberget, har fått en ny glasinstallation som tillverkats av
de skickliga glasblåsarna på Skansens Glasbruk och vid
Sollidenscenen finns både nya boulebanor och schackspel att roa
sig med. Nordiska museet och Skansens Vänner får dessutom
inte missa att njuta av och studera Skansenmodellen precis
innanför huvudentrén. Tack vare 2020 års stöd från
Vänföreningen har den renoverats och tryggats för framtiden.
Läs mer om aktuellt program, öppettider och hur Skansen anpassats
för att vara tryggt för gäster på skansen.se

MED ETT TJUGOTAL STÄLLEN ATT ÄTA eller dricka något ges
utmärkta tillfällen till ett välsmakande stopp i parken. Efter en
tuff stängning har småföretagarna på Skansen, restauratörerna,
åter öppnat upp sina verksamheter. Njut av våfflor eller
klassiska småkakor hos Kafé Petissan, det fina sekelskiftescafét
som funnits på Skansen sedan 1907. Ät strömming med
potatispuré och brynt smör på Gamla Krogen på Bollnästorget
eller beställ en rykande trädgårdsrisotto hos mysiga Flickorna
Helin inrymt i Skånskagruvan. Prova Krogen Stora Gungans
goda á la carte eller Restauration Gubbhyllans hantverksviner.
Flera av restauratörerna erbjuder dessutom take away som
Djurgårdsbesökaren tryggt kan köpa med sig. I Stadskvarteren
lever den gamla bagerilokalen upp igen och det är möjligt att
köpa med sig något nygräddat. Inom kort öppnar dessutom två
blivande Skansenklassiker: Arturs kafé i Hazeliusporten och
Galejankiosken i den charmiga folkparken.
Läs mer på skansen.se/mat-dryck

håller öppet under pandemisäkra
former. Upplev hantverket på plats och handla i Krukmakeriet
och Glasbruket. Missa inte heller Skansenbutikens utbud av
klassisk och samtida svensk design, liksom de egna k ollektion
erna Vintage och Recrafted.

BUTIKERNA PÅ SKANSEN

För den som önskar handla hemifrån är Skansenbutikens webbutik
öppen som vanligt. Besök den på www.skansenbutiken.se
Nyöppnade Arturs kafé i Hazeliusporten
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Snart blommar det vid Skogaholm

Stora Gungan

Skansenbutiken

FOTO: B EATE B E R NTSE N, JOHAN SCH U LSKY, SKANSE N

Björnen sover... inte längre...

3

AKTUELLT N O R D I S K A M U S E E T

Lekstugan är
Nordiska museets
mycket älskade
lek- och lärmiljö, en
fantasivärld om
livet på landet på
1890-talet för barn
från 5 år i vuxnas
sällskap.

Hipp hipp hurra ...

LEKSTUGAN FIRAR 30 ÅR!
Lekstugan
invigdes av Astrid Lindgren och
förväntansfulla barn kunde prova på ett
väldigt annorlunda liv. Här får alla
föremål användas, även de som är över
hundra år gamla. Inför öppnandet 1991
lät man nytillverka föremål som var svåra
att få tag på och använde modeller och
beskrivningar ur museets arkiv och
samlingar för att komplettera, som till
exempel matskålarna i köket.
– Det är fantastiskt roligt att se att

I ÅR ÄR DET 30 ÅR SEDAN

Lekstugan fortfarande lockar våra yngsta
besökare, många av deras föräldrar har
dessutom själva lekt här som barn, säger
Sara Källström, chef för Publika
avdelningen.
PÅ VINDEN, ovanför kvarnen, kan man
byta om till tidsenliga kläder och sedan
är det bara att hugga i med gårdens alla
sysslor. Hur lagade man mat, handlade
och tvättade sina kläder när det varken
fanns rinnande vatten eller elektricitet?

Att hämta in vatten från brunnen, bära
in ved till spisen, mjölka de snälla
kossorna Klothilda och Gullviva, gå och
handla i handelsboden och ta hästen
Brunte och vagnen ner till marknaden är
bara några av uppgifterna barnen älskar
att ta sig an.
För tillfället håller Lekstugan stängt för att
motverka smittspridning då den bygger
på nära lek i små utrymmen. Håll utkik på
nordiskamuseet.se om när den öppnar.

FOTO: SOFIA JANSSON / NOR DISKA M USE ET
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TIDSVALVET I FINAL
TILL ”ÅRETS
UTSTÄLLNING 2020”
utställningar som tävlar om att vinna priset
Årets utställning 2020. Vinnaren tillkännages den 27 april under Sveriges
museers digitala Vårmöte. Följande utställningar (utan inbördes ordning)
är i final till Årets utställning 2020:

TIDSVALVET ÄR EN AV TRE

Konstig känsla känns bra, ArkDes
Tidsvalvet, Nordiska museet
Aquanauts: Expeditionen, Avesta Art/ Verket

NY MODEUTSTÄLLNING
ÖPPNAR I HÖST
NORDISKA MUSEETS KOMMANDE UTSTÄLLNING

NKs franska damskrädderi 1902–1966 är en hyllning
till couturehantverket och bjuder in till ett storslaget
visuellt möte med den parisiska haute couturens
legendariska nittonhundratalshistoria. Det franska
damskrädderiet på varuhuset NK i Stockholm var
Nordens ledande beställningsateljé under haute
couturens gyllene era, från sekelskiftet till sextiotalet.
Den exklusiva ateljén hade ett nära samarbete med
de ledande modehusen i Paris och liksom haute
couturens mästare skapade franska damskrädderiet
unika kreationer av högsta hantverksk lass för
individuella kunder med unika mått som inspirerar
än idag.

JULITA GÅRDS VÄDERKVARN
FRÅN 1855 RENOVERAS
Stiftelsen Nordiska museet får ekonomiskt bidrag
från Länsstyrelsen Södermanland till att restaurera
Julita gårds väderkvarn.
besked från Läns
styrelsen i Södermanland kring sin ansökan om medel till en renovering av
väderkvarnen på Julita gård.
– Beskedet kommer som en efterlängtad julklapp. Väderkvarnen är på
många sätt unik i Julita gårds kulturhistoriska miljöer. Vi ser denna
renovering som ytterligare ett steg i rätt riktning på vägen i att mejsla fram
Julita gårds många unika värden. Nu ska vi påbörja arbetet med att hitta
en lämplig aktör som kan bistå oss i renoveringen, säger Sanne HoubyNielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.
Kvarnen står fritt och kan besökas utanför parkområdet. Idag bildar
väderkvarnen och den bredvidliggande kvarnstugan en sammanhållen miljö
som pedagogiskt berättar om en del av Julita gårds historia.

STRAX FÖRE JUL FICK STIFTELSEN NORDISKA MUSEET
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Från pressmeddelande 18 februari:
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SAMFUNDET NORDISKA MUSEETS OCH
SKANSENS VÄNNER SKÄNKER TVÅ MILJONER
TILL VERKSAMHETERNA NORDISKA
MUSEET OCH SKANSEN.
På grund av rådande omständigheter har styrelsen för Vänföreningen beslutat
att 2021 betala ut ett extraordinärt stort bidrag för att stötta verksamheterna.
”Som vi alla vet så har pandemin haft en allvarlig
inverkan på både Nordiska museet och Skansen”,
säger Sten Tegnér, ordförande Nordiska museets och
Skansens Vänner. ”Aldrig i vår historia har framtiden
sett så oroande ut. Nu behöver vi som vänförening
göra något utöver det vanliga. Därför har styrelsen
beslutat om en gåva på två miljoner kronor som
fördelas lika mellan Nordiska museet och Skansen”.
Vanligen går det årliga bidraget från Vänföreningen
till ett för verksamheten specifikt projekt, i samråd
med verksamhetscheferna. Med detta extraordinära
bidrag får ledningarna för de båda museerna däremot
själva bestämma hur pengarna skall användas.
”Vi är otroligt tacksamma för gåvan i dessa tider då
stiftelsens ekonomi är ansträngd till följd av pandemin”,
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säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen
Nordiska museet. ”Gåvan kommer att hjälpa oss med
de ambitiösa planer vi har för att optimera Julita gård
som besöksmål i Katrineholm. Tillsammans med
renoveringen av kvarnen, med stöd av Länsstyrelsen
Södermanland, får vi en bra start på året”.
”Jag och mina medarbetare blev väldigt glada när
vänföreningen meddelade att man tänkte stödja oss
ytterligare”, säger John Brattmyhr, VD för Skansen.
”Det är en svår tid nu. Nordiska museets och Skansens
Vänner ger oss råg i ryggen bland annat när det gäller
att reda ut den kris vi har hamnat i på grund av
pandemin. Skansen betyder mycket för många och
vi hoppas snart kunna öppna igen. Stort tack!”.

N O R D I S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R AKTUELLT

För medlemmarnas kännedom återpublicerar vi här debattartikel
införd i Aftonbladet 11 mars:

AGERA NU – SKANSEN HÅLLER
PÅ ATT FÖRFALLA
Vi klarar inte vårt uppdrag i pandemin
I dag är det den 11 mars, årsdagen för när WHO för-
klarade utbrottet av covid-19 som en pandemi. Viruset
har slagit onådigt mot mängder av verksamheter, med
besöks- och kulturnäringen som en uppenbar förlorare.
För Stiftelsen Skansen har pandemin kastat ett starkt
ljus på en ohållbar finansiering. Vi kan inte längre
uppfylla vårt uppdrag. Regeringen måste agera innan
Skansens kulturhistoriska byggnader av nationellt
intresse förfaller.
Staten är huvudman för Stiftelsen Skansen med ett
verksamhetsansvar som delegeras till Skansen utifrån en
rad kriterier. Uppdraget handlar övergripande om att
vårda Skansens kulturhistoriska bestånd och se till att
kultur- och traditionsbunden kunskap förvaltas och förs
vidare.
Ytterst syftar verksamheten till att levandegöra
och bevara kunskap om svenskt kultur- och naturliv.
Ett stort, viktigt och ärofyllt uppdrag som Stiftelsen
Skansen har levererat på sedan öppningen 1891.
Sårbarheten i Skansens finansieringsmodell – med ett
statligt anslag på 27 procent och resterande kostnader
från egna inkomstkällor – är sedan länge känd av
huvudmannen.
Skansens kulturhistoriskt mycket värdefulla byggnads
bestånd bestående av mer än 300 byggnader, 180 av
museikaraktär, utgör en särdeles viktig del av det
nationella kulturarvet genom att det bevarar byggnader
och föremål från hela landet. Vissa av dessa finns repre
senterade endast på Skansen.
Utöver det bevaras och förmedlas kunskap om hantverk
och traditioner, det immateriella kulturarvet, som
upprätthålls i samband med kulturhistoriskt korrekta
vård- och underhållsinsatser.
Skansen är dessutom en internationell förebild som
världens första friluftsmuseum, och de allra flesta andra
friluftsmuseer är byggda utifrån Skansen som modell.
Att Skansen, med i princip helt egna resurser, ska
upprätthålla ett kulturarv av denna dignitet och om
fattning är inte rimligt.
Sedan lång tid tillbaka har Skansen kämpat med att
komma ikapp med en alltför stor underhållsskuld. Det har
gjorts mer investeringar än någonsin de senaste tio åren
men tyvärr måste Skansen konstatera att vi inte av egen
kraft, på ett rimligt sätt, har förmåga att återhämta oss
från den alltjämt växande underhållsskulden.

Statliga museer med uppdrag att bevara och förmedla
nationellt angelägna frågor har en finansiering där staten
som huvudman tillgodoser en tillräcklig finansiering för
att uppdraget ska kunna fullföljas. Stiftelsen Skansen
representerar det folkliga kulturarvet och når ut till en
mycket stor och bred målgrupp men har idag en ohållbar
finansiering.
Därför måste vi ifrågasätta hur högt staten värderar att
bevara det kulturarv Skansen förvaltar och vilken typ av
kultur det är värt att investera i.
Sedan 2010 har antalet besökare, och därmed Skansens
biljettintäkter som största inkomstkälla, vuxit årligen.
Sedan kom pandemin.
Inom loppet av ett par veckor grusades Skansens för- 
hoppningar om att successivt beta av en stor och växande
underhållsskuld. Många medarbetare har även sagts upp
för att klara den mest akuta ekonomiska krisen.
För drygt ett år sen, i ett brev till Kulturminister
Amanda Lind, vädjade Stiftelsen Skansen om statens
akuta stöd för att inte behöva gå i likvidation. Det extra
stöd från staten och överskottet från entréintäkter, som
var tänkt att användas till underhållet, behövdes nu för
att klara Skansens starkt minimerade drift under
pandemin.
I dag, ett år senare, finns en fortsatt mycket stark oro
över det faktum att underhållsbehovet av kultur
byggnaderna vida överstiger Skansens resurser. Och vi
kommer inte ikapp. Skansen och dess byggnader riskerar
att kollapsa om inte omedelbara åtgärder vidtas.
Det är orimligt att Skansen genom huvudsaklig egen
finansiering ska förvalta, tillgängliggöra och bevara ett
kulturarv av denna dignitet. Staten måste ta ett större
finansiellt ansvar för att bevara det gemensamma kulturarv
som Skansen förvaltar. Och det nu.
Ett betydande svenskt kulturarv riskerar annars att
försvinna.
Sven-Erik Österberg, landshövding, styrelseordförande Skansen
John Brattmyhr, verkställande direktör Skansen
Thomas Rolén, generaldirektör, styrelseledamot Skansen
Catharina Nolin, professor, styrelseledamot Skansen
Per-Magnus Nilsson, landskapsarkitekt, styrelseledamot Skansen
Sanne Houby-Nielsen, styresman, styrelseledamot Skansen
Åsa Anderljung, kultursamordnare, styrelseledamot Skansen
Martin Emtenäs, journalist, styrelsesuppleant Skansen
Vanessa Gandy, fil.mag, styrelsesuppleant Skansen
Maria Sidén, byggnadsantikvarie, styrelsesuppleant Skansen
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JOHAN NORDENFALK (1934-2020)
Vi vill gärna lyfta fram och minnas vår tidigare ordförande
och hedersledamot med tacksamhet för hans mycket betydelsefulla
och engagerade arbete för Vänföreningen.

Avtackning av Johan Nordenfalk 2009.

TILL MINNE: JOHAN NORDENFALK
Johan Nordenfalk var under många år
engagerad i Nordiska museets och
Skansens vänner och var dess
ordförande i tolv år. Intresset för de
två museerna var inget nytt för
familjen Nordenfalk. Redan Johans
farfarsfar hjälpte Artur Hazelius i
starten och blev 1901 Nordiska
museets hedersledamot och hans far
var en tid styrelseordförande i de
förenade museerna. I dag sitter hans
son i vänföreningens styrelse.
1997 efterträdde Johan Nordenfalk
prins Bertil som ordförande. När
kronprinsessan samma år tackade ja
till att bli vänföreningens förste
hedersledamot bibehölls de historiska
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banden med kungahuset, vilket
gladde Johan mycket. Hans gedigna
kunskaper inom ekonomi och
förvaltning parat med ett stort
kontaktnät inom samhällets olika
sektorer var naturligtvis en utmärkt
grund i hans roll som ordförande.
Med bakgrund som ägare och
förvaltare av släktgården Blekhem
och tidigare ordförande i
Jordägareförbundet var han väl insatt
i frågor rörande kulturbevarande.
Det märktes att Johan brydde sig
om vänföreningen. Det var viktigt för
honom att vänföreningen skulle
fortsätta som ett sammanhållande
kitt mellan museerna och vara en god

ambassadör för de bägge folkkära
institutionernas verksamheter.
Johan Nordenfalk utstrålade
pondus och trygghet. Hans sätt var
ofta bestämt och alltid vänligt. Som
ett tack för sitt mycket uppskattade
arbete för vänföreningen utsågs han
till hedersledamot vid sin avgång som
ordförande 2009. En sann gentleman
har gått ur tiden.

Sten Tegnér, ordförande
Niclas Forsman, tidigare ordförande
Samfundet Nordiska museets
& Skansens vänner

N O R D I S K A M U S E E T S & S K A N S E N S VÄ N N E R AKTUELLT

TILL MINNE: JOHAN NORDENFALK
Ambassadör Johan Nordenfalk var under många år varmt
engagerad i Nordiska museets och Skansens Vänförening
och under tolv år dess ordförande, ett uppdrag han skötte
föredömligt. Att vara ordförande i en vänförening på det
museala fältet kräver att man är väl insatt i ekonomi och
förvaltning, tillika att man har ett starkt intresse för
kulturarvsfrågor. Allt detta besatt Johan Nordenfalk. Han
var den fjärde generationen i rakt nedstigande led i ätten
Nordenfalk med anknytning till Nordiska museet.
I Nordiska museets samlingar finns gåvor skänkta av de
tidigare generationerna. Hans farfars far och namne, riksdagsmannen Johan Nordenfalk (1830–1901) lade 1874
fram ett förslag i riksdagen om att tilldela Artur Hazelius
och hans nygrundade Skandinavisk-Etnografiska samling
ett anslag om 5 000 kr, vilket bifölls. Han skänkte också
föremål till museet bland annat sin fars ämbetsvärja och en

samisk docka från Dorothea socken, Lappland. Sedermera
blev han hedersledamot i stiftelsen Nordiska museet.
Ambassadörens far, hovrättsrådet Johan Nordenfalk
(1897–1980), under en period nämndens ordförande,
skänkte en mycket spännande tapetprovssamling av
pappers- och stofttapeter från 1800-talet, med ursprung
från släktgården Blekhem, södra Tjusts härad, Småland.
Även en koppling till de Rålambska tavlorna på
Nordiska museet finns, då Johan Nordenfalks mor var
ättling i rakt nedstigande led till Claes Rålamb som
beställde dem.
Idag är Nordiska museets och Skansens vänförenings
styrelse representerad av hans son Johan Nordenfalk, så
traditionen går vidare.

Sanne Houby-Nielsen, styresman Nordiska museet

En av de Rålambska tavlorna föreställande sultan Mehmed IV eller Mehmed Jägaren som han också
kallades i processionen 1657 på väg till Adrianopel för att jaga.

Till minne av vänföreningens tidigare ordförande och hedersledamot

JOHAN NORDENFALK
har Samfundet Nordiska museets och Skansens vänner fått ta emot gåvor
som kommer att bidra till verksamheten på museerna.
Föreningen vill rikta ett varmt tack till familjen Nordenfalk
och alla gåvogivare.
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KANSLIET
INFORMERAR
PÅMINNELSE MEDLEMSKORTEN
Kansliet påminner om att medlemskorten 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 stickkontroller av ID-handlingar
i entréerna.

STYR E LS E
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
KAN S LI
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
R E DAKTION
ARTUR UTGES AV:

Nordiska museets &

PROB LE M M E D M E D LE M S K ORT
& FÖR LORAT 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.
M E D LE M S KORT FÖR BAR N OCH
FAM I LJ E M E D LE M MAR PÅ SAM MA AD R E SS
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.

AN MÄLAN B I N DAN D E
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 FACE BOOK!
Håll dig löpande uppdaterad om Vänföreningens
aktiviteter och program genom att följa vår facebook-sida:
www.facebook.com/NordiskamuseetochSkansensVanner

Skansens Vänner
Sten Tegnér
Christina Sollenberg Britton
E-POST: christina @ brittonbritton.com
TRYCK: Exakta
ANSVARIG UTGIVARE:
REDAKTÖR:

MEDLEMSKAP
– BLI EN VÄN
650 kr per person och 850 kr per par/sambo
(vänföreningen tillämpar rullande medlemskap med
fyra olika perioder: kalenderårskort, mars-, juni- eller
septemberkort).
ÅRSKORT:
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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.

STÄNDIGT MEDLEMSKAP:

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
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BÄSTA VÄNNER,
Först vill jag tacka alla som har förlängt sitt
medlemskap i vår vänförening, samt de som
generöst blivit livstidsmedlemmar. Ert stöd gör
att vi i större utsträckning kan stötta Nordiska
Museet och Skansen. Det är med stor glädje
som vi kunde skänka en gåva till dessa institu
tioner på totalt 2 000 000 kr, då det nu behövs
mer än någonsin tidigare. Vi har alla fått göra
stora uppoffringar under denna pandemitid och
det är vår förhoppning att vi senare i år kan
leverera det utbud som vänföreningens
medlemmar förväntar sig.
Vår tidigare ordförande Johan Nordenfalk
gick bort i slutet av förra året. I samband med
begravningen så bad familjen om gåvor till
vänföreningen istället för blommor, vilket
givetvis uppskattas vamt. Johan efterträdde
Prins Bertil och gjorde stora insatser för
vår vänförening. Under hans ledarskap blev
sedan Kronprinsessan Victoria vår hedersord
förande och visar ett genuint intresse för
vänföreningen.
Vårt nästa årsmöte sker digitalt den 24 maj
2021. Det är med stor glädje för oss att
Kronprinsessan kommer att deltaga. Jag hoppas
att så många som möjligt kan koppla upp sig och
vara med på årsmötet.
Sedan vill jag tacka för mig som er ordförande,
då jag måste avgå på årsmötet av hälsoskäl.
Njut av en härlig vår med längre dagar och
underbar grönska.
Med de bästa hälsningar,

Sten Tegnér

NYA VÄNNER
Caroline och Christian Ankarcrona, Stockholm
Eva och Bo Bengtsson, Sundbyberg
Jonas Bergström, Stocksund
Linda Eklund och Staffan Hedström, Vaxholm
Eva och Orvar Eriksson, Söderfors
Juan Lin Yang Eriksson och Nils Eriksson,
Upplands Väsby
Elisabeth Grahn och Anders Alexandersson,
Stockholm
Anna Grimlycke och Tias Bergström, Linköping
Erik Holmgren och Sara Ilic, Stockholm
Andrea och Christoffer Kral , Stockholm
Jesper Lindquist, Stockholm
Sofie Lundin, Solna
Mårten Malmsten-Örbom, Södertälje
Lars Renbjer, Bromma
Katarina Tour, Stockholm
Ann och Robert Vikström, Strängnäs
Helena Ånäs Lantz och Tony Lantz, Vallentuna

ÅRSMÖTE
SAMFUNDET NORDISKA MUSEETS
OCH SKANSENS VÄNNER
Inbjuder till digitalt årsmöte med deltagande
av H.K.H. Kronprinsessan Victoria

TID
Måndagen den 24 maj 2021 kl. 18.00
ANMÄLAN
Anmälan senast torsdagen den 20 maj till Nordiska museets
och Skansens vänner Box 27 820 115 93 Stockholm,
via e-post eller kansliets telefon 08-519 546 93.
Länk till mötet skickas fredagen den 21 maj.
Vänligen ange e-postadressen länken skall skickas till.
Årsredovisningen 2020 kommer att publiceras
på hemsidan och kan även rekvireras från kansliet
via e-post vanner@nordiskamuseet.se
eller telefon 08-519 546 93.

VÄNDAG
Till hösten anordnas en ”Vändag” med
specialprogram på Skansen.
Information om datum och program publiceras
i kommande nummer av Artur.
Välkommen!

HAR VI DIN E-POSTADRESS?
Med hjälp av den kan vi
kommunicera oftare med dig.
Meddela gärna kansliet
också om du ändrar bostadsadress
eller får nytt telefonnummer.
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Nordiska museets & Skansens Vänner
Box 27820
115 93 Stockholm

VÄNNERNAS PROGRAM VÅREN 2021
B E RG IAN S KA TRÄDGÅR D E N
Bergianska trädgården har sitt ursprung i den trädgård med namn
Bergielund som anlades i nuvarande Vasastaden i Stockholm i mitten av
1700-talet. Egendomen donerades sedermera till Kungliga vetenskaps
akademien, flyttades till nuvarande läget vid Brunnsviken och kom på
1800-talet att tjäna som trädgårdsskola och hortikulturell försöksanläggning.
Victoriahuset med jättenäckrosen och Victoriadammen anlades på
1800-talet och på 1900-talet tillkom Edvard Anderssons växthus med
växter från medelhavsklimat samt tropiska avdelningar. Vi gör en vandring
med visning av säsongens växter, får lära oss om trädgårdens anrika
historia, byggnader och verksamhet.
TID: Torsdag 22 april kl. 14.00 alternativt kl. 17.00
PLATS: Gustafsborgsvägen 4 i Frescati. Samling vid huvudentrén/parkeringen

vid skyltskåpet. Buss till hållplats Universitetet Norra, T-bana eller Roslagsbana
till station Universitetet.
ANMÄLAN: Senast 19 april. Begränsat anta deltagare (15 personer/grupp).

Vänligen ange önskad tid. Visning utomhus där vi går och står en del.
Efter platsbekräftelse inbetalning 140 kr till Plusgiro 190124-8.

G LÖM DA OCH GÖM DA I D ROTTS PLATS E R
Välkommen på en idrottshistorisk vandring på Djurgården och Gärdet
med guide från Riksidrottsmuseet. Vi följer i spåren efter olympiska
tävlingar, militärövningar och Stockholmsutställningen 1930. Många av
grenarna på ”solskensolympiaden” 1912 arrangerades i området kring
Djurgården, bland annat avhölls rodd- och simtävlingarna vid Djurgårds
brunnsviken. På Strandvägen kunde publiken följa målgången av roddtävlingarna
på en för ändamålet byggd läktare. På vandringen passerar vi även klubbhuset
för Stockholms Roddförening byggd 1913 och fortfarande i bruk.
TID: Tisdag 1 juni kl. 14.00 alternativt 17.00
PLATS: Samling vid Riksidrottsmuseet, Djurgårdsbrunnsvägen 26 i Stockholm.

Buss 69 till hållplats Sjöhistoriska museet.
ANMÄLAN: Senast 24 maj. Vänligen ange önskad tid. Begränsat antal

deltagare (15 personer/grupp). Visning utomhus där vi går och står en del.
Efter platsbekräftelse inbetalning 140 kr till Plusgiro 190124-8.

På grund av rådande situation har vårens program kortats.
Vi hoppas att vi i höst kan återkomma med ett fullt program.

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.

