
VÄLKOMMEN 
ÄLSKADE VÅR!

NUMMER 1, 2022 – ÅRGÅNG 25

NY SÄSONG PÅ NORDISKA MUSEET OCH SKANSEN
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4 gröna helger på  
Skansen

PREMIÄR FÖR TRÄDGÅRDSDAGAR 30 APRIL – 22 MAJ

Vårbukett signerad  
Andreas Graveleij,  

utställare under  
Trädgårdsdagar på 

Skansen
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AKTUELLT  SK A NSEN 

I ÅR VÄLKOMNAS VÅREN med den grönskande nysatsningen 
Trädgårdsdagar på Skansen. Lördagar och söndagar från  
30 april till 22 maj, lovar Stockholms mest historietäta park 
inspiration, kunskap och upplevelser inför den stundande 
trädgårdssäsongen.

Skogaholms Herrgård från 1700-talet är centrum för  
de olika aktiviteterna. Här kommer att finnas möjlighet till 
handel på trädgårdsmarknaden och tillfälle att besöka  
olika intressanta utställare och intresseorganisationer. På 
scenen kommer olika talare att lösa av varandra under  
de fyra helgerna. Inne i den pampiga herrgården blir det 

blomsterutställning kurerad av trädgårdsmästaren och 
blomsterdekoratören Andreas Graveleij. Andreas driver egna 
företaget Kniva Trädgård utanför Falun. Hedersuppdraget 
som blomsterdekoratör var när han fick delta i arbetet med 
Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias bröllop. 

I kringliggande trädgårdar och grönområden erbjuds  
pröva på-aktiviteter för de små och möten med Skansens 
trädgårdsmästare och pedagoger. Dessutom finns det flera 
trädgårdsvisningar och kurser för vuxna att boka in sig på. 

Nordiska museet och Skansens vänner får 10 procent rabatt på alla 
visningar och kurser. Läs mer på skansen.se/tradgardsdagar

INNAN SKANSEN ÖPPNADE 1891 fanns inte särskilt mycket  
mer än en karg skärgårdsklippa med låga buskar och glesa 
dungar av vindpinade tallar på platsen. Artur Hazelius 
förstod att för att berätta om Sveriges historia var naturen 
och hur den brukats av människan en viktig del av berättelsen. 
Mängder matjord fraktades hit och tusentals träd, buskar 
och blommor planterades kring husen och gårdarna för att 
ge en bild av det landskap och den tid de berättar om.

Så ser det ut än idag i den 30 hektar lummiga parken.  
På Skansen kan du promenera genom fyra århundraden av 
svensk trädgårdshistoria, från norra till södra Sverige. 
Upptäck en imponerande och ovanlig park med många  
gröna rum, odlingar, vild vegetation och kultur historiska 
trädgårdar. I parken värnas det även om det fantastiska  
gröna kulturarvet och den biologiska mångfalden genom  
att odla och bevara våra svenska kulturväxter.

Besök en inspirerande trädgårdsmarknad, ta del av guidade visningar eller 
njut av lite jord under naglarna …

OM SKANSENS TRÄDGÅRDAR

TRÄDGÅRDSDAGAR  
PÅ SKANSEN
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Skånskt vid Skånegården ... stockrosor.

Premiär!
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”För djurparker som arbetar för att bevara 
arten för framtiden är det väldigt glädjan-
de att svalparakiten häckar på Skansen 
och att vi genom det kan bidra till djur-
parkernas reservpopulation”.

LINDA TÖRNGREN, enhetschef på Skansens zoologiska 
avdelning, berättar om den utrotningshotade svalparakiten 
som får hjälp av djurparker. Tre svalparakiter som kläckts 
på Lill-Skansen har flyttat till Köpenhamn Zoo i Danmark.  
Inom kort kommer ytterligare svalparakiter att flytta till 
en djurpark i Frankrike. Det är goda nyheter för den akut 
utrotningshotade papegojan som befaras vara utdöd i det 
vilda inom tio år.

VÅR I SKANSEN -  
BUTIKEN

VÅREN HAR ÄNTLIGEN ANLÄNT i Skansenbutiken! Botanisera 
bland vattenkannor i emalj, fröblandningar, fågelholkar  
och underbart väldoftande, tillika naturlig, såpa. I Skansen-
butiken hittar du något för alla åldrar bland traditionellt 
hantverk, nyskapande design och Skansens egen kollektion 
som tillverkats efter förlagor i hus och gårdar.

skansenbutiken.se

HOTAD FÅGEL 
FÅR HJÄLP

MINA 3 
SKANSENTIPS

Hej Thomas Nyhlén,  
Skansens scenograf.  
Vilka är dina  
personliga guldkorn  
på Skansen som man  
inte får missa?

1. SKOGAHOLMS HERRGÅRDS BAKSIDA . Att sitta på 
en av bänkarna nere vid buxboms parterrerna och 
titta upp mot huvudbyggnaden är väldigt rogivan-
de. Trots närheten till Skansens marknadsgata är 
det förvånansvärt tyst och lugnt där på bänken. 

2. RULLTRAPPANS ÖVRE PANORAMAFÖNSTER. 

Utsikten vid bänkarna utanför är fantastisk. Där 
har man full vy över Vitabergen, Stadsgården och 
Fåfängan. Att sitta där en vårdag då solen värmer är 
riktigt gott!

3. SKOGSARBETARKOJAN. Att slå sig ner utanför 
kojan med sin enkla miljö, vedupplag och kolmila, 
och titta ut över Djurgårdsbrunnsviken och 
Östermalm är något speciellt. Kontrasten är så 
påtaglig. Häftigt! 

MINA TRE 
SKANSENTIPS

Svalparakiten är en liten, snabb 
och färgglad papegoja som 
i det vilda återfinns endast i 
Australien.
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TILL SÄSONGEN 2022 kan vi äntligen 
öppna upp våra fantastiska slott och 
gårdar för besökare igen. 

Svindersvik i Nacka och Tyresö slott 
håller öppet för visningar mot förköp på 
lördagar och söndagar från 28 maj till  
4 september.

Även Julita gård i Sörmland slår upp 

portarna denna säsong. Gården håller 
öppet dagligen från 1 juni –31 augusti, 
11.00–16.00 med visningar, öppna 
utställningar och historiska miljöer. 
Lekstugan och Pettsongården håller 
öppet för lek på egen hand.

Julitasäsongen inleds med en 
smygöpp ning den 28 maj då det är 

Pelargondag, med visningar, föredrag 
och försäljning. Andra aktiviteter att  
se fram emot under sommaren är bland 
annat traditionsenligt midsommar-
firande, trädgårdsvisningar och 
konserter. 
 
För mer information om våra slott och gårdar se: 
www.nordiskamuseet.se/slott-gardar

VARMT VÄLKOMMEN  
TILLBAKA
Nu öppnar vi Nordiska museets slott & gårdar igen!

Svindersvik

Julita gård Tyresö slott
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DET PÅGÅENDE KRIGET i Ukraina hotar 
museer och kulturhistoriska platser i 
Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska 
kulturarvet riskerar att skadas och 
för svinna och museichefer på plats 
vädjar om ett koordinerat ekonomiskt 
stöd från kolleger i Norden. Stiftelsen 
Nordiska museet tog därför initiativet 
till en insamling av finansiellt stöd i 
nära dialog med Riksantikvarieämbetet 
och museer i Norden. Insamlingen 
kunde börja den 2 mars.

Flera museer bestämde sig snabbt för 
att agera och bidra till fonden. Förut-
om Nordiska museet självt donerade 
Norsk Folkemuseum alla entréintäkter 
från helgen 5–6 mars och Sveriges 
samtliga Länsmuseer har tillsammans 
med Länsmuseernas samarbetsråd 
beslutat att skänka ett ekonomiskt 
bidrag till fonden. Sedan lanseringen 
har också ett stort antal privata bidrag 
inkommit.

Hittills uppgår den insamlade 
summan till närmare 650 000 svenska 
kronor. 

Insamlingen av finansiellt stöd sker  
i första hand till Nationalmuseet för 
Ukrainas historia i Kiev. Insamlingen 
syftar konkret till att återuppbygga 
museet så fort det är möjligt och att 
säkerställa samlingarna och kunskapen 
om dessa i Sverige, Norden, Europa 

och världen. Insamlingen ska säker-  
ställa snabba och konkreta insatser så 
fort det är möjligt.

– Det är hoppfullt att se det fina 
gensvaret från våra nordiska museikol-
legor och publiktillströmningen som så 
snabbt gett ett betydande bidrag till 
fonden. Vi har goda förhoppningar att 
fler ansluter och bidrar, säger Sanne 
Houby-Nielsen, styresman, Stiftelsen 
Nordiska museet

– Det var en självklarhet att ansluta 
till detta viktiga initiativ och vi ser  
stor motivation hos norska museer till 

att bidra till insamlingen, säger Nina 
Refseth, direktör för Stiftelsen Norsk 
Folkemuseum

– Vårt nästa steg är ett närmare 
samarbete med Norge kring fortsatt 
insamling och kunskapsspridning, 
säger Sanne Houby-Nielsen.

Insamlingen riktas till såväl institu-
tioner som privatpersoner.

Stiftelsen Nordiska museets insamling av finansiellt 
stöd för att rädda Ukrainas kulturarv sker på:
Bankgiro: 5475-9758
Swish: 1236280424
Märkes: Insamling till Ukraina

INSAMLING AV BERÄTTELSER OM KRIGET I UKRAINA
DEN 24 FEBRUARI 2022 invaderades 
Ukraina av Ryssland. En historisk 
händelse som rubbat freden i Europa 
och som berör oss alla. Hur framtiden 
ser ut vet ingen. Med en ny insamling 
vill Nordiska museet dokumentera 
allmänhetens tankar och reaktioner 
kopplade till kriget.

Nordiska museet grundades 1873 
och har sedan dess löpande dokumen-
terat livet i Sverige och Norden. Under 
de senaste åren har museet bland 
annat samlat in tusentals berättelser 

på teman så som coronapandemin, 
terrordådet på Drottninggatan och 
flyktingkrisen 2015.

– Det ligger i Nordiska museets 
DNA att dokumentera samtids-
skeenden. Det gäller både i kristid 
och i vardag. Nu vill vi samla in 
tankar och reaktioner på dessa 
historiska händelser som drabbat oss 
alla, säger Sanne Houby-Nielsen, 
styresman på Nordiska museet. 

Bidragen till insamlingen ”Kriget i 
Ukraina – berätta för framtiden” blir 

ett tidsdokument som sparas i museets 
samlingar för framtidens forskare och 
som underlag för Nordiska museets 
framtida publika arbete.

Fredsdemonstration utanför ryska ambassaden 
i Stockholm, februari 2022.

Nordiska museet har tagit initiativ till en fond för insamling av  
ekonomisk hjälp för att rädda Ukrainas hotade kulturarv. Hittills uppgår 
resultatet till närmare 650 000 svenska kronor.

STOR UPPSLUTNING KRING  
IN SAMLING TILL UKRAINAS MUSEER 

Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev.
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OM MAN STÅR FRAMFÖR Nordiska 
museets huvudentré och lyfter blicken 
upp till vänster ser man strax ovanför 
skylten vänföreningens kansli. Utsikten 
från kansliet är magnifik med Djur-
gårds  kanalen mot öster och Skansen 
och Bredablick mot sydost. I skrivande 
stund är det ännu is på kanalen, men 
solen skiner och vårblommor har 
kommit upp på Lejonslätten. 

Den viktigaste och trevligaste upp -
giften jag har är att hålla kontakt med 
medlemmarna och att anordna vårt 
program. De två senaste åren har vi 
lyckats fortsätta med våra aktiviteter 
men anpassade till det rådande läget.  
Vi har behövt arrangera program 

utomhus vilket samtidigt medfört att vi 
upptäckt nya besöksmål och nya sätt att 
träffas. 

De senaste åren har bjudit på några 
speciella höjdpunkter. I augusti besökte 
vi Skansen i odlingens och trädgårdens 
tecken. Vid kolonistugorna möttes vi av 
volontärer från 100-årsjubilerande 
koloniträdgårdsförbundet, båda tidsenligt 
klädda 20- och 40-talskläder. Därefter 
guidades vi både på kolonilotterna  
och Rosenträdgården av kunniga och 
engagerade guider. 

I september öppnade utställningen 
Nordens Paris, om NK:s Franska dam-    
skrädderi på Nordiska museet. Susanna 
Strömqvist som gjort forskningsarbetet 

och kurerat utställningen höll ett 
väl besökt och uppskattat föredrag för 
vännerna i samband med lanseringen av 
boken om NK:s franska. 

På Drottningholms slottsteater fick vi 
bokstavligen komma bakom kulisserna. 
Teatern har en omfattande samling 
originaltaper från 1700-talet, de flesta 
uppsatta på väggarna i de mindre rum 
som användes av musikerna och 
artisterna. På vår inspirerande rundtur 
fick vi även se tapeter som varit på utlån 
till Nordiska museets tapetutställning. 

Väl påpälsade men fulltaliga vandrade 
vi i slutet av april på Bergianska träd
gården i kraftig vind och snöblandat 
regn. Bättre tur med vädret hade vi i 

UTSIKTER FRÅN VÅRT 
TORNRUM
Vänföreningens kanslichef AnnaKaisa Summanen Öhgren delar med sig 
av senaste tidens verksamhet och och kommande aktiviteter.

Fantastiska utsikten från Nordiska museet & Skansens vänners kansli.
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september då vi besökte Dalarö i 
ovanlig sensommarvärme och solsken. 
Efter en intressant guidad tur av Dalarö 
besökte vi huset som Anders Zorn 
hyrde och målade i under många somrar 
på 1880-talet. Christina och Claes 
Britton hade bjudit in oss på besök i sin 
trädgård där vi bjöds på eftermiddags-
kaffe och kunde bese de berömda 
bryggorna som Zorn avbildat i sina 
målningar från Dalarö. 

Att planera program för Nordiska 
museets och Skansens vänner är en 
tacksam uppgift eftersom så många 
intresseområden finns representerade 
på museerna. Här finns kulturhistoria, 
trädgård, natur och djurliv, mode, design 
och mycket mer. När vi reser eller 
besöker andra museer och kultur-
historiska platser är det lätt att hitta 
gemensamma nämnare till både 
Nordiska museet och Skansen. Att  
den röda rocken som Anders Zorn bär 
på ett av sina självporträtt finns på 
Nordiska museet fick vi lära oss på 
Zorngården och att inredningen från 
slottsapoteket på Drottningholm 
numera är en del av Apoteket Kronan 
på Skansen gjorde vår vandring på 
Drottning holmsmalmen ännu 
intressantare. 

Med det stora intresset för våra 
program kommer vi att att bredda och 
öka programutbudet ytterligare. Det 
blir bland annat fler besök som kan ge 
kompletterande kunskap om ”våra” 
museers samlingar och verksamhet.  
I det kommande programmet finns 
bland annat besök på Millesgården för 
att skänka mer kunskap om Carl Milles 
och den stora Gustav Vasa-skulpturen 
på Nordiska museet. Till hösten 
planeras också en serie föredrag med 
inbjudna föreläsare och fortsatta 
ateljébesök hos samtida konstnärer  
och designers. 

Det gläder oss mycket att Nordiska 
museets slott och gårdar återöppnar till 
sommaren. Vill man följa med vänför-
eningen på guidad tur är man välkom-
men till Svindersvik i juni. Svindersvik 
är ett sommarnöje i rokoko med väl-   
bevarade inredningar från 1700- talet 
och en fruktträdgård förhoppningsvis i 
full blom vid tiden av vårt besök. I 
planerna för sensommaren och hösten 
ingår ett speciellt besök på Skansen. 

Vänföreningen har många gånger fått 
uppleva Skansen en fin augustikväll, 
ett privilegium och alldeles under-
bart…Läs mer i nästa nummer av 
Artur. 

En av vänföreningens huvudupp gifter 
är att ekonomiskt bidra till Nordiska 
museets och Skansens verksamhet. 
Praktpjäser i silver, höns huset på Skansen 
och en klänning av Yves Saint Laurent 
är alla exempel på gåvor som vännerna 
skänkt under åren. I vanliga fall avser 
gåvan ett inköp till samlingarna eller  
ett specifikt projekt men förra året togs 
det ovanliga beslutet att skänka 1 miljon 
kronor till Nordiska museet och Skansen 
vardera för att fritt disponeras av båda. 

En annan del av det stöd som vän-   
föreningen kan ge till museerna är rese-   
stipendier till anställda på Nordiska 
museet och Skansen. Stipendiaten skall 
göra en resa i Sverige eller utomlands i 
studiesyfte eller till exempel för att 
delta på en internationell konferens. 

Nu stundar för första gången på  
två år ett årsmöte med medlemmarna 
närvarande,  i år i stora hallen på 
Nordiska museet. Årsmötet som äger 
rum i maj är en högtidsstund och 
vårfest där vi turas om att hålla mötet 
på Skånska gruvan på Skansen eller  
på Nordiska museet. 

Årets möte äger rum i närvaro av 
H.K.H. Kronprinsessan Victoria. 
Kronprinsessan har sedan 1997 varit 
föreningens beskyddare och första 
hedersledamot. Hon har aktivt deltagit 
i våra årsmöten och visat stort intresse 
för de frågor som Nordiska museet  
och Skansen arbetar med. Resestipen-
dierna delas traditionsenligt ut av 
Kronprinsessan, något som enligt en 
tidigare stipendiat ”gör mottagandet 
speciellt högtidligt”.

Årsmötet är öppet för alla medlem-
mar och Nordiska museets och Skansens 
vänner önskar alla hjärtligt välkomna. 
Inbjudan finns i tidningen och kommer 
även att skickas per e-post. 

Kontakta gärna oss med synpunkter 
och idéer om verksamheten. Även om 
fysiska besök på kansliet numera är 
sällsynta finns det alltid möjlighet att 
komma och beundra en av stadens 
finaste utsikter de tider som kansliet är 
bemannat. Välkommen!
AnnaKaisa Summanen Öhgren ... och utställningen Nordens Paris.

... Drottningholms Slottsteater ...

Vi besökte bland annat Zorns bryggor ...
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STYRELSE
Hans Malmsten  – ordförande
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: 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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INBJUDAN
NORDISKA MUSEETS OCH  

SKANSENS VÄNNER

Inbjuder till årsmöte 
i närvaro av  

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Måndagen den 23 maj 2022 kl. 18.00 
i Stora hallen på Nordiska museet

Var vänlig medtag medlemskort.  
Platserna skall vara intagna senast kl.17.45

PROGRAM 

Årsmöteshandlingar
Utdelning av resestipendier 

till medarbetare på 
Nordiska museet och Skansen

Underhållning
Förfriskningar

ANMÄLAN
Anmälan till kansliet senast måndagen den 9 maj 2022

 via e-post vanner@nordiskamuseet.se 
eller telefon 08-519 546 93 

Ange namn och telefonnummer på samtliga medlemmar.
 Ange även om ni önskar förfriskningar efter årsmötet.

KOSTNAD 
240 kr/person för små smörrebröd och  

1 glas vitt vin eller alkoholfritt.
Betalning (avser endast förfriskningar och är bindande) 

till Pg 190124-8. 

Anmälan och inbetalning senast den 9 maj. 

KARMSTOLEN ”SENNA”  
AV GUNNAR ASPLUND
En helt unik möbel och en del av svensk 
designhistoria skänkt av vännerna till Nordiska 
museet på sjuttiotalet.

VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN i Paris 1925 var  
en stor framgång för svensk design och 
konstindustri. Utställningens inredning-
ar och möbler präglades av hög kvalitet, 
exklusiva material och klassicerande 
form och dekor. Internationellt fick stilen 
namnet Art déco, en förkortning av 
utställningen namn. I Sverige talar vi 
idag även om tjugotalsklassicism och 
Swedish grace. 

Arkitekt Gunnar Asplund fick av  
firma David Blomberg uppdraget att till 
utställningen inreda och formge en ”studio”. 
Rummet inreddes med ett skrivbord, 
stolar, bokhylla och en karmstol och 
kompletterades av en flossamatta från 
Handarbetets vänner och belysning från 
Arvid Böhlmarks lampfabrik. 

Av Asplunds bevarade ritningar framgår 
att han arbetade med flera versioner av 
karmstolen. I några av ritningarna har 
stolen rik dekor och ben i varierande 
former, troligen inspirerade av egyptisk 
konst och för tiden aktuella utgrävningen 
av Tutankhamons grav. Den slutgiltiga 
karmstolen fick en stomme av mahogny 
och kläddes med brunt skinn präglat med 
mönster av stjärnor och blommor. 
Armstöden avslutades med medaljonger 
föreställande ett kvinno- och mansansikte 
i antikiserande stil. 

På 1970-talet köpte vänföreningen 
karmstolen och 1987 bokhyllan som båda 
skänktes till Nordiska museet. Nordiska 
museet hade tidigare köpt skrivbordet och 
stolarna till samlingarna. 

KÄLLA: Sigrid Eklund Nyström: Tutankhamon och 
Asplund i Paris, Nordiska museets och Skansens 
årsbok Fataburen 1994 s. 113-123

EN GÅVA 
FRÅN 

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

VÄNNERNAS PROGRAM 
VÅREN 2022

MÖBELDESIGNMUSEET 
Möbeldesignmuseum i Stockholms Frihamn grundades av 
inredningsarkitekterna och möbelformgivarna Lars Bülow 
och Kersti Sandin-Bülow. Samlingen som är ett resultat av 
många års medvetet samlande omfattar ett stort antal 
möbler från 1800-talet och fram till idag. Lars Bülow tar 
emot oss och berättar om samlingen och utvalda objekt. 

TID: Onsdag 20 april kl. 14.00 och 18.00 

PLATS: Frihamnsgatan 50, Magasin 6 i Stockholm. Buss 1 
och 76 stannar på hållplats Frihamnen, därifrån kort 
promenad utmed kajen till Magasin 6. 

ANMÄLAN:  Senast 14 april. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 180 kronor till  
Plusgiro 190124-8.  Kaffe och kaka ingår. 

ISBLADSKÄRRET 
I april sjuder det av liv på Isbladskärret på Djurgården med 
mängder av häckande fåglar och nykläckta ungar. Henrik 
Waldenström, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden 
WWF guidar oss i området som är en del av Kungliga 
nationalstadsparken. Vi får en introduktion till Isblads-
kärrets rika fågel- och djurliv och kunskap om arbetet med 
nationalstadsparken gröna miljöer. 

TID: Torsdag den 28 april kl. 9.30-11.30. 

PLATS: Samling vid pumphuset, södra delen av Isbladskärret 
nära busshållplatsen (buss 67) Thielska galleriet. 

ANMÄLAN: Senast 21 april. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 200 kronor till  
Plusgiro 190124-8.

FRÅN LADUGÅRDSLAND TILL ÖSTERMALM 
– STADSVANDRING I KVARTERET KRUBBAN
Välkommen på vandring i kvarteret Krubban vid Narva-
vägen på Östermalm där Historiska museet idag ligger. 
Kvarteret har förändrats mycket under de senaste 500 åren 
men bär ännu spår av intressanta historiska händelser. Här 
har det funnits en malmgård på 1700-talet och regemente 
på 1800-talet. Hör vad som hänt med stadsbilden sedan 
medeltiden, vilka som bott i området och låt dig förtjusas 
och förfasas över några händelser som utspelat sig på 
Östermalm. Vår guide är Elisabeth Ryd, museipedagog  
på Historiska museet. 

TID: Onsdag den 4 maj kl. 16.00

PLATS: Samling i Historiska museets entréhall på Narva-
vägen 13-17. Ta T-bana till Karlaplan eller buss 67 till 
hållplats Historiska museet. 

ANMÄLAN: Senast 28 april. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kronor till  
Plusgiro 190124-8.
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MILLESGÅRDEN
”Vi ses vid Gustav Vasa” säger vi ofta när vi ska träffas på 
Nordiska museet. Den stora skulpturen är svår att missa 
och har fascinerat både barn och vuxna under åren, men 
hur mycket vet vi om den och dess tillkomst? Vi besöker 
vackra Millesgården på Lidingö för att lära oss mer om 
konstnären Carl Milles, hans hem och ateljé och för att 
fördjupa oss i historien om Gustav Vasa-skulpturen. 

TID: Torsdag den 12 maj kl. 16.00.

PLATS: Millesgårdens entréhall, Herserudsvägen 32 på 
Lidingö. Buss från Ropsten till hållplats Torsviks torg eller 
Lidingöbanan till station Torsvik eller Baggeby. Från alla 
hållplatserna kort promenad till museet. 

ANMÄLAN: Senast 5 maj. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kronor till  
Plusgiro 190124–8.

 
SKULPTURVANDRING I VASASTAN
På skulpturvandringen i Vasastan får vi se konst som 
speglar det dagliga livet och får en bild av det Stockholm 
som växte fram efter förra sekelskiftet och under mellan-
krigstiden – en expanderande stad, som lade stor vikt vid 
konst i det offentliga rummet. I kvarteren mellan Odenplan 
och Östermalm finner vi typiska teman, såsom lekande 
barn och ungdomar i stadsbibliotekets park, nakenstudier 
av kvinnor, porträtt av framstående män och dekorativa 
portalutsmyckningar.

TID: Onsdag 18 maj kl. 16.00

PLATS: Samling vid Bror Marklunds skulptur ”Sittande 
gosse” på Odenplan 

ANMÄLAN: Senast 12 maj. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kronor till  
Plusgiro 190124-8.

 
FRÅN SJUVILLLORNA TILL OBSERVATORIET 
– KULTURHISTORISK VANDRING I 
SALTSJÖBADEN 
I Saltsjöbaden i Nacka började ett villasamhälle byggas i 
slutet av 1800-talet. 1893 invigdes Saltsjöbanan och samma 
år stod Grand Hôtel redo att ta emot gäster. Vi promenerar 
från Ringvägens station via villasamhället och bad- och 
kuranläggningen till Saltsjöbadens sjukhus. På vägen passerar 
vi bland annat Vår gård, Ferdinand Bobergs Grünewaldvilla 
och Observatoriet. 

TID: Torsdag den 2 juni kl. 17.00

PLATS: Samling i gamla väntsalen på Ringvägens station där 
guiden möter oss. Från Slussen kan man ta buss 25 till 
hållplats Henriksdal och därifrån Saltsjöbanan till station 
Ringvägen. Närmaste station vid avslut är Saltsjöbaden. 

ANMÄLAN: Senast 25 maj. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 kronor till  
Plusgiro 190124–8.

Programmet fortsätter på nästa sida
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Nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm

SKULPTURPARKEN PÅ DJURGÅRDEN – 
KONSTVANDRING I ROSENDAL
Prinsessan Estelles Kulturstiftelse bildades hösten 2019 på 
Kronprinsessparets initiativ i syfte att främja kulturverk-
samhet i Sverige. I Rosendalsområdet på Kungliga Djurgår-
den har stiftelsen sedan 2020 arrangerat skulptur-
utställningar med verk av idag verksamma konstnärer från 
olika delar av världen. Några av verken har införskaffats till 
samlingen och är en del av målet att här skapa en permanent 
skulpturpark. Vi får en presentation av stiftelsens arbete och 
en introduktion av årets konstnär och utställare Yinka 
Shonibare.  

TID: Torsdag 9 juni kl. 15.00

PLATS: Samling på Rosendalssidan av Folke Bernadottes bro 
på Djurgården. Ta buss 69 till hållplats Museiparken och 
sedan kort promenad mot Djurgårdskanalen. Parkering finns 
vid museiområdet. 

ANMÄLAN: Senast 2 juni. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 100 kronor till  
Plusgiro 190124-8.

SVINDERSVIK – ETT SOMMARNÖJE I ROKOKO
Välkommen till Svindersvik, ett välbevarat sommarnöje från 
1700-talet. Svindersvik är en exklusiv föregångare till 
grosshandlarvillorna och våra dagars sommarstugor, men för 
litet för att kallas slott eller herrgård.  I rummen står 
kakelugnar och sidenklädda sittmöbler från 1700-talet. 
Rokokotidens intresse för natur och exotism har satt sin 
tydliga prägel på inredningen. I husets största sällskapsrum 
är väggarna klädda med kinesiska rispapperstapeter med 
blomster- och fågelmotiv. 

TID: Torsdag den 16 juni kl. 16.00

PLATS: Svindersviksvägen 15 i Nacka. Ta buss till hållplats 
Nacka station, gå över Värmdövägen till Svindersviksvägen 
och därefter kort promenad. Avgiftsbelagd parkering finns i 
anslutning till byggnaden. 

ANMÄLAN: Senast 9 juni. Begränsat antal deltagare.  
Efter platsbekräftelse inbetalning 150 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.
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